Sutarties 1 priedas
DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITA
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: ES MTI programos „Horizontas 2020“

komiteto „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ posėdis, (Briuselis, Rue
Froissart 36), 2017 m. kovo 02 d. Dalyvis – Vytautas Martinaitis.
2.

Svarstyti klausimai:

1. Posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimas.
2. 2016 gruodžio posėdžio protokolo tvirtinimas.
3. Kvietimo H2020-EE-2016-CSA ir H2020-EE-2016-ERA-NET COFUND vertinimo rezultatai
4. Studijos "Ataskaita dėl pirmųjų rezultatų energijos vartojimo efektyvumo ir sistemų integracijos
H2020 projektuose " pristatymas (Ricardo Energy & Environment).
5. Diskusija apie energetikos darbo programos 2018-2020 veiksmų sąrašą.
6. Kiti klausimai.

3.
Posėdžio eigos apibendrinimas (vengiant interpretacijų dokumentų pavadinimai, esminiai
terminai neverčiami):
1. Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas. Pritarta darbotvarkei be pakeitimų.
2. 2016 gruodžio posdžio protokolo tvirtinimas. Pritarta be pakeitimų
3. Kvietimo H2020-EE-2016-CSA ir H2020-EE-2016-ERA-NET COFUND vertinimo
rezultatai.
Vertinimai baigti 25 lapkričio 2016 11 25, 149 pasiūlymus vertino 67 ekspertai. Trečdalį (48 iš 149)
buvo rekomenduota finansuoti, už 43 M€. Vertinimas buvo sudėtingas, nes jis buvo 10-ties temų, 2jų tipų veiksmai. Detaliau - ENERGY-2017-2C (call H2020-EE-2016-CSA-ERA-NET_Call
Evaluation Report_Annex 10).pdf. 19-oje paraiškų dalyvavo Lietuvos institucijos, 4 paraiškos (6
institucijos) yra pagrindiniame sąraše, 5 paraiškos – rezerviniame sąraše.
4. Studijos "Ataskaita dėl pirmųjų rezultatų energijos vartojimo efektyvumo ir sistemų
integracijos H2020 projektuose " pristatymas (Ricardo Energy & Environment).
Klausimo svarstymas atidedamas, siekiant daugiau laiko ir pakankamai dėmesio skirti 5-ajam
klausimui.
5. Diskusija apie energetikos darbo programos 2018-2020 veiksmų sąrašą.
Eilė ŠN pateikė savus pasiūlymus, kurie pasitarnavo posėdžiui pateikto veiksmų sąrašo projektui
(santrauka: ENERGY-2017-4A (Overview of actions).pdf , detalesnis aprašas: ENERGY-2017-4
(Set of activities considered for being taken up in the draft Energy WP 2018-2019 (2020)).pdf.)
Veiksmų sąrašas (neverčiant, nurodant individualizuotų veiksmų skaičių, kurie tiesiogiai nėra kvietimų
temų pavadinimai ) būtų toks: Energy Efficiency (EE-19), Renewable energy (RES-23), Energy
system (ES-7), Smart Cities and Communities (SCC-2), Transforming the energy sector through
digitisation (DIG-4), Nearly-zero CO2 emissions from fossil fuels (NZE-5), Joint actions among
countries (JA-5), Cross-cutting issues (CC-5). Bendrojo pobūdžio klausimai būtų tokie.
Nepriklausomai nuo krypties buvo keliamas klausimas dėl preliminaraus biudžeto rodiklių (tiek
pagal veiksmų temas, tiek visumoje). Tektų sutikti su EK atstovais, kad šiam posėdžiu tai buvo
ankstyvas pageidavimas. Dėl vienstadijinių paraiškų EK turėjo nuomonę, kad pretendentai įdeda
daug darbo ir visumoje rezultatai daro dalyvavimą H2020 mažiau patraukliu. Buvo reiškiamas
pageidavimas, kad laikotarpis dvistadijiniu atveju tarp stadijų neviršytų 6 mėnesių, glaudesnis ryšys
tarp abiejų vertinimų (gal ben dalis ekspertų dalyvautų abiejose stadijose). Diskusijoje susitarta, kas
smart grid ir storage tai nėra vien elektros energijos atžvilgiu, bet ir dujoms, šilumai. EK atkreipe
dėmesį, kad RES dalyje didesnis dėmesys energijos transformavimo technologijoms, o EE energijos
vartojimas, nors pastate jie gali būti integrali dalis. Dėl SCC vyravo nuomonė, kad reikia ieškoti
priemonių dėl platesnės geografinės apimties, napsiriboti tik didelėmis, „garsiomis“
bendruomenėmis. Atskiruose veiksmuose buvo diskutuojama apie TRL lygio sumažinimą,
pakeitimą. Pateikti ir platesnio pritarimo posėdyje sulaukę, kartu su per ateinančią savaitę gautais
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šalių patikslinimais bus siekiama pateikti sekančiam programos rengimo etapui, kurio versija bus
išsiuntinėta kovo pabaigoje (tikėjomės gauti iki ataskaitos pateikimo).
7.Kiti klausimai
Ne posėdžio metu, neoficialiai buvo diskutuojama dėl ES13 institucijų dalyvavimo projektų
paraiškose, gal būt tam numatant specialias sąlygas. Tai tikrai palaikė Estija, Lenkija, Vengrija,
Kroatija, Lietuva. Jokio pareiškimo dėl to nebuvo padaryta.

4.
Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Kitas komisijos posėdis numatytas: Balandžio 27 d. (WP 2-projektas bus išplatintas kovo pabaigoje);
Birželio 13 d. (WP 3-projektas bus išplatintas gegužės viduryje).
5.
Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Patalpinti būsimos energetikos darbo programos 2018-2020 veiksmų sąrašą MITA tinklalapyje, kad
potencialūs dalyviai galėtų planuoti paraiškas, ieškoti partnerių projektams: ENERGY-2017-4 (Set of
activities considered for being taken up in the draft Energy WP 2018-2019 (2020)).pdf.). Atkreipti
dėmesį Lietuvos IT įmonėms, kad energijos programoje numatoma kryptis: Transforming the energy
sector through digitisation (DIG-4).
Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Ataskaitoje paminėti dokumentai pridedami:

6.

ENERGY-2017-2C (call H2020-EE-2016-CSA-ERA-NET_Call Evaluation Report_Annex 10).pdf.

ENERGY-2017-4A (Overview of actions).pdf
ENERGY-2017-4 (Set of activities considered for being taken up in the draft Energy WP 2018-2019
(2020)).pdf.).

Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Vytautas Martinaitis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, prof. habil. dr., tel. Nr.
2512297; vytautas.martinaitis@vgtu.lt

7.
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