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1. Svarstytas klausimas:
1) Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, naujos komiteto pirmininkės prisitatymas,
darbotvarkės pristatymas;
2) Kvietimų (H2020-LC-SC3-2019-RES-IA-CSA; H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC; H2020-LCSC3-EE-17-2019) paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas;
3) Įsteigto apdovanojimo „Horizon prize for a low carbon Hospital“ pristatymas;
4) Studijos dėl ES „Energetinių technologijų priklausomybės“ (energy technology dependence)
pristatymas.
5) Artėjančių reginių – EU Sustainable energy week (ES Darnios energetikos savaitė) ir R&I Days
(Tyrimų ir inovacijų dienos) pristatymas.
6) Klausimai dėl tolimesnio komiteto darbo organizavimo.
Iš esmės posėdis buvo informacinio pobūdžio (4 val.), nebuvo svarstomi jokie konkretūs klausimai.

2.

Posėdžio eigos apibendrinimas: posėdžio metu prisistatė naujoji komiteto pirmininkė Clara de la Torre, buvo patvirtinta posėdžio darbotvarkė, informavo, kad komitete nuo šiol
dalyvaus ir Tuniso atstovai. Buvo pristatyta nauja DG RTD organizacinė struktūra –
įsteigtas naujas padalinys D 1 – Clean Energy Transition. Buvo informuota, kad 25-27 d.
Briuselyje vyks „Energy info days“. Numatomas naujosios programos Horizon Europe
tvirtinimas – liepos 2 d. Komisijos pirmininkė informavo apie atvirus kvietimus ekspertams

į Horizon Europe misijas. Atrinkti ekspertai galės dalyvauti kuriant naujosios programos
politiką, formuojant konkrečias misijas, padedančias spręsti pasaulinius iššūkius, su aiškiai
išmatuojamais tikslais, kurie turi būti pasiekiami naudojant mokslinių tyrimų ir inovacijų
priemones. Buvo pabrėžta, kad labai svarbi priemonė vystant mažai taršias technologijas
yra SET (The European Strategic Energy Technology Plan) planas, kuriuo siekiama
tobulinti, vystyti ir diegti
naujas technologijas sumažinant jų kainą, koordinuojant
nacionalinius tyrimus ir padedant finansuoti projektus. Šiais metais vykst 2 SET plan
konferencijos – viena Rumunijoje, kurios tematika bus susijusi su miestais ir
bendruomenėmis, kita – Suomijoje. Buvo informuota apie naują startavusią ES
technologijų ir inovacijų platformą - Batteries, skirtą sutelkti viešą sektorių, pramonę ir
mokslininkus tyrimams susijusiems su visų tipų baterijomis. Buvo informuota, kad
„Mission inovation“ laimėjo įmonė Onyx solar, prie misijos taip pat prisijungė Marokas.
Buvo pristatyta dalyvavimo programos H2020 statistika (pridedama medžiaga).
Buvo pristatyti artimiausi renginiai - EU Sustainable energy week (ES Darnios energetikos
savaitė) ir R&I Days (Tyrimų ir inovacijų dienos) (susijusi medžiaga pridedama).

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Dauguma pateiktos medžiagos informacinio pobūdžio, esminių sprendimų nebuvo priimta, išskyrus
tolimesnį komiteto darbą – buvo nuspręsta, kad informacinio pobūdžio posėdžių skaičius taupant ES
lėšas bus mažinamas, apsiribojant apytikriai dviem komiteto posėdžiais per metus. Informacinio
pobūdžio medžiaga, susijusi su H2020 paraiškomis ir pan. bus siunčiama tik elektroniniu būdu,
paliekant laiko atstovams teikti pastabas (terminas 2 savaitės) el. paštu.
Kitas komiteto posėdis preliminariai planuojamas 2019 m. gruodžio mėn.
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Posėdžio pobūdis nereikalavo konkrečių veiksmų šalių narių atžvilgiu, todėl numatoma paplatinti
informaciją gautą posėdžio metu ir paskatinti Lietuvos mokslininkus jungtis į naujas įsteigtas
platformas, dalyvauti renginiuose.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos): pridedama
posėdžio darbotvarkė, komiteto pirmininkės bendro pobūdžio pristatymas; Trinomics studijos
dėl energetinės technologijų priklausomybės pristatymo rezultatai – prezentacija, santrauka ir
pilna versija; projektų vertinimo ataskaitos; prezentacijos apie pristatytus renginius.
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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