
ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdţio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: Horizontas 2020 programos komiteto 

„Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“ (toliau – SC 5) 9-is posėdis, 

2016 02 23, Briuselis (Šalių narių atstovai ir ekspertai; ekspertas nuo Lietuvos – dr. Vidmantas 

Ulevičius) 

 

2. Svarstytas klausimas: Ţr. darbotvarkę (6 p.) 

 

3. Posėdţio eigos apibendrinimas:  

Informuota, kad Gruzija taps asocijuota šalimi dalyvaujančia H2020 programoje. Tariamasi 

su Iranu. 

Pristatytas smulkių ir vidutinių įmonių (toliau – SME) dalyvavimas per visus H2020 

instrumentus iki 2015 m. spalio. Ypatingai daug pateikta paraiškų iš biotechnologijų sektoriaus 

įmonių. SC5 programoje paraiškos, kuriose dalyvauja SME – 35,4 proc., o nuo laimėjusių paramą 

(Eur) tokios paraiškos sudarė 27,3 proc. (daugiau nei vidutiniškai kitose programose). Iš 

pasirašiusių sutartis SME dalis sudarė apie 21 proc. (vidutiniškai maţiau nei kitose programose). I 

fazėje 70 proc. SME dalyvių yra tos, kurios įsteigtos daugiau nei prieš 4 metus. II fazėje 

sėkmingesnės didesnės ir labiau patyrusios SME. Diskusijose pabrėţta, kad SC5 yra specifinis 

iššūkis ir SME sunku įtraukti, todėl reikėtų gilesnės analizės, kur jų dalyvavimas būtų labai 

reikalingas. EK atsakė, kad tokiai analizei trūksta pajėgumų. Pristatymas bus papildytas ir išsiųstas 

komitetui bei NCP ţmonėms. 

Trumpai pristatyti projektai, laimėję kvietimą spręsti stichinių nelaimių klausimus. Labai 

maţas sėkmės rodiklis. Pabrėţta, kad reikia rasti būdų rasti sinergijos tarp skirtingų projektų 

potvynių tematika. Numatyta, kad projektai turėtų privalomai dalintis savo informacija su kitais 

projektais, institucijomis. 

Pristatytas 2014–2015 m. SC5 biudţetas (planuotas ir realus). EK stengėsi maksimaliai 

laikytis sutartos darbo programos. Diskusijų metu šalys narės pabrėţė, kad būtina trumpa, aiškiai 

aprašyta tvarka, kaip ir kodėl parenkami rezerviniai projektai (siekiant padengti visas temas arba  

kai kyla poreikis paremti projektus iškilus skubiai situacijai, pvz., epidemijos atveju). Šiais 

kriterijais būtina pasidalinti su pareiškėjais. Net jei viskas yra aprašyta taisyklėse, reikėtų šią 

informaciją pateikti aiškiau ir padaryti lengviau prieinamą visiems. 

Biologinės įvairovės klausimų padengimui SC5 programoje stebėsenai buvo naudoti „Rio 

ţymenys“. Tačiau H2020 programoje nėra įsipareigojimo šiam klausimui skirti tam tikrą dalį lėšų. 

Biologinės įvairovės tematikai daugiausia skirta SC5 projektų (uţ 78,96 mln Eur), taip pat SC2 (su 

maisto ištekliais susijęs iššūkis), tačiau daug ir „excellence“ tipo projektų (ERC dalyje tokių 

projektų beveik tiek pat kiek SC5; daug ir Marie Sklodowska Curie projektų), taip pat tokių 

projektų yra JRC, EIT, infrastruktūrose, LEIT-Space. Iš viso nuorodoma, kad biologinės įvairovės 

klausimams skirta 343,74 mln Eur (apie 3,5 proc viso H2020 biudţeto 2014 metais). Diskusijose 

pabrėţta, kad šios informacijos reikia šalims narėms ir ypač individualių projektų atveju. Siūlyta 

įtraukti šią informaciją į projektų duomenų bazę. EK paţadėjo pasidomėti dėl tokios galimybės. 

Ţaliavų klausimas sprendţiamas ne tik per SC5 programą. EK pristatė ţemėlapį, kuris 

sudaromas kasmet ir vaizduoja retus pirminius išteklius (didelė pasaulinė priklausomybė nuo 3-jų 

šalių išteklių, tame tarpe ir Rusijos). EK pabrėţė, kad numatytas kvietimas ţiedinės ekonomikos 

tematika labai svarbus, bet nepadengia visos tematikos, nes labiau orientuotas į ekonomikos 

modelio keitimą. Todėl kvietimai atliekų tematika išlieka svarbūs. 

Prasidėjo 2017 m. darbo programos perţiūra, kuri bus pratęsta balandţio 19 d. posėdyje. 

Komiteto nuomonės dėl visos atnaujintos programos bus prašoma birţelio mėn. 2016 m. kvietimų 

numatomi pokyčiai neliečia. Tikslas – patvirtinti 2017 m. biudţetą, kuris yra didesnis nei 

prognozuota. Siūloma skirti šias lėšas SME instrumentui. Atsisakyta „Framework Partnership 



Agreement“ iniciatyvos ir vietoje to siūlomos trys COFUND priemonės (susiję su JPI Water, JPI 

Climate ir Biodiversa ERA-net‘u). Taip pat galima minimaliai keisti 2017 m. kvietimų temas ir 

laukiamą poveikį. 

Birţelio 6 d. EK siūlo surengti seminarą su JPI, ERA-net atstovais, Belmont forumu ir 

programos komiteto nariais. Siūloma aptarti keitimąsi informacija ir galimas sinergijas. Šalys narės 

kviečiamos pateikti pasiūlymus dėl programos ir susitikimo tikslų. Vokietija pabrėţė, kad 

programos komitetas turėtų aktyviai dalyvauti planuojant šį seminarą. 

Pristatyta atnaujinta patariamoji grupė (Advisory Group 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=292

4), kurioje dabar – 32 nariai (24 moterys; 10 – iš ES 15 šalių, 3 – ES 13). Pirmasis posėdis įvyko 

vasario 19 d. Iki birţelio 1 d. turi parengti savo siūlymus dėl SC5 darbo programos. Diskusijose 

iškeltas klausimas, koks šios grupės santykis su programos komitetu. EK priminė, kad 2014 m. 

ekspertų grupės parengtas dokumentas dėl viso H2020 periodo bus naudojamas kaip pagrindas. 

Lietuvos atstovė pakomentavo, kad ES13 ir ES15 santykis šioje grupėje yra netoleruotinas ir 

ateityje tikrai turėtų būti į tai atsiţvelgta. 

Pristatytas procesas, kaip vyks strateginis 2018–2020 m. darbo programos planavimas. EK 

paţadėjo iki balandţio 19 d. atsiųsti „gap analysis“, kuri dabar atliekama. Nuo vasario 19 d. iki 

balandţio mėn. vyks vieša internetinė konsultacija. 

EK paţadėjo, kad „scoping paper“ bus pateiktas programos komitetui, bet trumpesnis, 

aiškesnis nei praeitos darbo programos atveju. Atkreiptas dėmesys, kad programą įtakoja ir politinis 

kontekstas, Jungtinių Tautų iškelti darnaus vystymosi tikslai (SDG: sustainable developmnet goals), 

konferencijos COP21 susitarimai. Nyderlandai pabrėţė, kad programos komitetas pasiruošęs 

diskutuoti, siūlyti ir galvoti kartu su EK, o ne tik reaguoti į tai, kas bus pasiūlyta. Vokietija 

pastebėjo, kad H2020 yra ne tik inovacijų programa, bet ir tyrimų, kurių vaidmuo turėtų būti labiau 

išryškintas, tai ypač svarbu SC5 kontekste. 

 

4. Posėdţio sprendimai, kito posėdţio data: Kiti 2016 m. susitikimai: balandžio 19 d., birželio 7 d. 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

1) Išplatinti nuorodą į EK viešą apklausą apie galimą naujos darbo programos turinį ir 

sudalyvauti apklausoje: 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/climate-action-environment-resource-

efficiency-and-raw-materials-work-programme-2018-2020 
 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/SC5%20consultation%20

scene%20setter_v2016-03-17_6.pdf 

 

2) Daugiau komunikuoti apie Jungtinių Tautų 215 m. patvirtintus 17 darnaus vystymosi tikslus 

(angl. Sustainable Development Goals – SDG; 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) bei COP21 susitarimus 

(http://newsroom.unfccc.int/paris/), nes tai palaipsniui tampa politiniu struktūruojančiu elementu ir 

realiais finansiniais prioritetais. Pareiškėjams rekomenduotina rengiant paraiškas pagrindime remtis 

šiais tikslais. 

 

3) Sekti informaciją apie SC5 patariamosios grupės veiklą: 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2924 

 

4) Tęsti Lietuvos dalyvavimą ERA-net‘e Biodiversa (2017 m. numatomas kvietimas) ir 

išnagrinėti galimybes įsitraukti į Belmont forumą (https://www.belmontforum.org/belmont-forum), 

nes šis forumas svarbus numatomam kvietimui su Biodiversa ir tolesnėje SC5 darbo programoje. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials-work-programme-2018-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials-work-programme-2018-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/SC5%20consultation%20scene%20setter_v2016-03-17_6.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/SC5%20consultation%20scene%20setter_v2016-03-17_6.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://newsroom.unfccc.int/paris/
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2924
https://www.belmontforum.org/belmont-forum


5) Dalyvauti organizuojamuose šalių narių „pre-meeting“ renginiuose. Kitą susitikimą 

organizuoja Austrijos delegacija. Susitikimą rudenį organizuos Lenkija. Prieš vasario 23 d. posėdį 

išankstinį susitikimą suorganizavo Vokietijos delegacija. Bendra šalių narių delegacijų nuomonė, 

kad turėtų būti daugiau skaidrumo ir aiškumo EK priimamuose sprendimuose; patariamosios grupės 

sprendţiant naujas darbo programas kai kada net labiau įtakingos nei programų komitetai; didelė 

gausa koordinuojančių iniciatyvų, visose kuriose sunku sudalyvauti. 

 

6) Dalyvauti planuojamame JPI, ERA-Net‘ų ir SC5 programos komiteto seminare-pasitarime, 

planuojamame birţelio mėn. 

 

7) pagal galimybes dalyvauti Slovakijos pirmininkavimo metu vyksiančioje konferencijoje, 

skirtoje SC5 tematikai (2016 m. rugsėjo 5-6 d.). 

 

8) Išnaudoti galimybes bendrų projektų su Gruzija kaip asocijuota H2020 šalimi. 

 

6. Pridedama informacija (posėdţio darbotvarkė, išdalyta medţiaga, nuorodos): 
NINTH MEETING OF THE 

PROGRAMME COMMITTEE FOR THE SPECIFIC PROGRAMME IMPLEMENTING HORIZON 

2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) - 

CONFIGURATION ‘CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, RESOURCE EFFICIENCY AND RAW 

MATERIALS’ 

23 FEBRUARY 2016 

10:00 – 17:00 

CENTRE DE CONFERENCES ALBERT BORSCHETTE 

36 RUE FROISSARTSTRAAT – B – 1050 BRUSSELS 

REVISED DRAFT AGENDA 
1. WELCOME 

2. APPROVAL OF THE AGENDA 

3. HORIZON 2020 IMPLEMENTATION (FOR INFORMATION) 

• Overview of SMEs participation in SC5 2014-2015 calls 

• Presentation of results of the topics belonging to the call H2020-DRS-2014/2015 

(Disaster Resilience) 

• Use of available 2015 budget resulting from third countries contribution 

• Biodiversity tracking 

4. HORIZON 2020WORK PROGRAMME 2016-17 (FOR DISCUSSION) 

• Revision of the Work Programme 2017 

5. HORIZON 2020WORK PROGRAMME 2018-20 (FOR DISCUSSION) 

• State of play 

• Update on the Horizon 2020 Societal Challenge 5 Advisory Group 

6. ANY OTHER BUSINESS (FOR INFORMATION) 

• Update on the progress of PRIMA 

• Events 

 

Darbo programos(-ų) rengimo planas: 

https://www.europegateway.ox.ac.uk/news/timetable-horizon-2020-work-programmes-2018-2020 

 

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

elektroninio pašto adresas):  

dr. Brigita Serafinavičiūtė, Vilniaus universiteto Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus 

vedėja, 2687165, brigita.serafinaviciute@cr.vu.lt 

https://www.europegateway.ox.ac.uk/news/timetable-horizon-2020-work-programmes-2018-2020

