Sutarties 1 priedas
DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITOS
FORMA
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
„Horizontas 2020“ programos komiteto „Mažos ir vidutinės įmonės ir priega prie rizikos kapitalo“
(toliau – komitetas) posėdis, Centre Albert Borschette, Briuselis, Belgija, 2017 m. spalio 12 d.,
dalyviai – komiteto ir asocijuotų šalių atstovai bei ekspertai
2. Svarstytas klausimas:
1. Įžanga:
1) darbotvarkės patvirtinimas;
2) 2017 m. birželio 23 d. posėdžio protokolo projekto patvirtinimas;
3) Darbų programos (toliau – DP) dalių „Inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse“ ir „Prieiga prie
rizikos finansavimo“ būklė;
2. Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva (ang. „European Innovation Council (EIC) Pilot“)
(toliau – EIC Pilot): kur mes esame?
1) DP 2018–2020 m.;
2) interviu;
3) „proveržio, rinkos kūrimo inovacijų“ apibrėžimas;
4) mentorystė;
5) nacionaliniai kontaktiniai asmenys (ang. „National Contact Points – NCPs“);
6) aukšto lygio inovatorių grupė;
3. „Maišytas“ (ang. „blended“) finansavimas: būdai ir apžvalga;
4. Kiti klausimai
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1. Posėdžio darbotvarkei, praėjusio posėdžio protokolo projektui pritarta. DP dalims pritarta rašytinės
procedūros būdu.
2. 1) Komisija (toliau – COM) EIC Pilot iniciatyva ir atkreipė dėmesį, kad EIC Pilot yra pilotinė
(bandomoji) iniciatyva ir ji nebūtinai tokiu formatu bus perkelta į FP9 programą. Taip pat, atsakydama į
komiteto posėdžio dalyvių klausimus, COM atkreipė dėmesį į tai, kad visi naudos gavėjai turės
galimybę pasitraukti iš „Mažų ir vidutinių įmonių priemonės“ (toliau – MVĮ priemonė) tiek prieš
sutarties pasirašyma, tiek ir po pasirašymo.
2) COM informavo, kad buvo peržiūrėta MVĮ priemonės pasiūlymo forma. Taip pat atkreipė dėmesį,
kad labai svarbi MVĮ pasiūlyme teikiamo verslo plano dalis, į kurią bus kreipiamas didelis dėmesys
pasiūlymo (verslo plano) vertinimo metu, yra komandos aprašymas. COM taip pat pristatė pasiūlymų
vertinimo etapus. Naujas vertinimo proceso elementas – pasiūlymų eilės sudarymas po nuotolinio
vertinimo. Po šio vertinimo tik atrinkti pareiškėjai bus kviečiami interviu, o interviu etapą praėję
pareiškėjai bus pakviesti pasirašyti sutartis. Atsakydama į komiteto posėdžio dalyvių klausimus, COM
pabrėžė, kad interviu vyks griežtai nustatytu laiku (tam tikrą dieną) ir nustatytą laiko tarpą (ne ilgiau
kaip 10 min.). Vertinimo komisijos bus sudarytos aukšto lygio ekspertų, suskirstytų pagal specifines
sritis. Po interviu pareiškėjams bus pateikti atsiliepimai. Nuotolinio vertinimo ir interviu vertintojai
skirstis. Neigiamą įvertinimą bus galima ginčyti, tačiau tik dėl procedūrinių dalykų.
4) ir 5) COM pristatė „proveržio, rinkos kūrimo inovacijų“ apibrėžimą (prezentacija pridedama), taip
pat įvardijo, ką laiko mentoryste, t. y. lyderio savybių skatinimas bendraujant asmeniškai.
6) Italijos atstovas pristatė NCPs Access4SMEs tinklą, kurį sudaro 12 projekto partnerių ir asocijuoti
partneriai, veiklą.
7) COM pristatė aukšto lygio inovatorių grupės veiklos tikslą – konsultuoti COM rengiant FP9. Grupę
sudaro 15 asmenų, kurie veikia ir kaip EIC Pilot ambasadoriai bei prižiūri šios iniciatyvos
įgyvendinimą. Grupė susitinka 3-4 kartus per metus.
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3. COM atreipė dėmesį, kad „maišyto“ finansavimo, kai tame pačiame projekte derinamas finansavimas
dotacijų ir finansinių priemonių formomis, poreikis pastaruoju metu labai išryškėjo, tačiau esamas
reglamentavimas tą riboja. COM tikslas – „maišyto“ finansavimo iniciatyvą išlaikyti kuo paprastesnę ir
reikalaujančią kuo mažiau pokyčių. Šiuo metu vertinamos galimybės dotacijos dalį (elementą) naudoti
investuotojų (skolintojų) rizikai mažinti. Taip pat šiuo atveju svarstoma bendradarbiavimo su
atitinkamomis nacionalinėmis agentūromis galimybė, tačiau būtina nepamiršti, kad EIC Pilot yra
Europos lygmens inciatyva.
4. COM informavo, kad Europos rizikos kapitalo fondų fondo (ang. „Pan-European VC Fund-ofFunds“) programos atrankos procesas baigėsti, tačiau COM kol kas negali atskleisti rezultatų.
Informaciją COM pateiks iš karto, kai tik galės (bet kuriuo atveju prieš kitą komiteto posėdį)

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta.
COM paprašė pateikti pasiūlymus dėl asmenų iš viešojo ar privataus sektoriaus, kurie išmanytų
valstybės pagalbos MTEP srityje aspektus ir galėtų dalyvauti atitinkamoj ekspertų grupėj.
Kito posėdžio data nebuvo paskelbta. Tačiau preliminariais duomenimis posėdis turėtų vykti jau
2018 m. (greičiausiai kovo mėn.)

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
-

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
1. Posėdžio darbotvarkė;
2. 2017 m. birželio 23 d. posėdžio protokolo projektas;
3. Paraiškos formos prezentacija;
4. EASME prezentacija apie interviu;
5. „Proveržio, rinkos kūrimo inovacijų“ apibrėžimo prezentacija;
6. Access4SMEs tinklo prezentacija;
7. Aukšto lygio inovatorių grupės prezentacija;
8. „Maišyto“ finansavimo prezantacija

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Inga Beiliūnienė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Priemonių valdymo skyriaus vadovė,
tel. (8 5) 247 7606, inga.beiliuniene@invega.lt

