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ATASKAITA
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Svarstyti klausimai:
Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės pristatymas.
2017 metų SC2 šaukimų pasiūlymams SFS, BG, RUR ir BB vienpakopio vertinimo pristatymas.
Nepriklausomų ekspertų ataskaita dėl 2017 metų SC2 šaukimų vienpakopio vertinimo.
Horizonto 2020 prioriteto Visuomenės iššūkiai 2 tarpinio vertinimo ataskaita.
Kiti klausimai.

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1) Posėdžio pradžioje pirmininkaujanti (DG AGRI) pristatė dienotvarkę ir, suderinus su
Valstybių narių (VN) atstovais komitete, patvirtino ją. Aptarus praėjusius 2017 m. renginius
Gruzijoje (Batumis, rugsėjis), Belgijoje (Briuselis, rugsėjis), buvo paminėti būsimi 2017-18
m. renginiai Maltoje (spalis), Portugalijoje (spalis) Belgijoje (spalis) Kroatijoje (spalis),
Estijoje ir Bulgarijoje (birželis) (medžiaga pridedama. Pristačius H2020 SC2 veiksmų
programą buvo pateikti klausimai: Olandijos atstovas išsakė pastebėjimus dėl programos
status, pasigesdamas 2019-20 m. dalių. Buvo nurodyta, kad papildymai seks vėliau, dalį
tematikų modifikuojant. Olandijos atstovas pasidalino abejonėmis dėl ET sumažinto biudžeto
2018 metams, bet komentarų nesulaukė.
2) Pristačius vienpakopio vertinimo rezultatus, buvo išanalizuota 2017 metų vykusių procesų
eiga, vienpakopio vertinimo apžvalga, pateikta statistiniai duomenys ir pirmos pakopos
vertinimo rezultatai. Pastebėta paraiškų gausa ir išskirtinis sėkmės laipsnis. Buvo pristatyti
ekspertai ir jų atstovavimo sėkmės ir sunkumų aspektai. Tik preliminariai įvertinti pirmos
pakopos paraiškų vertinimo rezultatai. Pastebėta, kad vertinimas tik pradėtas, aptarti
administracinio vertinimo žingsniai. Klausimus pateikė VN atstovai. Prancūzijos atstovai
išsakė pastabą dėl gyvūnų ir augalų tematikų proporcingumo. Pastabą parėmė daugelio VN
atstovų, taip pat ir Lietuva. EK pažadėjo atsižvelgti į pastabas ir pateikti paaiškinimus. Buvo
išsakyti pageidavimai dėl nuoseklesnio ir reguliaraus informavimo apie paraiškų vertinimo
rezultatus. EK pažadėjo atsižvelgti į šį ir kitus pageidavimus.
3) Nepriklausomų ekspertų ataskaitoje dėl SC2 2017 metų šaukimo vienpakopio vertinimo
procedūros vertinimo pristatyta vertinimo metodologija, nurodyti ekspertų pasirinkimo būdai,
įgytoji sėkminga patirtis ir vertinimo kokybės rodikliai. Pristatyti ekspertų pastebėjimai,
pageidavimai ir rekomendacijos vertinimo ir kitų techninių procedūrų tobulinimui.
Atkreiptas dėmesys, kad yra didelis procentas naujų ekspertų, kas kiek sunkino patį vertinimo
procesą. Kita vertus, derama vertintojų dalyvaujančių iš akademinio ir privataus sektoriaus
bei viešojo administravimo atstovų nesudarė prielaidų rastis intereso konfliktams bei sudarė
palankią ir efektyvią vertinimo atmosfera. Pristačius vertinimus klausimų nebuvo. EK
atstovai pasidžiaugė kokybiška vertintojų komunikacija ir jos dinamika tarp skirtingų
vertintojų, tuo pačiu atkreipdama dėmesį į naujų priemonių paiešką. Nurodė, kad kokybės
kontrolę dera dar stiprinti. Savo ruožtu EK pažadėjo atsižvelgti į nepriklausomų ekspertų
pasiūlymus.
4) H2020 SC2 tarpinio vertinimo ataskaita buvo parengta grupės ekspertų. Pranešime
pristatyti pagrindiniai aspektai, į kuriuos buvo atsižvelgta, ataskaitoje: vertinimo apribojimai

ir iššūkiai, darbo metodologija, ekspertų grupės struktūra, programos įgyvendinimo eiga.
Pateiktos išvados ir rekomendacijos. Atkreiptas dėmesys š tai, kad darbas aptilktas per
trumpą laikotarpį 2016 metais. Nurodoma, kad kai vertinimas buvo pradėtas, tik du šaukimai
buvo įvykę, praktiškai dar nebuvo baigtų projektų, todėl buvo sunku vertinti SC2 pagal
nurodytus kriterijus. Vertinimo eigoje paaiškėjo, kad programoje stinga dėmesio
fundamentinio mokslo sričiai, dominuoja inovacijų akcentas. Pranešta apie tai, kur ir kaip
surinkta medžiaga. Pažymėta sėkmės rodiklių statistika. Atkreiptas dėmesys, kad yra tik 22
% naujų pareiškėjų. Tuo tarpu vedančios šalys išlieka tos pačios – Jungtinė Karalystė,
Ispanija, Italija, Vokietija, Prancūzija ir kt. Pateikti kiti pastebėjimai dėl tematikų platumo ir
atitikties su Bendrąja žemės ūkio politika, dėl projektų biudžeto apimties ir kt.
Rekomenduota kurti sumanius VP tikslus ir uždavinius, numatyti aiškesnius globalius ir
specifinius iššūkius įdiegti standartizuotas procedūras, nuolat stebėti MVĮ pridėtinę vertę
projektuose, labiau platinti, panaudoti gautus projektų rezultatus ir kt. Diskusijoje pasisakė
VN atstovai ir pažymėjo ataskaitos naudingumą, tačiau grupės šalių atstovai išreiškė
pageidavimą ateityje ataskaitos tekstą turėti iš anksto susipažinimui. Taip pat grupė šalių
išreiškė apgailestavimą dėl projektų stambinimo tendencijų ir tuo pačiu pareiškė pageidavimą
tolesniam ataskaitinės medžiagos aptarimui ateityje. Tam savo ruožtu pritarė EK atstovai.
5) Nagrinėjant kitus klausimus pasisakė Lenkijos atstovai, ir pateikė informaciją apie
BIOEAST iniciatyvą, primindami apie liepos 21 d. aštuonių Višegrado šalių ministrai
pasirašytą susitarimą dėl iškeltos iniciatyvos. DE prašo COM nuolat teikti informaciją, kaip
paskirstomos SC2 lėšos.
HU informavo apie rengiamas tris konferencijas, susijusias su bioištekliais. Vakar vyko
BIOEAST susitikimas, diskutuota dėl vizijos dokumento. Lenkijoje (Lodzėje) vyks kitas
BIOEAST susitikimas.
Kitas H2020 SC2 komiteto posėdis planuojamas 2018 m. vasario 1 d.
4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Dauguma pateiktos medžiagos informacinio pobūdžio, aktualių sprendimų nebuvo priimta.
Kitas H2020 SC2 komiteto posėdis 2018 m. vasario 1 d..
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Dabartiniame H2020 SC 2 DP įgyvendinimo etape Lietuvos mokslo institucijoms,
individualiems tyrėjams ir mokslinę veiklą administruojančioms atsakingoms institucijoms
dera detaliai ir nuosekliai susipažinti su būsimomis programos tematikų prioritetais ir sekti
tolesnius H2020 programos įgyvendinimo dokumentų rengimo etapus.
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

