
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) 15-is 

posėdis, 2017 05 02, Briuselis  

 

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. 

2018-2020 m. darbo programos orientacinio dokumento aptarimas.  

Siekiama būsimą darbo programą pakreipti taip, kad prisidėtų prie darnaus vystymosi tikslų 

(SDG‘s – Sustainable Development Goals), skiriant didelį dėmesį žiedinei ekonomikai. Taip pat 

šia darbo programa siekiama atliepti ir Paryžiaus susitarimus dėl klimato kaitos ir CO2 mažinimo. 

Nutarta neprogramuoti specialaus kvietimo plastikų tematika, nes šią temą dengia nemažai kitų 

programų kvietimų. Demonstraciniuose projektuose (miestų tematika) numatyta, kad būtinai turi 

būti išsamios priemonės rezultatų sklaidai užtikrinti. 

Nyderlandai pabrėžė, kad sklaidos priemonės turėtų būti numatytos visoje darbo programoje. 

Vokietija pabrėžė, kad reikia išgryninti šios programos santykį su JPI ir ERA-net kvietimais. 

Austrija pasigedo nuorodų ne tiek į žiedinę, kiek į bioekonomiką. Portugalija pabrėžė, kad turėtų 

būti daugiau lėšų skiriama giliavandenių tyrimų tematikai (deep sea exploration), nes kitu atveju 

nebus pasiekta reikšmingų rezultatų. Siūlė surengti specialų seminarą šiuo klausimu. Nyderlandai 

atkreipė dėmesį, kad šios darbo programos tikslas turėtų būti ne tiek patys kritiniai ištekliai, kiek 

poveikis aplinkai juos tyrinėjant ir (ar) eksploatuojant. Nuomonę palaikė ir Vokietija, taip pat 

ragino, kad visi projektų rezultatai būtų atitinkamai paskelbti tinkamuose tam žurnaluose. Lenkija 

padėkojo, kad Europos Komisija atsižvelgė į siūlymą praplėsti geografinį aspektą ir priėmė 

formuluočių siūlymus (Lietuva taip pat palaikė šiuos siūlymus). 

Europos Komisija informavo, kad Šveicarijos įmokos, kurios nebuvo įtrauktos į ankstesnius 

biudžeto planavimus, taip pat prisidės prie H2020 finansavimo. Vis tik dėl ribotų lėšų numatoma 

fokusuotis tik į žemės drebėjimų prognozavimui skirtą kvietimą, neapimant kitų rizikų 

prognozavimo. Patikino, kad tarptautinis bendradarbiavimas su ne ES šalimis yra pageidaujamas. 

Formuluojant kvietimus, stengtasi išvengti kvietimų, orientuotų į konkrečias ekosistemas, nes 

siekiama kompleksinių tyrimų. Taip pat pabrėžta, kad daugelio iššūkių sprendimui būtinas 

socialinių ir humanitarinių mokslų indėlis.  

Europos Komisija paragino atidžiai perskaityti siūlomą darbo programą, kad būtų išvengta 

dviprasmiškumų, kurie po to trukdytų tinkamai įvertinti projektus. Atsiųsti pastabas tekstui iki 

gegužės 10 d. Tądien taip pat bus diskutuojama apie darbo programą su komisaru. Atnaujintas 

dokumentas bus išsiųstas iki birželio 1 d. posėdžio. Galutinis dokumento projektas turi būti 

suderintas iki birželio 21 d. Tikimasi patvirtinti programą iki spalio pabaigos. 

Kitos priemonės. Prizų procedūros turi būti pradėtos dar 2018 m., jei norima, kad pati veikla 

prasidėtų 2020 m. Europos Komisija kol kas negalėjo atsakyti, kiek numatoma laimėtojų šiose 

priemonėse. Numatyta parama pirmininkavimo renginiams (Austrijoje, Rumunijoje, Suomijoje, 

Kroatijoje, Vokietijoje). 

Šalys narės palaikė planus išlaikyti NCP-Care priemonę iki H2020 pabaigos, ypač dėl to, kad 

tematikos pateikiamos gana abstrakčiai ir NCP (national contact points) turės daug darbo 

aiškindami kvietimus.  

„Fast track to innovation“ priemonė bus atnaujinta ateinančiame laikotarpyje. 

Focus areas. Teminės sritys bus nurodytos kvietimo identifikatoriuje (pvz., CE trumpinys reikš 

„Circular Economy”) ir pareiškėjai galės rasti visą susijusią informaciją kvietimo apraše.  

ERA-NET. Pristatytas trumpesnis ERA-NET sąrašas, apimantis 8 siūlymus (Revised longlist of 

proposed ERA-NETs for SC5): 

2019 m. (10 mln. Eur yra numatyta dabar programos biudžete): 



1. Emerging pollutants 

2. International cooperation on disaster risk reduction and multihazard risk management, with 

emphasis on environmental change 

3. Health, Environment and Climate (EK nurodė, kad praplėtus aplinkos veiksniu, galimas ir LT 

palaikymas) 

4. Conservation and protection of cultural heritage (LT viena iš palaikančių šalių; EK norėtų 

didesnio ir kitų šalių palaikymo) 

2020 m. (20 mln. Eur numatyta programos biudžete, iš kurių 5 mln. numatyti “Raw materials”): 

1. ERA-NET Cofund on Raw materials 

2. Biodiversity and climate change (LT palaiko; Biodiversos siūlymas) 

3. Enhancing urban transformation capacities/Circular cities (LT palaiko; JPI Culture siūlymas) 

4. Aquatic biodiversity, ecosystems services, and conservation and restoration of degraded 

ecosystems (galimas LT interesas taip pat, Biodiversos siūloma tematika, tačiau ji labai plati, nes 

atsirado EK apjungus keletą siūlymų). 

Prancūzija sunerimo, kad mažai numatyta lėšų ERA-net veikloms ir visai nenumatyta 2018 m. 

kvietimams. Belgija pageidavo, kad būtų atsiųstas kiekvieno ERA-net aprašymas. Sujungus 

tematikas, prioritetai gali pasikeisti ir ne visi siūlytojai palaikytų dabartinius siūlymus (pvz., 

Biodiversa, JPI Climate). Daug šalių pabrėžė, kad šiuo metu negali išreikšti įsipareigojimo 

paremti vieną ar kitą ERA-net konkrečia lėšų suma. Keletas šalių išreiškė palaikymą „Next 

generation climate science“ temai, kuri nepateko į „trumpąjį sąrašą“. Švedija pasiūlė pradėti atvirą 

dialogą su tematikas pasiūliusiomis iniciatyvomis (ERA-netais, JPI).  

Europos Komisija pageidavo, kad iki gegužės 19 d. šalys narės turėtų pranešti, kokias lėšas 

pasirengusios skirti šiems ERA-netams.  

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Preliminariai pritarta pataisytai darbinei darbo 

programos versijai. Kiti posėdžiai: 2017 m. birželio 1 d., rugsėjo 7 d., gruodžio 5 d. 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

1) Esant poreikiui, pasinaudoti galimybe iki gegužės 10 d. atsiųsti Europos Komisijai pastabas 

dėl darbinio siūlomos darbo programos teksto. 

2) Preliminariai nutarti, kokias ERA-net tematikas ir kokiomis lėšų sumomis galima būtų 

paremti. 

3) Dalyvauti birželio 1 d. posėdyje ir birželio 2 d. programos komiteto seminare, skirtame 

gamta paremtų sprendimų tematikai. 

 

 

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

FIFTEENTH 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’ 

 

02 MAY 2017 

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 2020WORK PROGRAMME 2018-20 (FOR DISCUSSION) 

• Preliminary draft WP2018-2020 

• Focus areas: overview 

• ERA-NETs: state of play 

4. ANY OTHER BUSINESS (FOR INFORMATION) 

• Events/announcements/publications 



5. DATE OF FUTURE MEETINGS 
 

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas:  

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

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


