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Rue Froissart 36 – B - 1040 BRUSSELS 

Organizatoriai DG Research, DG Connect 

Organizatorių kontaktai Katalin KOVACS 
SPP Coordination, Relations with EAs, SC6 PC Secretariat 
European Commission 
DG Research & Innovation 
B8 - Administration and Finance  
 
ORBN 09/134  
1049 Brussels/Belgium 
+32 229-80792  
kata.kovacs@ec.europa.eu 

Kiti atstovai dalyvavę 

renginyje 

Beveik visų ES valstybių narių ir asociajuotų šalių atstovai 

 

II. INFORMACIJA APIE RENGINĮ IR VEIKLAS: 

 

Tai kas kelis mėnesius vykstantis renginys, skirtas einamiesiems programos 6-ojo iššūkio 

reikalams aptarti. Komisija kviečiasi nacionalinius atstovus ir ekspertus, kad sužinotų jų 

nuomonę rengiamų programų atnaujinimo, buvusių kvietimo, biudžeto paskirstymo ir kitais 

aktualiais klausimais. 

 

III. KOMANDIRUOTĖS TIKSLAS, UŽDAVINIAI: 

 

Dalyvauti susitikime ir prieš jį vykstančiame neformaliame šalių narių susitikime, rengiamame 

kaskart vis kitoje atstovybėje. 

mailto:kata.kovacs@ec.europa.eu


IV. PRISTATYTI  KLAUSIMAI 

 
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. Work Programme 2016 (deadline 02/2016) and Work Programme 2017 update   

10:15 3. Policy priorities for 2018-2020 from Member States and Associated States 

12:00 4. Insights from Advisory Group, Stakeholders and Foresight  

12:30 LUNCH 

14:00 

5. Towards the Work Programme 2018-2020 

5.1. Process 

5.2. Gap Analysis (Specific Programme and areas covered from 2014 to 2017) 

16:30 

6. AOB  

- Outcome of the Migration conference  

- European Capital of Innovation 

16:45 7. Conclusions 

17:00 End of meeting 

 

 

 

V. SPRENDIMAI (IŠVADOS, PRIIMTAS VEIKSMŲ PLANAS IR PAN.): 

 

2 klausimu buvo pristatyti buvusio kvietimo rezultatai (žr. skaidres) ir 2016-2017 programos 

2017 metų pakeitimai – buvo keliais aspektais įtraukta migracijos tema. Atskirai pristatytas 

bandomasis dvipakopis kvietimas, buvo diskutuojama dėl jo naudingumo. Pirmoje pakopoje turi 

būti įvardytas konsorciumas, bet nenurodytos jo funkcijos, vertinami tik du kriterijai. Jei 3 projektai bus 
finansuojami, tai 9  kviečiami antrai pakopai, kur vertinama pagal visus tris kriterijus. Ne visi 

instrumentai vienodai tinka tokiam vertinimui, ten, kur svarbus įgyvendinimas (praleidžiamas pirmoje 

pakopoje)– ne. 

 
Svarbu tai, kad dvi praėjusio kvietimo Co-Creation temos potemės buvo atšauktos dėl negalimo 

kaskadinio finansavimo (projektų rengėjai planavo remtis trečiųjų šalių pagalba tyrimams atlikti, o to 

neleidžia EK tvarkos). Šios dvi temos bus paskelbtos naujam kvietimui teikti paraiškas drauge su 2017 
metų kvietimu liepos mėnesį, o kvietimo terminas numatytas lapkričio 15 d. Nacionaliniai kontaktiniai 

asmenys yra kviečiami apie tai pranešti bendruomenei. 

 

3 klausimas skirtas būsimos paskutinės 2018-2020 metų programos prioritetams aptarti, jie 

atskirų šalių buvo pateikti anksčiau, o EK narių sugrupuoti ir apibendrinti į 11 grupių, tačiau 

norima palikti tik 2-3 grupes, kad programa būtų mažiau fragmentuota. 

 



Po pietų daugiausiai buvo kalbama apie naująją programą. Ji labai svarbi ES politikams, nes iš 

mokslo tikimasi rekomendacijų, kaip spręsti dabartines migracijos ir tarptautinės įtampos krizes. 

LT nacionalinės atstovės buvo pateiktas siūlymas šią programą a) labiau orientuoti į visuomenės 

ir politikos reikmes keliais būdais: suaktualinant pačią programos kalbą, atsisakant perdėto 

politinio korektiškumo, aiškiai formuluojant problemas kaip pagrindą būsimiems tyrimo 

klausimams; b) keisti vertinimo anketą pridedant projekto rezultatyvumo ir svarbos politikai 

kriterijus; c) į ekspertų grupių posėdžius kviestis ir socialinius partnerius, kurie dalyvauti 

projektų vertinime ir atrankoje; d) keisti projektų rezultatų sklaidos pobūdį, atsisakyti vidinių 

projektinių naujienlaiškių ir publikacijų vien tik mokslinėje spaudoje, skatinti tyrėjus populiariai 

skleisti savo rezultatus naujienų portaluose ir socialinėse medijose ir taip didinti EK 

finansuojamo mokslo matomumą ir visuomeninę reikšmę. 

 

Atskirai buvo pristatytas komisijos atliktas tyrimas – apžvalga (gap analysis), kokių temų ir jų 

aspektų buvo ankstesnėse programose, kokios liko nišos, pagal jas ir šalių pateiktus prioritetus 

bus formuojama naujoji programa. Joje bus trys aiškios ir iššūkio pavadinime įvardytos dalys: 

įtrauki, reflektyvi ir inovatyvi visuomenė.   

Kiti pristatyti klausimai buvo daugiau informacinio pobūdžio (kaip vyko konferencija apie 

migraciją http://ec.europa.eu/conferences/2016/migration-challenge/index, kokie yra kandidatai į 

inovatyvios sostinės vardą ir pan., tiesioginės reikšmės LT neturi. 
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