
ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: 5-asis Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir 

inovacijų programos ,,Horizontas 2020” komiteto Marie Sklodowska Curie (MSCA) įgūdžių, 

lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos technologijos“ (FET) posėdis, Briuselis 

(Belgija), 2015 05 07-08, Europos Sąjungos atstovai. 

 

2. Svarstytas klausimas: FET ir MSCA veikla, šaukimų rezultatai, kiti klausimai.  

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: vyko du posėdžiai, skirti kiekvienai iš šių veiklų. 2015 05 07 

vyko posėdis skirtas FET veikloms; 2015 05 08 vyko posėdis skirtas MSCA veikloms. FET: 

buvo pateikti šaukimo H2020-FETHPC-2014 (High Performance Computing) vertinimo 

rezultatai, H2020-FET OPEN, FET PROACTIVE rezultatai, didelė dalis diskusijų buvo skirta 

ekspertinio vertinimo problemoms ir jo tobulinimui. Be to, plačiau buvo pristatyta HPC cPPP 

(contractual Public-Private Partnership) koncepcija, pateikti FET Flagships (Graphene, HBP) 

rezultatai. Buvo pristatyti WP 2016-17 pagrindiniai punktai, FET ERANET Cofund programos 

CHIST-ERA ir QUANT-ERA. Buvo užduoti klausimai, vyko diskusijos. MSCA: buvo pateikti 

praėjusio etapo (2014-2015) MSCA veiklų rezultatai (ITN, IF, RISE, COFUND, NIGHT) – 

biudžetai, paraiškų skaičius, sėkmingų paraiškų dalis, atrinkimo procedūros, skaičiai pagal šalis 

ir t.t. Taip pat buvo pristatytos 2016-2017 m. šaukimo gairės, terminai, supažindinta su 

pagrindiniais pokyčiais lyginant su 2014-2015 m. šaukimu. Buvo supažindinta su nauja veikla 

“Industrial Fellowship“ (skirta neakademinėms organizacijoms). Šalių atstovai kritikavo 

pavadinimą, kadangi ši veikla būtų skirta neakademinėms institucijoms (ne tik industrijai), be to 

sutrumpinimas IF sutaptų su Individual Fellowship. Plačiau buvo supažindinta su vertinimo 

procesu. Buvo užduoti klausimai, vyko diskusijos.   

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: posėdžiuose buvo patvirtinti dienotvarkės klausimai, 

šalių atstovų pateikti pasiūlymai apie tolimesnį veiklų tobulinimą (vertinimo gerinimas,  

matomumo didinimas ir t.t.), numatyta tobulinti WP 2016-17 dokumentus ir juos galutinai 

pristatyti kitame ERC-MSCA-FET posėdyje, numatomame 2015 07 09.  

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: aktyviau dalyvauti tolimesnėse MSCA, ERC, FET 

veiklose. Lietuvos dalyvavimas MSCA veiklose yra nedidelis, skatintinas didesnis dalyvavimas 

MSCA veiklose, partnerinis įsijungimas į vykdomus projektus, NIGHT – sėkmingesnio 

dalyvavimo pavyzdys. Teikti siūlymus dėl naujųjų 2016-2017 šaukimų gairių. FET: sekti 

siūlomas ateities technologijų temas, esant galimybėms įsijungti į FET projektus. Pasiūlyti 

atstovą į FET Flagships steigėjų valdybą (“Board of Funders“).  

 

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

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions 

http://erc.europa.eu/ 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies 

 

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

elektroninio pašto adresas): Remigijus Leipus, Vilniaus universitetas, profesorius, 2193052, 

remigijus.leipus@mif.vu.lt 
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