
ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: 8-asis Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programos ,,Horizontas 2020” komiteto ,,Europos mokslo taryba (ERC); Marie 

Sklodowska Curie (MSCA) įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos 

technologijos“ (FET) posėdis, Briuselis (Belgija), 2016 03 17-18, nacionalinių delegacijų 

atstovai, atitinkamų Europos Sąjungos institucijų atstovai. 

 

2. Svarstytas klausimas: MSCA, FET ir ERC veikla, šaukimų rezultatai, būsimos veiklos, kiti 

klausimai.  

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: vyko trys posėdžiai, skirti kiekvienai iš veiklų. 2016 03 17 po 

pietų vyko posėdis skirtas MSCA veiklai; 2016 03 18 vyko du posėdžiai skirti FET ir ERC 

veikloms. MSCA: buvo pateikti praėjusio etapo (2015 m. šaukimo) MSCA veiklų rezultatai 

(ITN,  RISE, IF, COFUND, Researches Night) – biudžetai, paraiškų skaičius, sėkmingų paraiškų 

dalis, atrinkimo procedūros, pasiskirstymai pagal mokslo sritis (panels), skaičiai pagal šalis ir t.t. 

Taip pat buvo pristatyti 2016 m. šaukimo rezultatai. Vėliau buvo apžvelgti FP7 (2007-2013) 

programos rezultatai, be kita ko, paminėta apie didžiulį programos populiarumą (virš 50000 

paraiškų). Patariamosios grupės (Advisory Group) atstovas pateikė 2018-2020 m. MSCA 

programos gaires. Buvo užduoti klausimai, vyko diskusijos. Daugiausia klausimų atstovams kėlė 

žemas sėkmės rodiklis, buvo diskutuojami būdai jam pagerinti. FET: buvo pateikti praėjusio 

etapo FET veiklų rezultatai (2015): pabrėžta, kad HBP (Human Brain Project) ypač sėkmingai 

vykdoma ‘Flagship‘ veikla – apie tai liudija gauti rezultatai, publikacijos labai aukšto lygio 

leidiniuose (žr. www.humanbrainproject.eu). Pateikti FETOPEN 2014-2015 metų šaukimo 

rezultatai RIA ir CSA veiklose: biudžetai, paraiškų skaičius, sėkmingų paraiškų dalis, 

pasiskirstymas pagal šalis ir t.t. Pažymėtini momentai, kad tarpdiscipliniškumas tampa svarbiu 

faktoriumi teigiamam paraiškos vertinimui, tarp sėkmingai paraiškas teikiančių šalių dominuoja 

kelios (Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija). Tačiau nemaža dalis paraiškų (apie 50%) nėra 

kokybiškai paruoštos. Taip pat buvo išklausytas nepriklausomo stebėtojo pranešimas. Jame 

teigiamai įvertinti FETOPEN vykdymo etapai, tačiau pažymėtas ypatingai žemas sėkmės 

rodiklis (apie 2%), nepakankama kai kurių ekspertų kompetencija. Pristatyti pagrindiniai 

FETOPEN WP 2016-2017 pokyčiai: akcentuojamos radikaliai naujos idėjos, padidintas 

biudžetas. Diskusijose pažymėta, kad labai daug projektų yra pateikiami iš naujo, tai mažina 

sėkmės rodiklį. Posėdyje taip pat buvo pateiktos naujo etapo WP 2018-2020 gairės, atitinkančios 

ES strateginio programavimo dokumentus. Su jomis galima susipažinti 

http://ec.europa.eu/research/foresights/index.cfm. Posėdžio pabaigoje buvo pristatyta programa 

„Quantum Technologies“ ir Amsterdame vyksianti QT skirtas renginys „Quantum Europe 2016“ 

(2016 05 17-18). Dėl FLAG-ERA naujovių žr. www.flagera.eu. Buvo užduoti klausimai, vyko 

diskusijos. ERC: buvo pristatyti pasikeitimai ERC mokslo taryboje (2 nauji nariai). Buvo 

išklausyta atsakingo už viešus ryšius atstovo ataskaita: programos matomumas socialiniuose 

tinkluose, vaizdinės ir kitos viešinimo priemonės. Po to buvo pateiktos ERC veiklų apžvalgos: 

StG 2015 rezultatai (pagal mokslo sritis, šalis, lytį ir t.t.), įvairi StG 2016 pateiktų paraiškų 

statistika; CoG 2015 rezultatai ir CoG 2016 paraiškų statistika. ERC prezidentas J.-P. 

Bourguignon pateikė būsimą ERC darbo programą (Working Programme), akcentavo 

pasikeitimus, būsimus renginius Lenkijoje ir Slovėnijoje (žr. erc.europa.eu). Iš esmės praėjusios 

pagrindinės veiklos ir grantai lieka tie patys (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced 

http://www.humanbrainproject.eu/
http://www.flagera.eu/


Grant, Proof of Concept Grant). Prof. M. Stokhov pristatė ERC vykdomas atviros prieigos 

veiklas. Buvo užduoti klausimai, vyko diskusijos.  

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: posėdžiuose buvo patvirtinti dienotvarkės klausimai, 

išklausyta atitinkamų ES institucijų atsakingų asmenų informacija apie MSCA, FET, ERC 

veiklas, šalių atstovų pasiūlymai apie tolimesnį veiklų tobulinimą. Kitas ERC-MSCA-FET 

posėdis numatomas 2016 m. birželio 24 d.   

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: aktyviau dalyvauti tolimesnėse MSCA, ERC, FET 

veiklose. Ypač svarbu skatinti tyrėjus pateikti daugiau paraiškų vykdomose veiklose, pagal 

galimybes įsijungiant partneriais į vykdomus projektus. Skelbti informaciją apie MSCA, FET, 

ERC šaukimus ir kitą susijusią informaciją. Išplatinti informaciją apie MSCA renginius 2016 

metais. FET: išplatinti informaciją ir esant galimybėms dalyvauti HBP renginiuose Budapešte 

https://education.humanbrainproject.eu/web/hbp-education-portal/young-researchers-budapest 

(2016 04 12), Alpbache http://www.keystonesymposia.org/16R1 (2016 05 22-26), Amsterdame 

„Quantum Europe 2016“ (2016 05 17-18). Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, 

išdalyta medžiaga, nuorodos): 

    http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions 

    http://erc.europa.eu/ 

    http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies 

 

6. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas): Remigijus Leipus, Vilniaus universitetas, profesorius, 2193052, 

remigijus.leipus@mif.vu.lt 
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