
ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

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

„Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“ (toliau – SC 5) 10-is 

posėdis, 2016 04 19, Briuselis (Šalių narių atstovai ir ekspertai; ekspertas nuo Lietuvos – dr. 

Vidmantas Ulevičius) 

 

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

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:  

Prisistatė naujasis SC5 programos direktorius Jack Metthey (iki šiol vadovavo programai 

Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra komitetui). Buvęs SC5 programos direktorius Kurt 

Vandenberghe dabar vadovauja komitetui Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra 

(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/spreading-excellence-and-widening-

participation-work-programme-2016-2017-preparation). 

Pristatytas informacinės sistemos CORDIS vystymas. Pagal apklausas šiuo metu 

pasitenkinimas šia sistema yra virš 80 proc. (didžiausias nuo 2004 m.). Planuojama, kad ateityje per 

šią sistemą bus skelbiami visi projektų rezultatai – ne tik publikacijos, bet ir video ar pan. Siekiama 

kuo didesnio skaidrumo. 

Pristatyta ekspertų grupės „R&I policy framework for Green Growth and jobs“ ataskaita, 

(http://www.kowi.de/Portaldata/2/Resources/horizon2020/coop/Expert_Group_Green_Growth.pdf), 

kuri atlikta 2015 m. SC5 komiteto sprendimu. Tyrimas parodė, kad darbo vietų skaičius 

„žaliuosiuose“ sektoriuose ryškiai augo lyginant su bendru stagnuojančiu darbo vietų skaičiumi. 

Akivaizdi tendencija eiti link „žaliųjų“ sprendimų. Daugelis šalių jau suprato, kad sveikas 

gyvenimo būdas, „žalioji“ ekonomika yra labiau pelninga nei tradicinis gyvenimo būdas ir 

ekonomika. Tai, kas prasidėjo kaip atsakas į ekologines problemas, turi potencialo tapti Europos 

ekonomine stiprybe. Tačiau yra ženklų, kad ir Kinija jau pradeda tai suprasti. Šiuo metu yra daug 

stabdžių, nes dauguma politikų, teisinio reguliavimo normų sukurtos prieš 20–30 metų ir neatspindi 

dabartinių aktualijų. Naujos technologijos sukuria baimę, kad bus prarastos darbo vietos, bet iš tiesų 

istorija parodė, kad vyksta tik darbų persiskirstymas, o bendras įsidarbinimo lygis išlieka daugmaž 

vienodas. Diskusijų metu klausta, kokių mokslinių tyrimų reikėtų, kad vykstantys pokyčiai būtų 

greitesni ir platesni. Klausimas, kaip suprogramuoti mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad iš tiesų 

būtų ir efektas, ir instrumentų (H2020, ES struktūrinių fondų ir kt.) suderinamumas. Danija 

pasidalino patirtimi, kad tokios ekonomikos plėtojimas yra labai sudėtingas. Iki šiol nebuvo sukurta 

jokių mažų įmonių, kurios būtų reikšmingai prisidėjusios prie kuriamų pokyčių. Panašu, kad, norint 

pakeisti situaciją, be didelių kompanijų neapsieisime. Atsakydamas pranešėjas minėjo, kad tyrimai 

gali padėti išnagrinėti žiedinės ekonomikos reiškinį, įsidarbinamumo ir inovacijų sinergijų 

klausimus, teisinio reguliavimo efektyvumą. Komisija pabrėžė, kad ši ataskaita įrodo, kad aplinkos 

klausimai yra ne trukdžiau augti ekonomikai, o priešingai. Ši žinia bus perduota kitiems kolegoms 

Komisijoje. 

2016–2017 m. darbo programa. Pokyčiai 2016 m. kvietimuose ir biudžetuose negalimi. 2017 

m. kvietimuose daugiau lėšų skirta inovacijų ir SME (smulkių ir vidutinių įmonių) instrumentams. 

Trūkumų analizė. Diskusijų metu pastebėta, kad perėjimas nuo CIP instrumento prie H2020 

nebuvo labai sklandus ir SME dalyvavimas H2020 nėra tokio lygio, kokio norėtųsi (žymiai daugiau 

paraiškų, nei finansuotų projektų). Atviras klausimas, kaip suderinti inovacijas ir tyrimus, kaip 

toliau programuoti H2020 ir po to seksiančią programą. Komisija pabrėžė, kad atlikta trūkumų 

analizė – tai tik tam tikros įžvalgos, kuriomis galima pasinaudoti darant sprendimus. 

Žaliavų strategija (Raw Materials strategy). Išsamiai pristatyta EIP (European Innovation 

Partnership) veikla. Aktyviai dirba su visomis H2020 programomis, ne tik su tomis, kurios 

tiesiogiai sprendžia išteklių klausimą. Kasmet rengia Annual Monitoring Report (EIP; 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/eip-raw-materials-

monitoring-and-evaluation-scheme). Žaliavų švieslentė (Raw Materials Scoreboard) bus panaudota 

metinei stebėsenai. Ši medžiaga gali būti esminė konstruojant žiedinę ekonomiką. Nyderlandai 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/spreading-excellence-and-widening-participation-work-programme-2016-2017-preparation
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pabrėžė, kad SC5 komiteto didžiausias iššūkis turėtų būti žaliavų perdirbimas, tai pat žiedinė 

ekonomika ir aplinkosauginiai aspektai. Taip pat svarbu ne tik pakeisti gamyboje kritines žaliavas, 

bet ir minimizuoti aplinkosauginius aspektus, kylančius išgaunant ir perdirbant visas žaliavas. Taip 

pat kyla klausimas dėl didelių demonstracinių projektų, kuriuos palaiko EIP. Prancūzija, Portugalija 

domėjosi jūros dugno gręžinių ateitimi, dėl kurių kol kas nėra nuspręsta. 

2018–2020 m. darbo programos rengimas. Iki balandžio 8 d. vyko el. konsultacijos. Gauti 205 

atsakymai, iš kurių 67 proc. buvo grupiniai atsakymai (organizacijų, projektų, ar pan.). 

Atsirandantys mokslo politikos varikliai: sistemą keičiančios (disruptive) ir atviros inovacijos, 

migracija, saugumas, fizinio ir skaitmeninio pasaulių sandūra (skaitmeninimas), energija ir išteklių 

trūkumas, darnaus vystymosi įgyvendinimas, klimato kaita, EK komisaro Moedo „3 O“ (lietuviškai 

trys A: atviras mokslas, atviros inovacijos ir atvirumas pasauliui). Preliminariai 2018–2020 m. 

darbo programai numatyti trys prioritetai: Pramonė 2020 (Industry 2020); Inovuojantys miestai 

(Innovating cities), gyvas kultūrinis paveldas (Cultural heritage alive). Danija pastebėjo, kad 

visuose pristatytuose tiksluose trūksta pilietinės visuomenės, žmonių dedamosios, kurios nesimato 

iš pavadinimų. Nyderlandai ragino SC5 komiteto darbo programoje labiau susikoncentruoti ties 

aplinkos aspektu. Iškėlė klausimą dėl PRIMA iniciatyvos – kiek ji lems SC5 komiteto programą. 

Vokietija pabrėžė būtinybę apsispręsti, kiek reikėtų tyrimų ir inovacijų. Nors H2020 ir vadinama 

tyrimų ir inovacijų programa, tačiau mokslininkams kol kas sunku įsitraukti: daugelis kvietimų yra 

itin taikomojo pobūdžio, kuriuose nebelieka tyrimų dalies – lieka tiesiog praktinis idėjos 

išbandymas. Tačiau kaip SC5 programos komitetas mes turėtume galvoti ir apie tai, iš kur gauti 

žinias, kokie tyrimai turėtų būti atlikti. Prancūzija palaikė idėją, kad fundamentalus mokslas turi 

būti įtrauktas į programas. Komisija atsakė, kad ši programa yra dalis visuomeninių iššūkių, t.y. 

svarbu ne tik problemų identifikavimas, bet ir sprendimų pasiūlymas, ir iš tiesų čia reikalingas 

balansas tarp inovacijų ir tyrimų. Graikija pakomentavo, kad atviri duomenys gali būti tas raktas 

link inovatyvių miestų, kuriuose veiktų piliečiai. Tam, kad jie galėtų priimti sprendimus, jie turėtų 

turėti duomenų. Tokie duomenys taip pat galėtų pasitarnauti mokymosi tikslais dar mokyklose. 

Prancūzija pakomentavo, kad reikėtų kompleksinio požiūrio, nes miestai neegzistuoja izoliacijoje. 

Komisija atsakė, kad siūloma šiame etape koncentruotis į miestus, nes poveikis čia galėtų būti 

stipresnis. Didžioji Britanija pritarė Komisijos pasiūlymui pristatyti SC5 komitete atitinkamos 

srities ERC (Europos mokslo tarybos) projektus, nes sprendžiant dėl naujos darbo programos reikia 

matyti visą spektrą, o mokslas nėra tik fundamentalus, reikia taikomųjų tyrimų, kurie bus arčiau 

inovacijų. Pabrėžė, kad dideliems demonstraciniams projektams reikėtų daugiau aiškumo, nes tai 

didelės investicijos. 

Seminaras birželio 6 d. Pirminis tikslas yra pasikeisti informacija, kokie yra tyrimų tikslai 

(JPI, ERA-net's ir Belmont Forum - https://www.belmontforum.org/belmont-forum-members). 

Dalyvaus keletas JPI (įskaitant JPI Oceans) ir keli ERA-net (įskaitant Biodiversa). Kol kas neturėtų 

būti sprendžiama dėl to, ką ir kaip finansuoti, bet galėtų būti labai naudingas susitikimas planuojant 

ateities kvietimus. Belgija pasiūlė pakviesti ir Future-Earth (http://www.futureearth.org/who-we-are  

 

Išvakarėse vyko šalių narių „pre-meeting“ renginys, kurį organizavo Austrijos delegacija.  

Aptarta OECD ataskaita „The Innovation Imperative“: 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/the-

innovation-imperative_9789264239814-en#page1 

Pabrėžtas, kad ne visos inovacijos gali turėti tik teigiamų pasekmių. Neaišku ir nevertinama, 

kiek inovacijų mums reikėtų. Ataskaitoje taip pat visai nekalbama apie žmones. Danija pabrėžė, kad 

dažnai inovacijos suprantamos tik kaip mokslo pavertimą verslu (transforming research into 

busines) ar, geriausiu atveju, problemų sprendėju.  

Inovacijoms reikėtų sisteminio požiūrio. Taip pat reikėtų apsispręsti ir kiek mokslo turėtume 

finansuoti per H2020, kiek turi būti strateginio tipo mokslinių tyrimų. Tai labai svarbu sprendžiant 

dėl naujų darbo programų. Ar H2020 neturėtų būti ta programa, kurios dėka visuomenė, įskaitant 

įmones, galėtų gauti tuos rezultatus, atlikti tuos tyrimus, kurių kitu atvejų negalėtų atlikti?  

Prancūzijoje vyrauja suvokimas, kad žemo TRL (technology readiness level) veiklos 

finansuojamos iš nacionalinio biudžeto, o didelio TRL – iš H2020.  

https://www.belmontforum.org/belmont-forum-members
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Diskutuota dėl didelių demonstracinių projektų, kurie nėra palankūs mažoms šalims. Vokietija 

pastebėjo, kad tokie projektai dažniausiai neorientuoti į mokslinius tyrimus, mokslininkai nemato, 

kaip galėtų prie jų prisidėti. Gal būtų prasmingiau turėti daugiau mažesnių demonstracinių 

projektų? Didžioji Britanija pastebėjo, kad, norint realaus poveikio, kurio norėta iš ankstesnių 

programų (iki H2020), dideli demonstraciniai projektai galbūt galėtų turėti savo nišą. 

Akcentuota, kad šis komitetas visuomet būdavo tas, kuris kreipia dėmesį į darnų vystymąsi, 

kuris tausoja aplinką. Dabartinėje darbo programoje šis aspektas jau pamestas.  

Nutarta kitų susitikimų metu daugiau laiko skirti klausimui dėl didelės gausos koordinuojančių 

iniciatyvų, visose kuriose sunku sudalyvauti (ERAnet, JPI, etc.).  

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Kiti 2016 m. susitikimai: birželio 7 d., spalio 4 d.  

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

1) Apsvarstyti galimybes Lietuvai aktyviau įsitraukti į Belmont Forum 

(https://www.belmontforum.org/belmont-forum-members) ir Future-Earth 

(http://www.futureearth.org/who-we-are) veiklas.  

2) Tęsti dalyvavimą organizuojamuose šalių narių „pre-meeting“ renginiuose.  

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

birželio 6 d. 

 

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

19 APRIL 2016;  10:00 – 17:00 

CENTRE DE CONFERENCES ALBERT BORSCHETTE, 36 RUE FROISSARTSTRAAT – B – 1050  

AGENDA 

1. WELCOME 

2. APPROVAL OF THE AGENDA AND THE MINUTES 

3. HORIZON 2020 IMPLEMENTATION (FOR INFORMATION) 

• Overview of Community Research and Development Information Service 

(CORDIS) and future prospects. 

• Open Data: state of play. 

• Expert group on consolidating, supporting and promoting the European Research 

Area and R&I policy as a source of green growth and job creation. 

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

• WP2016-17 update: State of play. 

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

• Gap analysis: Methodology and first findings. 

• Presentation and discussion on Raw Materials strategy for 2018-20 

• Strategic Programming 2018-20: presentation and discussion 

• Preparatory discussion: Workshop 6 June of the ad-hoc PC Working Group on 

Joint Actions towards a sustainable green economy. 

6. ANY OTHER BUSINESS (FOR INFORMATION) 

• Events: 

o Conference "Transition to green economy" (SK) 

o Conference "Adaptation Futures 2016" (NL) 

o Advanced notice: Information day on the Belmont Forum 

 

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.belmontforum.org/belmont-forum-members
http://www.futureearth.org/who-we-are

