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Svarstyti klausimai:
Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga,
Preliminarių apibendrintų 2014-2020 programos duomenų pristatymas
Preliminarių Green Deal (Žaliasis kursas) kvietimo duomenų pristatymas

2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1) Pristatyti įvykę ir planuojami renginiai (medžiaga pateikta priede).
2)
3) Silvia ABAD (REA B2 Sustainable Resources for Food security and grow ) koordinatorė
pristatė programos tikslų pasiekimą ir statistinius duomenis, susijusius su kvietimų tematikomis ir
skirtomis lėšomis. Šalia pristatytų sėkmės procentų atskiriems kvietimams aptarti vertinime dalyvavę
ekspertai. 2020 metais vertinime dalyvavo 164 vertintojai (1 stadijos vertinime), 92 (2stadijos).
Pateikus nacionalinę ekspertų sudėtį, matyti kad daugiausia ekspertų Iš Italijos ir Ispanijos. .
Dauguma ekspertų iš mokslo institucijų.
Projektų dalyviai sudarė iš pvz. vienpakopių paraiškų iš 3850 dalyvių tik 2008 yra unikalūs,
t.y. dalyvaujama keliose paraiškose.
Pateikta statistika matyti kad daugiausia dalyvių sėkmigose paraiškose taip pat yra iš Italijos ir
Ispanijos
. Tarp projektų koordinatorių 60Proc. vyrų ir daugiausia sėkmingų projektų iš Ispanijos ir
Italijos.
Prancūzija prašė patikslinti dėl projektų įtrauktų į rezervinį sąrašą ir ar yra galimybė panaudoti
lėšas kurios sutaupytos

Airija prašė patikslinti kokia metodika taikoma išrinkti, kurie projektai iš rezervinio sąrašo bus
finansuojami. Šiuo metu aiški metodika kaip reitinguoti projektus esančius pagrindiniame sąraše, o
dėl rezervinio sąrašo trūksta skaidrumo. Taip pat pasiūlyta skaičiuojant sėkmės procentą įvertinti ir
tuos projektus, kurie buvo atmesti pirmoje stadijoje.
Kelios šalys (Portugalija, Italija, Rumunija ir t.t.) palaikė pasiūlymą nustatyti aiškią ir skaidrią
metodiką, kaip atrenkami projektai iš rezervinio sąrašo.
EK pateikė paaiškinimą, kad siekiama surasti balanso, tarp kokie iškelti tikslai formuojant
programą ir ką finansuojami projektai gali pakeisti , jei bus finansuojami
4). Pristatyta, kaip SC2 prisidėjo prie kitų programos H2020 temų vykdymo. Pereita prie aiškios
intervencijos ir jos poveikio vertinimo, aiškus prioritetas skirtas poveikio įvertinimui. Projektai skirti
moksliniams tyrimams subalansuoti su projektais skirtiems inovacijoms.
Ispanija padėkojo už puikų EK ir programos koordinatorių veiklą, jog medžiaga pateiktą iš
anksto. Paprašė patikslinti dėl biudžeto, nes dauguma šalių narių prašė skirti daugiau skirto tiesiogiai
mitybai, o kiek mažiau inovacijoms, į ką iš tiesų nebuvo atsižvelgta. Taip pat SC2 skyrė
proporcionaliai daugiau lėšų pramonei ir inovacijoms nei kitos sritys.
Armėnija atkreipė dėmesį į projektą, kurio koordinatorius Armėnija.
5) Green Deal kvietimo preliminarūs rezultatai . Kol kas pateikiami tik paraiškų pateikimo
rezultatai, galutiniai rezultatai bus pristatyti naujos programos komitetui. Gauta 264 paraiškos,
vertinimas prasidės 2021 Vasario 8 dieną paskirstant paraiškas ekspertams. Planuojama 2021 Gegužę
pateikti įvertinimus paraiškų teikėjams.
Belgija atkreipė dėmesį, jog teikiant paraiškas buvo paraiškų teikimo sistemos sutrikimai ir tik
likus 15 min iki pabaigos paraiškų teikėjai buvo informuoti jog terminas pratęstas 24 val, prašoma
ateityje apie tokius pratęsimus pateikti anksčiau.
Šveicarija atkreipė dėmesį kad asocijuotos narys kol kas nėra pasirašę Horizon Europe sutarties
ir kadangi Green deal programa labai svarbi, pasiūlė daryti hibridinius H2020 ir HE komitetų
posėdžius svarstant šio kvietimo rezultatus.

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Svarstyti klausimai informacinio pobūdžio, sprendimų nepriimta.
Programos komitetas veiks kol Horizon Europe programos komitetas bus galutinai patvirtintas,

4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Posėdžio metu pristatyta ekspertų, vertinančių paraiškas, nacionalinė sudėtis parodė jog Lietuvos
ekspertų buvo mažiau nei pvz. Latvijos. Daugiausia ekspertų Iš Italijos ir Ispanijos. . Taip pat visi
ekspertai iš Lietuvos buvo vyrai, kai iš principo šioje srityje Lietuvoje moterų mokslininkių
proporcija nėra tokia maža. Įvertinus, kur 2020 metais buvo Lietuvos mokslo ryšių biuro (LINO) ir
Estijos mokslo ryšių biuro (ELO) organizuotas nuotolinis seminaras „Evaluation of Horizon 2020
and Horizon Europe project proposals”, kuriame buvo aiškinamos taisyklės kaip galima
užsiregistruoti ekspertų duomenų bazėje ir kaip realiai vyksta darbas, siūloma kartu su LINO
organizuoti bent jau mokymuose dalyvavusių mokslininkų apklausą, ar tai paskatino užsiregistruoti
duomenų bazėje.

5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, dalomoji medžiaga) prieduose (medžiaga
konfidenciali)

6. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas):
Gitana Alenčikienė, technologijos mokslų dr., Kauno technologijos universitetas, vyriausioji
mokslo darbuotoja, tel. +37061086929, e.p.: gitana.alencikiene@ktu.lt
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