Sutarties 1 priedas
DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITOS
FORMA
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: lapkričio 27 d. 2020;10:00-12:00, seminaras
WebEx platformoje, dalyvavo šalių narių atstovai
2. Svarstytas klausimas: paskutinės žinios susietos su galimais Horizon Europe, Clean Hydrogen
Partnership kvietimais ir galima veiklų sinergija; Multi-Annual Work Programme (MAWP) 20212027 statuso aptarimas, studijos susietos su šalių Nacionalinių Energetikos ir Klimato programų
analize pristatymas, Fuel Cells and Hydrogen Observatory (FCHO) ir Certify, hydrogen Guarantee
of Origin (GO) pristatymai.
3. Posėdžio eigos apibendrinimas: pagrindinė posėdžio išvada galėtų būti susieta su pastebėjimu, kad
lėšos skirtos vandenilio technologijų vystymui bus išsklaidytos per daugelį programų taip galimai
prarandant tyrimų ir demo veiklų fokusą. EK taip pat identifikuoja šį galimą iššūkį, bet pakolkas
nėra jokio sprendimo kaip minimizuoti galimus praradimus, siekiant pasaulinio lyderiavimo kuriant
ir taikant vandenilio technologijas. Taip pat labai svarbi išvada, kad šių technologijų vystymas
pagrinde koncentruojasi ekonomiškai stipresnėse bendrijos šalyse nacionaliniu lygmeniu, vėliau
prisijungusios šalys paprastai neturi konkrečių planų ir dedikuotų finansų vandenilio technologijų
vystymui. Atkreiptas dėmesys, kad kadangi egzistuoja labai daug vandenilio gavybos technologijų
yra būtina labai aiškiai apibrėžti kas tai yra žaliasis vandenilis ir iš ko ir kaip jis turi būti gaminamas.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Kito posėdžio data pakolkas nėra numatyta.

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: atkreiptinas dėmesys, kad Lietuva pakolkas neturi savo
nacionalinės strategijos vandenilio technologijų atžvilgiu (tiek mokslo tiriamieji, tiek praktinio
technologijų taikymo tikslai). Būtų labai vertinga apsibrėžti svarbiausias kryptis, kuriose mes turime
tinkamą kompetenciją, poreikius ir resursus dalyvauti bendrose veiklose su kitais ES partneriais. Tai
padėtų konsoliduotis nacionaliniu lygmeniu ir sėkmingiau dalyvauti bendrose iniciatyvose ES
lygmeniu.

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Kvietimas dalyvauti posėdyje.

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas): Darius Milčius, Lietuvos energetikos institutas, Vandenilio energetikos
technologijų centro vadovas, +370 687 80491.

