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Informacija apie 
kitus dalyvius 
(kitos šalys) 

Dėl terorizmo grėsmės Briuselyje po teroro aktų Paryžiuje dalyvauja tik 

13 šalių: Belgija, Bulgarija, Airija, Prancūzija, Italija, Kipras, Turkija, 

Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Vokietija, Čekija, Norvegija, Lenkija, kitos 

stebi posėdžio transliaciją. 

 
 
APIE RENGINĮ IR VEIKLAS: tikslai, aptarimai, sprendimai 
 
Tikslas, uždaviniai 
Pristatyti ką tik pasibaigusio 2015 metų programos kvietimų vertinimo rezultatus, 
taip pat vieną iš SC6 biudžeto finansuojamų „kitų veiklų“, t.y. COSTo asociaciją, kuri 
išeina už HSM ribų, parodyti, kaip HSM yra integruojami į kitus visuomenės iššūkius 
ir kokia metodika taikoma tam pamatuoti, aptarti 2016-2017 metų programos 
rengimo pamokas ir numatyti 2018-2020 programos rengimo darbotvarkę. 
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Darbotvarkė ir pristatytos skaidrės pridedami 
 
Pristatyti (aptarti) klausimai 
Žr. aukščiau 
 
Posėdžio išvakarėse vyko neoficialus šalių narių susitikimas, surengtas Prancūzijos 
nacionalinės atstovės, kuriame daugiausiai dėmesio buvo skirta ir bendras požiūris 
išsakytas žemiau nurodytais klausimais. Tas pats požiūris buvo pakartotas ir kitos 
dienos susirinkime: 
 

1. The new programme of SC6: it should be constructed not only as a funding scheme 
but also a clear policy direction, fragmentation should be avoided, multiple topics  
should serve one major idea and one main objective. 
 

2. Oversubscription or, in other terms, underfunding. This is a problem that has to 
be deal with but not necessarily by narrowing the range of topics and decreasing the 
number of topics. Some other criteria have to be added (maybe something like the 
value of the proposal for the EU policies and common European identity) to make 
the calls even more policy driven. Budget should be increased for the mostly 
oversubscribed SC6 and, if possible, a research aspect added to the projects, 
financed from the Junker’s fund. 
 

3. Two-Stage Evaluation could be supported after careful consideration its 
drawbacks such as a possible increase of time needed for the processing of 
proposals, lack of contents to judge the pre-proposals, oversubscription in the first 
phase, the same amount of time needed to prepare a pre-proposal and to assess it. 
 

4. Integration of SC6 should be monitored based on a wider range of criteria that are 
better defined. Under the present circumstances in EU, SC7 should be flagged for 
SC6 and host a number SSH researchers.  

 
5. The quality and issues of evaluation. Clarification is needed concerning the final 

rating of the assessed proposals, esp. concerning the criteria that are used to rate 
proposals of the same score. 

 
 
Posėdžio metu, pristačius 5 kvietimų rezultatus (Lietuvos mokslininkai  - iš viso 4 
institucijos – dalyvauja 2-juose projektuose)  buvo užduodami klausimai dėl ekspertavimo 
tvarkos, dėl labai didelio 2015 programos kvietimo paraiškų biudžeto lėšų pareikalavimo 
(oversubscription – beveik 400 proc.), labai mažo sėkmės rodiklio (kai kuriose temose 
mažiau nei 2 proc.), buvo prašoma finansuoti kelis mažesnius projektus vienoje temoje 
vietoje vieno didelio, pridėti 20 proc. kvietimo biudžeto iš turimo rezervo, kad būtų 
finansuota daugiau projektų. Vokietijos ir Prancūzijos atstovai skundėsi mokslininkų 
nusivylimu, kai brangiai kainavusios parengti paraiškos (apie 30-40 tūks. eurų), 
surinkusios aukščiausią 15 balų sumą buvo nefinansuotos. 



 
Po HSM integravimo į kitus Horizontas  visuomenės iššūkius 2020 pristatymo, Lietuvos 

atstovė pareiškė šias pastabas: siūlė nevartoti jau anksčiau sukritikuoto termino 

„embedding“, pakeisti jį neutralesniu „integration“, paprašė HSM disciplinas apibrėžti taip, 

kad jos būtų panašios turininės apimties, pvz., kad neliktų tokių greta surašytų disciplinų 

kaip Istorija ir Humanitariniai mokslai ir menai, nurodė, kad tik 

tam tikrų žodžių integravimas į kitų iššūkių kvietimo tekstus determinuoja tik tam tikrų 

disciplinų įsitraukimą, paprašė daugiau temų 7 visuomenės iššūkio Visuomenės saugumas) 

temų pažymėti HSM ženklu. Austrijos atstovas nurodė HSM integravimo metodologijos 

klaidą - daug verslo firmų, kurios yra priskiriamos prie SSH tyrimų, iš tiesų nieko bendra 

neturi su HSM mokslais, siūlo padaryti atskirą kategoriją iš verslo ir marketingo kaip 

privalomą visiems, bet nepriskirti pačių dalyvaujančių firmų prie HSM. Argumentas: jei 

projektas turi savo svetainę, tai nėra ICT integraciją, bet jei projektas turi verslo planą, tai 

jau SS integravimas? „The tool you use does not count as a discipline“. Airijos atstovas ir 

HERA ERA NET PLUS vada Shean Ryder siūlo stiprinti reflektyvumo komponentą mūsų 

iššūkyje ir mažų projektų vertę, nes jei vienai temai skiriamas vienas projektas, tai 

implikuojama, kad gali būti tik vienas teisingos problemos sprendimo būdas. Dar priminė 

apie ERA NETų temines programas ir jų vertę komisijai, nes jie pritraukia nacionalinius 

pinigus ir perima kai kurių labai populiarių H 2020 temų kuravimą. 

Pristačius kito etapo programos formavimą Prancūzijos atstovė prašo sukviesti į vieną 

posėdį patarėjų grupę, socialinius partnerius ir mūsų programos komitetą. Austrijos 

atstovas siūlė pasirinkti arba mokslo kokybę, arba šalių plėtra (widening of participation), 

nes jo manymu vienas su kitu nesuderinama. Be to,  naujosios šalys negali tiek lėšį skirti 

paraiškų rengimui, kiek senosios. HERA vadas pasiūlė pritaikyti naujajai programai 

partnerių paieškos patirtį (match-making events). Buvo siūloma pereiti prie dviejų etapų 

vertinimo, taip būtų galima sutaupyti pareiškėjų laiko ir lėšų. Lietuvos atstovė pasiūlė į 

pirminių paraiškų vertinimo kriterijus įtraukti ir „tiesioginę projekto vertę HSM politikai 

ES“, neužmirštant, kad Bendrosios programos, kitaip nei ERC finansuojami laisvieji tyrimai, 

yra skirtos padėti EK spręsti ES problemas, taigi jos turi pasiūlyti būdus visuomenės 

iššūkiams spręsti. Kitas Lietuvos atstovė siūlymas, priimtas domėn, buvo palikti tam tikrą 

biudžeto dalį patiems naujausiems, prieš pat programos skelbimą iškilusiems klausimams 

spręsti. Nes prieš tris ar daugiau metų numatytos tyrimų temos ir problemos jų skelbimo 

metu gali būti gerokai senstelėjusios. 

Pristačius COSTo veiklas buvo užduota daug tikslinamųjų klausimų ir labai teigiamai 

įvertintas šios asociacijos veiklų sėkmės koeficientas ir šalių dalyvavimo lygis. Lietuvos 

atstovė nurodė vieną naują veiklą, skirta HSM politikai, kuri turėtų dominti ir šios 

programos komiteto atstovus. 

Kita susitikimas numatytas kovo mėnesį. 



Rūta Petrauskaitė 
2015 m. gruodžio 2 d. 
 
Priedas Nr. 1 Susitikimo darbotvarkė 

7th Meeting of Configuration 

EUROPE IN A CHANGING WORLD - INCLUSIVE, INNOVATIVE AND REFLECTIVE 
SOCIETIES 

Brussels, 27th November 2015 - 9:30-17:00 
Centre de conférences Albert Borschette (CCAB) - Room AB-1D 

Rue Froissart 36 – B - 1040 BRUSSELS 
 

Draft Agenda 

09:30 1. Welcome and introduction  

1.1. Approval of draft agenda 

1.2. Approval of the minutes of the previous meeting  

09:45 

2. Evaluation results of the Work Programme 2015 (deadline 05/2015) 

2.1 EURO-5 and EURO-6 

2.2 YOUNG-3 and YOUNG-4 

2.3 REFLECTIVE-2; 3; 4; 5; 6; 8; 11 

2.4 INT-1-2 and INT 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 

2.5 INSO-1;4;5 

10:30 3. Status of the SSH embedding in H2020 calls.  

11:30 4. Lessons learnt from 2016/2017 Work programme preparation   

12:30 LUNCH 

14:00 

5. 2018-2020 Work Programme process   

5.1 Consultation process  

5.2 Discussion on a potential SC6 roadmap 

15:30 
6. Exchange of best-practices to improve the participation of less 

experienced teams in SC6  

16:00  7. COST 

16:30 8. AOB  

16:45 9. Conclusions 

17:00 End of meeting 

 
Priedas Nr. 2 Susitikimo skaidrės (pridedamos atskirai)  


