
ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: Horizontas 2020 programos komiteto 

„Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“ (toliau – SC 5) 12-is 

posėdis, 2016 10 04, Briuselis (Šalių narių atstovai ir ekspertai; ekspertas nuo Lietuvos – dr. 

Vidmantas Ulevičius) 

 

2. Svarstytas klausimas: Žr. darbotvarkę (6 punktas) 

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:  

Horizontas 2020 programos komiteto „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų 

tiekimas“ (toliau - SC5) posėdžio darbotvarkę žr. pabaigoje. 

 

Pristatyta informacija apie SC5 kvietimus: 

Type of Action Nr of projects
EU grant

(EUR)

Total cost

(EUR)

CSA 43 82,191,854 85,744,933

ERA-NET-Cofund 8 77,240,735 263,288,905

IA 34 199,039,062 239,006,946

RIA 72 487,071,215 500,959,124

SME-2 34 51,566,196 73,678,623

Total 191 897,109,061 1,162,678,532  
Figures correspond to the SC5 calls 2014, 2015 and one stage 2016 

SME2 are for SMEs Instr. phase 2, till the cut-off date 15 June 2016 

 

Lietuvos dalyvavimas SC5 kvietimuose kitų šalių kontekste: 

EU Countries
Nr of 

participants

EU grant

(EUR)

Total cost

(EUR)

Austria 70 20,424,345 24,586,072

Belgium 159 46,375,369 53,502,588

Bulgaria 11 693,686 1,158,766

Croatia 11 1,061,708 1,062,333

Cyprus 17 4,103,876 5,472,781

Czech Republic 20 5,577,055 8,468,130

Denmark 73 24,293,010 30,227,008

Estonia 10 2,520,971 4,304,300

Finland 69 25,139,624 35,670,725

France 205 71,748,849 95,332,439

Germany 290 124,351,939 170,687,347

Greece 83 26,824,396 30,620,751

Hungary 28 6,468,328 7,672,274

Ireland 31 9,653,840 13,352,201

Italy 226 75,705,983 97,170,732

Latvia 4 642,632 934,656

Lithuania 4 1,321,569 1,709,776

Luxembourg 4 986,800 986,800

Malta 6 1,293,375 1,293,375

Netherlands 184 72,868,737 82,190,663

Poland 49 10,472,481 12,790,350

Portugal 102 27,618,415 32,030,324

Romania 41 6,060,517 9,852,217

Slovakia 14 1,738,749 2,086,803

Slovenia 32 8,752,213 12,199,856

Spain 293 106,621,995 136,026,033

Sweden 79 30,933,729 45,590,599

United Kingdom 272 119,728,247 136,144,096

EU 2,387 833,982,437 1,053,123,993  



Su SC5 kvietimais dirba trys agentūros (EASME 1, 2 ir DG RTD/I). Šalys narės klausė dėl 

lėšų sutaupymo 2016 m. Planuojama paremti projektus iš rezervinio sąrašo, tačiau kol kas dar per 

anksti pasakyti tiksliai kiek bus sutaupymų.  

LIFE pristatymas (http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm). Nuo 1992 m. 

paremta apie 4,5 tūkst. projektų. 2014–2020 m. programos biudžetas – 3,5 milijardų Eur (vykdoma 

per du DG – DG Environment ir DG Climate Action). Tačiau ši programa neskirta tyrimams, didelei 

infrastruktūrai ar regioniniams ir kaimo reikalams spręsti. Pagrindiniai projektų vykdytojai – MVĮ, 

NVO, viešojo administravimo įstaigos. Nėra jokių reikalavimų, kiek projekto partnerių turi 

dalyvauti. Programa paremta iniciatyvomis iš apačios, tik vertinimo metu suteikiami balai 

atsižvelgiant į tai, kaip projektas „pataiko“ į bendrus programos tikslus. Taip pat labai svarbu 

projektų tvarumas po finansavimo pabaigos. Jei projektai paraiškoje nurodo, kad remiasi buvusiais 

Europos Komisijos (EK) finansuotais projektais, gauna papildomų balų (sinergija su H2020 ir 

buvusiais FP). 2017 m. birželį LIFE programa taip pat turėtų būti įvertinta, kaip ir H2020. Lietuvos 

statistika LIFE programoje – 15 projektų ir 12 mln. Eur iš EK 

(http://ec.europa.eu/environment/life/countries/lithuania.html; N.B. tai vienas mažiausių rodiklių 

tarp ES šalių narių). Iškeltas klausimas dėl (mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) instrumento 

suderinamumo su LIFE projektų galimybėmis. LIFE atstovai pabrėžė, kad iki 2014 m. MVĮ 

instrumento nebuvo. EK pabrėžė, kad ateityje tikrai reikėtų išryškinti atskirų instrumentų paskirtis ir 

taisykles. Didžiosios Britanijos atstovas (UK) pabrėžė, kad FP7 specifiniai tikslai buvo aiškesni, 

mažiau persidengimų su kitomis programomis. Austrija pabrėžė, kad būtina laikyti atidarytas „abi 

duris“, sudarant galimybes kvietimuose dalyvauti kuo daugiau institucijų, ne viskas yra tiesiog 

persidengimas. 

H2020 WP 2018-2020. Iki š.m. spalio vidurio visi „scoping papers“ turėtų būti išdiskutuoti. 

Lapkričio pabaigoje Strateginis komitetas turėtų pritarti bendram visos programos H2020 

dokumentui. Lapkritį ir gruodį turėtų prasidėti darbo programos (Work Programme – WP) 

rengimas. WP tvirtinimas turėtų įvykti 2017 m. 4 ketvt. 2018–2019 m. WP dalis bus detaliai 

išdėstyta, o 2020 m. dalis – išdėstyta tik bendrais bruožais; taip nutarta Strateginiame komitete, kad 

būtų palikta veikimo laisvės. Pabrėžta „focus areas“ reikšmė, nes tai leidžia sukoncentruoti resursus 

ir pajėgas siekiant pokyčių aktualiausiais politiniais ir visuomeniniais klausimais. 

Strateginis komitetas paskutinio posėdžio metu aptarinėjo 4 svarbias temines sritis: 

• Winning the race for a low-carbon, climate resilient Europe 

• Connecting economic and environmental gains – the Circular Economy 

• Supporting the Security Union 

• Digitisation 

• [Migration] 
Šios temos galutinai bus nutartos lapkričio gale. Viena iš „karštų“ temų – migracija, tačiau 

kokia forma tai bus atspindėta darbo programose, kol kas tik diskutuojama. Bendrai SC5 labai 

svarbu Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas. Tai viena iš „focus areas“. Kita – žiedinė ekonomika. 

„Security union“ - nėra visiškai SC5 tiksluose, bet dalis tyrimų, pvz., geologiniai pavojai, gali 

prisidėti. „Digitalisation“ – SC5 daugiau kaip priemonė, o ne tikslas. 

EK atsakymai į šalių narių komentarus. Kritinių išteklių sąrašas bus atnaujintas kitų metų 

pavasarį pagal jau patvirtintą metodiką. Inovatyvių miestų tematikoje bus įtrauktas kausimas apie 

triukšmo taršą, ko nebuvo iki šiol paminėta scoping paper. Paskutinėje SC5 komitetui išsiųstoje 

versijoje dar nebuvo atsižvelgta į kitų direktoratų pastabas. Austrija pastebėjo, kad būtina įtraukti 

kalnų regionus, nes jie taip pat labai pažeidžiami ir daugeliu aspektų panašios rizikos kaip ir Arkties 

regione. EK pasiūlė naudoti žodį „kriosferą“. Pritarta. UK pabrėžė, kad reikėtų nepamesti aplinkos 

klausimų, taip pat būtina sistema, kuri leistų aiškiau pamatyti, kas jau buvo ar yra finansuojama iš 

EK, kad nebūtų nereikalingo dubliavimosi. EK pažadėjo, kad šių metų pabaigoje prasidės darbo 

programos detalizavimas. Prancūzija pabrėžė, kad tyrimai (research and innovation actions) turėtų 

būti svarbi šios darbo programos dalis. Vokietija pabrėžė būtinybę aiškiau apibrėžti laukiamą 

poveikį ir kriterijus jam pamatuoti. Čia galėtų padėti SC5 programos komitetas. Taip pat SC5 turėtų 

įsitraukti ne tik sprendžiant klimato kaitos, bet ir biologinės įvairovės klausimus, todėl 2.6 punkte 

turėtų atsirasti ryškesnė biologinės įvairovės tema. Ikiprekybiniai pirkimai kol kas nevyksta taip, 

kaip buvo tikėtasi (apie visus PCP – precomercial procurement – bus kalbama Ek 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/countries/lithuania.html


organizuojamame susitikime Atėnuose mėnesio pabaigoje). Suomija iškėlė miškų klausimą, nes 

miškai gali būti panaudoti siekiant klimato kaitos poveikio švelninimo. Lenkija palaikė šį 

pasiūlymą; šia tema galimi ne tik tyrimai, bet ir inovatyvūs sprendimai. EK atsakė, kad iš dalies tai 

bus padengta SC2 darbo programoje. Portugalija išsakė abejonę dėl didelių demonstracinių projektų 

eigos ir poveikio, paprašė apie tai padiskutuoti kitame programos komiteto susitikime. Palaikė 

biologinės įvairovės tematiką. Italija palaikė Graikiją dėl kultūrinio paveldo tematikos šiame 

scoping paper. EK apibendrino, kad yra bendras pritarimas dabartiniam scoping paper tarp šalių 

narių. Diskusija tęsis kitame susitikime.  

Pristatyta informacija apie įvykusią Slovakijos prezidentavimo konferenciją, skirtą Žaliajai 

ekonomikai (2016 m. rugsėjo pradžioje). Iš Lietuvos šioje tarptautinėje konferencijoje, kurioje 

dalyvavo 32 šalių atstovai (500 dalyvių) niekas nedalyvavo: www.t2ge.eu (Bratislava green 

economy process (Forum)). Estijos pirmininkavimo metu (2017 m. antroje pusėje) planuojama 

surengti dar vieną konferenciją šia tematika. 

Innovation deals (https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm). Tai pilotinė 

iniciatyva. Šiuo metu pareikšta apie 13 iniciatyvų. 2017 m. planuojama pasirašyti 5 

bendradarbiavimo susitarimus. Iki 2018 m vidurio planuojama įvertinti šią pilotinę veiklą. Šioms 

veikloms vykdyti neskiriamas finansavimas.  

 

2016 m. spalio 3 d. vyko šalių narių išankstinis susitikimas, kurį organizavo Lenkijos atstovai kartu 

su Liaison Office PolSCA (http://polsca.pan.pl/en/) ir Vokietijos Liaison Office Kowi 

(http://www.kowi.de/en/kowi.aspx). 

Šalių atstovai išsakė bendrą nuomonę, kad SC5 komitetui atsiųsta paskutinė scoping paper versiją 

atsižvelgė į didelę dalį šalių narių komentarų ir dokumentas pakankamai geras. Vis tik jame trūksta 

pačios aplinkos ir biologinės įvairovės tematikos, tačiau svarbiausia bus pati darbo programa. 

Pastebėta, kad aplinkos poveikio sveikatai tematikos šiame scoping paper taip pat praktiškai nėra, 

tačiau ši tema padengiama SC1 programos scoping paper. Tai gana didelė naujovė šios programos 

komitete ir yra rizika, kad „verčiant“ scoping paper į darbo programą ši tema gali netyčia dingti, 

todėl būtina per šalių atstovus SC1 programos komitete palaikyti šią iniciatyvą. Vokietijos atstovai 

pastebėjo, kad bendrame H2020 programos 2018-2020 m. apibrėžiančio programinio dokumento 

juodraštyje (angl. Draft Strategic Programme Overarching Document) nurodoma, kad poveikis 

(impact) planuojamas visos programos, o ne atskiro projekto lygmenyje. Tai pozityvus dalykas, nes 

atskiriems projektams sunku įrodyti, kad bus pasiektas toks poveikis, kokio tikimasi programoje. 

Būtina atitinkamai parengti ir darbo programas, kurios aiškia nurodytų, kokio poveikio tikimasi iš 

konkretaus projekto. Tai konkretizuoti turėtų padėti programos komitetas. Pasidalinta įspūdžiais, 

kad Arkties tyrimai išlieka labai dideliu politiniu prioritetu: tuo klausimu rengiami aukšto lygio 

politiniai susitikimai, dalis projektų per SC5 taip pat bus skiriama šiai tematikai. Iškeltas klausimas 

dėl šalių narių dalyvavimo ERA-NET ir JPI veiklose. Dalį temų naujiems ERA-NET kvietimams ( 

per CSA – Coordiantion and Support Actions) diktuoja JPI. Tačiau kyla klausimų dėl mažesnių 

šalių galimybių dalyvauti visuose tematiniuose tinkluose ir ar ilgainiui tai dar labiau nefragmentuos 

Europos tyrimų erdvės.  

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Preliminariai pritarta darbinei scoping paper versijai. 

Kiti posėdžiai: 2016 m. lapkričio 29-30 d.  

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

1) Skatinti Lietuvos institucijas aktyviau dalyvauti LIFE programoje 

(http://ec.europa.eu/environment/life/) 

2) Palaikyti aplinkos poveikio sveikatai tematiką formuluojamoje SC1 darbo programoje (per 

H2020 strateginį komitetą ir SC1 programos komiteto atstovus - 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-

wellbeing) 

3) Dalyvauti 2016 11 30 organizuojamoje Belmont Forum information day, į kurią kviečiami ir 

SC5 programos komiteto nariai 

http://www.t2ge.eu/
https://ec.europa.eu/research/innovation-deals/index.cfm
http://polsca.pan.pl/en/
http://www.kowi.de/en/kowi.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing


4) Susiskaičiuoti Lietuvos dalyvavimą/nedalyvavimą ERA-net, JPI ir pan. „tinklinėse“ 

veiklose, kurios sudaro prielaidas Lietuvos partnerių dalyvavimui H2020 kvietimuose ir tikslingiau 

formuluoti Lietuvos mokslo ir inovacijų tarptautiškumo strategiją 

5) Artimiausiu metu įsteigi Lietuvos Liaison Office Briuselyje 

6) Tęsti dalyvavimą organizuojamuose šalių narių „pre-meeting“ renginiuose 

 

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

TWELFTH MEETING OF THE 

PROGRAMME COMMITTEE FOR THE SPECIFIC PROGRAMME IMPLEMENTING HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK 

PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) - CONFIGURATION ‘CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, 

RESOURCE EFFICIENCY AND RAW MATERIALS’ 

04 OCTOBER 2016 

10:00 – 17:00 

CENTRE DE CONFERENCES ALBERT BORSCHETTE 

36 RUE FROISSARTSTRAAT – B – 1050 BRUSSELS 

AGENDA 

1. Welcome  

2. Approval of the agenda and the minutes 

3. Horizon 2020 Implementation (for information) 

 Overview of the current situation 

 Horizon 2020 and LIFE: complementarity and synergies 

4. Horizon 2020 Work Programme 2018-20 (for discussion) 

 Strategic Programming 2018-2020 

 Scoping paper 

5. Any Other Business (for information) 

 Debriefing of the Slovak presidency event "Transition to the Green Economy" 

 Innovation Deals: Call for expressions of interest 

 Events/announcements/publications 

 Date of future meetings: 29 November 2016 
 

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

elektroninio pašto adresas):  

dr. Brigita Serafinavičiūtė, Vilniaus universiteto Mokslo ir inovacijų direkcijos Mokslo skyriaus 

vedėja, 2687067, brigita.serafinaviciute@cr.vu.lt 


