
 

Sutarties  

1 priedas 

 

ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: Specifinės programos komiteto Europos 

mokslo tarybos, Ateities ir kylančios technologijos bei Marie Skłodowska-Curie veiklos 9-

tasis posėdis, birželio 30 – liepos 1, 2016 Briuselis  

 

2. Svarstytas klausimas: Marie Skłodowska-Curie veiklos dalis: studijų „Tyrėjų karjera 

Europoje“, MSCA tarpinis vertinimas, numatomos studijos, Strateginis programavimas 

2018/2020 laikotarpiu, Kokybės spaudas; Ateities ir kylančios technologijos dalis: Informacija 

apie kvietimą FETPROACT-2016 (terminas 12/04/16), FETOPEN-01-2016-2017, FETOPEN-

02-2016 (terminas 11/05/16), Informacija apie kvietimo H2020-FETFLAG-2016 (terminas 

01/03/16) vertinimo rezultatus, apie WP18-20, Debesų iniciatyvą (HPC, Quantum), 

Konsultacijos dėl FETAG raportas. Europos mokslo tarybos dalis: Mokslinės tarybos veiklos 

pristatymas; EMT administracijos veikla, informacija apie kvietimų rezultatus; Komunikacijos 

veiklos. 

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: Marie Skłodowska-Curie veiklos dalyje pristatyta studija 

„Tyrėjų karjera Europoje“. Galima atkreipti dėmesį, kad studiją rengė konsorciumas, kuriam 

vadovavo PPMI direktorius Vitalis Nakrošis  (pristatymą pridedu, verta pasinagrinėti). Pristatyta 

informacija dėl MSCA tarpinio vertinimo, kuris turi būti baigtas 2017 m., bei rengiamos  

studijos. Pateikta patarėjų grupės išvada dėl Strateginio programavimo 2018/2020 laikotarpiui. 

Vyko diskusija dėl dokumento “Kokybės spaudas” – šalys nares gali finansuoti aukštos kokybės 

projektus nacionalinėmis lėšomis pripažindamos Europos ekspertų vertinimus. Kilo klausimas 

dėl pritarimo procedūros, nes kartais procesai nesutampa laike su nacionaliniais kvietimais. 

Kitoms šalims tai neaktualu, nes gauna nemažai grantų. Pateikiau klausimą dėl tikslesnio 

paraiškų reitingavimo duomenų prieinamumo, nes svarbu palyginti, kurioje vietoje konkreti 

paraiška yra po vertinimo. Kadangi rezultatai konfidencialūs, Komisija svarstys klausimą. 

Pristačiau Lietuvos pasiūlymą dėl MSC grantų finansavimo per LMT, kuris suderintas su ŠMM. 

Ateities ir kylančios technologijos dalis: pateikta statistinė informacija apie kvietimus 

FETPROACT-2016 (terminas 12/04/16), FETOPEN-01-2016-2017, FETOPEN-02-2016 

(terminas 11/05/16). Taip pat pateikta informacija apie kvietimo H2020-FETFLAG-2016 

(terminas 01/03/16) vertinimo rezultatus, deja, Lietuvos dalyvavimas nedidelis ir rezultatai 

prasti. Pristatyta WP18-20. Šalys pasisakė prieš, kad Darbo programa pateikta prieš dieną ir 

kartu siūlomi keitimai. Dauguma nesutiko ir Komisija jau po posėdžio pateikė derinimui naujus 

kvietimo terminus, kam buvo pritarta jau po posėdžio. Pristatyta  Debesų iniciatyvą (HPC, 

Quantum), konsultacijos dėl matematikos srities kvietimo programos. Vertas dėmesio buvo 

raportas dėl FETAG konsultacijos, kurį pristatė grupės vadovas J. Langer.  Pažymėta, kad 

konkurencija labai didelė ir gauti FET Open grantą tolygi gauti Nobelio premijai. Darbo grupė 

parengė trumpą leidinuką, kuriame išdėstyti pagrindiniai FET programos elementai ir 

perspektyvos.  

Europos mokslo tarybos dalis: EMT prezidentas J.-P. Bourgingnon išsamiai pristatė mokslinės  

tarybos veiklą – ekspertų parinkimą ir ekspertų panelių darbą, ypač akcentavo, kad ekspertai turi 

būti parenkami orientuojantis ne tik į disciplinas, bet į problemas. Kalbėjo apie projektų mokslinį 

lygį, įvykdytų projektų monitoringą, t.y. būtinybę registruoti publikacijas po projekto baigimo. 

Uždaviau klausimą – ar EMC ir MSCA bei FET veiklos nėra išskaidytos ir fragmentuotos, ar 



nevertėtų galvoti apie šių veiklų koordinavimą ir gal administravimą vienoje vietoje ar institucijoje. 

P. Amoro pristatė EMT administracijos veikla, darbo sąnaudas. Pateikta informacija apie kvietimų 

rezultatus, deja, kaip ir anksčiau Lietuvos mokslininkų paraiškos geriausiu atveju įvertintos B lygiu 

ir nepateko į antrąjį etapą. Pristatytos EMT komunikacijos veiklos, ryšiai su JAV, Kinijos, 

Japonijos finansuojančiomis mokslą institucijomis ir galimas bendradarbiavimas. 

 

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Kito posėdžio data planuojama spalio 27 d. 

 

 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: išnagrinėti medžiagą ir visgi reiktų parengti kiekvienu 

atveju veiksmų planą, pavyzdžiui, kaip motyvuoti mokslininkus dalyvauti EMT kvietimuose. 

 

 

 

 

 

 

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos): darbotvarkė ir 

prezentacijos 

 

 

 

 

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

elektroninio pašto adresas): Eugenijus Butkus, Vilniaus universitetas, profesorius, 8-61430116, 

eugenijus.butkus@chf.vu.lt 

 

 

 

 


