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1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: 

Horizonto 2020 programos strateginės konfigūracijos komiteto posėdis 

Briuselis, Belgija, 2015  

Dalyvavo: Jūratė Devižienė, LR Nuolatinės atstovybės ES mokslo atašė  

 

 

2. Darbotvarkė: 

 1 . Introduction 

2. Adoption of agenda 

3. Horizon 2020 – Work Programme 2016-17 

 State of play and planning 

 CORDIS 

4.  eCORDA  

5.  Horizon 2020 – Evaluation results  

 SME Instrument 

 Presentation of the FTI evaluation results 

 Presentation of the Twinning evaluation results 

6. AOB 

 EIT 

 Seal of excellence 

 Information on the interim evaluation of Horizon 2020 

 

 

Posėdžio eigos apibendrinimas: 

Svarbiausi svarstyti klausimai: 

3 kl. 

COM pristatė 2016-2017 m. programos įgyvendinimo planus. 

FR nuomone, svarstymai programos komitetuose užima labai daug laiko ir komitetuose vis mažiau 

konsensuso. 

DE pritaria FR, nori aiškumo dėl trijų O (open science, open innovation, open to the world), neaiškus 

                                                             
1 Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai:  

IT - Italija; GR – Graikija; DK – Danija; ES – Ispanija; SK – Slovakija; BE – Belgija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; PL – Lenkija; 

FR- Prancūzija; MT – Malta; PT – Portugalija; HU – Vengrija; DE – Vokietija; LT– Lietuva; FI – Suomija; LV – Latvija; AT – 

Austrija; CY – Kipras; UK - Jungtinė Karalystė; EE – Estija; LU – Liuksemburgas; NL – Olandija; CZ – Čekija; IE – Airija.  

Pirm. – Pirmininkaujantis posėdžiui; COM –Komisija; EP – Europos Parlamentas; ET – ES Taryba. 

Išlygos: 

B.I – bendroji; A.I. - analitinė; P.I – parlamentinė; L.I. – laukimo; V.I. – vertimo. 
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tolesnis procesas. 

COM gyvenimas keičiasi ir turime prisitaikyti prie situacijos, atėjo nauja COM su naujais prioritetais ir 

atsirado naujų iššūkių, paminėjo migracijos problemą, kuri siejasi su tam tikromis Horizonto 

programos sritimis, pvz. sveikatos ar maisto sritis. Sutinka, kad reikia tuos pokyčius diskutuoti išsamiai 

įvairiais lygiais. COM turi galimybę kasmet kažkiek atnaujinti darbo programą. 

ES sutinka, kad darbo programos turėtų prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos.  

DK siūlė pasinaudoti gyta patirtimi (leassons learnt). 

SE nori geresnio bendradarbiavimo su kitais programos komitetais, ypač socialinių iššūkių srityse. 

Kartais susidaro įspūdis, kad iššūkio tikslas yra pamestas, ypač antro iššūkio, palaiko DK dėl lessons 

learnt. 

UK palaiko FR dėl ilgų diskusijų trumpinimo bei DK pasinaudojimo įgyta patirtimi, taip pat 

planavimui svarbu iš anksto numatyti galutinį darbo programos patvirtinimo terminą. 

COM svarbu turėti pakankamai laiko padiskutuoti programos projektą; mano, kad įgytos patirties 

rezultatus galima įtraukti į planavimą; parengs ir pateiks visų kitų metų komiteto programų terminus – 

aštuoniolikos mėnesių planą. 

IT taip pat mano, kad svarbu pagerinti programų rengimo procesą, siūlo labiau susieti skirtingus 

instrumentus ir komponentus, pvz. darbo programas, skirtas socialiniams iššūkiams su JPI. IT 

akademinė bendruomenė pasimetusi dėl politinių pareiškimų, kad EMTE užbaigta ir atsiranda naujas 

tikslas - trys O. 

COM EMTE kūrimo procesas nėra baigtinis, ji plėtojama toliau, tai dabar įgyvendinama VN 

lygmenyje;  

EE darbo programa dėl widening‘o nėra paskelba COM tinklapyje, kokia priežastis. 

COM tai yra komitetų prerogatyva pirmiausia, netrukus paskelbs. 

 

CORDIS. 

COM pristatė tinklapio atnaujinimus - ilgai svartė, ką daryti su Cordis tinklapiu, ateityje numato 

koncentruotis tik į paramą sklaidai, planuoja viską automatizuoti, atnaujino tinklapį iš esmės; planuoja 

surinkti ir pateikti skirtingų projektų grupių rezultatus ta pačia tema; yra paslauga regionams. 

VN klausimų neturėjo. 

 

4 kl. e-CORDA 

COM - tai bendradarbiavimo įrankis tarp VN ir COM; taip pat skirtas ex ir post projektų vertinimui.   

FR pastebėjo, kad COM ne visada atsako, reikia išlaikyti ir ankstesnę versiją; nori penkių mėnesių 

neskelbimo termino; ne visa svarbi informacija skelbiama e-Cordoje, nepakankama analizė, nori 

ankstesnės informacijos. 

PT iš esmės labai patenkinti pasiekiama informacija; penkių mėn. informacijos paskelbimo terminai 

turi atitikti paskelbto kvietimo terminus; svarbu informacijos atnaujinimo dažnumas – 2016 m. pradžia 

yra gerokai pavėluota, nori informacijos atnaujinimo žymiai anksčiau, bent jau lapkritį, nes bus labai 

didelis tarpas; JTI – nori žinoti, kad konkrečiai info pasirodys; nori info raštu. 

SK taip pat nori atnaujinimo žymiai anksčiau. 

DE, AT pritaria anksčiau pasisakiusiems, ypač dėl duomenų apie JTI, taip pat info apie dviejų pakopų 

kvietimus.  

AT nori skelbtinų papildomų duomenų apie Marie-Curie pareiškėjus. Priminė, kad 7BP buvo sudaryta 

iš VN atstovų darbo grupė dėl e-Cordos. 

COM papildoma info bus spalio mėn.; JTI info bus paskelbta šiemet. 

SE atsiųs detalius siūlymus kaip pagerinti sistemos darbą. 

UK, NO pasigero COM atsakymų į jų paklausimus, siųstus el. paštu; NO klausė, ar mato pasikeitimus 

tarp programos dalyvių. 

BE palaiko AT komentarus. 
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IL klausė kuomet pasirodys info apie nesėkmingus dalyvius. 

FI norėjo info apie kiekvieną JTI atskirai, ypač domino IMI. 

COM informacija bus atnaujinta spalio mėn. ir apims info apie JTI, taip pat ir apie kiekvieną iš jų 

atskirai; COM išleido brošiūra apie pirmų kvietimų statistiką. 

 

5 kl.  

SME instrument 

COM išvada, kad įmonės, kurios dalyvauja pirm. pakopos kvietimuose, triskart sėkmingiau dalyvauja 

antroje pakopoje nei tos, kurios iškart aplikuoja į antrą pakopą. 

 

5.2, 5.3 ir 6 kl.  

Nedalyvauta. Kitos VN informavo, kad dėl laiko stokos, diskusijos su VN praktiškai nevyko, COM tik 

pakomentavo pristatymus. Posėdžio pristatymus visais klausimais COM atsiųs el. paštu. 

 

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas/už ataskaitą atsakingas padalinio vadovas (vardas ir pavardė, 

institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas): 

Jūratė Devižienė 

LR nuolatinės atstovybės ES mokslo atašė 

Tel. +3227881894, el. Paštas   Jurate.deviziene@eu.mfa.lt 
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