GIEDRIUS LAUKAITIS
ATASKAITA
APIE DALYVAVIMĄ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ
PROGRAMOS HORIZON 2020 „NANOTECHNOLOGIJOS, PAŽANGIOS
MEDŽIAGOS, BIOTECHNOLOGIJA, PAŽANGI GAMYBA BEI PERDIRBIMAS“
(NMBR) 19-AJAME PROGRAMINIO KOMITETO POSĖDYJE
2017-04-25 BRIUSELIS
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 „Nanotechnologijos, pažangios
medžiagos, biotechnologija, pažangi gamyba bei perdirbimas“ (NMBR) 19-asis Programinio komiteto
posėdis įvyko 2017 balandžio 25 d. Centre de Conférences Albert Borschette (CCAB) - Rue Froissart
36 – B - 1040 Briuselyje. Posėdyje dalyvavo ES valstybių narių ir asocijuotų šalių Horizon 2020 NMBR
programinio komiteto atstovai.
2. Svarstyti klausimai:
1) Posėdžio įžanginė dalis, svarbiausių naujienų pristatymas.
2) Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.
3) ES BP Horizon 2020 NMBR 18-ojo Programinio komiteto posėdžio, vykusio 2017 m. kovo 14
d., protokolo patvirtinimas.
4) Programinio komiteto pirmininko informacija.
5) Komisijos informacija, vertinimo informacija – FOF, EEB, SPIRE, CSA, X-KET šaukimai.
6) ES BP Horizon 2020 NMBR 19-ojo programinio komiteto posėdyje buvo svarstoma NMBR
darbo programos 2018-2020 projektas (NMBR_WP_2018-20_v2.6).
7) Kiti klausimai.
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Pasitarime dalyvavo atstovai iš Austrijos, Bulgarijos, Čekijos, Vokietijos, Danijos, Estijos, Ispanijos,
Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Maltos, Olandijos, Lenkijos,
Portugalijos, Rumunijos, Švedijos, Slovėnijos, Slovakijos, Didžiosios Britanijos, Šveicarijos, Izraelio,
Norvegijos, Turkijos, Ukrainos ir Lietuvos.
1) Pirmininko p. Peter Dröll, Industrinių technologijų direktoriaus, įžanginis žodis bei buvo pristatyti
pagrindiniai pasitarime svarstomi klausimai. Taip pat buvo pristatyti nauji atstovai (Ukrainos ir kt.).
2) EK trumpai pristatė NMBR posėdžio darbotvarkę ir pasiteiravo ar VN turi pastebėjimų, pasiūlymų
dėl pateiktos darbotvarkės. Posėdžio darbotvarkei pritarta be pakeitimų.
3) Patvirtintas ES BP Horizon 2020 NMBR 18-ojo Programinio komiteto posėdžio, vykusio 2017 m.
kovo 14 d. protokolas.
4) Programinio komiteto pirmininko informacija:
a) Pirmininkas pristatė rengiamo NMBR darbo programos 2018-2020 projekto atnaujinimus.
b) Jurgen TIEDJE, Pažangių gamybos sistemų ir Biotechnologijų sektoriaus vadovas, pristatė
viešosios- privačios partnerystės (Contractual Public-Private Partnerships, cPPPs) projektų tarpinio
vertinimo eigą, projektus koordinuojančias šalis.
c) Pirmininkas informavo apie planuojamą aukšto lygio grupės "Review of the Research and
Innovation
Approach
to
key
enabling
and
emerging
technologies" formavimą.

d) Pirmininkas priminė, kad Pridėtinės vertės gamybos (Added-value manufacturing KIC)
šaukimas bus atidarytas 2018 m.
5) Komisijos informacija:
a) Patrik Kolar, Administracijos ir finansų skyriaus vadovas, pristatė naujienas apie
finansuojamus projektus, pasirašomas sutartis bei finansavimą.
b) John Cleuren, Šaukimų koordinatorius, pristatė informaciją apie pateiktų projektų vertinimo
statistiką. Pateikta statistinė informacija apie projektų vertintojus ir kt.
6) NMBR rengiamos darbo programos 2018-2020 m. projekto svarstymas, kuriame buvo išsakytos
nuomonės bei kiekvienos šalies pasiūlymai dėl programos tobulinimo. EK įtraukė 13 naujų temų, kurias
pasiūlė 20 šalių. Naujų pasiūlymų santrauka:
- siūlymas į darbo programą įtraukti mažiau ir platesnių šaukimų;
- neturėtų būti šaukimų su biudžetais, kurie galėtų finansuoti tik vieną pasiūlymą;
- skatinti EK bendradarbiavimą su Kinija biotechnologijų tematikoje (jau yra prasidėjęs dialogas su
Kinijos nacionaline mokslo taryba, NSFC), detaliau apibrėžti ES gaunamą naudą bei derybų strategiją;
- siūlymas, kad nebūtų ribojamas dalyvių skaičius FOF šaukimuose;
- įtraukti kultūrinio paveldo temas į darbo programą;
- kt.
4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
1. Kitas 20-asis NMBR programinio komiteto posėdis įvyks 2017 birželio 12 d.
2. 20-ajam NMBR komiteto posėdžiui bus padaryti pakeitimai svarstomame NMBR darbo programos
2018-2020 projekte, atsižvelgiant į VN pasiūlymus pateiktus 19-ajame NMBR programinio komiteto
posėdyje.
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
1. Patalpinti būsimos NMBR darbo programos 2018-2020 m. veiksmų sąrašą MITA tinklalapyje, kad
potencialūs dalyviai galėtų planuoti paraiškas, ieškoti partnerių projektams.
2. Pateikti informaciją suinteresuotoms institucijoms apie NMBR komiteto posėdžiuose svarstomus
klausimus bei ruošiamą darbo programą.
3. Sudaryti bendradarbiavimo tinklą tarp šios teminės srities Lietuvos atstovų, ekspertų ir
suinteresuotųjų šalių (H2020 potencialių dalyvių – tyrėjų, konsultantų, privačiojo sektoriaus atstovų).
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Papildomi dokumentai pateikti elektronine forma.
7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Prof. dr. Giedrius Laukaitis, Kauno technologijos universitetas, Fizikos katedros vedėjas, tel.
837300349, el. p. giedrius.laukaitis@ktu.lt

