GIEDRIUS LAUKAITIS
ATASKAITA
APIE DALYVAVIMĄ EUROPOS SĄJUNGOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR INOVACIJŲ
PROGRAMOS HORIZON 2020 „NANOTECHNOLOGIJOS, PAŽANGIOS
MEDŽIAGOS, BIOTECHNOLOGIJA, PAŽANGI GAMYBA BEI PERDIRBIMAS“
(NMBR) PROGRAMINIO KOMITETO SEMINARE APIE ATVIRUS INOVACIJŲ
TINKLUS (OPEN INNOVATION HUBS)
2017-06-06 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) Programinio komiteto
seminaras „Open innovation HUBS“/“Atviri inovacijų tinklai“ įvyko 2017 birželio 6 d. Covent Garden
Building, Place Rogier 16, Susirinkimų kambarys SDR1, 1210 Briuselyje. Seminare dalyvavo ES
valstybių narių ir asocijuotų šalių Horizon 2020 , NMBR programinio komiteto atstovai.
2. Seminaro klausimai:
1) Seminaro įžanginė dalis bei seminaro tikslas.
2) NMBR darbo programos 2018-2020 projekto „Open Innovation HUBS“ dalies bei pagrindinių
užduodamų klausimų bei atsakymų dokumento aptarimas (NMBR_WP_2018-20_v2.6).
3. Seminaro eigos apibendrinimas:
Seminare dalyvavo atstovai iš Austrijos, Čekijos, Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Olandijos,
Lenkijos, Portugalijos, Didžiosios Britanijos, Liuksemburgo ir Lietuvos.
EK atstovai: Pirmininkas p. P. Dröll, Industrinių technologijų direktorius, H. CHRAYE, S. BOWADT.
1) Pirmininko p. Peter Dröll, Industrinių technologijų direktoriaus, įžanginis žodis bei buvo
pristatyti seminaro tikslas ir pagrindiniai seminare svarstomi dokumentai.
2) NMBR darbo programos 2018-2020 projekto „Open Innovation HUBS“ dalies aptarimas bei
„Dažniausiai užduodami klausimai apie atvirus inovacijų tinklus” (NMBR_WP_2018-20_v3.6)
dokumentų aptarimas. Aptarimo metu nutarta dokumentus papildyti: turi būti papildytas:
i. Nauju klausimu/atsakymu – kas tai yra atviri inovacijų tinklai (Open Innovation HUBS)?
Su detaliu paaiškinimu pridedant vizualizaciją/paveikslą, bei inofmaciją ir kaip šis
šaukimas siejamas su ekosistema.
ii. Klausimas „Kokios bus finansuojamos Hubs veiklos“ papildytas atsakymu - finansavimas
galimas tik testavimui skirtos įrangos. Taip pat atsakymas į klausimą tūrėtų būti papildytas
kiek šaukimo pinigų galima skirti tinkilinimui ir kiek spec. įrangai; dokumente labiau turi
būti detalizuota kas savyje yra „upscaling equipment and facitity“.
iii. Trečią klausimą/atsakymą „How will Open Innovation Hubs become sustainable once EU
funding ends?“ – papildyti detalizuojant sąvoką tvarumas (sustainability) bei pateikiant
geriausius pavyzdžius apie tai; labiau paaiškinant būtiną projekto liekamąją vertę.
iv. Ketvirtą klausimą/atsakymą „Who are the potential applicants?“papildyti informaciją koks
procentas pareiškėjų gali būti privačios bei viešos institucijos.
v. Penktą klausimą/atsakymą „What does open access mean?“papildyti pateikiant informaciją
apie paslaugų įkainių skaičiavimo metodologiją kainos paskaičiavimui ir tai įtraukiant į
vertinimo kriterijus, kad siūlomų paslaugų įkainiai nebūtų labai dideli.
vi. Septintą klausimą/atsakymą „Will SMEs outside the project consortium have access to
these hubs?“ - labiau konkretizuoti atsakymą į klausimą.
vii. Aštuntą klausimą/atsakymą „How do the hubs interact with other hubs funded under the
same topic and with other similar initiatives?“ papildyti patikslintais vertinimo kriterijais.

viii.
ix.

x.
xi.

Dešimtą klausimą/atsakymą „How many open innovation hubs will be funded?“ papildyti
jau egzistuojančių tinklų internetinėmis nuorodomis.
Vienuoliktą klausimą/atsakymą „What is the link/difference with the Digital Innovation
Hubs?“ perkelti į klausimų/atsakymų priekį jį labiau vizualizuojant, t.y. viename paveiksle
kad matytųsi viso šaukimo tikslas, galimi pareiškėjai, veiklos, veiklų rezultatai bei
suinteresuotos projekto rezultatais grupės.
Papildyti dokumentą klausimu/atsakymu - kokios yra šio šaukimo sąsajos su nacionaliniais
bei regioniniais tinklais.
Pagrindinį darbo programos dokumentą „H2020-LEIT-NMBP-2018-2020_v3.6 „ papildyti
informacija: Kas tai yra atviri inovacijų tinklai (Open Innovation Hubs); patikslinti dėl
išlaidų skirstymo bei skaičiavimo metodologijos.

4. Seminaro sprendimai, kito posėdžio data:
1. Papildytą informaciją apie dažniausiai užduodamus klausimus pateikti kitame 20-ajame NMBR
programinio komiteto posėdyje, kuris įvyks 2017 birželio 12 d.
2. 20-ajam NMBR komiteto posėdžiui turi būti padaryti pakeitimai svarstomame NMBR darbo
programos 2018-2020 projekte, atsižvelgiant į šio seminaro metu aptartus papildymus.
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
1. Patalpinti dažniausiai užduodamų klausimų/atsakymų dokumentą apie atvirus inovacijų tinklus 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.
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

