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. gegužės 18 d., 10:00 val., Centre Albert Borschette, room
2C, rue Froissart 36, Briuselis, Belgija, dalyviai – H2020-ICT komiteto ir asocijuotų šalių atstovai.

2. Svarstyti klausimai
1. Darbotvarkės patvirtinimas.
2. 2017 m. kovo 28 d. posėdžio protokolo patvirtinimas.
3. H2020 IRT įgyvendinimas
a. H2020-FOF-2017 kvietimo rezultatų vertinimo ataskaita
b. Robotikos cPPP pristatymas
4. H2020 IRT 2018-2020 metų darbo programos pakeitimų svarstymas.
5. Kiti reikalai.
a. Dialogas dėl socialinės medijos politikos
b. Kitų posėdžių datos

3.

Posėdžio eigos apibendrinimas:

1.

Posėdžio pirmininkas pasveikino naująjį H2020 programos asocijuotajį narį – Tunisą, ir
pristatė posėdžio darbotvarkę.
Patvirtintas 2017 m. kovo 28 d. posėdžio protokolas.
Pristatyta H2020-FOF-2017 kvietimo rezultatų vertinimo ataskaita. Pristatyti 4 pagal šį
kvietimą finansavimui atrinkti projektai. Pranešėjas atsakė į Vokietijos ir Prancūzijos
atstovų klausimus dėl finansavimui atrinktų projektų atitikimo kvietimo temoms ir
finansavimo apimties. Pristatyta robotikos cPP programa (pranešėjas Juha Heikkila). Dr.
Berndt Liepert pristatė euRobotics tinklą ir atsakė į klausimus.
Pristatyta visuomenės iššūkių (Societal Challenges) programa.
Pristatyti 2018-2020 m. darbo programos pakeitimų, pasiūlytų nacionalinių delegacijų,
suvestinė. Visų delegacijų atstovai pasisakė dėl siūlomų pakeitimų. Lietuvos atstovas išsakė
paramą Europraktice tinklo tolesniam finansavimui ir kitoms panašaus profilio veikloms,
paragino daugiau dėmesio darbo programoje skirti kibernetinio saugumo, programinės
įrangos technologijų, kalbinių technologijų, dirbtinio intelekto ir žmogaus-kompiuterio
sąsajoms. Tolesnė darbo programos svarstymo eiga: gegužės 29 d. – terminas pateikti
delegacijų komentarus dėl antrosios darbo programos versijos; birželio 15 d. susitikimo
maltoje metu: tęsiama diskusija dėl darbo programos; rugsėjo 14 d. – galutinės darbo
programos versijospateikimas; spalio-lapkričio mėn. - darbo programos tvirtinimas ir
paskelbimas.
Kito komiteto posėdžio data – 2017 birželio 15 d., Maltoje. Posėdyje bus tęsiamas 20182020 darbo programos svarstymas ir pateikta informacija apie FP9.
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4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Kiti H2020-ICT posėdžiai planuojami:
 birželio 15 d. (Malta, Digital Assembly renginio metu) – tolesnis 2018-2020 m. darbo
programos svarstymas.
 Rugsėjo 14-15 d. (Briuselis) – ICT kvietimų rezultatų aptarimas.
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Parengti pasiūlymus dėl Lietuvai aktualių strateginių IRT temų kvietimų teksto 2018-2020 IRT
srities darbo programoje, kuriuos galima pateikti iki gegužės 29 d.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I4MS pristatymas.
Robotikos cPPP priemonės pristatymas.
euRobotics tinklo pristatymas.
Visuomenės iššūkių programos ataskaitos pristatymas.
2018-2020 m. darbo programos rengimo eigos pristatymas.
2017 m. gegužės 18 d. posėdžio darbotvarkė.
2017 m. kovo 28 d. posėdžio protokolas.
Darbo programos antroje versijoje atliktų pakeitimų suvestinė.

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

