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1. Svarstyti klausimai:
1. Horizon 2020 programos SC2 darbo programa 2018-2020 m (pristatė AGRI/RTD)
2. Naujausia informacija apie Horizon Europe programos rengimą (pristatė AGRI/RTD)
3. 2018 m. SC2 kvietimų vertinimo rezultatų pristatymas
4. Nepriklausomų stebėtojų ataskaita apie 2018 m. SC2 kvietimo paraiškų vertinimą
5. Kiti klausimai

2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1. Prisistatė naujai paskirti nacionaliniai atstovai ir ekspertai
2. Pristatyti artėjantys renginiai
3. Aptartas praėjusio susirinkimo protokolas, kuris buvo išsiųstas pastaboms. Gautos smulkios
pastabos iš Ispanijos, kurios įtrauktos į protokolą
4 ES Komisijos atstovas pristatė atnaujinamą programą Horizon 2020. Programa rengiama trims
metams atsižvelgiant į stategiją ilgesniam planavimui, bei siekiant užtikrinti labiau matomą mokslo
ir inovacijų bendruomenę. Iš principo nebus įtraukta ar priimta naujų partnerysčių programų.
Atnaujinant programą ieškoma galimybių išbandyti naujas priemones tiek kiek leidžia Horizon
teisinė bazė. Sustiprinama poveikio vertinimas. Pristatytas programos atnaujinimo kalendorinis
planas.

Pristatyti rengiami SFS kvietimai . Pristatyta programos dalis skirta Dirvožemio saugos ir kokybės
programos sričiai bei RUR CALL priemones.
Vokietija pasitikslino ar tikrai numatytas tokio intensyvumo finansavimas, kuris yra labai didelis
lyginant su kitomis priemonėmis
Prancūzijos atstovas perklausė ar tikrai šiems kvietimams nėra numatyta galutinė data, ar jie
nepersikels dėl programos atnaujinimo. Taip pat yra SFS nėra numatyta tirti mikroplastikų
dirvožemyje, iš kitos pusės kvietime svarstoma dirvožemio valdymas.
UK: naudojant IA (innovation actions) priemonėse sunkiai suderinami TRL numatytos vertės pagal
taikomo instrumento tikslus.
Ispanija: pritarė Vokietijos pastabai, dėl SFS skirtos lėšų sumos. 34 mln. gerai, bet geriau turėti kelis
projektus po keletą mln Eurų, bet gerai valdomus, o ne vieną didelį. Reikia daugiau mokslinių tyrimų,
nei CA(coordination actions). Reikia atkreipti dėmesį, kad mažiau būtų persidengimo su SC 5. Pritarė
dėl TRL lygio, nes kai kur numatyta 4 ir aukščiau. Pritarė pastabai dėl dirvožemio projekto požiūrio
į mikroplastiką, geriau turėti kelis papildomus projektus orientuotus į tvarumą ir žiedinę ekonomiką.
Italija pasitikslino kaip komisija elgsis jei siūlomi projektai persidengs su šiuo metu vykdomais
projektais. Atsiranda, pavojus, kad bus nuorodos į vykdomas priemones ir gali formuotis karteliai.
Europiniu lygmeniu mums reikia įvertinti ne tik poveikį aplinkai, bet ir sveikatai, nes Europoje
vartojama baltymų daugiau nei pasaulinis vidurkis. Vandenynų sveikata yra labai bendrinis
programos pavadinimas ir kadangi tikslas yra sumažinti mikroplastiko kiekį, reikia konkretumo
Atsakymai į klausimus:
Kvietimo pavadinimai yra suformuluoti ir patvirtinti. Todėl po vienu kvietimu atsirado keli svarbūs
iššūkiai. Dėl IA ir RIA TRL lygio bus svarstoma. Svarbu skatinti inovacijas ir užtikrinti sveikatos ir
mitybos užtikrinimą.
Dėl vykstančių projektų koordinavimo su būsimais/pasirašytais projektais. Toks poreikis atsiranda
tik tada kai pasirašomas kontraktas, ir jei užtrunka projektų vertinimas ir kontraktų pasirašymas gali
atsirasti „tuščia erdvė“, kada gali atsirasti tam tikras dubliavimasis.
Dėl kvietimų susijusių su Circuliar city. Numatyta didelė suma yra pagrista tuo, kad numatyta vykdyti
pilotinį tyrimą įtraukiant savivaldybes, vartotojus ir daug partnerių, be to tai turi būti skirtingo dydžio
miestai, skirtingose vietovėse, skirtingi pavyzdžiai.
Maisto sauga suvokiama atsižvelgiant į sistemos kokybiškumą, tuo tarpu visuomenė nepasitiki. Daug
duomenų pateikia pramonė, kas nedidina pasitikėjimo. Sistema išlieka atsižvelgiant į nacionalinius
maisto saugą kontroliuojančius subjektus, tada EFSA.
Vykusioje diskusijoje aptartos kvietimų pavadinimai ir jų atitikimas aprašams . pvz. Jei įrašoma
intensyvus gamybos būdas, tai nereiškia, kad intensyvioji gamyba yra skatinama, tai reiškia, kad turi
būti palyginimas šio gamybos būdu su naujais. Taip pat galima suprasti monogastric digestion yra
išskirtinai išbrauktas iš programos todėl, kad vyksta projektas, kuriame yra būtent šiai sričiai skirti
tyrimai.
Belgija atkreipė dėmesį, kad nėra aiškus biudžeto sudarymo principai.
Ispanija: nors sunku keisti biudžetą, bet būtų gerai turėti du kelis mažus projektus.
Airija nusivylė vandenynų programa. Geriau keli 6 mln eurų vertės. Projektai būtų tikslingi, taip kaip
tirti viduržemio jūra ir pan.
5. Pristatyti naujos rengiamas priemones. Šiuo metu svarbu kaip pagreitinti problemų sprendimų
paieškas, formuluojant kvietimų priemones.
Rengiama programa, kol kas nėra priimta komisijoje, todėl šiuo metu galima tik pristatyti kokiame
etape yra programos rengimas.
EIT vyksta derybos techniniu lygiu. Tai Kultūra ir įtrauki visuomenė, kitas klasteris: saugi
visuomenė. Siūloma judumą skelti į kelis klasterius EP yra suteikė mandatą pradėti institucines

konsultacijas. Planuojama sumažinti nuo dešimt iki devynių procentų Maistas ir natūralūs resursai
finansavimo intensyvumą. Ateityje bus svarstomas specialios programos. Rengiamas priedas kur bus
aprašytos misijos. Siekiama atlikti kuo daugiau iki naujų rinkimų.
Vokietija pasitikslino ar klasteris bus įtrauktas į pavadinimą.
Austrija paklausė kaip dėl partnerystės programų ateityje
6.Pristatytas kvietimuose vertintų ir patvirtintų projektų paraiškų vertinimas.
Prancūzija: ar galima matyti pirmos stadijos vertinimo rezultatus pagal pateikėjų nacionalinę sudėtį.
Be to liko nepanaudoti 8 mln eurų. Kam jie bus skirti?
Ispanija palaiko nuomonę dėl pirmos stadijos vertinimo rezultatų analizės pagal nacionalinę sudėtį
Netherlands: palaiko Ispanijos pasiūlymą panaudoti likusius pinigus maisto potemių finansavimui
Portugalija: buvo geros projektų paraiškos, kurios negavo finansavimo dėl lėšų trūkumo, būti
tikslinga juos finansuoti.
Italija palaiko lėšų skyrimą maisto temų finansavimui, ypač maisto perdirbimui
Bulgarija: palaiko pinigų skyrimo maisto potemėms.
Lenkija: palaiko lėšų skyrimą projektams iš SFS temų.
Prašoma informacija bus pateikta kitame posėdyje apie nacionalinę sudėtį pareiškėjų
Paaiškinta kad SFS temoms jau skirti po septynis mln finansavimą kelis projektus.
7.Pristatyta, AGM sistema and lėšų kompensavimo tvarka
8. Nepriklausomų stebėtojų ataskaita: (Reko Leino) . Tikslas išanalizuoti programų vertinimą.
Pristatyta paraiškų vertintojų apklausa, kurios metu išgryninta nuomonė, kad kai kurių kvietimų
aprašas nebuvo tinkamai suformuluotas, todėl buvo sunku vertinti paraiškas. Atkrepitas dėmesys, kad
nėra pakankamas finansavimas paraiškų vertintojams, nes skiriama suma nesikeitė jau septynis
metus. Rekomenduojama rengti bendrą vertintojų susitikimus , atsakingo „rapporteur“ poveikis yra
labai svarbus ir turi būti išlaikytas ten kur tai yra įmanoma.

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdyje nebuvo priimta
Kitas posėdis numatytas vasario 12 d.
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Paskatinti Lietuvos mokslo institucijų ir verslo atstovus 2019 m. Liepos 3-4 d. dalyvauti Horizon
2020 Visuomenės iššūkiai 2, Informacinėje dienoje „Horizon 2020 Societal Challenge 2“ ir
partnerių paieškos renginyje.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžio darbotvarkė, pranešimų medžiaga
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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