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. 2017 m. kovo 28 d., 10:00 val., Centre Albert Borschette, room 1D,
rue Froissart 36, Briuselis, Belgija, dalyviai – H2020-ICT komiteto ir asocijuotų šalių atstovai.

2. Svarstyti klausimi
1. Darbotvarkės patvirtinimas.
2. 2017 m. vasario 16 d. posėdžio protokolo patvirtinimas.
3. H2020 IRT įgyvendinimas
a. H2020-ICT-2016-2 kvietimo rezultatų vertinimo ataskaita
4. H2020 IRT 2018-2020 metų darbo programos pakeitimų svarstymas.
5. H2020 IRT 2018-2020 metų darbo programos pirmosios versijos svarstymas ir diskusija.
6. Kiti reikalai.
a. Kiti posėdžiai

3.

Posėdžio eigos apibendrinimas:

1.
2.

Posėdžio pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.
Pristatyta H2020-ICT-2016-2 kvietimo rezultatų vertinimo ataskaita. Pristatyti Innovation
Hub kvietimo rezultatai. Pristatyti 5G PPP kvietimo rezultatai.
Pristatytos Didelės galios skaičiavimų (High Performance Computing) gairės. Didelės
galios skaičiavimai bus viena iš 2018-2020 metų darbo programos prioritetinių krypčių.
Balsavimu pritarta darbo programos pakeitimams.
Pristatytos 2018-2020 m. darbo programos gairės. Darbo programos pataisymai bus
svarstomi gegužės 18 d. posėdyje ir, esant reikalui, birželio 15 d. posėdyje. 2017 m. spalio 5
d. darbo programos patvirtinimas (planuojama), 2017 m. spalio/lapkričio mėn. – programos
paskelbimas.
Pristatytos kitų šiais metais planuojamų komiteto posėdžių datos.

3.

4.

5.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Kiti H2020-ICT posėdžiai planuojami:
 gegužės 18 d. (Briuselis) – 2018-2020 m. darbo programos 2-osios versijos
svarstymas,
 birželio 15 d. (Malta, Digital Assembly renginio metu) – 2018-2020 m. darbo
programos 2-osios versijos pakeitimų svarstymas.
 Rugsėjo 14-15 d. (Briuselis) – ICT kvietimų rezultatų aptarimas.
 Spalio 5 d. (Briuselis).

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. 2017 m. vasario 16 d. posėdžio protokolas.
2. 2017 m. kovo 28 d. posėdžio darbotvarkė.
3. „Cascading grants“ priemonės pristatymas.
4. Kryžminių inovacijų priemonės naudoje darbo programoje pristatymas.
5. Didelės galios skaičiavimų gairių pristatymas.
6. I4MS pristatymas.
7. H2020-ICT-2016-2 kvietimo išorinės stebėsenos rezultatų pristatymas.
8. H2020-ICT-2016-2 kvietimo 19 temos rezultatų pristatymas.
9. H2020-ICT-2016-2 kvietimo 4 temos rezultatų pristatymas.
10. H2020-ICT-2016-2 kvietimo 7, 8 ir 9 temos rezultatų pristatymas.
11. H2020-ICT-2016-2 kvietimo rezultatų pristatymas.
12. 2018-2020 m. darbo programos rengimo eigos pristatymas.
7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Robertas Damaševičius, Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas, mokslo
prodekanas, 860943772, robertas.damasevicius@ktu.lt

