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KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK

Az európai tudományos-műszaki együttmű-
ködési szervezet, a COST kilenc újjászervezett 
ágazati bizottságának egyike, a „Forests, their 
products and services” (DC FPS), amely az 
erdészeti, faipari és papíripari kutatási akciókat 
felügyeli, május 15–16-án tartotta alakuló ülését 
Brüsszelben. A bizottság magyar tagja Károlyiné 
Szabó Piroska, a Papíripari Kutatóintézet ügyveze-
tő igazgatója.

Az eddigi 12 műszaki bizottság mandátuma 
május végéig volt érvényes. Az újonnan alakított 
ún. tudományterületi/ágazati bizottságokból 
(Domain Committees) kilenc van (egyes területe-
ket összevontak):

• biomedicina és molekuláris biotudományok 
 (BMBS),
• kémia és molekuláris tudományok és  

 technológiák (CHEMOL),
• földtudomány és környezetgazdálkodás (ESSEM),
• élelmiszer és mezőgazdaság (F&A),
• erdők, azok termékei és szolgáltatásai (FPS),
• egyének, társadalom, kultúra és egészség 

 (ONSOCH),
• információs és kommunikációs technológiák 
 (ICT),
• anyag-, fizikai- és nanotudományok 

 (PHYMANO),
• szállítás és városfejlesztés (TUD).

Megváltozott az akciók kezdeményezésének 
rendszere: a hagyományos alulról felfelé irányuló 
kezdeményezés elve marad, de megváltozik az elbí-
rálás módja. Ezentúl az új akciókra folyamatos pályá-
zási rendszerben lehet javaslatot tenni (első elbírá-
lási határidő 2006. május 31.). A pályázás kétszintű, 
a rövid előpályázatok elektronikus elbírálása és 
besorolása után a második fordulóban a legjobbak-
tól teljes pályázati anyagot kérnek. Az elektronikus 
elbírálást a DC tagok végzik. A következő pályázati 
fordulóban az előjavaslatok beadási határideje vár-
hatóan 2007. március 30. lesz. 

Az ágazati bizottságok hatáskörét és a pályázás 
rendjét ismertető „Terms of reference of DCs” 

dokumentum, valamint a bizottságok eljárási rend-
jét ismertető „Rules of procedure of DCs” doku-
mentum a COST honlapjáról letölthető (www.
cost.esf.org/newdomain).

Az ágazati bizottságok fő feladata az akciók 
működésének nyomon követése (monitoring).

Az értékelést három fő szempont alapján kell 
végezni: hatás (impact), minőség (quality), irányítás 
(management).

Az EU 7. KTF keretprogramjában a 2007–2013 
időszakban a COST 280 millió eurónyi támoga-
tásra számíthat a „kooperáció” alprogramból, 
250 folyamatban lévő akciója működtetésére és új 
kezdeményezésekre. 

A COST akciók fő szerepe továbbra is a háló-
zatépítés és tapasztalatcsere. A kutatótevékenység 
finanszírozása nemzeti, illetve egyéb EU források-
ból történik. 

Az FPS területen jelenleg 26 akció működik, 
2006-ra az ágazati bizottság költségvetése 1,7 mil-
lió euró. A jövőben az egyes ágazati bizottságoknak 
nem lesz elkülönített költségvetésük, a jóváhagyott 
akciók számától függ majd a költségvetés nagysága. 
Évente összesen mintegy 50 új akció finanszírozá-
sára lesz lehetőség.

A COST legfelsőbb döntéshozó bizottságához 
(CSO) területünkről két új akciót nyújtottak be 
(melyeket a korábbi elbírálási rendszer keretében 
a júniusi CSO ülés jóvá is hagyott):

– E54 „A papírgyártási rostok finomszerke- 
 zetének és tulajdonságainak vizsgálata új  
 (nanoszintű) módszerekkel. 

– E55 „A rönkszerkezetek teljesítményének  
 modellezése ”

Új eszközként jelentek meg a COST rendszerében 
az ún. stratégiai műhelymegbeszélések, amelyeken a 
kutatókat és a döntéshozókat kívánják egy asztal mellé 
ültetni. Ágazatunk témakörében 2006 végére tervez-
tek egy rendezvényt az erdőkutatási politikáról. 
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