
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) 13-is 

posėdis, 2016 11 29, 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. 

2016 m. kvietimų (dviejų etapų) rezultatai. 56 paraiškos pateiktos, prašyta 2,6 kartus didesnio 

biudžeto nei skirta. 23 projektai bus finansuojami. Diskusija dėl to, ar vienos pakopos ar dviejų 

pakopų vertinimas yra geresnis, turėtų įvykti strateginiame komitete. Iš šios programos kvietimų 

nesimato, kad kuris nors iš dviejų būdų būtų pranašesnis. 

Pristatyta „Stebėtojų ataskaita“. Pastebėta, kad žymiai daugiau ekspertų dalyvauja iš „senųjų” 

šalių narių. Rekomenduota peržiūrėti kvietimų tekstus, kad jie nebūtų per siauri ir detalūs, nes 

tuomet sulaukiama per mažai paraiškų, taip pat vengti per daug sudėtingų ir painių temų, nes 

tuomet kyla daug diskusijų ir nesusipratimų tarp ekspertų. Rekomenduota tobulinti ekspertų 

atrankos ir apmokymų procedūras. 

Iki 2017 m. pabaigos turi būti pateiktas tarpinis H2020 programos vertinimas (tai DG-RTD5 

atsakomybė). Padidėjo įmonių dalyvavimas programoje. Šiek tiek padidėjo EU13 dalyvavimas 

lyginant su FP7 (bet padidėjimas tik apie 1 proc. – iki 9,3 proc., lyginant su EU15), tačiau 

didžiausia problema – EU13 sėkmės rodikliai. Komisaras pats praeitą savaitę atkreipė dėmesį į tai 

ir pažadėjo imtis priemonių. Dėl to, kad pradėti finansuoti dideli demonstraciniai projektai, 

numatoma, kad bus pateikiama mažiau patentų ir publikacijų. Pabrėžta, kad naujos, inovatyvios 

temos reikalauja ilgalaikio finansinio palaikymo. Itin sumažėjo dalyvavimas iš trečiųjų šalių. 

Danija mano, kad jų dalyvavimas kaip tik galėtų prisidėti prie inovacijų skatinimo, todėl tam 

reiktų skirti dėmesio. Europos Komisijos (EK) atstovai atsakė, kad žiūri į šią problemą rimtai ir tai 

globalus klausimas, kurį bandoma spręsti. Išlieka klausimas dėl kokybės pritraukimo, nes 

dalyvavimas dėl dalyvavimo nėra siekiamybė. Atviras klausimas ir dėl to, kaip finansuotų 

projektų rezultatai pasiekia EK ir gali prisidėti prie politikos formavimo (EK ir administruojančių 

kvietimus agentūrų bendradarbiavimo klausimas).  

Informacija apie „Fast Track to innovation“. Pradėta 2015–2016 m. kaip iniciatyva iš apačios į 

viršų (nenurodant specifinės kvietimo temos; daugiau - 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot). 

Finansuojami ne žemesnio nei TRL6 lygio projektai, kurie projekto pabaigoje jau galėtų pateikti 

produktą. Iš viso 2015 m. pateikti 903 projektai, finansuoti 204 (1 iš 5 projektų). 68,9 proc. 

finansavimo skirta įmonėms. EU13 šalys ne itin dalyvauja šioje priemonėje (iš LT neteikta nei 

viena paraiška). Komisija planuoja stiprinti informacijos sklaidą. Laikas iki sutarties pasirašymo – 

apie 8 mėn. (planuojama dėti pastangas ir jį trumpinti iki 6 mėn.). Vidutinis granto dydis – 2,1 mln 

Eur iš Komisijos ir 0,7 mln Eur prisidedama savo lėšomis. Apie 9 proc. visų projektų tinka SC5 

tematikai.  

PRIMA iniciatyva. Finansiškai prie šios iniciatyvos prisideda DG AGRI ir DG RTD (iš SC5 

numatoma 75 mln Eur). Daugiau informacijos bus pateikta, kai bus baigtas šios iniciatyvos 

programavimas. 

  Pristatytas palyginimas tarp RIA (research an innovation actions) ir IA (innovation actions) 

finansavimo instrumentų. IA mažiau patrauklūs tarptautiniams projektams – dalyvauja tik 48 

šalys, lyginant su 62 šalimis RIA atveju. ERA-net ir JPI klausimas dar svarstomas. Pristatytas 

bendras apibendrinimas, kas nuveikta siekiant sistemiškesnio šių instrumentų panaudojimo. EK 

priminė, kad ERA-net Cofund priemonės buvo skirtos RIA (SC5 atveju). Tai vienas iš būdų 

subalansuoti IA ir RIA priemones. Yra paskelbtos dvi ataskaitos, įvertinančios JPI įtaką socialinių 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot


iššūkių sprendimui bei ERA-net Cofund priemonių poveikį (www.era-learn.eu/publications/ec-

publications). Strateginis komitetas praeitą savaitę pasiūlė, kad ateityje ERA-net‘ai turėtų būti 

skirtingai vertinami pagal savo brandą bei suinteresuotąsias šalis, taip pat jie turėtų numatyti labai 

aiškią schema, kaip jų gauti rezultatai pasitarnaus bendrai EK programai. Neturėtų būti 

finansuojamos temos, kurios jau finansuotos. Rekomenduojama, kad būtų siekiama pritraukti 5 

kartus daugiau finansavimo per ERA-net Cofund nei EK duodama pinigų dalis (leverage effect of 

5). Daugiau apie tai, kaip šios nuostatos atsispindės darbo programoje bus kalbama sausio mėn. 

Bendras požiūris, kad naujiems ERA-net‘ams atsirasti galimybių labai nedaug. 

WP2018-2020. 2017 m. rugsėjį numatomos galutinės diskusijos programos komitete, o spalio 

pabaigoje – programos patvirtinimas. Darbo programos principiniai tikslai:  

i) Didesni kvietimai su didesniais tikslais (nebūtinai didesni projektai): daugiau sąsajų su 

programos tikslais ir rodikliais, tarptautinio bendradarbiavimo plėtimas (įskaitant EU13); 

ii) Supaprastinta programa (paprastesnė kalba): temos paremtos iššūkiais ir nediktuojančios 

sprendimų būdų, mažiau temų ir mažiau tekstų; 

iii) Sumažintas “oversubscription”: geriau suderintas poreikis su pasiūla (turimų finansų 

prasme), platesnės, bet gerai apibrėžtos temos, numatyti priemonių portfelį kiekvienai temai 

(RIA, IA, skirtingi TRL lygiai). 

Darbo programa turės atliepti strateginius tikslus.  

2018 m. planuojamas tarpministerinis susitikimas apie mokslinius tyrimus Arkties regione. 

Žiedinė ekonomika – taip pat svarbi priortetinė sritis. Plastikas ir statybų bei griovimo darbų 

atliekos – galimos temos tolesniems projektams. 

Vandens tematika planuojami bendri kelių JPI ir ERAnet kvietimai biologinės įvairovės ir 

ekosistemų funkcijų tematika, naujų teršalų ir vandens trūkumo temomis.  

Inovuojančių miestų potemėje planuojamos kelios temos: inovatyvios stebėsenos sistemos, 

viešųjų erdvių „sugamtinimas“ (žemo TRL projektai), gamta paremti sprendimai žmonių sveikatai 

ir gerovei bei gamta paremti sprendimai, skirti įgalinti miestų regeneracines galias (aukšesnio 

TRL projektai, inovacijos). Be to galvojama apie darnią urbanizaciją (kartu su Kinija, Lotynų 

Amerika).  

Daugiau diskusijų dėl planuojamų tematikų ir instrumentų vyks sausį.  

Aptarti aspektai bus surašyti kaip atskiri galimi darbo programos fragmentai. Apmatai bus 

išsiųsti dvi savaitės iki kito programos komiteto posėdžio.  

 

2016 m. lapkričio 30 d. vyko „Belmont Forum Information Day“, į kurį buvo kviečiami ir 

programos komiteto nariai. 

Tikslas, kad planuojami veiksmai būtų koordinuoti ir nukreipti tinkama linkme. Nors tai puiki 

platforma tarpdisciplininiams tyrimams, tačiau vis dar trūksta pilnaverčio HSM įsitraukimo. EK 

patvirtino, kad siekiama, jog ES labiau dalyvautų Belmont Forume (BF). 

 

Plenarinis pranešimas. Janez Potocnik (www.unep.org/resourcepanel): 

Globalizacija – daug galimybių ir daug iššūkių. Sprendimai: pasiekti, kad su tuo pačiu resursų 

kiekiu būtų pasiektas ekonominis augimas. Problema ne augimas, bet tai, kaip paskirstome tai, ką 

sukuriame. Besivystančios šalys neturėtų kartoti išsivysčiusių šalių kelio. Būtina efektyviai 

naudoti turimus išteklius. Ne „dekarbonizacija“ (tai mus pražudytų), bet „carbon management“. 

Vidutiniu laikotarpiu resursų trūkumas nebus pagrindinis ribojantis faktorius, bet aplinkos 

poveikis (jau dabar kasmet apie 400 000 žmonių miršta dėl klimato kaitos ir neigiamo aplinkos 

poveikio). Jei iššūkiai globalūs, tuomet mums reikia veikti globaliu lygmeniu.  

 

Prof. Gilberto Camara (BF Co-chair) 

BF- finansuojančių institucijų aljansas pasauliniu mastu su tikslu finansuoti tarpdisciplininius 

tyrimus globalių pokyčiu tematikoje (ne tik klimato kaitos). Komisija, Olandijos, Norvegijos 

mokslo tarybos ir kt. yra Belmont forumo narės (https://belmontforum.org/belmont-forum-

members). Svarbu ne tik sukurti geresnius modelius, paaiškinančius gamtinius pokyčius, bet ir tai, 

kaip žmonija priiminėja sprendimus dėl resursų naudojimo. Tai yra tarpdiscipliniškumas, kurį 

sunku pasiekti, nes reikia mąstyti sąvokomis tokiomis kaip „pažeidžiamumas“, „skurdas“, 

http://www.era-learn.eu/publications/ec-publications
http://www.era-learn.eu/publications/ec-publications
http://www.unep.org/resourcepanel
https://belmontforum.org/belmont-forum-members
https://belmontforum.org/belmont-forum-members


„tvarumas“. Sąvokų apibrėžimas (o ne lygčių surašymas) yra vienas iš didžiausių iššūkių kalbant 

apie darnią plėtrą, tarpdasciplininius tyrimus. Reikia įsisąmoninti, kad ateities pasaulis nebus toks, 

kaip praeityje, o ar bus geresnis, ar blogesnis – priklauso nuo mūsų. 

 

Dr. Erica Key (BF Secretariat director) 

BF pasiekimas - 48 finansuoti projektai (40 proc. laimėjusių – iš Europos). Dalis projektų 

apima visus šešis kontinentus. BF kryptys tiesiogiai susiję su 9-iais SDG (Sustainable 

Development Goals). BF turi ryšių ir bendrų kvietimų su JPI Facce ir JPI Water. Projektai gali būti 

finansuojami „virtualiu bendru puodu“, „in kind“ būdu. Nereikalaujama finansuoti kitų šalių 

grupių. BF idėja – finansuoti tai, kas jau daroma šalyse BF narėse, sukuriant galimybes 

tarptautiniam bendradarbiavimui. Kvietimų procedūros labai lanksčios. 

 

Mokslinio bendradarbiavimo veiklų pristatymai: 

CRA (collaborative research action) „The Climate Predictability“ 

Dr. Johann Muller 

Kvietimas kartu su JPI Climate (12 finansuojančių institucijų). Kvietimas pradėtas planuoti 

2013 m. vasarį, projektai prasidėjo 2016 m. birželį-liepą. Projektai baigsis 2019 m. pradžioje. Iš 

31 pirminio pasiūlymo atrinkta 16 antram etapui, o finansuoti 8 projektai. Reikalavimas, kad būtų 

bent trys šalys, o viena jų – ne iš Europos. 

   

CRA „The Arctic Observing and Research for Sustainability“ 

Dr. Maria Uhle 

15 finansuojančių institucijų (įskaitant Islandijos Rannis, Nordforsk). Projektai – nuo 

bendradarbiavimo (1 proj.) ir apibendrinimo turimų duomenų (3 proj.; trukmė iki 3 metų) iki 

tyrimų projektų (6 proj.; iki 5 metų).  

 

CRA „The Food-Energy-Water Nexus for Sustainable Urban Development“ 

Dr. Ewa Bloch 

BF kartu su JPI Urban Europe. Palaikoma per dedikuotą ERA-netą (CRA veiklos). 

23 šalys ir 27 finansuotojai, 5 kontinentai. Kvietimas prasidės kitais metais. Projektai turi 

turėti du JPI ir vieną BF partnerius. 

 

CRA „Societal Transformations to Sustainability“ 

Dr. Rene Van Kessel 

Bendradarbiauja Norface, EK, BF, International Social Sciences Council (ISSC). Projektų 

komandoms turi vadovauti socialinių mokslų atstovai, bet pačios grupės – tarpdisciplininės. 

Kvietimas turi atsidaryti 2017m. gruodį. Dalyvauja 19 finansuojančių institucijų ir EK. Tikimasi 

koordinuotis su kitais CRA. 

 

BF kontekste visi partneriai laikomi lygiais, atsisakoma požiūrio, kad vienos šalys mokosi iš 

kitų, kad vienos labiau padeda kitoms, o kitos daugiau gavėjo vaidmenyje.  

--------------------- 

 

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

Kiti posėdžiai: 2017 m. sausio 26 d.  

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

1) Skatinti Lietuvos mokslininkus ir kitų sektorių atstovus registruotis EK ekspertų duomenų 

bazėje (skleisti informaciją apie tai); 

2) Pasirengti Lietuvos dalyvavimo JPI strategiją; 

3) Apsvarstyti Lietuvos dalyvavimo BELMONT forume galimybes 

(https://belmontforum.org/belmont-forum-members); 

https://belmontforum.org/belmont-forum-members


4) Sekti informaciją apie „Fast track to Innovation“ priemonės galimą tęsinį ir plačiau 

informuoti galimus pareiškėjus (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/fast-track-innovation-pilot); 

5) Pagal galimybes pasisiūlyti organizuoti šalių narių „pre-meeting“ prieš 2017 m. sausio 

26 d. posėdį. 

 

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

THIRTEENTH 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’ 

29 NOVEMBER 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) 

Presentation of the evaluation results calls two-stage 2016 

Presentation of the Observers report 

Overview of the Fast Track to Innovation (FTI) and the SMEs Instrument 

Interim evaluation Horizon 2020 vs SC5 

4. HORIZON 2020WORK PROGRAMME 2018-20 (FOR DISCUSSION) 

Type of actions - preliminary assessment: 

o RIAs vs IAs; 

o ERA-NET and JPIs 

Strategic Programming 2018-2020 

Towards WP2018-2020 

Focus areas: first orientations 

5. ANY OTHER BUSINESS (FOR INFORMATION) 

Events/announcements/publications 

6. DATE OF FUTURE MEETINGS 

(Tentative date) 26 January 2017 

 

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas:  

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

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

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot

