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: Programos Horizont 2020 Socialinio iššūkio 2
„Maisto tiekimo užtikrinimas, pažangus žemės ūkis, jūriniai tyrimai ir bioekonomika“ komiteto 12asis susitikimas. Briuselis, Room Robert Schuman (SCHUM) – Mezzanine 200, rue de la Loi 1049. 2017.03.29 d.
2. Svarstyti klausimai:
1) Posėdžio įžanginė dalis, svarbiausių naujienų ir renginių pristatymas, apžvalga, darbotvarkės
pristatymas.
2) 2016 m. SC2 šaukimų nepriklausomų stebėtojų vertinimo rezultatų pristatymas.
3) 2018-2020 Darbo programos metmenų pristatymas – bendrasis pristatymas
4) 2018-2020 Darbo programos metmenų pristatymas “Tvaraus maisto saugumas” (SFS).
5) 2018-2020 Darbo programos metmenų pristatymas Gyvųjų vandens išteklių potencialas (BG).
6) 2018-2020 Darbo programos metmenų pristatymas Inovacijos kaimo plėtrai (RUR).
7) InnovFin patarėjų grupės analizės rezultatų pristatymas.
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1) Posėdžio pradžioje pirmininkaujantis, John Bell (DG RTD F) pristatė dienotvarkę ir, suderinus su
ŠN, patvirtino ją. Buvo pristatytas pranešimas apie būsimus įvykius RTD ir AGRI (medžiaga
pridedama). Pirmininkaujantis pristatė SC2 kvietimų ir paraiškų statistiką 2017 metais. Didžiausiu
aktyvumu pasižymėjo Tvarus ir konkurencingas žemės ūkio sektorius saugiai ir sveikai mitybai (SFS)
(477 paraiškos) ir Inovacijos kaimo plėtrai sektorius (RUR) (149 paraiškos). Viso buvo pateiktos 712
paraiškų. Pirminė informacija pareiškėjams bus pateikta gegužę birželį. Antrojo etapo pabaiga
numatoma 13 rugsėjo.
2) Nepriklausomą stebėtojų grupę atstovaujanti Maria Calzarossa pristatė 2016 m. H2020 SC2 kvietimų
ir paraiškų tiekimo procedūrų įvertinimo rezultatus, pagal atitinkamą schemą: Metodologiniai
sprendimai, sprendimų įvertinimas, rekomendacijos, apibendrinančios pastabos. Pristačius visas
procedūras, rekomenduota: peržiūrėti dinaminio slenksčio vertinimo procedūrą, siekiant suteikti
daugiau konkurencingumo antroje vertinimo pakopoje; sėkmingų paraiškų vertinimo komentarų
apibendrinimas turėtų būti toliau bendrinamas, turėtų būti tęsiama ekspertų atrankos strategijos
tobulinimas; vertintojų komandos turėtų būti sustiprintos geriau kalbą išmanančiais pranešimų
rengėjais; kvietimų organizatorių susitikimai turi būti tęsiami; dera per naują įvertinti atlyginimų ir
komandiruočių įkainius. Visumoje pažymėta, kad veikla buvo savalaikė ir sėkmingai bei kooperuotai
atlikta, vertinimo dalyvių nuomone vertinimas yra gerai planuojamas ir atliekamas. Procedūros ir
terminai deramai sudėlioti. Užtikrinamas skaidrumas ir vertinimo sąžiningumas. Vertinimas yra labai
kokybiškas ir savalaikis. Posėdžio dalyviai pateikė klausimus. Pasisakė Austrijos, Lenkijos , Olandijos
atstovai. Vertinimams buvo iš esmės pritarta visų pasisakiusiųjų, nors išsakyti tam tikri abejojimai dėl
dinaminio slenksčio taikymo ribų, pačių skelbimų tematikų parinkimo, informacijos gausumo
Bulgarijos atstovai pasigedo daugiau grafinės medžiagos apie paraiškų pateikimo geografinį
pasiskirstymą. Slovėnijos ir Turkijos atstovų paklausimus dėl ekspertų rotacijos patikino, jog rotacija
vyksta tam tikru procentu, kad nesusidarytų tam tikrų “blokų”.
3) Pirmininkaujantis J. Bell ir D. Amato bendrai pristatė SC2WP 18-20 programą, pažymėdamas, kad
tai tik pirminė informacija. Tolesni žingsniai išdėstyti pateikiamoje iliustracijoje. Pažymėtas
reikšmingas kvietimų temų supaprastinimas – sumažinti tekstai ir tematikų skaičius. Dabar tikimasi,
kad kiekvienoje tematikoje bus iki 5 grantų. Tolesnė parengimo eiga: po 29 kovo diskusijos, laukiami
ŠN komentarai iki balandžio į dienos. Per balandė bus diskutuojama su Centrinėmis EK tarnybomis.
Buvo perspėta, kad šiame etape projektas gali reikšmingai būti revizuotas iki gegužės pradžios. Dar
viena diskusija nusimato 15 gegužės, kuomet galutinai aprobuojama bus WP 2018-20 SC2 programos
komitete. Po tam tikrų reglamentuotų procedūrų Programa bus adaptuota spalio lapkričio mėnesiais.

Posėdžio dalyviai uždavė klausimus ir pasisakė dėl pateiktos informacijos. Vokietijos ir Prancūzijos
atstovai pasiūlė pratęsti pastabų teikimo laiką, su kuo pirmininkaujantysis sutiko ir pratęsė. Olandijos
atstovas išreiškė apgailestavimą dėl to, kad, jo nuomone, bus sunku atpasakoti namuose pristatytą
informaciją dėl laiko stokos. Italijos atstovai atkreipė dėmesį į tematikų nevienalytiškumą bendroje
struktūroje. Lenkijos atstovai išreiškė pasitenkinamą dėl to, kad buvo išgirsti Vyšegrado grupės
pareiškimai. Pirmininkaujantis padėkojo už išsakytas pastabas ir pastebėjimus.
4) EK atstovė Annette Schneegans pristatė 2018-2020 Darbo programos metmenis “Tvaraus maisto
saugumas” (SFS) srityje ir apibūdino struktūrą ir turinį (medžiaga pridedama). Posėdžio dalyviai
uždavė klausimus ir pasisakė dėl pateiktos informacijos dėl SFS. Prancūzijos atstovai pasigedo
informacijos dėl biudžeto ir išreiškė pasitenkinimą dėl bioįvairovės aspektų, Islandijos atstovas
pastebėjo teigiamus poslinkius, įtraukiant jūros maito produktų klausimus. Lenkijos ir Austrijos
atstovai pastebėjo, kad miškininkystės klausimai nepakankamai atspindėti. Ispanijos atstovų pastabos
daugiausiai siejosi su poreikiu plačiau atspindėti viso kontinento problematiką nuo šiaurės iki pietų.
Šalia to pastebėjo, kad Lotynų Amerikos šalys galėtų būti patrauklūs partneriai bendradarbiavimui.
Estija pažymėjo kad SFS kontekste svarbi yra Fotosintezės tematika, greičiausia paremdama grupės
šalių iniciatyvą. Vokietijos, Turkijos, Norvegijos ir kitų šalių atstovai pažymėjo ir vandens sistemų
tiekiamų maisto produktų svarbą. Atsakydami pranešėjai ir pirmininkaujantis pažadėjo deramą
reakciają dėl pastabų apie miškininkystės ir vandens įtrakimo, paaiškino dėl Lotynų Amerikos ir
Afrikos krypčių. Ne visi susirinkusieji sutiko su išdėstytais motyvais, todėl reikalavo papildomo
išaiškinimo. Pirmininkaujantis pastebėjo, kad reikalaujant naujų tematikų įtraukimo, derėtų pagalvoti
apie kitų išmetimo.
5) EK atstovė Elizabeth Abbous pristatė 2018-2020 Darbo programos metmenis Gyvųjų vandens
išteklių potencialas (BG) srityje ir apibūdino struktūrą ir turinį (medžiaga pridedama). Buvo parodyta,
kad programa suskirstyta į du blokus, apibūdinta misija, politikos gairės ir poveikis ir kiti prioritetiniai
bruožai (medžiaga pridedama). Posėdžio dalyviai uždavė klausimus. Italijos atstovai išreiškė
apgailestavimą, kad nerado kelrodžių ženklų naujai FP9. Olandijos atstovas pastebėjo, kad
neatsižvelgta į jūros lygio kilimo problematiką. Tačiau JK atstovas, atkreipė dėmesį, kad yra įžvelgęs
šio klausimo detales programoj. Bulgarijos atstovai pritarė Juodosios jūros aktualizacijos klausimams.
Buvo išakyta daugiau nuomonių, į kurias pranešėja išsamiai atsakė.
6) EK DG AGRI atstovas Marc Duponcel pristatė 2018-2020 Darbo programos metmenis Inovacijos
kaimo plėtrai (RUR) srityje ir apibūdino struktūrą ir turinį (medžiaga pridedama). Buvo atkreiptas
dėmesį į RUR kvietimų tematikų suskirstymą į tris blokus, nubrėžtą misiją ir bendrąjį kontekstą.
Trumpai buvo pristatytos siūloma kvietimų tematikos. Posėdžio dalyviai uždavė klausimus ir išsakė
kritinius pastebėjimus. Pasisakė Prancūzijos, Ispanijos, Airijos, Vokietijos, Čekijos Belgijos ir kitų šalių
atstovai. Buvo pabrėžta, kad stinga tematikų apie priekrantės regionų aktualijas. Italijos atstovas
išreiškė pritarimą RUR projekto projektui ir jos ekspansijai link integravimo naujų technologijų su
kaimu. Siūloma paremti sosioekonomines ir kultūrines sąsajas. Austrijos atstovas pasidžiaugęs dėl
plečiamo kaimo ir priekrantės regionų tematikų vystymo, pasigedo kalnuotųjų kaimo vietovių problemų
kėlimo. Lenkijos atstovas pastebėjo, kad jo šalyje kaimo struktūra turi visai kitokią kaimo struktūrą nei
kitur ES. Priimdamas išsakytas pastabas ir pastebėjimus, pranešėjas pripažino poreikį dar pataisyti
projektą. Visgi pabrėžė, kad skirtumų nuo WP 16-17 nebus daug, bet bus siekiama padidinti sinerginius
ryšius su kitomis programos dalimis. Daug kas pastebėjo, kad kaimas tai ne tik žemės ūkis. Tie kiti
aspektai buvo stengiamasi atspindėti programoje. Dėl pastebėjimų, kad reikia daugiau tyrimo
uždavinių, atkreipė dėmesį į poreikį išlaikyti balansą tarp kitų veiklų. Pristatymui buvo iš esmės pritarta.
7) Paskutiniu dienotvarkės klausimu buvo išnagrinėta pristatytieji InnovFin patarėjų grupės analitinio
darbo “Study on Access-to-Finance Conditions for Investments in Bio-Based Industries and the Blue
Economy” rezultatų pristatymas. Medžiaga nebuvo galutinai užbaigta, todėl uvo paprašyta informacijos
neskleisti, išlaikant deramą konfidencialumą. Pranešime buvo pažymėta, kad bioindustrijos (BBI) ir
Žydrosios ekonomikos (BE) yra esminiai sektoriai, kurie mobilizuoja Europos bioekonomikos
vystymąsi. Buvo parodyta, kad tyrimo autoriai savo metodologijoje panaudojo tris būdus: projekto
parnerių apklausas; finansinės rinkos dalyvių apklausas ir galimų viešųjų finansavimo instrumentų
išsidėstymo analizę. Buvo nustatyta, kad bioindustrijos (BBI) ir Žydrosios ekonomikos (BE) siejasi ir
su privačias finansavimo iniciatyvas, Projektų partneriai ir finansų rinkos dalyviai suvokia reguliavimo
paramos stoką pramonei, taip pat gerai suvokiama rizika pramonės/prekybos sąsajoms. Tačiau taip pat
gerai suvokiama kaip rizikinga ir tvarios aplinkos bei patrauklus investuotojams ateities bioekonomikos

augimo potencialas. Identifikuotos finansavimo spragos: nuo bandomojo projekto iki demonstracinio ir
demonstracinio iki pramoninio masto. Manoma , kad reikia naujoviškų finansavimo būdų, kurie
palaikytų integruotos vertės kūrimą esant dabartiniam viešųjų finansavimo instrumentų būklei.
Pateikiamos preliminarios rekomendacijos dėl efektyvesnės ir palankios reguliavimo sistemos ES
lygmenyje poreikio; poreikio gerinti supratimą apie esamos rizikos pasidalijimo finansinių priemonių,
kurios gali atitikti finansavimo poreikius tiek BBI, tiek ir BE projektams; dėl poreikio kurti naują ES
rizikos pasidalijimo finansinę priemonę, skirtą BBI ir BE, galbūt atsižvelgiant į teminę investicijų
platformą, kuri tenkintų finansavimo poreikius ir sutelktų dalyvauti privatų kapitalą, atsižvelgiant į
susitarimus tarp EB ir kitų šalių; būtinybę apsikeisti informacija ir žiniomis, skirtas bioekonomikos
informacijai. Posėdžio dalyviai klausimų neturėjo, bet išsakė tam tikrą nusistebėjimą dėl studijos
atsiradimo ir informacijos sklaidos būdų.
EK atkreipė dėmesį, kad VN, kurios dar neturi Bioekonomikos strategijos, turėtų pagalvoti apie tokią
strategiją. Bioekonomikos strategija nacionaliniu lygmeniu turėtų būti pagrindinis strateginis
dokumentas. Labai svarbu galvoti apie naujų darbo vietų sukūrimą. EK informavo, kad ir toliau bus
aktyviai dirbama šioje srityje.
Kiti klausimųposėdyje nebuvo, todėl pirmininkaujantis paskelbė posėdžio pabaigą. EK informavo, kad
kitas PC posėdis, numatytus gegužės 15 dienai.
4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Planuojama, kad „Maisto tiekimo užtikrinimas, pažangus žemės ūkis, jūriniai tyrimai ir bioekonomika“
veiklos programos atnaujinamai 2018 – 2020 bus užbaigti iki š.m. spalio lapkričio ir darbo programa
bus paskelbta. Kitas SC2 PC susitikimas numatomas gegužės 15 d. Ateinančio posėdžio metu be kitų
klausimų toliau vyks diskusijos ir bus pristatoma Darbinė (veiklos) programa 2018 – 2020 m.
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Nors Lietuva kiek atsilieka analizuojant turinį ir teikiant siūlymus rengiamam dokumentui - darbiniai
(veiklos) programai 2018 – 2020 m. , tačiau būtina skubiai susipažinti ir sekti tolesnius H2020
programos įgyvendinimo dokumentų rengimo etapus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2020 metų veiklos
metmenys nėra detaliai išskleisti, todėl dar yra galimybė kažkiek įtakoti palankius sprendimus
regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Išdalintoji pranešimų medžiaga.
Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas): Ričardas Paškauskas, Gamtos tyrimų centras, Algologijos ir mikroorganizmų
ekologijos laboratorijos vadovas; tel. (8-5)2701503; el. p. ricardas.paskauskas@botanika.lt

