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:
H2020-ICT komiteto posėdis. 2016 m. kovo 16 d., 14:30 val., Centre Albert Borschette, room 1A,
rue Froissart 36, Briuselis, Belgija, dalyviai – H2020-ICT komiteto ir asocijuotų šalių atstovai.
2. Svarstytas klausimas
1. Darbotvarkės patvirtinimas.
2. FP7 IRT dalies įvertinimas
3. H2020 IRT įgyvendinimas
a. Kasmetinė H2020 IRT dalies stebėsena
b. Tarptautines H2020 strategijos įgyvendinimas
c. DG CONNECT pozicija dėl 30.3 straipsnio
d. cPPP poveikio apžvalga
e. Kibernetinio saugumo cPPP pristatymas
4. Tolesnės H2020 gairės
a. H2020 programos įgyvendinimo vertinimas
b. Paskutinių trijų H2020 programos metų IRT dalies perspektyva
5. Kiti reikalai.
a. Kiti posėdžiai

3.

Posėdžio eigos apibendrinimas:

1.

Posėdžio pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę. Posėdis surengtas Vokietijos ir 15 kitų
delegacijų prašymu. Dienotvarkė patvirtinta.
Ispanijos delegacijos atstovas pristatė posėdį sukvietusių delegacijų požiūrį į H2020-ICT
komiteto rolę. Siekiama gauti daugiau informacijos iš EK ir aktyviau dalyvauti formuojant
strategijas, gaunant informaciją apie naujas iniciatyvas ir bendraujant su interesų grupėmis ir
asociacijomis, rengti specialius interaktyvius komiteto posėdžius skirtus strateginiams
reikalams aptarti, labiau analizuoti šaukimų rezultatus. DG CONNECT atstovas
atsakydamas pripažino, kad ICT komiteto posėdžiai galėtų būti kviečiami dažniau ir laukia
delegacijų pasiūlymų dėl būsimų posėdžių temų. Informacijos pateikimo formatas galės būti
keičiamas.
Pristatytas FP7 programos IRT dalies įvertinimas. Finansuoti 2,316 projektai bendrai sumai
už 7,75 mlrd. EUR. Rezultatai: įvykdyti 1160 projektai, registruoti 289 patentai, publikuoti
18169 straipsniai (daugiausiai iš visų sričių), iš jų 63% - konferencijų leidiniuose, 37% referuojamuose žurnaluose. 80% straipsnių buvo pacituoti bent kartą. Tarp 5% aukščiausiai
cituojamų publikacijų - 18% sudaro IRT srities publikacijos. Delegacijų pasisakymai.
Prancūzija: sunku vertinti rezultatus, kai 50% projektų dar nebaigti. Vieno patento kaštai
viršija 10 mln. EUR. Kroatija: ne viskas IRT srityje gali būti patentuojama. Izraelis: dėl
mažo sėkmės koeficiento paraiškų rengimas neapsimoka, nes paraiškų rengimas kainuoja
labai daug, o nelaimėjus visi investuoti pinigai prarandami.
Pristatyti kasmetinės H2020 IRT dalies stebėsenos rezultatai. Pristatytas šalių rezultatų
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profiliavimo ir vizualizacijos įrankis. 2015-2015 m. finansuoti 850 projektų už 2,4 mlrd.
EUR, kas pranoksta kasmetinį finansavimo vidurkį FP7 programoje. Daugiausiai
finansavimo skirta ateities tinklų ir interneto strateginei temai.
Tarptautines H2020 strategijos įgyvendinimo pristatymas nukeltas į balandžio 27 d. posėdį.
Pristatyta DG CONNECT pozicija dėl pavyzdinės granto sutarties 30.3 straipsnio. EK
komisija turi pritarti projektų dalyvių sukurtos intelektualinės nuosavybės licencijų
perdavimui trečiosioms šalims perdavimui.
cPPP poveikio apžvalgos pristatymas. Iki 2017 m. birželio 30 d. EK peržiūrės įgyvendinimo
rodiklius ir tikslų pasiekimą.
Kibernetinio saugumo cPPP pristatymas. Kibernetinis saugumas yra vienas greičiausiai
augančių IRT sektorių pasaulyje: iki 2018 m. numatomas 80-120 mlrd. USD augimas. ES
dalis – 17%. Kibernetinio saugomo viešoji-privačioji partnerystė (cPPP) turės skatinti
Europos saugumo segmento konkurencingumą ir inovatyvumą, užtikrinti inovatyvių
kibernetinio saugumo produktų ir paslaugų kūrimą. Konsultacijos vyksta iki kovo 11 d.
H2020 programos įgyvendinimo vertinimo pristatymas perkeltas į balandžio 27 d. posėdį.
Paskutinių trijų H2020 programos metų IRT dalies perspektyva.
 2016 m. sausio birželio mėn. – konsultacijos su interesų grupėmis.
 2016 m. balandžio – rugsėjo mėn. – konsultacijos su šalių atstovais.
 2016 m. spalio mėn. – formuluojami strateginiai prioritetai.
 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. konsultacijos dėl juodraštinio darbo programos
dokumento.
 Darbo programos patvirtinimas ir paskelbimas – 2017 m. spalio-lapkričio mėn.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Kiti H2020-ICT posėdžiai planuojami:
 balandžio 27 d. (Briuselis),
 birželio 21 d. (Briuselis),
 rugsėjo 8-9 d. (Briuselyje),
 spalio 27 d. (Bratislavoje, ICT 2016 Event metu),
 lapkričio 22 d. (Briuselyje).
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Parengti pasiūlymus dėl Lietuvai aktualių strateginių IRT temų įtraukimo į rengiamą 2018-2020
IRT srities darbo programą.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pamąstymai apie H2020-ICT komiteto rolę: pristatymas.
FP7 programos IRT dalies įvertinimas.
Kasmetinės H2020 IRT dalies stebėsenos rezultatai.
DG CONNECT pozicija dėl 30.3 straipsnio.
cPPP poveikio apžvalga.
Kibernetinio saugumo cPPP pristatymas.
2018-2020 m. H2020 programos IRT dalies perspektyva.

8. EK laiškas Izraelio delegacijai dėl asocijuotų šalių dalyvavimo kibernetinio saugumo cPPP
programoje.
9. EK laiškas Norvegijos delegacijai dėl asocijuotų šalių dalyvavimo kibernetinio saugumo
cPPP programoje.
10. Posėdžio darbotvarkė.
11. Pagrindiniai FP7 programos vertinimo faktai.
12. FP7 programos vertinimo informacinis pranešimas.
13. 16 delegacijų parengtas dokumentas dėl H2020-ICT komiteto rolės.
7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Robertas Damaševičius, Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas, mokslo
prodekanas, (37)300353 / 860943772, robertas.damasevicius@ktu.lt

