
 

ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

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

 

Horizon 2020 prioriteto “Visuomenės iššūkiai 6 “Europa nesikeičiančiame pasaulyje - Įtrauki, 

inovatyvi ir reflektyvi visuomenė” (angl. Societal Challenge 6 'Europe in a changing world - 

Inclusive, Innovative and Reflective Societies') Programos Komiteto ketvirtasis susitikimas 

Vieta: Europos Komisija, Centre de conférences Albert Borschette (CCAB), Rue Froissart 

36 – B - 1040 Brussels. 

Laikas: 2015 m. sausio 23 d. 9:30-16:30 

Dalyviai: Šalių atstovai ir ekspertai H2020 Programos Komitete “Visuomenės iššūkiai 6”. 

 

 

2. Svarstyti klausimai:  

  

1. Posėdžio darbotvarkės ir praeito susitikimo protokolo patvirtinimai   

2. Vertinimo rezultatai REFLECTIVE-7 

3. SC6 (Societal Challenge 6) tematikų peržiūra 

4. Link SC6 (Societal Challenge 6) darbo programos 2016-2017 metams – naujų tematinių idėjų 

pristatymas ir apsikeitimas nuomonėmis: 

- “Co-creation for growth and inclusion”  

- “Reversing inequalities and promoting fairness”  

- “Engaging together globally”  

- “Understanding Europe” 

5. Kita: Atvirasis mokslas (Open Science)  

6. Išvados  

 

Detali informacija apie posėdžio darbotvarkę pateikiama Priede Nr. 1. 

 

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: 

 

Posėdžiui vadovavo Peter Dröll and Paul Timmers. 

 

1. Posėdžio darbotvarkės ir praeito susitikimo protokolo patvirtinimai   

Trečiojo posėdžio protokolas ir darbotvarkė buvo patvirtinta. Šalys nepateikė jokių komentarų. 

 

2. Vertinimo rezultatai REFLECTIVE-7 

“REFLECTIVE-7: Advanced 3D modelling for accessing and understanding European cultural 

assets” vertinimas 

 Iš viso pateikta  94 paraiškos, iš jų 2 paraiškos pripažintos kaip piktnaudžiavimo atvejai ir 2 buvo 

laikomos nepriimtinomis. Kvietimui “Research on cost-effective technologies for advanced 3D 

modelling to enhance the understanding of cultural assets”: pateiktos 85 paraiškos: 83 įvertintos, 

35 virš slenkstinio įverčio. Kvietimui “Devise standard formats for the semantic-aware 3D 

modelling of Europe's cultural heritage for researchers and practitioners”: pateikti 7 pasiūlymai: 7 

įvertinti, 0 virš slenkstinio įverčio. 

Pagrindinis sąrašas šiame kvietime: 4 paraiškos. 

Rezervo sąrašas: 6 paraiškos. 

BIUDŽETAS: 14 milijonų eurų. 

Iš viso prašoma ES parama 90-čiai pateiktų paraiškų: 276 milijonai EUR 



Procentas nuo turimo biudžeto (Viršytas): 1971% 

4 projektai iš 90 įvertintų pasiūlymų - sėkmės rodiklis: 4,4% 

Dalyvaujančių institucijų tipas (836): 

- Biudžetinė įstaiga (išskyrus mokslinių tyrimų ir švietimo) - 5% 

- Mokslinių tyrimų organizacija - 24% 

- Aukštojo ir vidurinio ugdymo įstaigos - 35% 

- Privatus - 33% 

- Kita - 3%. 

Pagrindinės ekspertų rekomendacijos susijusios su inocajų valdymu ir poveikiu. 

 

Posėdžio metu diskutuotas vertinimas “Re-assessment of Horizon 2020 implementation in relation 

to Russian entities”. INCO kvietime buvo pašalintas vienas projektas. Vokietija iškėlė klausimą dėl 

procedūrų, kaip tai buvo padaryta: ar Programos komitetas neturėjo būti informuotas apie tai? 

Vokietija siūlo sustabdyti, o pašalinti šį projektą. Vokietijai pritaria Austrija, Airija, Prancūzija, 

Italija, Slovėnija. 

 

3. SC6 (Societal Challenge 6) tematikų peržiūra 

Atsižvelgta į 17 šalių - AT, BE, DE, DK, ES, FR, FI, IE, IT, LT, LV, NL, NO, PL, SE, TR, UK -

delegacijų rekomendacijas ir pasiūlymus bei į Europos komisijos pastabas. Pagrindiniai pakeitimai 

padaryti šiose srityse: 

- Papildomas ketvirtasis kvietimas tematikoje “Understanding Europe - promoting the European 

public and cultural space” 

- Naujas pavadinimas ir turinys kvietimui "Co-creation for growth and inclusion", įskaitant 

patikslintą “co-creation”apibrėžimą 

- Peržiūrėtas kvietimo "Reversing inequalities and promoting fairness" pavadinimas 

- Tolesnis kvietimo "Engaging together globally" adaptavimas 

- Švietimo komponento stiprinimas visuose kvietimuose 

- Ypatingas dėmesys grįžtamąjam ryšiui. 

 

Iki liepos mėn. ketinama parengti detalų Darbo programos  2016-2017 metams turinį. Trečiąjį 

2015 m. ketvirtį planuojama svarstyti Darbo programą Komisijoje ir skelbti kvietimus. 

 

4. Link SC6 (Societal Challenge 6) Darbo programos 2016-2017 metams: 

Viso yra 42 temos. 

- “Co-creation for growth and inclusion”  

Pristatytas tematikos “Co-creation for growth and inclusion” turinys. Suformuluotos 15 temų. 

Detaliau su turiniu galima susipažinti Priede Nr.2.  

Lietuva iškėlė klausimą – ar ši tematika susijusi su kažkuo absoliučiai nauju, ar jau egzistuojančiu? 

Graikija siūlo pridėti socialinę antreprenerystę. Italija siūlo išryškinti kultūros komponentą, Danija 

– koncentruotis į proceso tyrimus, Belgija siūlo pabrėžti metodologiją. Vengrija pateikia siūlymą 

išryškinti humanitarinius mokslus šiuose kvietimuose, ypač istoriją. 

 

- “Reversing inequalities and promoting fairness”  

Pristatytas tematikos “Reversing inequalities and promoting fairness” turinys. Suformuluotos 9 

temos. Detaliau su turiniu galima susipažinti Priede Nr.2.  

Airija siūlo pridėti tarpgeneracinę ir seksualinę nelygybės dimensijas. Italija siūlo išryškinti 

religijos komponentą, ypač religinį radikalizmą, rasizmą ir knesofobiją. Šiuos siūlymus palaiko 

Kroatija, Švedija ir Jungtinė Karalystė. Graikija prideda nelybės aspektus švietime, sveikatos 

priežiūroje, viešųjų paslaugų teikime. Norvegija palaiko švietimo dimensijos reikšmę ir kaip tai 

siejasi su IKT. Čekija siūlo palikti daugiau erdvės apsisprendžiant patiems tyrėjams. Latvija siūlo 

atsižvelgti ir į skaitmeninės nelygybės reikšmę. Airija siūlo paminėti nomadines grupes. 

 



- “Engaging together globally”  

Pristatytas tematikos “Engaging together globally” turinys. Suformuluotos 8 temos. Detaliau su 

turiniu galima susipažinti Priede Nr.2.  

Malta organizuos prezidentavimo konferenciją. 

 

- “Understanding Europe” 

Pristatytas tematikos “Understanding Europe” turinys. Suformuluotos 10 temų. Detaliau su turiniu 

galima susipažinti Priede Nr.2.  

Palaikoma socialinės platformos idėja.  

 

5. Kita: Atvirasis mokslas (Open Science)  

Posėdžio metu pristatyta, kaip suprantamas Atvirasis mokslas. Pristatyta jo nauda, sąsajos su 

politikos veiksmais. Detaliau su pristatymo turiniu galima susipažinti Priede Nr.2. Atvirosios 

konsultacijos, virš 500 komentarų.  

 

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: 

 

1. Europos Komisija išsiųs Darbo Programos juodraštinį variantą Programos Komitetui: 2015 m. 

vasario 27 d. 

 

2. Patariamosios grupės (Advisory Group) susitikimas – 2015 m. kovo 19 d. 

 

3. Kitas (penktasis) Programos Komiteto posėdis numatytas 2015 m. kovo 25 d. Briuselyje. 

Susitikime numatoma detaliai diskutuoti apie Darbo Programą.  

 

4. Šalims detalius komentarus reikės pateikti iki 2015 m. balandžio 14 d.  

 

5. Europos Komisija išsiųs Darbo Programą Programos Komitetui: 2015 m. gegužės 14 d. 

 

6. Šeštasis Programos Komiteto posėdis numatytas 2015 m. gegužės 28 d. Briuselyje. 

 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

 

Skleisti informaciją apie galimybes Lietuvos tyrėjams aktyviau dalyvauti H2020 prioriteto 

“Visuomenės iššūkiai 6”- “Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė” projektuose. 

 

Kritiškai vertinti Darbo Programos juodraštinį variantą ir pateikti komentarus. 

 

 

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

 

Posėdžio darbotvarkė - priedas Nr. 1 

 

Padalomoji medžiaga (Power Point skaidrės) – priedas Nr. 2 

 

 

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

elektroninio pašto adresas): 

 



Doc. dr. Eglė Butkevičienė 

Kauno technologijos universitetas 

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslo prodekanė 

Viešosios politikos ir administravimo instituto docentė ir vyresnioji mokslo darbuotoja 

Tel. 370 37 300144 

El.paštas – egle.butkeviciene@ktu.lt 
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