
ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: 10-asis Europos Sąjungos mokslinių tyrimų 

ir inovacijų programos ,,Horizontas 2020” komiteto ,,Europos mokslo taryba (ERC); Marie 

Sklodowska Curie (MSCA) įgūdžių, lavinimo ir karjeros vystymo veiklos; Būsimos ir naujos 

technologijos“ (FET) posėdis, Briuselis (Belgija), 2016 10 27-28, nacionalinių delegacijų 

atstovai, atitinkamų Europos Sąjungos institucijų atstovai. 

 

2. Svarstytas klausimas: MSCA, FET ir ERC veikla, šaukimų rezultatai, būsimos veiklos, kiti 

klausimai.  

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: vyko trys posėdžiai, skirti kiekvienai iš veiklų. 2016 10 27 po 

pietų vyko posėdis skirtas MSCA veiklai; 2016 10 28 vyko du posėdžiai skirti FET ir ERC 

veikloms. MSCA: buvo apžvelgtos praėjusio posėdžio pateiktos raštu nuomonės; buvo 

pristatytas 2018-2020 m. pirminės apžvalgos dokumentas (scoping paper). Pristatytos naujos 

veiklos (pvz. “widening panel“, kokybės ženklas – “seal of excellence“), numatomi biudžetai. 

Buvo pademonstruotas filmas apie lyčių lygybės aspektus MSCA programoje, apžvelgti 

praėjusio etapo MSCA veiklų rezultatai (ITN,  RISE, IF, COFUND, Researches Night) – 

biudžetai, paraiškų skaičius, sėkmingų paraiškų dalis, pasiskirstymai pagal mokslo sritis 

(panels), skaičiai pagal šalis ir t.t. Buvo užduoti klausimai, vyko diskusijos. Buvo pristatyti 

renginiai skirti MSCA programos 20-mečiui. FET: buvo pristatyti H2020-FETHPC-01-2016 

(High-Performance Computing)  šaukimų bei H2020-FETOPEN-04-2016-2017 šaukimų tikslai, 

biudžetai, jų būsena, kita informacija. Taip pat buvo pateikti H2020-FETPROACT-01-2016, 

H2020-FETOPEN-01-2016-2017 ir H2020-FETOPEN-02-2016-2017 šaukimų rezultatai 

(biudžetai, paraiškų skaičiai, sėkmingų paraiškų skaičiai, sėkmės rodikliai, pasiskirstymas pagal 

šalis ir t.t.). Buvo pristatytas FET 2018-2020 m. pirminės apžvalgos dokumentas (scoping 

paper), kurio išskirtiniai bruožai yra radikaliai naujos technologijos ir inovacijos. Svarstomi 

naujieji “Flagship“, kuriems skirta diskusija planuojama 2016 m. gruodžio mėn. (bus pranešta). 

ERC: buvo pristatyti pasikeitimai ERC mokslo taryboje (nauji nariai), jos veikla. Po to buvo 

pateiktos ERC veiklų apžvalgos: StG (“Starting Grants“), AdG (”Advanced Grants”), PoC 

(“Proof of Concept“) 2016 m. pateiktų paraiškų statistika (pagal mokslo sritis, šalis, lytį ir t.t.). 

ERC prezidentas J.-P. Bourguignon pristatė įvairias kitas ERC veiklas. Buvo užduoti klausimai, 

vyko diskusijos. Buvo pasiūlyta ES šalims narėms pažymėti ERC programos 10-metį renginiais 

savo šalyse.    

 

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

išklausyti atitinkamų ES institucijų atsakingų asmenų informacija apie MSCA, FET, ERC 

veiklas, šalių atstovų pasiūlymai apie tolimesnį veiklų tobulinimą. Kitas ERC-MSCA-FET 

posėdis numatomas 2017 m. sausio 26-27 d.    

 

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

veiklose. Ypač svarbu skatinti tyrėjus pateikti daugiau paraiškų vykdomose veiklose, pagal 

galimybes įsijungiant partneriais į vykdomus projektus. Skelbti informaciją apie MSCA, FET, 

ERC šaukimus, populiarinti šių programų veiklas. Išplatinti informaciją apie MSCA renginius 

2016-2017 metais, tame tarpe – apie MSCA programos 20-mečio minėjimo renginį Briuselyje 

2016 m. lapkričio 8 d. Siūloma Lietuvai prisidėti prie ERC 10-mečio savaitės renginių 2017 m. 

kovo 13-19 d. bei dalyvauti ERC 10-mečio minėjime Briuselyje 2017 m. kovo 21 d.  



 

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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