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ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: Socialinio iššūkio (SC1) „Sveikata, 

demografiniai pokyčiai ir gerovė“ 7-asis susitikimas, vykęs „Horizontas 2020“ programos 

komiteto kvietimu 2015 m. balandžio 29 d. Briuselyje. Viso buvo apie 50 dalyvių iš Europos 

šalių narių ir asocijuotų narių 

 

2. Svarstytas klausimas: 1) Darbo programos 2016-2017 metams galutinis svarstymas 2) Projektų 

teiktų pagal 2014 m. darbo programą sėkmingumo apibendrinimas 3) ERA-NET tinklai 4) 

Būsimų projektų vertinimo būdas 

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: 

 

1. Pateikti galutiniai I-ojo socialinio iššūkio (SC1) „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ 

2014 m. kvietimuose teiktų paraiškų vertinimo rezultatai skirtingose mokslinio formato kryptyse.  

Pagal 2014 m. darbo programą „Personalizuota sveikata ir priežiūra“ buvo paskelbti 8 kvietima i 

temoms pagal dviejų vertinimo pakopų (two stage) sistemą (kvietimai skirti RTD) projektams. 

Pirmajam vertinimo etapui pateikta 1681 paraiška, iš kurių į antrąjį etapą pateko 626, o iš jų buvo 

finansuotos 62 paraiškos ( 10 proc.). Tarp paraiškų, kurios buvo vertinamos vienpakopėje sistemoje 

(single stage), iš pateiktų 451 paraiškų (RTD & CNECT) taip pat buvo finansuota tik 10 proc. 

paraiškų. 2014 m. tarp projektus koordinuojančių šalių pirmavo Olandija, Ispanija ir Didžioji 

Britanija. Pagal kvietimą koordinavimo veikloms iš 49 paraiškų finansuotos 14.  

Pagal 2015 m. darbo programą „Personalizuota sveikata ir priežiūra" (Personalising health and 

care) buvo paskelbti kvietimai pagal 10 temų (RTD projektams) ir gautos 2096 paraiškos, iš kurių 

506 jau pakliuvo i antrą vertinimo etapą. Virš 700 paraiškų gauta vienos pakopos vertinimui pagal 8 

kvietimus (RTD ir CNECT) projektai. 

2. Daugiausiai susitikimo laiko buvo skirta diskusijoms dėl galutinio socialinio iššūkio „Sveikata, 

demografiniai pokyčiai ir gerovė“ darbo programos 2016–2017 m. turinio. Jos bendras pavadinimas 

išliks beveik nepakitęs „Personalizuota medicina“.  

Pagrindines šios programos sritys: 

Understanding health and disease (6 temos); 

Preventing disease (3 temos); 

Treating and managing diseases (6 temos); 

Active ageing and selfmanaging of health (7 temos); 

Methods and data (6 temos); 

Health care provision and integrated care (1 tema).  

15 temų numatoma koordinavimo veikloms.  

Visos šios sritys ir temos buvo detaliai išnagrinėtos ir iš esmės aprobuotos visų dalyvaujančių šalių. 

Šis programinis dokumentas greitai bus skelbiamas Europos Komisijos tinklalapyje (toliau –EK) ir 

Dalyvių portale. Siūlymus šiam dokumentui teikti Europos sąjungos šalys buvo kviečiamos 2014  

m. rugsėjo mėn. Lietuvos mokslo atstovai nepateikė temų, kurios itin domintų šalies mokslinį 

potencialą ir būtų svarbios šalies mastu. 

Pirmieji kvietimai teikti paraiškas 2016–2017 m. pagal išvardintas sritis bus paskelbti 2015 m. 

rugsėjo mėn.  

 

Toliau bus tęsiami išskirtines sėkmes projektai: Global alliance for chronic disease; actions to 

bridge the division between research and innovation ir kt. „Horizontas 2020“ programa steigia ir 



apdovanojimus, pvz.: Horizon Prize - Food Scanner. Teikiamo projekto apdovanojimui esmė - 

sukurti paprastą ir patogų naudojimui maisto skanerį, kuris galėtų identifikuoti maisto produktuose 

organizmui žalingas medžiagas. 

Daug ginčų sukėlė EK siūlomas busimų projektų vertinimo būdas – numatomas tik vienos pakopos 

vertinimas. Toks siūlymas sukėlė dalyvaujančių šalių nepasitenkinimą, bet EK nuomone duomenų 

bazėje nėra tiek ekspertų, kurie galėtų vertinti projektus dviejų pakopų būdu dėl didelių laiko ir EK 

išlaidų sąnaudų. 

Šalys narės noriai jungiasi į tinklus tam tikroms sveikatos problemoms spręsti, pvz.: infekcinių ligų 

ERA-NET, ERA-NET klinikiniuose tyrimuose ir taikomojoje medicinoje ir kt. ERA NET (Europos 

tinklai tam tikroje sveikatos srityje) - gera priemonė šalims apjunti savo pajėgumus, susivienyti ir 

spręsti tam tikras problemas, tačiau toks tinklas reikalauja bent tam tikro indelio iš kiekvienos 

dalyvaujančios šalies narės, todėl dėl jų kūrimo bus papildomai atsiklausta kiekvienos šalies 

atskirai, norint išsiaiškinti jų pageidavimus ir kartu finansines galimybes prisidėti prie vieno ar kito 

ERA-NET tinklo. EK prisidėtų prie ERA-NET COFUND kvietimo – 5 mln. EUR.  

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Kiti I-ojo socialinio iššūkio (SC1) „Sveikata, 

demografiniai pokyčiai ir gerovė“ programos komiteto susitikimai numatomi birželio 16 d. ir spalio 

1 d. 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

Skatinti mažąsias verslo įmones labiau domėtis Europos Komisijos teikiamomis finansavimo 

galimybėmis 

 

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

 

 

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

elektroninio pašto adresas): 

Jolanta Dadonienė, Vilniaus universitetas, profesorė, 866222092. Jolanta.dadoniene@mf.vu.lt 
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