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1. Svarstyti klausimai:
1) Posėdžio įžanginė dalis, svarbiausių naujienų pristatymas.
2) Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas.
3) ES BP Horizon 2020 NMBR 28-ojo Programinio komiteto posėdžio, vykusio 2019 m. balandžio
9 d., protokolo patvirtinimas.
4) Programinio komiteto pirmininko informacija.
5) Europos Komisijos informacija – projektų vertinimas: vieno etapo vertinimas – diskusija.
6) Kiti klausimai.
7) Posėdžio pabaiga.
2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Pasitarime dalyvavo atstovai iš Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Vokietijos, Danijos,
Graikija, Ispanijos, Suomijos, Prancūzijos, Kroatijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Lietuvos,
Liuksemburgo, Latvijos, Maltos, Olandijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Švedijos, Slovėnijos,
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Slovakijos, Didžiosios Britanijos, Bosnijos ir Hercogovinos, Šveicarijos, Norvegijos, Tuniso,
Turkijos ir Ukrainos.
1) Pirmininko p. Peter Dröll, Industrinių technologijų direktoriaus, įžanginis žodis, kurio metu
buvo pristatyti pagrindiniai pasitarime svarstomi klausimai.
2) Pirmininkas trumpai pristatė NMBR posėdžio darbotvarkę ir pasiteiravo, ar programinio
komiteto atstovai turi pastebėjimų, pasiūlymų dėl pateiktos darbotvarkės. Pasiūlymų bei pastebėjimų
nebuvo. Darbotvarkė buvo patvirtinta.
3) Patvirtintas ES BP Horizon 2020 NMBR 28-ojo Programinio komiteto posėdžio, vykusio 2019
m. balandžio 9 d. protokolas be pakeitimų.
4) Programinio komiteto pirmininko informacija.
Pirmininkas akcentavo NMBP Programos komiteto nuomonę dėl 2020 m. Darbo programos (5
dalis, 5ii dalis ir 5 temos pagal 20 dalį), kuri buvo papildyta gegužės 16 d. ir trumpai apžvelgė
pagrindinius pakeitimus dokumente lyginant su paskutinių apsvarstytu variantu. Buvo patikinta, kad
Programinio komiteto nariams nusiųsta darbo programa, bus ta versija, kuri bus patvirtinta ir
Darbo Programa bus netrukus paskelbta, pasibaigus rašytiniam patvirtinimo terminui.
5) Europos Komisijos informacija:
Projektų vertinimo rezultatai:
Kvietimo koordinatorius John Cleuren apžvelgė 2019 m. vieno etapo kvietimų vertinimo
rezultatus (pridedamas el. dokumentas 2019 05 23 SINGLE STAGE TOPICS.pdf), įskaitant kvietimą
CE-BIOTEC-05-2019 (su Kinija).
Reaguodamas į Belgijos ir Portugalijos atstovų pastebėjimus, kvietimo koordinatorius paaiškino,
kad atsarginio sąrašo projektiniai pasiūlymai dėl finansavimo bus svarstomi po antrojo etapo
vertinimo iki šių metų pabaigos.
Kvietimo koordinatorius paaiškino, kad viena teikta projekto paraiška 862841 SOLAJERO, gauta
pagal kvietimą LC-EEB-03-2019, buvo atšaukta po koordinatoriaus kreipimosi prieš pradedant
vertinimo procedūrą.
SI, CZ ir DE atstovai paprašė papildomų paaiškinimų dėl CE-BIOTEC-05-2019 kvietimo.
Kvietimo koordinatorius paaiškino paraiškų finansavimo atrankos taisyklės (projektines paraiškas
galima pasirinkti tik su sąlyga, kad jų atitinkami Kinijos tarptautinių partnerių projektai bus
finansuojami NSFC); nurodė, kad išsami informacija apie Kinijos tarptautinius partnerius nėra
įtraukta į ES vertinimo ataskaitą ir kad finansavimui gali būti atrinkti pasiūlymai, kuriuose prašoma
didesnio biudžeto, nei nurodyta darbo programoje.
Pirmininkas padėkojo kvietimų koordinatoriui John Cleuren už aktyvų darbą, nes jis pereina
dirbti į naujas pareigas DG RTD „Švari planeta“ direktorate.
6) Kiti klausimai.
- Nebuvo
7) Posėdžio pabaiga.
Pirmininkas paminėjo du svarbius įvykius: 2019 m. EuroNanoForum, kuris bus surengtas
pirmininkaujant Rumunijai, birželio 12–14 d. Bukarešte (https://www.euronanoforum2019.eu/) ir
R&I dienos (tyrimų ir Inovacijų dienos) 2019 m. rugsėjo 24–26 d. Briuselyje
(https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-researchandinnovation-days_en). Pirmininkas baigė posėdį, padėkodamas šalių atstovams už jų indėlį ir
paskelbė, kad kiti NMBP PC susitikimai vyks 2019 m. lapkričio 28 d. ir 2020 m. 18-ąją bei 30-ąją
savaitėmis.

2

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Planuojama, kad kiti NMBP PC posėdžiai vyks 2019 m. lapkričio 28 d. ir 2020 m. 18-ąją bei 30-ąją
savaitėmis (laukti patvirtinimo).
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
1. Informuoti suinteresuotas įmones bei jų atstovus apie 2019 m. EuroNanoForum, kuris bus
surengtas
pirmininkaujant
Rumunijai,
birželio
12–14
d.
Bukarešte
(https://www.euronanoforum2019.eu/) ir R&I dienos (tyrimų ir Inovacijų dienos) 2019 m.
rugsėjo
24–26
d.
Briuselyje
(https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/events/upcoming-events/european-research-andinnovation-days_en).
2. Lietuvos atstovui (pramonės asociacijos ar MITA) sudalyvauti renginyje „Leaders
workshop Horizon Scanning - Oslo 2-3 July“.
3. Paviešinti oficialiai patvirtintą H2020 NMBP Darbo programą suinteresuotoms įmonėms,
mokslo įstaigoms bei jų atstovams.
4. Siūlytina prieš kiekvieną būsimą NMBP posėdį suorganizuoti visų paskirtų ekspertų,
bendrą posėdį-diskusiją, kuriame būtų aptariami rengiami dokumentai.
5. Prieš kiekvieną NMBP komiteto posėdį gauti oficialią MITA poziciją dėl rengiamų NMBP
komitete dokumentų. Tai būtų pagrindas teikti pasiūlymus NMBP WP pakeitimams ir kt.
6. Sudaryti 5-8 įmonių ir/ar mokslininkų grupę, kuri dirbtų prie NMBP WP kvietimų bei
pakeitimų tekstų.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Papildomi dokumentai pateikti elektronine forma.
6. 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
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