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1. Svarstytas klausimas:
1) Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės pristatymas;
2) Kvietimų (H2020-LC-SC3-2018-RES; H2020-LC-SC3-2018-RES; H2020-LC-SC3-2018-ESSCC; H2020-LC-SC3-2018) paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas;
3) Energetikos darbo programos 2020 m. (Energy Work Programme 2020) pristatymas:
 Programos „Horizontas 2020“ uždavinių įgyvendinimo statistinė apžvalga už 2014-2017 m.
 Bendras „Horizon Europe“ koncepcijos pristatymas, sąsajos su energetika;
 Pirminis pasidalinimas informacija apie galimus atnaujinimui svarbius klausimus.
Iš esmės posėdis buvo informacinio pobūdžio (4 val.), nebuvo svarstomi jokie konkretūs klausimai.
2. Posėdžio eigos apibendrinimas: posėdžio metu programos komiteto pirmininkas pristatė veikslą
trečiame susitikime „Mission Innovation” Švedijoje ir kt. Komiteto atstovas pristatė statistinę
Horizon 2020 įgyvendinimo statistiką: bendrą biudžetą 2014-2020 m. – 5919 mln. Eur.,
finansavimą alternatyvioms paramos priemones (ELENA, išlaidas ekspertams ir kt.), pristatė
laimėjusių projektų finansavimo statistiką pagal konkrečias tematikas – vyrauja atsinaujinanti
energija (skirta virš 900 mln. Eur.), energetinės sistemos (skirta virš 800 mln. Eur), energinis
efektyvumas (skirta virš 400 mln. Eur) ir išmanūs miestai ir visuomenė. Kiekvienoje tematikoje
pagal gautą projektams biudžetą vyrauja pramonė. Lietuva pagal dalyvių skaičių ir gautą
finansavimą viena labiausiai atsiliekančių šalių; lyderės – Vokietija, Italija Prancūzija, Ispanija ir

Jungtinė Karalystė. Taip pat pristatytos projektų paraiškų vertinimo statistikos atskirose
tematikose, vertinusių ekspertų sudėtis pagal šalis, lytį.
Bendrai bruožais buvo pristatyta naujojo periodo 2021-2027 m. finansavimo programa Horizon
Europe, planuojamas didesnis biudžetas nei Horizon 2020. Esminis naujos programos skirtumas, kad
vietoje 13 dalių ir 69 veiklų bus pereinama prie stambesnių blokų – 5 klasteriai, iš kurių vienas
„Klimatas, energija ir mobilumas“, visiems klasteriams bus išskiriamos iš viso 39 veiklos sritys.
„Klimatas, energija ir mobilumas“ klasteriui planuojamas biudžetas – 15 mlrd. Eur. Šiam klasteriui
numatomos finansuoti šios veiklos sritys: Klimato mokslas ir sprendimai, energetinės sistemos ir
tinklai, bendruomenės ir miestai, pramoninė kompetencija transporte, išmanus mobilumas, energijos
tiekimas, pastatai ir pramoniniai įrenginiai energijos perdavime, švarus transportas ir mobilumas,
energijos saugyklos.
Daugiausiai šalių narių atstovams kėlė klausimų, kaip naujoje programoje vyks komitetų posėdžiai ir
ekspertų atstovavimas, kai energetika ir transportas sujungiama į vieną klasterį. Atstovai mato
problemą tame, kad vienas ekspertas negali būti kompetentingas atstovas tiek energetikai, tiek
transportui. Taip pat atstovai išreiškė susirūpinimą, ar pakaks numatomų susitikimų, kad patvirtinti
naująją programą (numatomas tvirtinimas gegužės mėn.).
3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Dauguma pateiktos medžiagos informacinio pobūdžio, esminių sprendimų nebuvo priimta, išskyrus
naujos programos Horizon Europe klasterio “Klimatas, energija ir mobilumas” finansuojamų
prioritetinių priemonių derinimo eigos – pirminis pasiūlymas bus pateiktas svarstymui lapkričio
mėnesį, sausio mėnesį vyks pakartotinis aptarimas, o gegužės mėnesį galutinis tvirtinimas. “Klimatas,
energija ir mobilumas” priemonėms planuojamas biudžetas - 15 mlrd. eur.
Kitas komiteto posėdis preliminariai planuojamas 2018 m. lapkričio 8 d. Planuojama pirminė
diskusija apie Horizon Europe prioritetines finansavimo kryptis.
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Laukti pirminio pasiūlymo dėl Horizon Europe klasterio “Klimatas, energija ir mobilumas”
prioritetinių finansavimo krypčių. Gavus informaciją konsultuotis su Lietuvos mokslo institucijoms,
individualiais tyrėjams ir kitomis suinteresuotomis šalimis, esant reikalui teikti pasiūlymus dėl naujų
prioritetų įtraukimo.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos): pridedama
posėdžio darbotvarkė.
6. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas): doc. dr. Violeta Motuzienė, VGTU Pastatų energetikos
katedros profesorė, (8 5) 274 4710, violeta.motuziene@vgtu.lt
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