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2018 M. SPALIO 3 D. HORIZONTAS 2020 PRIORITETO ,,VISUOMENĖS IŠŠŪKIAI“
SC2 KOMITETO „MAISTO IŠTEKLIŲ UŽTIKRINIMAS, TVARUS ŽEMĖS ŪKIS, JŪRŲ
IR VIDAUS VANDENŲ TYRIMAI, BIO-EKONOMIKA“ POSĖDŽIO ATASKAITA
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
Institucinė forma: Horizontas 2020 prioriteto ,,Visuomenės iššūkiai“ SC2 komiteto „Maisto
išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bio-ekonomika“ posėdis;
Laikas: 2018 m. spalio 3 d.
Vieta: Briuselis, Belgija
Posėdžio trukmė: 9:30 – 16:00 val.
Dalyviai: Zita Duchovskienė, ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vedėja.
2. Svarstytas klausimas arba svarstyto ES teisės akto projekto pavadinimas ir numeris:
1. Posėdžio pradžia ir įvadinė dalis.
2. Vienpakopio ir dvipakopio pirmojo etapo SC2 2018 metų šaukimų vertinimo rezultatai.
3. Nepriklausomų ekspertų ataskaita dėl vienpakopio SC2 2018 metų šaukimo.
4. SC2 2018-2020 metų programos 2020 metų šaukimų naujienos.
5. Horizontal Europe programos rengimo naujovės.
6. Kiti klausimai.
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1. Posėdžio pradžia ir įvadinė dalis.
COM pristatė posėdžio darbotvarkę, naujus komiteto narius, įvykusius renginius bei artimiausio
laikotarpio įvykusius bei įvyksiančius renginius (skaidrės pridedamos).
Spalio 16 d. Briuselyje Europos parlamente vyks Pasaulinė maisto diena:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WorldFoodDay2018EP16102018
Spalio 18-19 d. Spoleto, Italija, vyks EIP-AGRI seminaras apie EIP veiklos grupių projektų
poveikį.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; ISL – Islandija;
IT – Italija; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT –
Portugalija; RO – Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN
– ES valstybės narės; AVN – asocijuotos ES valstybės narės.
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas; BG – Blue Growth veiklos sritis; COM – Europos Komisija; ET – Europos
Taryba; DG AGRI – Žemės ūkio generalinis direktoratas; ERA-net – European Research Area net; GTC – Gamtos
tyrimų centras; KU – Klaipėdos universitetas; LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas; LAMMC – Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centras; LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; LŽŪKT – Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės; RIA – Research and Inovation Actions; RUR – Rural
Renaissance veiklos sritis; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2 (angl., Societal
Chalenges), SFS – Sustainable food systems veiklos sritis; VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams.
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Spalio 26 d. Briuselyje bus didelė konferencija apie atnaujintą Bioekonomikos strategiją, kur
kviečiami DG Research, DG Agri, šalių ministerijų, agentūrų, mokslo ir verslo atstovai.
Gruodžio 6-7 d. 2018 ES žemės ūkio apžvalgos konferencija, kurios svetainė:
https://ec.europa.eu/info/events/2018-eu-agricultural-outlook-conference-2018-dec-06_en
Gruodžio 12-13 d. Antverpene, Belgija, vyks EIP-AGRI seminaras apie kelių lygmenų
skaitmeninimo strategijas žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.
2. Vienpakopio ir dvipakopio pirmojo etapo SC2 2018 metų šaukimų vertinimo rezultatai.
M. Langemeyer pristatė Vienpakopio ir dvipakopio pirmojo etapo SC2 2018 metų šaukimų
vertinimo rezultatus (skaidrės pridedamos). 2018 m. vienpakopiame šaukime buvo 17 tematikų,
iš viso gauta 111 tinkamų paraiškų: SFS veiklos srityje 50, BG veiklos srityje 11, RUR veiklos
srityje 50. Vertinimo slenkstį praėjusios 56 paraiškos, kurių planuojamas 26 proc. sėkmės
procentas, šaukimas buvo papildytas viena tematika. Dvipakopiame šaukime buvo 19 tematikų,
gauta 230 tinkamų paraisku (SFS veiklos srityje 155 paraiškų, BG – 15, RUR – 60), pakviesta
antrai pakopai teikti 78 paraiškos, planuojama finansuoti 33 projektus, pakviestųjų antrai pakopai
teikti paraiškų planuojamas sėkmės rodiklis 42 proc.
Paraiškų vertinimui pakviesti 244 ekspertai, iš jų 223 iš VN, 12 iš AVN, 8 iš trečiųjų šalių. Iš viso
pakviesta 119 naujų ekspertų.
Apie projektų pareiškėjus: 89 proc. iš VN, 8 proc. iš AVN, 3 iš trečiųjų šalių. Daugiausiai dalyvių
(35 proc.) iš privataus sektoriaus, 24 proc. aukštojo mokslo ir 23 proc. mokslo institucijų atstovai.
Vienpakopiame šaukime dalyvavo tik vienas LT projektas, EE ir LV – po 4.
ES - stebisi ženkliai padidėjusiu sėkmės rodikliu. Klausia, kada bus galutiniai rezultatai apie
dvipakopį vertinimą, kuris yra labai svarbus projektų vykdytojams. Pasigenda tematikų apie
biomasės valorizaciją.
IT – klausia apie vieną tematiką, kurios šaukimas buvo rugsėjį ir gautas tik vienas projektas. Koks
tai buvo projektas.
COM – apie sėkmės rodiklius. Vienu atveju COM būna labai griežta vertinime, kitu atveju
mažiau. Ypatingai būna komplikuota nustatyti prioritetinę eilę, kai yra daug gerų projektų, tada
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; ISL – Islandija;
IT – Italija; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT –
Portugalija; RO – Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN
– ES valstybės narės; AVN – asocijuotos ES valstybės narės.
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas; BG – Blue Growth veiklos sritis; COM – Europos Komisija; ET – Europos
Taryba; DG AGRI – Žemės ūkio generalinis direktoratas; ERA-net – European Research Area net; GTC – Gamtos
tyrimų centras; KU – Klaipėdos universitetas; LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas; LAMMC – Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centras; LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; LŽŪKT – Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės; RIA – Research and Inovation Actions; RUR – Rural
Renaissance veiklos sritis; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2 (angl., Societal
Chalenges), SFS – Sustainable food systems veiklos sritis; VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams.
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labai daug dėmesio skiriama, ar projektas realistinis, jo įgyvendinimo veiklų pagrįstumas ir t.t
Buvo visgi nemažai paraiškų, nepraėjusių slenksčio. Planuoja dvipakopio vertinimo rezultatus
turėti gruodžio pradžioje. Dėl IT klausimo, taip buvo tik viena paraiška ir ji nepraėjo vertinimo
slenksčio. COM dar kartą naujame šaukime atkreips dėmesį į tematikų aktualumą ir naujumą, kad
nebūtų dubliavimosi su anksčiau šaukimuose paskelbtomis tematikomis.
3. Nepriklausomų ekspertų ataskaita dėl vienpakopio SC2 2018 metų šaukimo
P. Lopez Martinez pristatė nepriklausomų ekspertų ataskaita dėl vienpakopio SC2 2018 metų
šaukimo (skaidrės pridedamos). Svarbiausi nepriklausomų ekspertų pastebėjimai ir
rekomendacijos:
- projektuose turi būti aiški politikos kryptis;
- jeigu tematikai būtų taikoma galimybė turėti platesnį biudžeto intervalą, būtų galima toje
pačioje tematikoje finansuoti keletą mažesnio biudžeto, labiau konkrečių projektų;
- atkreipiamas dėmesys, kad reikia gana ankstyvoje vertinimo stadijoje išeliminuoti blogos
kokybės paraiškas, kur akivaizdu, kad projektas neatitinka tematikos, paspartėtų vertinimo
procesas;
- ekspertai mato problemą ir kai tematikoje yra pateikiama mažai paraiškų, tada yra rizika,
kad bus finansuojama ne pačios aukščiausios kokybės projektai. Kitu atveju, kai tematika labai
plati, gaunama labai daug paraiškų, tada pareiškėjai nuviliami, nors yra parengę puikias paraiškas,
todėl reiktų ieškoti kitų finansavimo instrumentų tokiems projektams finansuoti;
- vertinant paraiškas labai svarbus ekspertų išvadų konsensusas, ekspertų išvados turėtų būti
labai aiškios, siūloma daryti 15-20 min. trumpus ekspertų pasitarimus prieš galutinio vertinimo
sesijas;
- labai svarbu ankstyvoje vertinimo stadijoje identifikuoti, ar tinkami pareiškėjai;
- labai vertingos vertintojams parengtos vertinimo gairės, rekomenduojama prieš pradedant
vertinimo procesą, suorganizuoti video konferenciją su visais vertintojais dėl bendrųjų paraiškų
vertinimo proceso aspektų, atkreipiant dėmesį į dažniausiai kylančius klausimus.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; ISL – Islandija;
IT – Italija; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT –
Portugalija; RO – Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN
– ES valstybės narės; AVN – asocijuotos ES valstybės narės.
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas; BG – Blue Growth veiklos sritis; COM – Europos Komisija; ET – Europos
Taryba; DG AGRI – Žemės ūkio generalinis direktoratas; ERA-net – European Research Area net; GTC – Gamtos
tyrimų centras; KU – Klaipėdos universitetas; LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas; LAMMC – Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centras; LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; LŽŪKT – Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės; RIA – Research and Inovation Actions; RUR – Rural
Renaissance veiklos sritis; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2 (angl., Societal
Chalenges), SFS – Sustainable food systems veiklos sritis; VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams.
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DK siūlo COM projektų vertinime aktyviau naudoti projektų biudžeto reitingavimą. Klausia, kaip
COM planuoja panaudoti tokias nepriklausomų ekspertų ataskaitas naujoje Horizon Europe
programavimo perspektyvoje.
COM – šios ataskaitos labai svarbios rengiant Horizon Europe.
4. SC2 2018-2020 metų programos 2020 metų šaukimų naujienos.
COM pristatė 2020 metų darbo programos šaukimų tematikas pagal veiklos sritis: SFS, BG ir
RUR (skaidrės pridedamos). 2020 metų darbo programos šaukimas numatomas nuo š. m. spalio
16 d. iki 2019 m. sausio 23 d. (vienpakopis šaukimas ir dvipakopio šaukimo pirmasis etapas) ir
iki 2019 m. rugsėjo 4 d. dvipakopio šaukimo antrasis etapas. COM informavo, kad šiame
šaukime nenumato finansuoti jokių naujų bendradarbiavimo iniciatyvų.
COM – kol kas dar neturi 2020 metų darbo programos galutinio projekto, kai kurios tematikos
dar nėra atidirbtos, dar galutinai nenuspręsta dėl šaukimo biudžeto. COM mano, kad
ankstesniuose šaukimuose buvo per mažai tematikų žuvininkystės srityje.
FR – kada bus aiški 2020 m. programa ir kada laukia COM mūsų nuomonių. Klausia, kodėl
nebus naujų partnerystės tematikų ir ką reiškia ,,naujų“, pvz., JPI (Joint Programing Initiative),
ar tai būtų traktuojamos kaip naujos partnerystės iniciatyvos.
COM – 2019 m. sausio viduryje planuoja baigti programos projektą ir sausio bei vasario mėn.
SC2 komiteto posėdžiuose diskutuoti apie jį. COM turi nora iki Kalėdų komiteto nariams išsiųsti
programos projektą, tad turėtų būti laiko susipažinti su tematikomis. COM nori daugiau dėmesio
skirti inovacijų plėtrai, todėl nori numatyti daugiau tematikų šiam instrumentui. Naujos
partnerystės – kaip nauji ERA-net‘ai nebus finansuojami.
ES – klausia, kodėl nėra jokios informacijos apie biudžetą, reikia teisingo balanso tarp mokslo ir
inovacijų projektų. Sveikina tematikas, skirtas pirminei žemės ūkio gamybai. Mano, kad reikia
tematikos maisto baltymų srityje.
IE – sveikina žuvininkystės ir akvakultūros tematikas naujojoje programoje.
NO – sveikina įtraukus tematikas, skirtas mėlynajam augimui, žiedinės ekonomikos tematikai.
Klausia, ar dumbliai bus įtraukti į augalų energijos tematiką. Maisto tematikoje aiškiai reikėtų
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; ISL – Islandija;
IT – Italija; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT –
Portugalija; RO – Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN
– ES valstybės narės; AVN – asocijuotos ES valstybės narės.
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas; BG – Blue Growth veiklos sritis; COM – Europos Komisija; ET – Europos
Taryba; DG AGRI – Žemės ūkio generalinis direktoratas; ERA-net – European Research Area net; GTC – Gamtos
tyrimų centras; KU – Klaipėdos universitetas; LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas; LAMMC – Lietuvos
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pasakyti, kad įtraukiamas maistas iš žuvies produktų. Kai kalbame apie atliekas, mes neturime
pamiršti atliekų iš žuvininkystės produktų gamybos. Siūlo darbo programoje ir jos tematikose
nevartoti ES VN ir AVN, o tiesiog Europos šalys.
DE – reikia daugiau informacijos apie biudžetą. Norėtų daugiau informacijos apie naujos FP9
programos rengimą kaip tąsą šios programos.
COM – kol kas nėra dar stabilios FP9 programos, diskusijos vyksta COM, EP, ekspertų grupėse,
todėl sunku kalbėti apie jungiamuosius programų elementus. 2020 m. darbo programos biudžetas
bus aiškus tik kitų metų sausyje ar vasaryje. Dėl instrumentų balanso – mano laikysis panašios
pozicijos, kaip ir ankstesnėse Horizontas 2020 metinėse programose, tariasi su ekspertais. Kol
kas nėra sprendimo dėl misijų FP9, spalio viduryje prasidės derybos su EP.
BG – prašo specifinių tematikų jų regionui, kadangi jie turi kaip Europos pasienis, specifinių
problemų, kaip afrikinis kiaulių maras, Juodosios jūros ekosistemų problemos.
PL – siūlo įtraukti NCP (National contact points) tinklo projektą į 2020 metų darbo programą.
AT, FI, SE, PT – siūlo įtraukti miškų dirvožemių tematiką 2020 metų programoje.
FI – pasisako už miškų dirvožemių tematiką, taip pat siūlo įtraukti akvakultūros tematiką bei
tematiką, skirtą miškų vertės grandinei.
UK – palaiko COM siūlymus, išvardino aktualias tematikas.
COM prašo visus komentarus dėl 2020 metų programos atsiųsti sekretoriatui iki spalio 17 d.
ISL – pasigenda maisto saugos pavojams skirtos tematikos. Irgi siūlo vadinti Europos šalimis,
ne ES VN ir AVN.
IT – daugiau maisto perdirbimo tematikų reikėtų.
CY, UK – reikia bičių genomikos (apigenomics) tyrimų.
NL – sako, kad maisto sąvoka labai plečiasi, todėl reikia atkreipti dėmesį į jos apibrėžimą, ypač
vėliau ir tas bus svarbu paraiškų vertintojams.
IT, LT, CH, DE, SE, FR, BE, AT – pasisakė, palaikydami PL iniciatyvą dėl NCP tinklo
tematikos.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; ISL – Islandija;
IT – Italija; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT –
Portugalija; RO – Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN
– ES valstybės narės; AVN – asocijuotos ES valstybės narės.
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas; BG – Blue Growth veiklos sritis; COM – Europos Komisija; ET – Europos
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COM prašo SC2 komiteto narių visus komentarus dėl 2020 metų programos atsiųsti
sekretoriatui iki spalio 17 d.
COM – sako, kad supranta šalių norą turėti NCP tinklo tematiką, supranta poreikį tąsos tarp
skirtingų programinių laikotarpių.
5. Horizon Europe programos rengimo naujovės.
COM pristatė informaciją apie naujosios ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
Horizon Europe rengimą.
ES – intervencijos srityse trūksta dėmesio žemės ūkio produktyvumui, mano reikia pasinaudoti
strategija Maistas 2030.
FI – pasigedo vidaus vandenų tematikos.
NL – LIFE programa nėra pilnai integruota į šį pasiūlymą.
IT – sveikina tokį holistinį požiūrį į tematikų horizontalumą. Tik pasigenda bioekonomikai
dėmesio. Siūlo į tematikas įtraukti ir politinius bei teisinio reguliavimo aspektus. Reikėtų rasti
efektyvesnes priemones fondų sinergijai. Klausia apie misijas – ar jos jau diskutuojamos.
NO – klimato kaitos aspektai turi būti labai svarbūs programoje, labai svarbus tarpsektorinis
požiūris. Domisi, kaip bus praktiškai įgyvendintas kitų programų indėlis į Horizon Europe
programą.
DE – pasigenda bioekonomikai didesnio dėmesio. Kaip dirbs programos komitetai? Ar yra
misijoms numatyti kriterijai? Koks programos biudžetas? Sveikina sisteminį požiūrį. Pasigenda
daugiapakopio požiūrio į maisto sistemas.
CH - piktinasi, kad būsimoje programoje vėl CH traktuojama kaip AVN.
UK – gerai, kad žemės ūkis ir aplinka bus kartu, bet klimato kaita bus kitame klasteryje, nors šios
tematikos labai glaudžiai susiję.
COM – biudžetas bus VN ir EP rankose. Delegatai turėtų glaudžiau bendrauti savo šalyse su kitų
ministerijų žmonėmis, dirbančiais prie naujos programos teisinio reglamentavimo.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; ISL – Islandija;
IT – Italija; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT –
Portugalija; RO – Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN
– ES valstybės narės; AVN – asocijuotos ES valstybės narės.
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas; BG – Blue Growth veiklos sritis; COM – Europos Komisija; ET – Europos
Taryba; DG AGRI – Žemės ūkio generalinis direktoratas; ERA-net – European Research Area net; GTC – Gamtos
tyrimų centras; KU – Klaipėdos universitetas; LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas; LAMMC – Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centras; LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; LŽŪKT – Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės; RIA – Research and Inovation Actions; RUR – Rural
Renaissance veiklos sritis; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2 (angl., Societal
Chalenges), SFS – Sustainable food systems veiklos sritis; VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams.
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6. Kiti klausimai (skaidrės pridedamos).
Nedalyvavau, dėl skrydžio laiko teko anksčiau išeiti iš posėdžio.
Kiti H2020 SC2 komiteto posėdžiai planuojami 2019 m. sausio viduryje ir vasarį.

4. Posėdžio sprendimai:
1. Išklausyta informacija.
2. Išklausyta informacija.
3. Išklausyta informacija, organizuota šalių diskusija.
4. Išklausyta informacija, organizuota šalių diskusija, SC2 komiteto nariai komentarus dėl 2020
metų programos turi atsiųsti COM sekretoriatui iki š. m. spalio 17 d.
5. Išklausyta informacija, organizuota šalių diskusija.
6. Išklausyta informacija.
Kiti H2020 SC2 komiteto posėdžiai planuojami 2019 m. sausio viduryje ir vasarį.

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
5. Išsiųsti 2020 metų programos tematikas SC2 komiteto Lietuvos ekspertams ir paprašyti jų
nuomonės, kokius klausimus reikėtų įtraukti į šaukimo tematikas. Gautą medžiagą apibendrinti ir
iki š. m. spalio 17 d. nusiųsti COM SC2 komiteto sekretoriatui.
Išsiųsti visą informaciją apie 2019 metų darbo programą ir prasidedančius šaukimus mokslo ir
studijų institucijoms, konsultavimo tarnyboms: ASU, LSMU, KU, GTC, LAMMC, LAEI,
LŽŪKT,
Ruoštis kitam H2020 SC2 posėdžiui.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; ISL – Islandija;
IT – Italija; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT –
Portugalija; RO – Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN
– ES valstybės narės; AVN – asocijuotos ES valstybės narės.
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas; BG – Blue Growth veiklos sritis; COM – Europos Komisija; ET – Europos
Taryba; DG AGRI – Žemės ūkio generalinis direktoratas; ERA-net – European Research Area net; GTC – Gamtos
tyrimų centras; KU – Klaipėdos universitetas; LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas; LAMMC – Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centras; LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; LŽŪKT – Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės; RIA – Research and Inovation Actions; RUR – Rural
Renaissance veiklos sritis; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2 (angl., Societal
Chalenges), SFS – Sustainable food systems veiklos sritis; VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams.
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6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalinta medžiaga, nuorodos):
6.1. pranešimas darbotvarkės 1 klausimu;
6.2. pranešimas darbotvarkės 2 klausimu;
6.3. pranešimas darbotvarkės 3 klausimu;
6.4. pranešimai darbotvarkės 4 klausimu;
6.5. pranešimai darbotvarkės 6 klausimu.

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Zita Duchovskienė, ŽŪM Mokslo ir inovacijų skyriaus vedėja, tel. +37052391023, el. p.
zita.duchovskiene@zum.lt

8. Už ataskaitą atsakingas padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas):
Viceministras Darius Liutikas, tel. +370 2391 007, el. p. darius.liutikas@zum.lt.

Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; ISL – Islandija;
IT – Italija; LV – Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT –
Portugalija; RO – Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN
– ES valstybės narės; AVN – asocijuotos ES valstybės narės.
ASU – Aleksandro Stulginskio universitetas; BG – Blue Growth veiklos sritis; COM – Europos Komisija; ET – Europos
Taryba; DG AGRI – Žemės ūkio generalinis direktoratas; ERA-net – European Research Area net; GTC – Gamtos
tyrimų centras; KU – Klaipėdos universitetas; LAEI – Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas; LAMMC – Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centras; LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; LŽŪKT – Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės; RIA – Research and Inovation Actions; RUR – Rural
Renaissance veiklos sritis; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2 (angl., Societal
Chalenges), SFS – Sustainable food systems veiklos sritis; VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams.

