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1. Svarstyti klausimai:
1) Posėdžio įžanginė dalis, svarbiausių naujienų pristatymas.
2) Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.
3) ES BP Horizon 2020 NMBR 22-ojo Programinio komiteto posėdžio, vykusio 2017 m. lapkričio 29 d.,
protokolo patvirtinimas.
4) Programinio komiteto pirmininko informacija.
5) Europos Komisijos informacija:
 2018 m. projektų vertinimas - išankstiniai rezultatai;
 Naujovių radaras;
 Tarpinis vertinimas EIC / Misija / KET;
6) 2019 m. darbo programos (WP) atnaujinimas;
7) Kiti klausimai.
8) Posėdžio pabaiga.

2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Pasitarime dalyvavo atstovai iš Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Vokietijos, Danijos, Estijos,
Ispanijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Kroatijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos,
Liuksemburgo, Maltos, Olandijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Švedijos, Slovėnijos, Slovakijos,
Didžiosios Britanijos, Armėnija, Šveicarijos, Turkijos ir Ukrainos.

1) Pirmininko p. Peter Dröll, Industrinių technologijų direktoriaus, įžanginis žodis bei buvo pristatyti
pagrindiniai pasitarime svarstomi klausimai. Taip pat buvo pristatyti nauji atstovai.
2) EK trumpai pristatė NMBR posėdžio darbotvarkę ir pasiteiravo, ar programinio komiteto nariai turi
pastebėjimų, pasiūlymų dėl pateiktos darbotvarkės. Posėdžio darbotvarkei pritarta be pakeitimų.
3) Patvirtintas ES BP Horizon 2020 NMBR 22-ojo Programinio komiteto posėdžio, vykusio 2017 m.
lapkričio 29 d. protokolas.
4) Programinio komiteto pirmininko informacija.
Pirmininkas pabrėžė svarbiausius neseniai paskelbtų ataskaitų "ES vykdomas mokslas, tyrimai ir
inovacijos", "Kelias į tvarias pramonės šakas" ir "Ketvirtosios industrinės revoliucijos nauda" panaudojimą.
PC nariai buvo trumpai informuoti apie ES sutarties dėl Jungtinės Karalystės sutarties nutraukimo eigą
“Brexit”, ir susipažindino su neseniai įvykusia Infrastruktūros Dirbtuve ir 2018 m. Pramonės diena.
IE delegacija pasveikino Komisiją dėl 2018 m. Pramonės dienos sėkmės ir pareiškė, kad tai buvo puikus
renginys, į kurį buvo įtrauktos įdomios diskusijos ir svarbūs pranešimai ES pramonei, tačiau taip pat iškilo
keletas organizacinių klausimų. Pirmininkas sutiko, kad reikalingas didesnis renginys ir registracijos proceso
atnaujinimas.
Pirmininkas pranešė apie šias raštu patvirtintas projektų paraiškas:
116-117 šaukimų grupėse 10 projektų H2020-NMBP-2017-two-stage ir H2020-NMBP-BIO-2017,
patvirtinti 2017/11/24.
118-121 šaukimų grupėse 8 projektai H2020-NMBP-2017-two-stage, H2020-EEB -2017, H2020FOF-2017-RTD ir H2020-SPIRE-2017, patvirtinti 2017/12/8.
5) Europos Komisijos informacija.
5.1. 2018 m. Pasiūlymų vertinimas ir "Clean Air Prize" preliminarūs vertinimo rezultatai. Kvietimo
koordinatorius John Cleuren, pristatė išankstinius 2018 m. dviejų etapų vertinimus ir "Clean Air Prize"
pirmojo etapo vertinimą. Atsakydamas į ES delegacijos klausimą, Pirmininkas sakė, kad bandomųjų/pilotinių
temų su 50 proc. finansavimu bus vykdomos ir perduotos PK nariams tvirtinimui (pridedamos pranešimo
skaidrės- 5.1).
5.2. Inovacijų radaras. Strategijos skyriaus vadovo pavaduotojas Nicholas Deliyanakis pristatė "Inovacijų
radarą", iniciatyvą identifikuoti perspektyvias inovacijas finansuojamuose projektuose ir pagrindinius jų
novatorius (pridedamos pranešimo skaidrės- 5.2).
5.3. Tarpinis vertinimas EIC / Misija / KET. Pirmininkas pristatė pagrindinius parengiamuosius veiksmus
kitai Pagrindų programai, visų pirma atkreipiant dėmesį į tarpinio vertinimo išvadas, Aukšto lygio Novatorių
grupės rekomendacijas dėl EIC ir prof. Mazzucato pranešimą dėl galimų misijų (pridedamos pranešimo
skaidrės- 5.3.). Pirmininkas pristatė aukšto lygio pramonės technologijų strategijos grupės pranešimą
"Pramonė iš naujo", apimančią KET ateitį; ir paminėjo, kad iki 2018 m. balandžio mėn. bus parengta visa
ataskaita (pridedamos pranešimo skaidrės- 5.3).
6) 2019 m. Darbo Programos (WP) atnaujinimai.
Strategijos skyriaus vadovo pavaduotojas Nicholas Deliyanakis pristatė pagrindinius atnaujintus
pasiūlymus dėl 2019 m. darbo programos (WP) NMBP dalies.
Išplatintas NMBP darbo programos projektas yra dokumento projektas, kurio dar nepatvirtino Europos
Komisija. Visos išreikštos nuomonės yra išankstiniai Europos Komisijos tarnybų nuomonė ir jokiu būdu negali
būti laikomi oficialia Europos Komisijos pozicija. 3 ataskaitose pateiktos informacijos paskirtis yra tik
valstybei narei ar organizacijai, kuriai ji pateikta ir skirta diskusijoms. Ši informacija gali būti konfidenciali
ir (arba) tik valstybei narei ar organizacijai skirta medžiaga.
PK delegatai palankiai įvertino siūlomus pakeitimus, visų pirma dvi naujas baterijų temas ir dokumentinius
standartus. Nicholas Deliyanakis paaiškino, kad trečiųjų šalių įmokos bus panaudotos šių atnaujintų šaukimų

finansiniams poreikiams patenkinti. Atsakydama į PL ir DE delegacijų pastabas, buvo susitarta šiek tiek
persvarstyti nuorodą į misijos inovacijas temoje EEB-05-2019.
Pirmininkas padėkojo FR, ES, PT delegacijoms už jų raštu ar diskusijų metu pateiktas pastabas ir
patvirtino, kad programos komiteto nuomonė dėl Darbo Programos atnaujinimo bus pateikta rašytinės
procedūros metu birželio mėn.
Pirmininkas patikslino, kad 2020 m. temos bus aptartos kitame NMBP komiteto posėdyje ir kad į
darbotvarkę bus įtraukta diskusija dėl ERA-NET.
7. Kiti klausimai.
Lenkijos delegacija pristatė išankstines idėjas dėl strateginių svertų, skirtų didinti inovacinio potencialo
naudojimą pramoninėse technologijose, siekiant parengti galimus paramos veiksmus pagal 2020 m. Darbo
Programą. Keletas delegacijų (DE, CZ, PT, HU ir FR) išreiškė susidomėjimą dalyvauti šioje iniciatyvoje.
Pirmininkas pranešė, kad bus surengtas internetinis seminaras, skirtas išsamiai išnagrinėti iniciatyvą ir
siūlymo numatomą poveikį (pridedamos pranešimo skaidrės).

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sekantis NMBP PK posėdis įvyks 2018 m. gegužės 22 d.

4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
1. Paskatinti suinteresuotas įmones bei jų atstovus dalyvauti 2018 m. organizuojamose pramonės dienose.
2. Aktyviai dalyvauti formuojant šaukimų temas bei finansavimo mechanizmus būsimoje ES bendrojoje
programoje (FP) kitame finansiniame laikotarpyje. Išskirti strategines Lietuvos šaukimų temas būsimoje ES
bendrojoje programoje (FP).
3. Sudaryti bendradarbiavimo tinklą tarp šios teminės srities Lietuvos atstovų, ekspertų ir suinteresuotųjų
šalių (H2020 potencialių dalyvių – tyrėjų, konsultantų, privačiojo sektoriaus atstovų). Tinklo dalyvius įtraukti
į diskusijas formuojant šaukimų temas bei finansavimo mechanizmus būsimoje ES bendrojoje programoje (FP)
kitame finansiniame laikotarpyje. Vertėtų atrinkti pažangias įmones ir labai aktyviai aiškinti bei kviesti jų
atstovus tapti programos „Horizontas 2020“ ekspertais.
4. Pateikti informaciją suinteresuotoms institucijoms apie NMBR komiteto posėdžiuose svarstomus
klausimus bei ruošiamas darbo programas.

5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Papildomi dokumentai pateikti elektronine forma.
6. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis 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

