DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITA
1.
Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
„Horizontas 2020“ programos komiteto „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“
(toliau – komitetas) posėdis, Centre Albert Borschette, Briuselis, Belgija, 2018 m. vasario 19 d.,
dalyviai – komiteto ir asocijuotų šalių atstovai bei ekspertai
2.
Svarstyti klausimai:
1. Įžanga:
Darbotvarkės partvirtinimas
2017 m. m spalio 12 d. susirinkimo protokolo patvirtinimas
2. Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva (ang. „European Innovation Council (EIC) Pilot“)
(toliau – EIC Pilot): esamos būklės pristatymas ir perspektyvos
3. Darbų programa (toliau – DP) dalių „Inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse“:
DP 2018–2020: pirmas pakeitimas ir esamos būklės pristatymas
DP 2016–2017: esamos būklės pristatymas
4. DP „Prieiga prie rizikos finansavimo“: esamos būklės pristatymas
DP 2018–2020
DP 2016–2017
5. Kiti klausimai:
Valstybės pagalbos ekspertų grupės esamos būklės pristatymas
Europos rizikos kapitalo fondų fondo (ang. „Pan-European VC Fund-of-Funds“) esamos būklės
pristatymas
Enterprise Europe Network (toliau – EEN): vizijos dokumento pristatymas
3. Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
1. Posėdžio darbotvarkei, praėjusio posėdžio protokolo projektui pritarta.
2. Komisija (toliau – COM) informavo, kad MVĮ priemonės 2 etape jau vyksta interviu su pareiškėjais.
Į interviu pakviesta dvigubai daugiau pareiškėjų nei planuota. Apskritai, daugiausia paraiškų gauta
sveikatos sektoriui, antroje vietoje – informacinės technologijos, trečioje – inžineriniai sprendimai ir
technologijos. Į interviu etapą daugiausiai patekusių pareiškėjų buvo iš Ispanijos, antroje vietoje liko
Danija, trečioje – Nyderlandai. Komisija priminė, kad interviu etapui sudarytos 6 komisijos iš viso iš
38 narių. Pristatydama išmoktas pamokas, Komisija informavo, kad vertinimo komisijos nariai išreiškė
nuomonę, jog paraiškose trūko konkretesnės informacijos, nebuvo tikrinama, ar pareiškėjo pateikiama
informacija yra tikra ir teisinga (kaip kad daro rizikos kapitalo fondų valdytojai išsamaus įmonių
patikrinimo metu).
Šalių atstovai teiravosi, ar buvo pasikeitimų paraiškų eilėje tarp nuotolinio vertinimo ir interviu etapų.
Taip pat išreiškė nepasitenkinimą tuo, kad skaidrėms parengti buvo duota labai mažai laiko.
COM atsakė, kad buvo pasikeitimų paraiškų eilėje, taip pat akcentavo, kad skaidres galima pasirengti
jau tuo metu, kai teikiama paraiška. Tos pačios skaidrės gali praversti kreipiantis ir į rizikos kapitalo
fondus dėl investicijų.
Taip pat COM pristatė siūlomus EIC Pilot pakeitimui: siūloma patikslinti informaciją 7 psl. ir 63 psl.,
siekiant MVĮ paskatinti pasinaudoti inovacijų testavimo galimybėmis. Be to, tikslinama informacija 60
psl., kadangi aišku, jog sutelktinio finansavimo platformų atrankos procesą vykdys Europos investicinis
fondas.
3. DP 2018–2020: COM informavo, kad atliekami pirmi šios programos pakeitimai, t. y. išplečiamos
EEN funkcijos ir į kitas priemones (schemas). Visi EEN nariai jau gavo dotacijos sutarčių pakeitimų
projektu. Taip pat gautas papildomas 4,5 mln. EUR finansavimas klasterių ir blockchain veikloms. Be
to, COM pristatė informaciją apie šiuo metu atvirus ir rengiamus kvietimus.
Šalių atstovai pasiteiravo, ar numatomos INNOSUP tipo veiklos ir naujojoje FP9 programoje. Taip pat
kam bus skirtas papildomas finansavimas blockchain veikloje.
COM atsakė, kad kol kas sunku atsakyti, kas vyks su INNOSUP tipo veiklomis ateityje, nes šiuo metu
dar vyksta diskusijos FP9 programos klausimais. Taip pat informavo, kad dar nėra nustatyta, ar minėtas
papildomas finansavimas bus skirtas tik vienam didesniam projektui, ar keliems smulkiems.
DP 2016–2017: COM pateikė informaciją apie atskyrų veiklų rezultatus. INNOSUP-1-2017 klasterių
projektų atveju iš 73 pateiktų paraiškų 4-ios atrinktos finansavimui. Iš viso 2015–2017 m. bus

finansuota 13 projektų. Pirmauja ICT sektorius. COM taip pat informavo, kad INNOSUP-1-2018-2019
atveju paraiškų pateikimo terminai baigiasi atitinkamai 2018 m. balandžio mėn. ir 2019 m.
balandžio mėn. INNOSUP-01 atveju įgyvendinami 9 projektai, INNOSUP-03 – atrinktas ir pradedamas
įgyvendinti 1 projektas, INNOSUP-04 – įgyvendinamas 1 projektas, INNOSUP-05 – nuolat gaunami
projektai, INNOSUP-06 – 1 projektas baigiamas įgyvendinti 2018 m., INNOSUP-07 – 3 projektai
atrinkti ir pradėti įgyvendinti 2018 m. sausio mėn., INNOSUP-08 – nepateikta nei vieno projekto. COM
taip pat pristatė informaciją apie inovacijų bendradarbių (ang. Innovation Associate) veiklą: INNOSUP02 sudaro galimybes įmonėms samdyti inovacijų bendradarbius (t. y. vyresniuosius tyrėjus) iš viso
pasaulio. Šiuo metu įgyvendinamuose projektuose 64 proc. minėtų bendradarbių yra iš ES šalių narių ir
36 proc. iš ne ES šalių narių. Šie bendradarbiai taip pat gali dalyvauti jiems skirtuose mokymuose:
pirmieji mokymai vyko 2017 m. gruodį, antrieji vyks š. m. kovą, tretieji ir ketvirtieji – vėlyvą pavasarį
arba vasarą. Taip pat atliekama studija dėl bendradarbių programos.
COM taip pat trumpai pristatė EEN 2015–2016 m. rezultatus – 80 proc. tikslų pasiekta ir toliau laikosi
augimo tendencija.
4. COM priminė, kad EFSI yra didinamas maždaug 5 mlrd. EUR. Taip pat COM kartu su EIB ir EIF
diegia naują produktą – temines nvestavimo platformas. Bulgarija pirmininkavimo metu 2018 m.
birželio 14-15 d. rengia konferenciją „Finansinės priemonės tyrimams ir inovacijoms“. Austrija panašų
rengiį numato 2018 m. lapkričio 21-22 d. COM taip pat informavo, kad del „Blending Pilot“ iniciatyvos
kol kas naujienų nėra, laukiama naujo Daugiametės finansinės perspektyvos projekto.
5. COM informavo, kad buvo nuspręsta nesbesudarinėti Valstybės pagalbos ekspertų grupės. DG
COMP šiuo metu vykdo studiją dėl valstybės pagalbos supaprastinimo. COM taip pat informavo, kad
paraiškų pateikimo terminas pagal kvietimą dalyvauti Europos rizikos kapitalo fondų fondo projekte
baigėsi 2017 m. sausio 31 d. Buvo gauta 17 paraiškų, iš kurių 6 pateiktos EIF valdybai: viena sutartis su
projekto vykdytoju jau pasirašyta, dėl kitų sutarčių deramasi. Be to, COM pristatė EEN vizijos
dokumentą. COM su EASME rengia detalų vizijos įgyvendinimo planą

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta.
Numatyta sekančio posėdžio data: 2018 m. gegužės 18 d. Planuojama aptarti EIC Pilot ir INNOSUP
veiklas (ypač INNOSUP-09 ir ją lydinčią finansinę priemonę), taip pat EFSI 2.0

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
-

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžio darbotvarkė
EEN paslaugų teikimo 2019-2021 dokumentas
EEN vizijos dokumentas
MVĮ priemonės 2 etapo interviu rezultatų prezentacija
COM posėdžio prezentacija

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

