
ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: Specifinės programos komiteto Europos 

mokslo tarybos, Ateities ir kylančios technologijos bei Marie Skłodowska-Curie veiklos 11-

tasis posėdis, 2017 m. vasario 14 d., Briuselis  

 

2. Svarstytas klausimas: Ateities ir kylančių technologijų dalis: Informacija apie kvietimus 

H2020-FETOPEN-01-2016-2017, FETPROACT-02-2017, informacija apie kvietimų H2020-

FETHPC-01-2016, ir  H2020- FETOPEN-04-2016-2017 vertinimo rezultatus; FET darbo 

programos 2017 peržiūra; FET flagmanų tarpinis vertinimas; darbo programos WP2018-20 

pirmasis aptarimas. Marie Skłodowska-Curie veiklos dalis: MSCA ir inovacijos; dviejų 

pilotinių studijų atnaujinimas;  Europos industrinė doktorantūra; „Kokybės spaudas”; H2020 

MSCA darbo programos 2018-2020 rengimas; informacija apie MSCA kvietimus.    

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: Ateities ir kylančių technologijų dalis: pateikta statistinė 

informacija apie kvietimus H2020-FETOPEN-01-2016-2017, FETPROACT-02-2017. 

Pateikta informacija apie kvietimų H2020-FETHPC-01-2016 ir H2020- FETOPEN-04-2016-

2017 vertinimo rezultatus, sėkmės rodiklis nemažas, apie 18 proc. Lietuvos dalyvavimas 

menkas. Pristatyta FET darbo programos 2017 peržiūra – papildyta naujomis temomis. 

Medžiaga apibendrinta atskiru leidiniu (pridedama). Pristatytas FET flagmanų (flagship) 

tarpinis vertinimas, grupės vadovė M. C. Carrozza.  Aukšto lygio ekspertų grupė išnagrinėjo 

FET programos aktualumą, efektyvumą, programos sąveiką su kitomis H2020 veiklomis ir jos 

pridėtinę vertę. Pažymėta, kad konkurencija labai didelė, gauti rezultatai perspektyvūs. Darbo 

grupė pateikė rekomendacijas ir parengė trumpą leidinuką, kuriame išdėstyti pagrindiniai FET 

programos elementai ir perspektyvos (leidinys pdf formatu pridedamas prie ataskaitos).   

Marie Skłodowska-Curie veiklos dalyje pristatytas dviejų pilotinių studijų atnaujinimas. 

Svarbi informacija pateikta apie Europos industrinę doktorantūrą (EID) – atlikta analizė 

apklausų, kuri truko nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. Ši doktorantūra 

glaudžiai siejasi su  pramonės ir verslo sektoriaus veiklomis, pvz., produktų kūrimu, gamyba, 

marketingu. Tiesa, 85 proc. doktorantūros vykdoma tik 10-je ES šalių (NL, DK, DE, IT, ES, 

FR, BE, SE, CH). Galutinė ataskaita bus pateikta po kelių mėnesių. LT atveju svarbu įteisinti 

tokią doktorantūrą ir įvertinti jos perspektyvas.  Kitas klausimas - MSCA “Kokybės spaudas” 

Jis suteikiamas paraiškoms, kurios surinko daugiau nei 85 proc. įvertinimų. Iš viso tokių 

paraiškų buvo 2328, tarp jų trys iš Lietuvos. LMT turėtų parengti tvarką, kaip pripažįstamas 

Europos ekspertų vertinimas ir pareiškėjai finansuojami. LT pernai programos komiteto 

posėdyje pritarė, kad tokie projektai būtų finansuojami nacionalinėmis lėšomis per LMT, 

klausimas buvo suderintas su ŠMM. Konkrečią schemą paprašyta pateikti Komisijai. Toliau 

buvo pateikta informacija apie H2020 MSCA darbo programos 2018-2020 rengimą – 

įteisinamas darbas dalimi laiko (part-time), MSCA alumnai; siekiama plėsti dalyvavimą, 

numatomi įvadinis parengimas. Pateikta informacija apie MSCA kvietimus.    

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Kito posėdžio data planuojama balandžio mėn. 

 



5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: išnagrinėti medžiagą ir imtis konkrečių žingsnių 

dėl MSCA trijų pareiškėjų, kurių įvertinimas yra 85 proc. ir suteiktas kokybės spaudas,  

projektų finansavimo. Konkrečią schemą pateikti Komisijai. Numatyti industrinės 

doktorantūros įgyvendinimą. 

 

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

FET tarpinis vertinimas (pdf) ir FET 2014-2016 informacinis leidinys 

 

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

elektroninio pašto adresas): Eugenijus Butkus, Vilniaus universitetas, profesorius, 8-

61430116, eugenijus.butkus@chf.vu.lt 


