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1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: 

Horizonto 2020 programos strateginės konfigūracijos komiteto posėdis 

Briuselis, Belgija, 2015 06 18 

Dalyvavo: Jūratė Devižienė, LR Nuolatinės atstovybės ES mokslo atašė                     

 

 

2. Darbotvarkė: 
Morning session (10:00-13:00) – chaired by Wolfgang Burtscher, Deputy Director-General, DG Research & 

Innovation 

1. Introduction 

2. Adoption of agenda 

3. SME instrument – discussion (document) 

4. International cooperation in Horizon 2020 – discussion (document) 

5. Horizon 2020 and reaching the objectives of the European Research Area – discussion (document)   

Afternoon session (14:30-17:00) - chaired by Jack Metthey, Director 'Policy Development and Coordination' 

in DG Research & Innovation 

6. General issues related to the work programme: 

 State of play (evaluation)  

 Introduction  (document) 

 General Annexes  (document) 
7. Other Horizon 2020 work programme parts under the remit of the configuration: 

 Spreading excellence and widening participation  (document) 

 Science with and for Society  (document) 

 Dissemination and exploitation  (document) 

 Fast Track to Innovation  (document) 
8. Presentation of evaluation results  

9.  AOB 

 

 

                                                             
1 Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai:  

IT - Italija; GR – Graikija; DK – Danija; ES – Ispanija; SK – Slovakija; BE – Belgija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; PL – Lenkija; 

FR- Prancūzija; MT – Malta; PT – Portugalija; HU – Vengrija; DE – Vokietija; LT– Lietuva; FI – Suomija; LV – Latvija; AT – 

Austrija; CY – Kipras; UK - Jungtinė Karalystė; EE – Estija; LU – Liuksemburgas; NL – Olandija; CZ – Čekija; IE – Airija.  

Pirm. – Pirmininkaujantis posėdžiui; COM –Komisija; EP – Europos Parlamentas; ET – ES Taryba. 

Išlygos: 

B.I – bendroji; A.I. - analitinė; P.I – parlamentinė; L.I. – laukimo; V.I. – vertimo. 
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Posėdžio eigos apibendrinimas: 

Svarbiausi svarstyti klausimai: 

 

3 kl. 

 

COM pristatė šio instrumento pakeitimus (pristatymas), vienas iš šio instrumento principų, kuris 

nustatytas Horizonto programoje, yra „iniciatyvų iš apačios“ principas (bottom up approach). COM 

nuomone, visgi šis instrumentas turi pasitarnauti socialinių iššūkių sprendimams rasti, todėl COM iš 

esmės nori koncentruotis ties viena pagrindine tema, ją finansuoajnt per skirtingas Horizonto 

programos eilutes; taip pat tikslas yra padidinti biudžetą ir pasiekti per kitą dvejų metų darbo programą  

- 7 proc. MVĮ.   

Dauguma VN pasisakė, kad visgi „iniciatyvų iš apačios“ principas turi būti išlaikytas, net jeigu tai ir 

padidintų paraiškų skaičių ir sumažintų dalyvavimo sėkmės procentą; be to, VN išsakė pageidavimus 

žinoti, kodėl taip išaugo paraiškų skaičius (oversubscription). Visgi dauguma VN pabrėžė, kad 

supranta COM paaiškinimus ir labiau fokusuotą požiūrį. Kai kurios išsakė nuogąstavimus, kad VN 

nevienodai sėkmingai dalyvauja ir dalis VN sėkmė ne tik neauga, bet ir mažėja, norėtų žinoti priežastis. 

Kai kurios VN pageidavo skirti daugiau dėmesio pirmai pakopai, taip pat abejojo siūlymu skirti 100 

proc. finansavimą sveikatos apsaugos (health care) srityje.  

 

COM pakomentavo, kad „iniciatyvos iš apačios“ yra svarbu, tačiau reikia labiau susitelkti ties 

strateginiais dalykais, bet  kuriuo atveju, tematikos labai plaios. Numato tam tikrą vertinimą dėl MVĮ 

dalyvavimo iš kitos priemonės, nagrinės išaugusio dalyvavimo priežastis.  

MVĮ dalyvavimo vertiniams bus atliekamas kartu su visos Horizonto programos tarpinio vertinimo 

ataskaita. 

 

5 kl.   

COM pristatė Horizonto programos galimybes prisididėti prie EMTE prioritetų įgyvendinimo 

(pristatymas). 

Iš esmės visos VN sutiko, kad Horizonto programa prisideda prie EMTE įgyvendinimo. 

Visgi dauguma VN (DE, PL, BE, SE, DK, ES ir kt.) išsakė nuomonę, kad instruemntų skaičius labai 

išaugo, atsiranda dublaivimasis, neaiški naujų iniciatyvų pridėtinė vertė, tai padaro programą labai 

sunkiai suprantama ir prieinama dalyviams/pareiškėjams, ypač naujiems, norėtų matyti rimtesnį naujų 

iniciatyvų pagrindimą. SI išsakė nuomonę, kad JPI turi problemų ir yra tam tikro nepasitenkinimo, gal 

kai kurias iš jų reiktų performuoti į 185 str. iniciatyvas, reikia analizės, ar tikrai instrumentai įyvendina 

stratreginius tikslus. 

NL mato strateginės diskusijos poreikį šiais klausimais politiniame lygmenyje, taip pat, jeigu ateityje 

bus keičiama bendrosios programos koncepcija, reiktų iš anksto informuoti suinteresuotus subjektus ( 

„stakeholderius“). 

COM nuomone, kai kurios šios problemos kyla iš VN pusės, dėl tam tikro spaudimo iš dalyvių. 

Taip pat pritaria, kad supraprastinimas yra reikalingas ir yra dėl to susirūpinę, sudarė ekspertų grupes, 

kurios nagrinėja instrumentų poveikį.  

 

4 kl.  

Tarptautinio bendradarbiavimo veiklų gerokai sumažėjo, uždavinys- sustiprinti šią diemnsiją, kadangi 

Horizonto programos dokumentai  numato, kad tarptautinis bendradarbiavimas turėtų vykti 7BP  

lygmenyje (pristatymo skaidrės). 

VN norėjo daugiau statistikos iš 7BP, stiprinti NCP veiklą šioje srityje; visgi nemao, kad tai turėtų būti 

privalomas aspektas konsorciumams ar būti vertinimo kriterijumi, pagrindinis dalykas – ekselencija; 

siūlė stiprinti dalyvio portalą, siūlė atlikti strateginę analizę šiuo aspektu iššūkių komitetuose; 
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COM pažymėjo, kad sustabdytas finansavimas BRIC šalims ir Meksikai įtakojo rezultatus, iš kitos  

pusės – tai priklauso ir nuo trečiųjų šalių; su paraiškos vertinimu tai nebus nesusiję.  

 

Popietinėje dalyje COM pristatė pagrindinius pačios 2016-2017 m. darbo programos teksto pakeitimus. 

 (pristatymas) 

COM pristatė pagrindinius teksto pakeitimus prieduose (skaidrės), pakeitimai padaryti taip pat ir  

atsižvelgus į VN raštu pateiktas pastabas. 

 

7.1 kl. 

VN buvo susirūpinę COST biudžeto sumažinimo, todėl yra patenkintos, kad po derybų su Europos 

Parlamentu dėl Investicijų plano platesnio dalyvavimo eilutei Horizonto programoje biudžetas buvo 

atstatytas. DK, AT, FR, CZ ir kitos VN pritarė COST biudžeto atstatymui.  

 

PL, EE buvo susirūpinę, kad antrajai „teamingo“ kvietimo pakopai projektui numatyta 15 mln. vietoj 

anksčiau planuotų 20 mln. eurų. 

 

COM dėl PL ir EE susirūpinimo dėl biudžeto, paaiškino, kad buvo numatoma nuo 15 iki 20 mln. eurų 

antrai pakopai, tačiau buvo nuspręsta turėti daugiau pasiūlymų ir surengti kitą kvietimą, taip pat 

siekiama tam tikro balanso su kitomis „wideningo“ veiklomis. Tai kompromisas, visgi mano, kad tai 

pakankamas finansavimas antrai pakopai, priminė idėja buvo, kad tai „seed money“, t. y. tik pradžiai, o 

ekselencijos centrų pagrindas turi būti nacionalinis finansavimas. Atlyginimai yra finansuojamos 

išlaidos, jeigu būtina, gali patikslinti tekstą. Taip pat paaiškino, kad autonomijos reikalavimas reiškia 

akademinę autonomiją, o ne teisinę autonomiją. COM paaiškino, kad planuoja atlikti dvi studijas 

platesnio dalyvavimo veikloms įvertinti. 

LT paklausė, kaip bus nustatomas reikalavimas naujame 2017 m. „teamingo“ kvietime pateikti 

ilgalaikio finansavimo įsipareigojimą iš VN pusės, kadangi Struktūrinių fondų programos jau 

suplanuotos ir bus pradėtos įgyvendinti, todėl kontekstas bus kiek kitoks nei pirmojo kvietimo atveju.   

COM paaiškino, kad veiksmų programose turi būti eilė priemonių, nors ir pakankamai plataus turinio, 

kurios garantuotų tokį įsipareigojimą, taip pat galioja ankstesni įsipareigojimai. 

 

7.2 kl. 

DE, FR FI AT BE NO NL ir kiti klausė, kodėl nėra numatyta parama NCP tinklui. 

COM šios veiklos buvo nebus remiamos daugelyje kitų Horizonto programos veiklų. 

COM prašo VN pateikti komentarus tekstui per savaitę. 

 

Kitiems klausimams esminių VN komentarų nebuvo, kitą posėdį bus paskutinis darbo programos 

aptarimas, tuomet bus pradėta programos priėmimo procedūra. Kitas posėdis – liepos 10 d. 

 

Visa detali informacija apie posėdyje svarstytus kalsuimsu yra COM pristatymuose. 

 

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas/už ataskaitą atsakingas padalinio vadovas (vardas ir pavardė, 

institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas): 

Jūratė Devižienė 

LR nuolatinės atstovybės ES mokslo atašė 

Tel. +3227881894, el. Paštas   Jurate.deviziene@eu.mfa.lt 
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