
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 – SC5) 14-is 

posėdis, 2017 03 08, 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. 

Europos Komisija (EK) informavo apie paskutinę 2017 m. darbo programą – esminių pakitimų 

nėra.  

2018-2020 m. darbo programos orientacinio dokumento bendrasis aptarimas. EK pabrėžė, jog 

stengtasi, kad ši programa būtų trumpesnė ir aiškesnė, kad būtų suprantama ne tik mokslininkams, 

bet ir visuomenei. 

Šalys narės komentavo, kad tematikos vis tik daugeliu atveju gana plačios ir todėl gali būti 

patekta per daug paraiškų, kurios bus nefinansuotos (oversubscription). Laukiami rezultatai taip 

pat dažnai gana abstraktūs, ne visai aišku, kiek projektų gali būti finansuota pagal kiekvieną 

kvietimą. Šalys pageidavo aiškesnės socialinių ir humanitarinių mokslų įtraukties. Lenkija pasiūlė, 

kad darbo programoje būtų nuorodyta, kad skatinama, jog inovacijos ir galutiniai naudos gavėjai 

būtų įtraukti ir iš ES13 šalyse (angl. formuluotė - „Engagement of stakeholders and end –users 

from EU 13 countries is strongly encouraged, in order to support geographically balanced 

dissemination and implementation of innovative solutions.“). Lietuvos atstovė šį pasiūlymą 

palaikė, kaip ir daugelio delegacijų išsakytą poreikį papildomam programos komiteto susitikimui 

iki birželio 1 d. EK į Lenkijos ir Lietuvos pasiūlymą atsakė, kad stengiamasi surasti būdus, kaip 

paskatinti vienodą šalių narių dalyvavimą H2020, tačiau Lenkijos pasiūlyta formuluotė ne visai 

tinkama, nes specifiškai išskiria ES13, tačiau galima pagalvoti apie pakoreguotą formuluotę, kuri 

nurodytų, kad pageidaujamas kuo platesnis geografinis įsitraukimas. 

Tikslinių sričių (Focus Areas) orientacinis aptarimas. 

 Kvietimas "Building a low-carbon, climate resilient future: climate action in support of 

the Paris Agreement". Pasiūlyta šalims narėms pateikti konkrečias pastabas pristatyto dokumento 

tekstui raštu, o žodžiu diskutuoti dėl struktūrinių esminių dalykų. UK pastebėjo, kad turėtų būti 

aiškiau parašyta, ar projektai turi prisidėti prie visų, ar tik prie dalies kiekviename kvietime 

paminėtų tikėtinų poveikių, nes tai ne visada aišku skaitant tesktą. 

 Kvietimas "Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals 

(SDGs)". Vokietija pasiūlė naują tematiką – anglies surinkimas ir saugojimas, kurią palaiko ir kai 

kurios kitos delegacijos. Prancūzija siūlė labiau išryškinti plastikų klausimą. Lenkija pasiūlė 

tematiką apie šildymui panaudoto vandens pakartotinį panaudojimą, taip pat IT priemonių 

panaudojimą skatinant atsakingą vandens naudojimą tarp vartotojų. EK pakomentavo, kad 

plastikui bus skirta atskira EK programa, taip pat ši tema bus paliesta ir SC2, todėl norėta, kad 

šiame komitete nebūtų pernelyg susikoncentruota tik į plastiką. EK pritarė Švedijos pasiūlymui 

įvesti kur tai tinkama „standartizavimo“ sąvoką. Pakomentavo, kad EK negali skelbti kvietimų, 

kurie būtų skirti konkrečiam vienam kritiniam ištekliui ar technologijai. Pabrėžta, kad ten, kur 

reikia finansiškai prisidėti (pvz., infrastruktūros plėtra), galėtų ir turėtų būti naudojami ES SF. 

Išteklių tematikos iš dalies labai panašios į jau užsidariusių kvietimų, nes buvo didelis 

susidomėjimas ir daug gerų projektų liko rezerviniame sąraše. Nyderlandai suabejojo, ar verta 

GEOSS iniciatyvai skirti 15 mln. Eur, nes visas SC5 biudžetas gana ribotas. EK atsakė, kad tai yra 

mažiau, nei buvo skiriama iki šiol. 

Numatyta, kad SC5 darbo programoje bus nauja priemonė – H2020 prizas, skirtas inicijuoti 

veiklą: EK nurodo problemą, bet nenurodo, kas ir kaip ją turėtų išspręsti. Tai visiškai laisva 

priemonė. 



IA (Innovation actions) priemonėse bus taikoma dvipakopė paraiškų sistema, RIA 

(Research and innovation actions) priemonėse gali būti visaip, bet daugiausiai – vienpakopė 

sistema. Tai dar nedetalizuojama. 

EK mano, kad šiuo metu vyksta pakankamai daug ERA-net veiklų, finansuojamų iš SC5, 

todėl siūloma 2018-2019 m. nefinansuoti daug ERA-netų, kvetimus jiems programuoti antroje 

darbo programos pusėje. EK paprašė numatyti, kurie ERA-net būtų prioritetai šalims narėms 

(atsižvelgiant į sutartus kriterijus) ir informuoti apie tai EK iki š.m. 15 kovo. 

Prancūzijai nepriimtina, kad pagal dabartinį preliminarų biudžetą galima numanyti, kad bus 

finansuoti tik 2-3 ERA-net, norėtų bent 5-7. Nyderlandai pritarė ir siūlytų kaip alternatyvą keletą 

mažesnių CSA (Coordination and Support Action) projektų. Austrija pabrėžė, kad mažesnėms 

šalims ne visada lengva dalyvauti daugelyje ERA-net, todėl diskusija apie tai, kiek ir kokių ERA-

net reikėtų finansuoti, turėtų būti detalesnė. EK atsakė, kad šalys narės turėtų palaikyti tuos ERA-

net, prie kurių veiklos pasirengusios prisidėti nacionalinėmis lėšomis, ir tai būtų pagrindinis 

kriterijus įrašant ERA-net į darbo programą. 

Ispanija ir Nyderlandai pakartojo prašymą dėl papildomo susitikimo. EK atsakė, kad 

apsvarstys šią galimybė, bet tai gali būti sudėtinga.  

EK paprašė delegacijų iki š.m. kovo 23 d. pateikti raštu komentarus svarstytam darbo 

programos orientaciniam dokumentui. Planuojama, kad apie gegužės 18 d. SC5 komitetas gaus 

darbo programos juodraštį. 

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: iki kovo 23 d. delegacijos pateikia EK komentarus ir 

pastabas raštu svarstytam darbo programos orientaciniam dokumentui; iki kovo 15 d. 

delegacijos pateikia EK sąrašą palaikomų ERA-net iniciatyvų. Kiti posėdžiai: 2017 m. birželio 

1 d. (jei EK neatsižvelgs į šalių narių pageidavimus papildomo susitikimo)  

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

1) kartu su kitų programų komitetų atstovais ir ekspertais palaikyti ir (ar) pradėti iniciatyvą, 

kad darbo programose atsirastų sakiniai, kurie sakytų, jog platesnė Europos šalių geografinė 

įtrauktis projektuose yra labai pageidaujama; 

2) pasiūlyti EK kartu su kitomis delegacijomis pakoreguotą sakinio formuluotę: „Engagement 

of stakeholders and end –users from EU 13 countries is strongly encouraged, in order to support 

geographically balanced dissemination and implementation of innovative solutions.“ 

3) iki kovo 23 d. pateikti komentarus, pastabas orientaciniam darbo programos dokumentui; 

4) iki kovo 15 d. pateikti sąrašą palaikomų ERA-net iniciatyvų (žr. 1 priedą). 

 

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

FOURTEENTH 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’ 

 

08MARCH 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 2020 IMPLEMENTATION (FOR INFORMATION) 

• Overview of the SMEs Instrument 

4. HORIZON 2020WORK PROGRAMME 2017 (FOR INFORMATION) 

• Update of the SC5 - WP2017 

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

• Draft orientations for WP2018-2020 

• Focus areas: further orientations 



6. ANY OTHER BUSINESS (FOR INFORMATION) 

• Events/announcements/publications 

7. DATE OF FUTURE MEETINGS 

01 June 2017 

 

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas:  

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

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


