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: 18th Meeting of the IMI2 States
Representatives Group via webinar. Susitikimo data: 2020 m. gegužės 26 d.

2. Svarstytas klausimas:
1.Svarstytas klausimas:
IMI2 valdybos posėdžio aptarimas ir priimtų sprendimų suderinimas su SRG.
2.Svarstytas klausimas:
Socio-ekonominės įtakos tyrimo ataskaitos aptarimas ir sklaida.
3. Svarstytas klausimas:
COMBACTE-Net projekto aptarimas.
4. Svarstytas klausimas:
IMI2 Call 21: įvertinimas, biudžeto paskirstymas, tarptautinis bendradarbiavimas.

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1. Report from the last meeting of the IMI2 Governing Board.
2. Progress report from IMI Programme Office (Part I).
3. Progress report from IMI Programme Office (Part II).

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
1. IMI biuras patvirtino, kad socialinio ir ekonominio poveikio tyrimo ataskaita turėtų būti
prieinama 2020 m. vasarą, ir pabrėžė, kad buvo komunikuojama su Clarivate (rangovu), kad būtų
parengtas galutinis dokumentas.
2. Po IMI biuro informacijos dėl projekto „COMBACTE-Net“ ir sprendimo netęsti 3 etapo
bandymo (Phase 3), ES iškėlė klausimą dėl numatomo nepanaudoto biudžeto panaudojimo. IMI
biuras paaiškino, kad šiame etape negalima įvertinti viso poveikio biudžetui (tikimasi, kad bus
pateiktas pakeitimas, kuris pakeis darbo aprašą ir numatomą biudžetą). Tačiau IMI biuras
pripažino, kad tai turės didelės įtakos tiek IMI2 JU finansiniam įnašui, tiek įnašui natūra.
3. Pateiktas sprendimas Prancūzijos užklausai dėl galimybės finansiškai remti teigiamai įvertintas
paraiškas pagal IMI2 kvietimą Nr. 21, kurios šiuo metu yra rezerviniame sąraše. IMI biuras
priminė, kad visas šiam kvietimui Nr. 21 skirtas biudžetas buvo panaudotas, o papildomas
biudžetas negali būti skiriamas atsižvelgiant į IMI2 programos pabaigą. IMI biuras pridūrė, kad
galimybės atsiras tik tuo atveju, jei kai kuriems atrinktiems projektams nepavyks užbaigti dotacijos
susitarimo paruošimo (Grant Agreement Preparation).
4. IMI biuras patvirtino, kad finansinis įnašas “Green Deal” iniciatyvai buvo nagrinėjamas
atsižvelgiant į pirmąjį IMI2 metinio darbo planą ir 2020 m. biudžeto pakeitimą, atsižvelgiant į
Europos Komisijos apibrėžtas gaires. Moksliniu požiūriu IMI biuras pabrėžė, kad 2020 m.
moksliniai prioritetai buvo atnaujinti, nepaisant to, kad “Green Deal” nė viename iš IMI2 kvietimų
nr. 22 ir nr. 23 temų nėra siūloma.

Kitas posėdis: 2020m. rugsėjo pab./spalio pr. web susitikimas.

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
1. Valstybės narės ir H2020 asocijuotos šalys turėtų ieškoti tarptautinio, nacionalinio ir regioninio
finansavimo galimybių, kurių paraiškos yra teigiamai įvertintos, ir kurios šiuo metu yra
rezerviniame sąraše, jei būtų suinteresuotos dalyvauti IMI2 kvietime Nr. 21.
2. Atsižvelgiant į 2020 m. IMI Stakeholder Forum, SRG nariai kviečiami teikti pasiūlymus dėl IMI
pasiūlymo surengti internetinį susitikimą, kuriame pagrindinis dėmesys būtų skiriamas perėjimui
prie būsimos sveikatos partnerystės.
3. Ištirti Lietuvos SME ir mokslininkų grupių poreikį, interesus ir mokslines sritis, kurias būtų
galima pasiūlyti formuojant sekančią IMI3 programos darbotvarkę. Priemonė: internetiniai fokus
grupių seminarai.

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžio darbotvarkė;
Dalyvių sąrašas;
Kvietimas.

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Solventa Krakauskaitė, Kauno technologijos universitetas, vyresnioji mokslo darbuotoja,
867222409, solventa@mail.com

