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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“ 9-asis susitikimas, vykęs „Horizontas 2020“ programos 

komiteto kvietimu 2015 m. spalio 1 d. Briuselyje. Viso buvo apie 40 dalyvių iš Europos šalių 

narių ir asocijuotų narių 

 

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

teiktų pagal 2015 m. šaukimus sėkmingumo apibendrinimas Personalised Health care – 21 ir 

Personalised Health Care – 25 ir kt.(RIA- Research and Innovation Action) 3) Sveikatos 

Mokslinio komiteto pranešimas 4) Kiti klausimai: Sveikatos forumas Gastein 

 

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: 

 

Svarbiausias šio susitikimo tikslas buvo „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ darbo 

programos 2016–2017 m. galutinio turinio aprobavimas tarp bendrijos narių.  Jos bendras 

pavadinimas išliks beveik nepakitęs „Personalizuota medicina“.  

 

Pagrindines šios programos sritys: 

Understanding health and disease (5 temos); 

Preventing disease (2 temos); 

Treating and managing diseases (4 temos); 

Active ageing and selfmanaging of health (4 temos); 

Methods and data (5 temos); 

Health care provision and integrated care (1 tema).  

Išplėstos koordinavimo veiklos jų dabar numatoma 16.  

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

Šis programinis dokumentas spalio 30 d. bus skelbiamas Europos Komisijos tinklalapyje (toliau –

EK) ir Dalyvių portale. 

Tuoj po skelbimo atsiras ir pirmieji kvietimai teikti paraiškas 2016–2017 m. pagal išvardintas sritis 

bus paskelbti 2015 m. rudenį.  

Pareiškta kritika, kad šaukimus H2020 duomenų bazėje rasti yra sunku, paieškos sistema pagal 

raktažodžius veikia neefektyviai. 

SME instrumentas išliks dviejų vertinimų pakopų (idėjos teikimas – pirmas etapas; pilno projekto 

teikimas – antras etapas), tai reiškia, kad galimybė įvertinti savo projektą padidės.  

 

Antroje dalyje buvo detaliai nagrinėjamos paraiškos pagal 2014-2015 PHC (vienos pakopos 

šaukimai, vėliau dviejų pakopų šaukimai) darbo programą: 

 

Personalised Health care – 21 

Pateiktos 164 paraiškos, bus finansuojamos 6 paraiškos (2 rezerve). Sėkmės procentas – 3.7 proc.  9 

pateiktuose projektuose dalyvavo Lietuvos pareiškėjai.  

Personalised Health care – 25 

Pateiktos 172 paraiškos, bus finansuojamos 5 (4 rezerve), Sėkmės procentas – 2.8 proc. 8 

pateiktuose projektuose dalyvavo pareiškėjai iš Lietuvos. 

Personalised Health care – 25 (su IT technologijomis susijusi personalizuota sveika) 



Gautos 6 paraiškos, 5 iš jų bus finansuojamos. 

Personalised Health care – 28, dalyvių iš Lietuvos buvo 12, vienas pareiškėjas buvo iš Lietuvos. 

Tolimesnių šaukimo rezultatai papildomoje medžiagoje, 

Dviejų pakopų PHC šaukimai: sėkmės procentas buvo didesnis: 5-6 proc. Lietuvos dalyvavimas 

šiuose šaukimuose buvo aktyvesnis (12-15projektų su LT dalyvavimu kiekviename šaukime). 

Detalus šaukimo rezultatų nagrinėjimas papildomoje medžiagoje. 

Rezervinis sąrašas bus finansuojamas, esant finansinėms EK galimybėms. 

Diskutuotas ekspertų duomenų bazė (kaip atrenkami ekspertai?). Šiuo metu ekspertų bazė yra 60 

000 žmonių. Komisija labai ragina registruotis ekspertus iš naujai priimtų ES šalių, o taip pat 

atnaujinti savo profilį jau užsiregistravusiems ekspertams. Kaip nors įtakoti ekspertų registraciją 

arba galimybę šalims narėms įtakoti ekspertų registraciją duomenų bazėje – nėra. 

 

 

Sveikatos Mokslinio komiteto sudėtis. Pristatyta naujai sukurto komiteto vizija, sudėtis (27 

skirtingų sveikatos sričių ekspertai), kuris rinksis 2016m. 01.21d. Tai patariamoji veikla EK mokslo 

politikams. 

 

IMI (Inovative Medicines Initiative) – nuo 2008-2013 – 59 projektai finansuoti (per 11 šaukimų). 

Jos prioritetai: mikrobų rezistentiškumas; Ebola vakcinos, Alzheimerio liga, autizmas, osteoartritas, 

kardiovaskulinės ligos ir kt. IMI  tikslas remti naujas iniciatyvas, kurios padėtų nugalėti svarbiausio 

šio šimtmečio ligas. 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

Reikia pastebėti, kad 2015 metų šaukimuose Lietuva dalyvavo daugumoje šaukimų kaip partneriai, 

sėkmės procentas buvo labai žemas.  

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 

 

 

 

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

demografiniai pokyčiai ir gerovė“ programos komiteto susitikimas numatomas gruodžio 10 d. 
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