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. birželio 15 d., 9:00 val., Meditteranean Conference Centre,
Valeta, Malta, dalyviai – H2020-ICT komiteto ir asocijuotų šalių atstovai.

2. Svarstyti klausimai
1. Darbotvarkės patvirtinimas.
2. H2020 IRT įgyvendinimas ir H2020 IRT 2018-2020 metų darbo programos svarstymas.
3. Kiti reikalai.
a. Kitų posėdžių datos

3.

Posėdžio eigos apibendrinimas:

1.
2.

Posėdžio pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.
Pristatyta su didelės spartos skaičiavimais susijusių H2020 kvietimų suvestinė. Pristatyta po
praeito 2017 m. gegužės 18 d. posėdžio nacionalinių delegacijų pasiūlytų H2020 IRT 20182020 metų darbo programos pakeitimų įgyvendinimo suvestinė. Pranešėjas atsakė į Italijos,
Prancūzijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Slovėnijos atstovų pastabas ir klausimus.
Diskusija dėl tolimesnio H2020 IRT temų įgyvendinimo ir ICT komiteto darbo tvarkos,
rengiantis būsimai FP9 programai. Slovėnijos atstovas pasiūlė tobulinti komiteto darbo
tvarką, sukurti nacionalinių delegacijų pasiūlymų archyvą (duomenų bazę), kurioje būtų
registruojami pasiūlymai ir stebimas jų įgyvendinimas. Pasisakė Švedijos, Vokietijos,
Liuksemburgo ir kitų šalių atstovai. Pristatytas Next Generation Internet renginys.
Kito komiteto posėdžio data – 2017 m. rugsėjo 14-15 d., Briuselyje, Belgija. Posėdyje
planuojama aptarti ICT kvietimų rezultatus, patvirtinti 2018-2020 darbo programą ir pateikti
informaciją apie FP9 programą.

3.

4.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Kiti H2020-ICT posėdžiai planuojami:
 2017 rugsėjo 14-15 d. (Briuselis, Belgija)
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Parengti pasiūlymus dėl Lietuvai aktualių temų FP9 programoje.

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
1.
2.
3.
4.

2017 m. birželio 15 d. posėdžio darbotvarkė.
Darbo programos antroje versijoje atliktų pakeitimų suvestinė.
2018-2020 m. darbo programos birželio 15 d. versija.
Su didelės spartos skaičiavimais susijusių H2020 kvietimų 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

