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. 2019 m. vasario 7 d., 10:00 val., Centre Albert Borschette, rue
Froissart 36, Briuselis, Belgija, dalyviai – H2020-ICT komiteto ir asocijuotų šalių atstovai.

2. Svarstyti klausimai
1. Darbotvarkės patvirtinimas.
2. 2018-09-12 ir 2018-12-06 posedžių protokolų patvirtinimas
3. H2020-ICT įgyvendinimas:
a. Informacija apie H2020 LEIT-ICT 2020 m. darbo programą
4. Kiti klausimai.
a. PSI direktyvos dėl atvirosios prieigos įgyvendinimas
b. Kitų posėdžių datos

3.

Posėdžio eigos apibendrinimas:

1.

Posėdžio pirmininkas pasveikino naujai paskirtus Čekijos, Slovakijos ir Švedijos delegacijų
atstovus ir pristatė posėdžio darbotvarkę. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta.
Patvirtinti 2018-09-12 ir 2018-12-06 posedžių protokolai.
Pateikta informacija apie H2020 LEIT-ICT 2020 m. darbo programą. Diskusija apie
dirbtinio intelekto rolę naujoje programoje. Dirbtinis intelektas yra prioritetinė tema, kuri
padės įgyvendinti ekonomikos skaitmenizavimą. Taip pat didinamas finansavimas blokų
grandinių tematikos finansavimui. Primininkas atsakė į Portugalijos, Latvijos, Ispanijos,
Vokietijos, Lenkijos ir kt. delegacijų klausimus. Raštu delegacijos gali pateikti pastabas ir
pasiūlymus iki vasario 13 d. Diskusija vyks 2019-03-21 planuojamo komiteto posėdžių
meto. Programą planuojama oficialiai patvirtinti 2019 birželio mėn. Kvietimus planuojama
paskelbti 2019 m. liepos mėn.
Pateikta informacija apie direktyvos dėl atvirosios prieigos įgyvendinimą.
Pristatyta informacija apie Europos didelio našumo skaičiavimų (HPC) infrastruktūros
finansavimą. Tikslas – sukurti pasaulinio lygio superkompiuterių ir duomenų apdorojimo
infrastruktūrą (ekosistemą). Biudžetas – 1 mlrd. EUR (iki 2026 m.).
Pristatyta informacija apie Agrobofood projekto vertinimą.
Paskelbtos planuojamos kitų komiteto posėdžių 2019 m. datos – 2019-03-21, 2019-05-15,
2019-09-10/11. ICT Proposers diena planuojama 2019 m. rugsėjo 19-20 d., Helsinki
(Suomija).
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4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Kiti H2020-ICT posėdžiai planuojami: 2019-03-21, 2019-05-15, 2019-09-10/11 .

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Iki vasario 13 d. parengti pasiūlymus ir pastabas dėl Lietuvai aktualių IRT temų kvietimų H2020ICT 2020 m darbo programoje.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
1.
2.
3.
4.
5.

Posėdžio darbotvarkė.
2018-12-06 posėdžio protokolas.
PSI direktyvos pristatymas.
Informacijos apie didelio našumo skaičiavimų iniciatyvą pristatymas.
Informacijos apie Agroofood projektą 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

