
 

Sutarties  

1 priedas 

 

ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

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

1A. Horizontas 2020 „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“ 

informacinė diena, Briuselis, 2015.09.21 

 1B.  Horizontas 2020  komiteto  „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų 

tiekimas“ posėdis, Briuselis, 2015.09.22, atstovai ir ekspertai. 

 

2. Svarstytas klausimas: 

1A Informacinė diena. 

1B. Diskusija 2016-17 metų kvietimo programos klausimais 

2B. Įvairių ekspertų grupių darbo  išvados 

3B. Kiti klausimai. Kitas komiteto posėdis –  2015 m. gruodžio 08 d. 

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: 

1A. Infotmacinė diena prasidėjo trumpomis 2016-2017 metų programos apžvalgomis. Pabrėžta, 

kad išskirtinis programos bruožas yra sisteminis požiūris. Tai yra suprantama kaip būdas, kuris 

apžvelgia ir apima visą sistemą, o  ne kiekvieną išteklį atskirai. Tai apima visą inovacinę sistemą, 

t.y. ne tik technologijas, bet taip pat visuomenines inovacijas įskaitant bendrai kuriamus sprendimus 

ir leidžia pasinaudoti visu rinkiniu galimų finansavimo ir investavimo priemonių kaip priedą prie 

dotacijų, įskaitant papildomas paklausias priemones.  

Klimato kaitos paslaugų skyriuje nagrinėjamos klimato kaitos paslaugos; didelis dėmesys 

skiriamas klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui; įtraukiama skatinimo politika, inovatyvūs 

viešieji pirkimai, sprendžiamos kitos su klimato kaita susijusios problemos, moksliniai tyrimai, 

reikalingi norint pradėti teikti klimato kaitos paslaugas.  

Aptarti gamta pagrįstų sprendimų prioritetai, atkreiptas dėmesys į projektų demonstracines 

versijas. Išnagrinėti išmanūs ir tvarūs miestai ir bendruomenės su gamta pagrįstais sprendimais. 

Būtinas tarpdisciplininis priėjimas; įtraukti klimato kaitos problemas, sveikatos, gerovės, miesto-

kaimo sąryšius. Gamta pagrįsti sprendimai greitam atsistatymui: įtrauktos sprendžiant 

ekonomikos/demografinio nuosmukio, biologinės įvairovės, biosferos išteklių, gamta pagrįsto 

valdymo, ekosistemų valdymo, miesto vietovių ir kt. problemos. Taip pat buvo aptarti neopdorotų 

žaliavų ir atstatomosios ekonomikos programos skyriai. Po pietų darbas vyko sekcijose.  Buvo 

galimybė pabendrauti su įvairių šalių mokslininkais. Aptartos galimybes ruošti paraišką klimato 

kaitos paslaugų srityje. 

 

1B. Europos Sąjungos šalių atstovai ir ekspertai  išreiškė paramą visiems programoje nurodytiems 

prioritetams, ypač atstatomajai ekonomikai/eko-inovacijų daliai ir aiškią orientaciją į sisteminį 

taikymą. Tačiau Olanijos, Prancūzijos atstovai pažymėjo, kad reikėtų daugiau pastangų, ruošiant 

programą.  

Ekspertų grupės parengė ataskaitas atstatomosios ekonomikos ir gamta paremtų sprendimų 

klausimais. Dabartiniai iššūkiai Europai yra šie: 1. žaliavų kainos – nuo 2003 iki 2013 pasaulinės 

kuro kainos išaugo keturgubai, metalo kainos patrigubėjo, o maisto – maždaug dvigubai padidėjo. 

2. Klimato kaita - būtinybė imtis veiksmingų priemonių, kad būtų išlaikytas tarptautiniu mastu 



sutartas ne daugiau kaip  2 °C temperatūros kilimas; 3. ateities perspektyva – 2030 m. pasaulyje bus 

50% didesnė energijos ir 40% didesnė vandens paklausa. ES kylanti rizika: pavojus ES ilgalaikiam 

klestėjimui dėl mažo ekonominio savarankiškumo ir  santykinai didelių darbo sąnaudų, vartojimo 

būdų, energijos kaštų ir sparčiai augančių rinkų. Nedarant jokių pokyčių ES neišvengiamai taps 

mažiau konkurencinga, mažiau patraukli ir mažiau ekonomiškai perspektyvi. Todėl atstatomosios 

ekonomikos modelio įgyvendinimas yra būtinas ir turi būti išplėstas iki makro-lygio. Reikalinga 

nauja koncepcija kaip ES organizuos savo ekonomiką. Atstatomoji ekonomika – tausiai  išteklius 

naudojančios Europos ekonomikos potencialas. Europos Sąjungoje yra milžiniškas ekonomikos 

augimo potencialas (McKinsey, CE vertinimai). Vienas iš svarbiausių veiksnių ES yra sverto efekto 

panaudojimas bendrajai rinkai ir padaryti ją tikra "bendrąją išteklių rinka". Bendroji rinka gali 

plėstis ir augti tik tada, kai viešojo, privataus ir ne pelno siekiančio sektoriaus suinteresuotosios 

šalys bendradarbiaudamos dirbs kartu. Bendras tikslas yra „Palaikyti, gerinti, ir užtikrinti šiuo metu 

esamą gyvenimo kokybę ES diegiant tvaresnės, nelinijinės ekonomikos modelį“. Sisteminės eko-

inovacijos yra šios paradigmos esmė apimanti klasterius, naujus verslo modelius ir tarpusavyje 

susijusius pokyčius. Atstatomoji ekonomika vertinama kaip dinamiška daugelio skirtingų sferų 

struktūra su įvairialypėmis sąsajomis. 

     Gamta parenti sprendimai yra įkvėpti gamtos, palaikomi gamtos arba nukopijuoti nuo gamtos. 

Visko pagrindas yra išsaugoti ir stiprinti gamtos turtus. Tuo remiantis galima spręsti įvairius 

visuomeninius iššūkius. Gamta paremti sprendimai pasižymi galimybe būti ekonomiškai 

efektyviais, išteklių ir energijos pakankamumu bei atsparumu pokyčiams. Taip pat pasižymi 

galimybe prisidėti prie žaliosios ekonomikos augimo, būsimos visuomenės, puoselėti piliečių 

gerovę ir žmonių sveikatą bei teikti verslo galimybes. Gamta paremti sprendimai suteikia impulsą 

pokyčiams, didina supratimą apie gamtos vertę, suteikia galimybes verslui. Įgyvendinus šiuos 

sprendimus Europa taps pavyzdžiu ir pasaulio lydere rinkose. Pagrindinės mokslinių tyrimų ir 

inovacijų politikos galimybių sritys gamta grindžiamuose sprendimuose yra tvarios urbanizacijos 

stiprinimas, nualintų ekosistemų atkūrimas, klimato kaitos ir poveikio mažinimo plėtra, rizikos 

valdymo ir atsparumo gerinimas. Tvarios urbanizacijos stiprinimas yra susijęs su miestų 

regeneracija (atkūrimas, atstatymas) ir miestų gerovės didinimas taikant gamta grindžiamus 

sprendimus. Nualintų ekosistemų atkūrimas yra skirtas pakrantės atsparumo didinimui ir 

daugiafunkciniam takoskyros valdymui bei ekosistemų atkūrimui taikant gamta grindžiamus 

sprendimus. Klimato kaitos ir poveikio mažinimo plėtra taip pat skirta daugiafunkciniam takoskyros 

valdymui bei ekosistemų atkūrimui, tausaus žaliavų ir energijos naudojimo didinimui bei 

ekosistemų vertės išsaugojimo stiprinimui taikant gamta grindžiamus sprendimus. Rizikos valdymo 

ir atsparumo gerinimas susijęs su ekosistemų vertės išsaugojimo stiprinimu ir anglies dioksido 

sekvestracijos didinimu taikant gamta grindžiamus sprendimus 

Programos komitetui buvo pateikta informacija apie SC5-WASTE-WATER dviejų pakopų ir 

vienos pakopos kvietimų eigą ir vertinimo rezultatus,. Lietuva dalyvauja 4 sėkmingose paraiškose. 

 

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: 

Pritarti galutinei 2016-17  programai.  

 Kitas posėdis: 2015 m  gruodžio 08 d. 

 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

 Paruošti pranešimą apie 2016-17  kvietimo programą. 

 

 

 

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

Posėdžio darbotvarkė. 

Kvietimas. 



 

 

 

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

elektroninio pašto adresas): 

    Vidmantas Ulevičius, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Skyriaus vadovas, tel. 2661644,        

ulevicv@ktl.mii.lt. 

 

 

 

 


