
ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: 12-asis Europos Sąjungos mokslinių tyrimų 

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

naujos technologijos (FET); Marie Sklodowska-Curie (MSCA) įgūdžių, lavinimo ir karjeros 

vystymo veiklos“ posėdis, Briuselis (Belgija), 2017-04-07, nacionalinių delegacijų atstovai, 

atitinkamų Europos Sąjungos institucijų atstovai. 

 

2. Svarstytas klausimas: Būsimos ir naujos technologijos (FET) veikla, būsimoji 2018-2020 

programa, kiti klausimai.  

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: vyko vienas posėdis, skirtas programos „Būsimos ir naujos 

technologijos (FET)“ veiklai. Buvo pristatyti vertinimo rezultatai FETPROACT-02-2017 ir FET 

ERA-NET Cofund (galutinė data 2017-01-14) rezultatai. Buvo pateiktas išsamus FET 

patariamosios grupės (Advisory Group) pranešimas, pristatantis FET programos iššūkius, 

problemas ir kryptis; pateiktas pranešimas apie Europos inovacijų tarybos ir FET Open ryšį. 

Pabrėžta kad FET yra viena pagrindinių H2020 programų, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas 

inovacijoms. Buvo užduoti klausimai, vyko diskusijos. Antroji posėdžio dalis buvo skirta H2020 

FET 2018-2020 m. programos projektui; buvo atsakyta į kai kuriuos klausimus,  pristatyti nauji 

elementai, detaliau pateikti FET Open, FET Flagship, FET Proactive, HPC metmenys. Posėdžio 

pabaigoje nacionalinės delegacijos pateikė klausimus, diskutavo apie šiuos projektus. Kaip LT 

atstovas, pateikiau Lietuvos mokslininkų nuomones apie Quantum Flagship (nuomonė teigiama, 

ypač dėl didesnio  biudžeto fundamentaliesiems mokslams), pateikiau kai kuriuos klausimus. Dėl 

laiko stokos, nemažai atsakymų nebuvo pateikta – jie perkelti į kitą posėdį gegužės mėn.  

 

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

išklausyti atitinkamų ES institucijų atsakingų asmenų informacija apie FET veiklas, šalių atstovų 

pasiūlymai apie tolimesnį veiklų tobulinimą. Kitas ERC-MSCA-FET posėdis numatomas 2017 

m. gegužės 16 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. Iki balandžio pabaigos teikti siūlymus (raštu) 

FET 2018-2020 m. programos projektui.  

 

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

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 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies

