
 

ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: HORIZONTAS 2020  

1. Ekspertų darbo grupės, skirtos prioriteto „Visuomenės uždaviniai“ tikslui „Sveikata, 

demografiniai pokyčiai ir gerovė“, susitikimas. 

2016 m. rugsėjo 21-22 d., Briuselis. 

Dainė Denisovienė. Švietimo ir mokslo ministerija. 

Dalyviai: ES ir asocijuotų šalių atstovai, EK atstovai. 

 

2. Svarstytas klausimas:   2016 m. kvietimai ir jų rezultatai, ateities kvietimai ir jų tematikos.   

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: 

 Esminis buvo EK pranešimas (skaidrės  pridedamos prie ataskaitos), kuriuo pristatyti 

statistiniai rezultatai vienu etapu planuotiems 2016 m. kvietimams. Viso gauta 374 paraiškų. Iš jų 

prioritetiniame (finansuotinų projektų) sąraše – 41. Sėkmingumas – 11,1 proc. Lietuva dalyve 

įvardinta 19-oje paraiškų ir pateko į 5 finansuotinus projektus. Skaidrių grafikuose matyti, kad 

lyderiai (Didžioji Britanija, Italija, Vokietija) paraiškų ir laimėtojų gausa nuo kitų šalių labai 

skiriasi. Lyderių paraiškų skaičius viršija 3,4 ir net 5 šimtus, tuo tarpu vidutiniokių – tik dešimtis, o 

mažai teikiančių – vienetus. Mažai ar vidutiniškai dalyvaujančių šalių atsilikimas nuo lyderių rodo 

ne tik šalies MSI aktyvumo ar mokslinio pajėgumo  būseną. Bendrieji statistiniai skaičiai 

demonstruoja ir tam tikrų mokslo sričių pajėgumų netolygumą, pasitikėjimo, programos 

populiarumo, mokslui imlaus verslo potencialą ir gebą, žmogiškųjų išteklių ir kitų galimų pajėgumų 

padėtį įvairiose šalyse.  

Pranešimu taip pat pateikta ir ekspertų dalyvavimo paraiškų vertinime statistika. Viso paraiškas 

vertino 340 ekspertų. Iš jų 265 iš ES, 17– iš asocijuotų šalių, 67 – kiti. Lietuvos ekspertų – 4. 

Akcentuota, kad reikia gerinti geografinį ekspertų pasiskirstymą. Atkreiptas dėmesys, kad 

pageidautina ekspertų bazę dar didinti, laukiama daugiau norinčių būti ekspertais.  

 Pranešimas, skirtas paaiškinti, kaip vykdomas paraiškų ekspertavimas. Juo apibūdinta, 

kaip vyksta procesas, kokia eiga, kokie pagrindiniai vertinimo kriterijai, ir trumpai – kokia yra 

ekspertų darbo tvarka. Pastebėta, kad 1 paraiškas vertinti reikia 1,5 darbo dienos. Iškelta mintis – 

per mažas ekspertinės veiklos patrauklumas, sudėtingas mokslininkų įtraukimas į ekspertinę veiklą, 

ypač iš mažą gyventojų skaičių turinčių šalių.  

 Pranešimas buvo skirtas visų vykdomų tematikų nuosekliai analizei. Buvo įvardintos 

kiekvienos tematikos paraiškų, laimėtojų skaičius, koordinatoriai ir dalyviai, biudžetas, pateikti jų 

apibūdinimai. Susidarė padėtis, kai vienoms tematikoms trūko lėšų, o kitos išsaugojo rezervus. 

Todėl perskirstytas biudžetas ir susitikimo metu papildomai pateikta šios procedūros ataskaita.  

 Darbo grupė buvo supažindinta su 2017-2018 m. kvietimais (skaidrės  pridedamos prie 

ataskaitos). Planuojamos 7  tiesioginės (vertikalios) temos, 4 – horizontalios ir 4 – kompleksinės, 

tarp dalykinės (angl. cross-cutting). Šių 15-os temų aprėptis ir įvairovė gan didelė. Tai: 1. 

Personalizuota Medicina. 2. Retos ligos. 3. Infekcinės ligos. 4. Neužkrečiamos ligos. 5. Pediatrija. 

6. Visuomenės sveikata ir prevencija, įskaitant migraciją. 7. Aktyvus ir sveikas senėjimas. 8. Didieji 

duomenys. 9. e-sveikata, m-sveikata („m“ reiškia „mobili“), IKT ( angl. eHealth, mHealth, ICT). 

10. Priežiūros integracija. 11.  Aplinka ir sveikata, žalieji sprendimai ir tvarumas, įskaitant klimato 

kaitą. 12. Socialiniai ir humanitariniai mokslai, integracija, nelygybė, migracija ir etika. 13.  Lyčių 

ir lytiškumo skirtumai medicinoje. 14. Komercinimas tikslui „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir 

gerovė“ 15.  Stipraus ir sėkmingo  ES-13 dalyvavimo (įtraukties) skatinimas.  

 Atskirai kalbėta apie 2018-2020 m. laukiamas tematikas. Nuoseklaus temų sąrašo dar 

nėra. Yra prioritetai ir sritys, į kurias bus koncentruojamasi. Pastebėta, kad paskutinėmis temomis 

bus siekiama sutelkti išteklius ir pastangas tose srityse, kurios turi politinę svarbą ir kelia 



visuomenės susirūpinimą.  

 Taip pat susitikimo metu skaityti pranešimai apie viešosios partnerystės būdu vykdomą 

iniciatyvą, nukreiptą kovai su skurdo sukeliamomis ligomis Subsacharinėje Afrikoje (EDCTP-2), 

kvietimo rezultatus dėl Zika viruso, svarbiausias priemonių studijas ir vertinimus, artėjančius 

svarbius renginius ar konferencijas. 

 

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: 

 

Pritarta veiklai. Esminių pastabų dėl analizuotos programos, vykdomų priemonių, atliktų veiksmų 

nebuvo. Kitas „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ programos komiteto ekspertų susitikimas 

planuojamas 2016 m. gruodžio 14 d. 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:  

 

Pritarti darbo grupės veiklai, tęsti dalyvavimą darbo grupės veikloje. Pagal kompetenciją remti 

dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“. 

 

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

 

Prie ataskaitos pridedami 2 pranešimai. 

 

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

elektroninio pašto adresas): 

 

Dainė Denisovienė, 

Švietimo ir mokslo ministerija 

Studijų, mokslo ir technologijų departamentas 

Technologijų ir inovacijų skyrius, 

vyr. specialistė, 

Tel. (8 5) 219 11 79, 

daine.denisoviene@smm.lt 

 

 

 


