Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ „Maisto išteklių užtikrinimas,
tvarus žemės ūkis, jūsų ir vidaus vandenų tyrimai, bioekonomika“ komiteto eksperto Ričardo Paškausko
ATASKAITA
apie 2016 metais vykdytą veiklą
2016 m. gruodžio mėn. 15 d.
Vilnius
Pagal š.m. sausio 16 d. sutartį Nr. 88 V-16 tarp Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau
Agentūra) ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro (toliau GTC) buvau įpareigotas
būti Lietuvos deleguotu ekspertu ir dalyvauti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
„Horizontas 2020“ „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūsų ir vidaus vandenų tyrimai,
bioekonomika“ komiteto (toliau Komitetas) veikloje.
Per ataskaitinį laikotarpį vykdžiau šiuos įsipareigojimus:
Dalyvavau Komiteto posėdyje š.m. balandžio 28 d. Posėdžio metu buvo svarstyti šie klausimai:
 Posėdžio įžanginė dalis, darbotvarkės pristatymas ir įvadinės pastabos;
 Socialinio iššūkio 2 šaukimų esamos padėtie analizė, vykdymo eiga ir 2016 m. šaukimų preliminarūs
rezultatai);
 Strateginio programavimo klausimai: GAP analizė ir patarėjų grupės atnaujinimas, viešosios
konsultacijos ir apimčių įvertinimo dokumento apžvalga;
 Veiklos programos atnaujinimai 2016 – 2017 metams;
 Informacija: AGRI konferencijos apžvalga ir naujumo įvertinimas žemės ūkio ilgalaikės MTI strategijos
atžvilgiu;
 Bioekonomikos dalies atnaujinimai: apžvalga, suinteresuotų bioekonomikos specialistų grupė ir
konferencija Utrechte.
Grįžus iš Komiteto posėdžio pateikiau Agentūrai dalykinę ataskaitą apie svarstytus Komitete
klausimus ir kitą informaciją. Apie Komiteto veiklą ir svarstomus klausimus pastoviai informavau taip pat
GTC ir Klaipėdos universiteto mokslo bendruomenę dalykiniuose posėdžiuose ir profesiniuose seminaruose.
Š.m. spalio 26 dieną dalyvavau Programos informacinėje-konsultacinėje dienoje, organizuotoje
Agentūros Tarptautinių programų skyriaus iniciatyva. Renginyje pristačiau pranešimą tame: „Dalyvavimo
H2020 komitete „Maisto išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai,
bioekonomika“ patirties sklaida“. Pranešimas susilaukė palankaus susidomėjimo, o aš gavau kvietimų
padaryti panašaus pobūdžio pranešimus Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institute,
Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centre, Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos mokslų
fakultete. Šiuo metu yra derinamos sąlygos ir laikas tokiems pranešimams padaryti visuose paminėtuose, o ir
kituose gimininguose įstaigose.
Vykdant ekspertinę veiklą metų eigoje teko analizuoti medžiagą ir pateikiamas užklausas dėl įvairių
apie ruošiamus Komisijos sprendimus, skiriant finansavimą projektų paraiškoms.
Įvertindamas įgytą patirtį visų pirma konstatuoju, kad dalyvavimas Komiteto veikloje yra svarbi ir
atsakinga misija. Tačiau, pažymiu, kad dalyvavimo Komiteto veikloje galimybės toli gražu neišsemtos. Tam,
esu įsitikinęs, būtina labiau koordinuoti visų Lietuvos atstovų ir ekspertų, dalyvaujančių Komiteto veikloje
tarpusavio bendradarbiavimą ir informacijos apie svarstomus klausimus sklaidą Lietuvos mokslo
bendruomenei. Būtina nuosekliai ir dalykiškai suformuoti bendrą Lietuvos atstovų nuomonę ir poziciją
svarstomais klausimais. Be jokios abejonės tokios pozicijos formavime būtina kviesti ir rasti formą dalyvauti
platesnius mokslo visuomenės atstovus, organizuojant informacinius seminarus ir dalykines diskusijas
įvairiais svarstomais klausimais pagal kompetenciją.
Esant poreikiui ir pakankamai paramai esu pasirengęs, jei bus pavesta, toliau dalyvauti Komiteto
veikloje.
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