
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) 11-is 

posėdis, 2016 06 07, Briuselis (Šalių narių atstovai ir ekspertai; ekspertas nuo Lietuvos – dr. 

Vidmantas Ulevičius); Seminaras, skirtas aptarti galimybes glaudžiau bendradarbiauti siekiant 

tvarios žaliosios ekonomikos Europoje ir plačiau, 2016 06 06, Briuselis (Workshop on 

Supporting Joint Actions Towards Sustainable Green Economy in Europe and Beyond 

 

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

 

3.  Posėdžio eigos apibendrinimas:  

Birželio 6 d. vyko seminaras, skirtas aptarti galimybes glaudžiau bendradarbiauti siekiant tvarios 

žaliosios ekonomikos Europoje ir plačiau. Seminaro iniciatorius – SC5 omitetas. Europos Komisija 

(toliau – EK) sukvietė su SC5 veiklomis susijusių jungtinių programavimo iniciatyvų (toliau – JPI), 

ERA-net ir pan. iniciatyvų atstovus. 

Prisistatė JPI Water, JPI Facce (jau bendradarbiauja su kitomis iniciatyvomis, pvz. Biodiversa, 

JPI Water, Belmont Forum), JPI Oceans, JPI Urban (skelbia kvietimus, į kuriuos gali įsitraukti bet 

kuri finansuojanti organizacija, ne tik oficialiai dalyvaujanti šiame JPI), JPI Cultural Heritage, 

Biodiversa (biologinė įvairovė ir sveikata – nauja galima aktuali tematika 2018 m. kvietimui), ERA 

Planet (http://eraplanet.meteo.noa.gr/ - tik keli mėnesiai kaip veikia; veikla patvirtinta 2016-2021; 

dalyvavimas šiame ERA-nete galimas „in-kind“ būdu, dalyvauja ne tik finansuojančios institucijos 

– pirmas tokio pobūdžio ERA-netas). EK parengė ir pristatė įvairių iniciatyvų veiklų „matricą“, kuri 

parodo susijusius interesus ir persidengiančias veiklas (1 priedas). 

Lietuva iš prisistačiusių iniciatyvų yra JPI Oceans, JPI Cultural Heritage ir Biodiversa narė. 

Diskutuota kaip sumažinti persidengimą ir efektyviau veikti, kaip sukurti sinergiją. Galbūt 

reikėtų labiau susieti SC5 ir SC2. Galbūt gali būti paskelbtas bendras kelių visuomeninių iššūkių 

kvietimas. Tačiau sunku surasti visiems bendrą temą. Verta panagrinėti galimybę įgyvendinti 

COFUND schemą „in-kind“ būdu. Iškeltas klausimas dėl COFUND schemos sudėtingo pobūdžio ir 

trumpalaikiškumo. Viena iš problemų – duomenų prieinamumas ir suderinamumas. Čia gali būti 

viena iš svarbių bendradarbiavimo sferų. 

Įvykęs seminaras buvo pirmasis bandymas apžvelgti įvairių iniciatyvų vykdomas veiklas, kurios 

teisiogiai susijusios su SC5 kompetencija. Aptarti klausimai taip pat bus panaudoti kaip viena iš 

medžiagų programuojant 2018-2020 m. darbo programą. 

 

Birželio 7 d. SC5 posėdis. 

Pristatyta informacija apie paskutinius kvietimus (žymiai didesnis poreikis, nei yra skiriama 

finansavimo). 

Pristatyta informacija apie atvirąją prieigą H2020 ir SC5. Pilotinis projektas dėl prieigos prie 

duomenų apima duomenų valdymo planus (toliau - DVP), kurie turi būti parengti per pirmuosius 6 

mėn. nuo projekto pradžios. EK nepateikė gerosios praktikos pavyzdžių, nes visis DVP labai įvairūs 

ir priklauso nuo projekto pobūdžio, t. y. gali varijuoti nuo labai techninių iki aprašomojo pobūdžio 

DVP. Nuo 2017 m. visiems H2020 kvietimams bus taikoma šio pilotinio projekto nuostata su 

galimybe pritaikyti išimtis. SC5 projektai buvo pilotinio projekto dalyviai ir 87 proc. dalyvavo. 

Dauguma pritaikytų šimčių buvo dėl intelektinės nuosavybės klausimų (37 proc.). „Participant 

portal“ yra skelbiama pagalbinė informacija apie šią EK politiką. 

Nyderlanadai iškėlė klausimą, kad politikai ir net pramonė dažniausiai net nežino, kokie H2020 

tyrimų rezultatai, kaip juos panaudoti. Taigi būtina esminė, o ne formali sklaida. EK pasirengusi 

pateikti mokslininkams daugiau informacijos apie šį aspektą ir pagalbos rengiant DVP. Duomenų 

kokybės užtikrinimas iš esmės yra pačių mokslininkų atsakomybė, o tai, kad jie bus atviri ir kitiems 

mokslininkams, veiks kaip tam tikra kokybės patikros sistema. Klausimas dėl DVP kainos. Įvairūs 

tyrimai rodo, kad tai sudaro 3-5 proc. viso projekto kainos. EK šias išlaidas laiko tinkamomis 

finansuoti. Ilgainiui, įgijus daugiau patirties, tvarka ir finansavimo taisyklės bus tikslinamos. Kelios 

http://eraplanet.meteo.noa.gr/


šalys siūlė EK administruojančiai agentūrai EASME daugiau dirbti su projektais ir jų gaunamais 

rezultatais – daryti bendrus seminarus, suvesti skirtingus projektus ir pan., kad rezultatai pasiektų 

savo tikslines auditorijas.



EK pateikė Europos Mokslo tarybos (toliau - ERC) projektų, dirbančių aplinkos tematikomis, 

apžvalgą. Pabrėžta, kad ERC jau egzistuoja 9 metus ir jos biudžetas sudaro 17 proc. H2020 

biudžeto. Atkreiptas dėmesys, kad Europos Sąjungos mokslininkai publikuoja daugiausiai 

straipsnių, tačiau JAV straipsniai pirmi pagal cituojamumą. 2/3 ERC projektų – jaunųjų 

mokslinininkų projektai. ERC projektai pagal sritis pasiskirto taip: gyvybės mokslai  – 38 proc., 

socialiniai ir humanitrainiai mokslai – 17 proc., fiziniai ir technologijų mokslai - 45 proc. Tai 

natūralus („bottom up driven“) pasiskirstymas. Iš 90 tūkst. ERC publikacijų, 7 proc. yra tarp 1 proc. 

labiausiai cituojamų publikacijų. Institucijos turimų ERC projektų skaičius labai koreliuoja su 

priimančiosios institucijos publikacijų, kurios yra tarp 10 proc. labiausiai cituojamų, skaičiumi. 

ERC finansuoja įvairius aplinkos tyrimų aspektus. Reikėtų užtikrinti geresnę informacijos kaitą tarp 

skirtingų H2020 dalių ir sąmoningai naudotis vieni kitų rezultatais. Klausimas, kaip subalansuoti 

intelektinės idėjos laisvę ir būtinybę rasti konkrečius sprendimus. ERC didžiuojasi, kad yra 4 proc. 

projektų, kurie nesibaigė planuotais rezultatais (t. y. baigėsi „nesėkmingai“), nes finansuojant 

aukštos rizikos projektus turi būti ir nesėkmių. Tarpdisciplininiams projektams ERC veiklos 

pradžioje buvo atidėta 10 proc., tačiau vėliau pamatyta, kad disciplininės ekspertų panelės iš esmės 

yra labai tarpdisciplininės ir daug geriau atlieka tarpdisciplininių tyrimų vertinimą, pvz., viena 

panelė gali įvertinti projektus nuo sūrių iki plytų gamybos. SC5 gali pasisemti idėjų būsimiems 

kvietimams iš ERC finansuotų projektų. 

2016-2017 darbo programos aptarimas. Liepos 25 d. turėtų būti oficialiai patvirtinta. EK netrukus 

išsiųs juodraštį, nes oficialiam pritarimui bus tik 10 d.  

Patariamosios tarybos išvados. Pusė SC5 Patariamosios tarybos narių buvo naujai įtraukti į šį 

darbą. Išteklių klausimą taryba mato labiau kaip integruotą kitų iššūkių dalį, nei atskirą iššūkį. 

Nyderlandai pakometavo, kad pasiūlymuose trūksta aplinkos aspekto, nes šis SC5 komitetas 

užsiima būtent tuo. Pateiktas dokumentas gana abstraktus, trūksta konkretesnių patarimų, kurie 

galėtų padėti formuojant 2018-2020 m. darbo programą. Šalys narės pastebėjo, kad trūksta dėmesio 

natūraliems ištekliams, tokiems kaip oras, vanduo, biologinė įvairovė, svarbus aplinkos ir sveikatos 

sąsajų klausimas, kuris buvo akcentuotas ir birželio 6 d. seminare. 

Konsultacijos su visuomene dėl galimų 2018-2020 m. tematikų, kurios vyko internetinės 

apklausos metu, parodė, kad iš esmės sutampa nuomonė su EK strateginėmis kryptimis. Didžiausia 

dalis atsakiusiųjų – universitetai. Šalys narės pasiūlė kitų konsultacijų metu klausimyną daryti 

labiau struktūruotą, tuomet ir iš atsakymų būtų daugiau naudos. 

Strateginis programavimas 2018-2020 m. EK pristatė 2016 m. laukiančius etapus programuojant 

kitą SC5 darbo programą: 

 birželio 9 d. - antrasis patariamųjų tarybų pirmininkų susitikimas 

 birželis-rugsėjis – diskusijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generaliniame direktorate ir 

proramų komitetuose 

 spalaio 4 d. - SC5 posėdis 

 iki spalio vidurio patvirtintas darbo programos turinys (scoping paper)  

 rugsėjį-lapkritį – diskusijos Strateginiame programos komitete 

 lapkričio pabaigoje – Strateginiame programos komitete patvirtintas bendras turininis 

dokumentas 

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Kitas 2016 m. susitikimas: spalio 4 d. (Lenkija 

organizuoja  šalių narių atstovų susitikimą posėdžio išvakarėse); lapkričio 29 d. 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

1) Peržiūrėti Lietuvos dalyvavimą iniciatyvose, susijusiose su SC5 (JPI Oceans, JPI Cultural 

Heritage, Biodiversa), išsigryninant tikslus ir interesus  

2) Apsvarstyti galimą Lietuvos poziciją dėl 2018-2020 m. darbo programos turinio (susiję 

su 1 p.) 

3) Pasidomėti galimybe įsijunti į ERA-Planet, kuris susijęs su žemės stebėjimu ir dideliais 

duomenimis (nariu gali būti ir ne finansuojanti institucija) 

 



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

7 JUNE 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) 

• Calls SC5 WP2016: Presentation of the evaluation results  

• Open Data: state of play  

• Environmental research funded by the European Research Council  

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

• WP2016-17 update: State of play  

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

• Stakeholders consultation WP2018-20120: Main results and outcomes  

• Presentation of the Advisory Group report  

• Debriefing of the workshop on Joint Actions towards a sustainable green economy 

• Strategic Programming 2018-20: presentation and discussion  

6. ANY OTHER BUSINESS (FOR INFORMATION)  

• PRIMA: state of play 

 

WORKSHOP ON SUPPORTING JOINT ACTIONS TOWARDS A SUSTAINABLE GREEN ECONOMY IN 

EUROPE AND BEYOND  IN HORIZON 2020 SOCIETAL CHALLENGE 5 ‘CLIMATE ACTION, 

ENVIRONMENT, RESOURCE EFFICIENCY AND RAW MATERIALS’  

6 JUNE 2016 10:00 – 17:30   

CDMA -1/SDR1+2 21 MARSVELDSTRAAT/RUE DU CHAMP DE MARS, 1050 BRUSSELS  
Objectives of the workshop:  

- Exchange of information on activities and priorities of relevant JPIs and ERA-NETs in the context of the Societal 

Challenge 5 strategic programming exercise 2018-2020.  

- Identification of possible future cross-cutting actions between different JPIs and/or ERANETs, as input for the Work 

Programme 2018-2020, particularly regarding potential ERANET Cofund actions.  

AGENDA  

1. WELCOME   

2. INTRODUCTION  

3. PRIORITY AREAS OF ACTION FOR JPIS AND ERA-NETS FOR 2018-2020  • Presentations by JPIs and ERA-

NETS • Questions from the floor  

4. POTENTIAL CROSS-CUTTING ACTIONS BETWEEN JPIS AND/OR ERA-NETS  • Discussion  

5. CONCLUSIONS   

 

 

PRIDEDAMA: JPI ir ERAnet, veikiančių SC5 komiteto kompetencijos srityje, veiklų matrica 

(DRAFT JPI-ERANET matrix_v20160601.docx), 1 psl 

 

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 


