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1.
Svarstyti klausimi:
1) Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės pristatymas, 17 posėdžio protokolo
patvirtinimas.
2) Visuomeninių iššūkių 2 (SC 2) 2018-2020 metų darbo programos 2020 siems atnaujinimai.
3) Atnaujinimai Programos Europos Horizontai ruošimui.
4) Antrojo etapo „SC 2“ 2018 m. kvietimų ir vieno etapo temoje RUR-20-2019 rezultatų vertinimai.
5) Nepriklausomų stebėtojų antrojo etapo „Visuomenės iššūkis 2“ ataskaitos 2018 m. ir vieno etapo
temoje RUR-20-2019 rezultatų ataskaita.
6) Kiti klausimai.
2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1) Posėdžio pradžioje pirmininkaujantieji iš EK ir pristatė dienotvarkę ir, suderinus su Valstybių
narių (VN) atstovais komitete, patvirtino ją. Buvo pristatyta ir patvirtintas 17 posėdžio protokolas.
Buvo pristatyti buvę ir būsimi įvykiai ir renginiai 2018 - 2019 metais: spalio 16 d Europos
parlamente buvo surengta „Pasaulio maisto diena: FOOD 2030 – tyrimai ir inovacijos dėl
#nealkano pasaulio (#ZeroHunger World), spalio 18-19 d. Spolete, Italija, buvo surengtas EIPAGRI seminaras: nuo veiklos grupių iki poveikio. Spalio 22 Briuselyje buvo surengtas seminaras
„Tvari ir žiedinė bioekonomika, Europos pasirinkimas. Lapkričio 22 Kabo Verdėje, Mindele buvo
surengtas susitikimas, sekant Belem‘o pareiškimu „Mūsų Atlanto vandenynas augimu ir
vystymuisi“. Gruodžio 6-7 d Briuselyje 2018 m. ES žemės ūkio perspektyvų konferencija.
Gruodžio 10-14 d. Romoje Viduržemio jūros bendrosios žuvininkystės komisijos forumas.
Gruodžio 12-13 d. Antverpene EIP-AGRI seminaras „Daugiapakopės žemės ūkio ir kaimo vietovių
skaitmeninimo strategijos“. Buvo inicijuotos ir įsteigtos penkios naujos EIP-AGRI grupės įvairiems
žemės ūkio klausimams nagrinėti: dirvožemio druskinimo; dirvožemio taršos; ūkių ir miškų pajamų
įvairinimo; bitininkystės tvarumo ir grupė siekianti rasti būdus maažinti antibiotikų naudojimą
paukštininkystėje. Pranešta apie vasario 6-7 d. (Vilnius, Lietuva): Europos inovacijų partnerystės
seminarą apie „naujas ūkių įvairinimo galimybes žiedinėje bioekonomikoje“. Informuota apie
numatomą 2019 m. balandžio 1-2 d. Briuselyje susitikimą „ES ir Afrikos bendradarbiavimas pagal
programą „Horizontas 2020: Maistas mitybos saugumas ir tvarus žemės ūkis“. (Medžiaga
pridedama). Buvo pateikta informacija apie atnaujintus PRIMA kvietimų rezultatus, pažymint, kad
galutinai Programos komitetas bus informuotas vasario mėn. posėdyje.

2) Visuomeninių iššūkių 2 (SC 2) 2018-2020 metų darbo programos 2020 siems atnaujinimus
pristatė p. D. Amato (RTD.F1) ir p. M. Duponcel (AGRI.B2). Pranešėjai pateikė bendrą
atnaujinimų apžvalgą, pateikdami išsamią informaciją apie naujas temas ir naują kvietimą. Taip pat
buvo pateikta informacija apie darbo programos priėmimo terminus. Buvo numatyta dokumentą po
papildymų svarstyti artimiausiame posėdyje. Pasisakymuose dalyvavo delegatai iš grupės šalių:
Vokietijos atstovai domėjosi projekto rėmimų finansų paskirstymo detales. Prancūzijos atstovė
paprašė išsamesnės informacijos apie tai kaip buvo suformuoti kvietimai ir prioritetai, jų
pasirinkimo motyvus, priskirtus naujojo kvietimo temoms. Tam pritarė Ispanijos ir Jungtinės
Karalystės atstovai. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl dalies tematikų išėmimo projekte ir tam tikrų
tematikų turinio apimčių. Jungtinės Karalystės atstovas išreiškė susirūpinimą dėl darbo programoje
susietų veiklų (RIA ir IA), kurių susiejimą pasiūlė peržiūrėti. Išreiškė susirūpinimą dėl tam tikrų
tematikų apimčių neapibrėžtumo. Ispanijos delegatas išreiškė nusistebėjimą dėl naujų tematikų
apimčių ir finansavimo. Pasiūlė kitokius būdus finansuoti projektus. Paragino delegatus siųsti savo
siūlymus, kaip įgyvendinti šią temą ir kur jie galėtų būti geriau įtraukti į darbo programą.
Portugalijos ir Šveicarijos delegatai palaikė šiuos siūlymus. Italijos delegatai paprašė išsamiai
paaiškinti dėl kai kurių temų naujai finansuojamuose ir jau įgyvendinamų projektų koordinavimo.
Išreiškė nuogąstavimus, patikrinimų korektiškumo. Tada jie išreiškė susirūpinimą dėl tema SFS-09
įgyvendinimo poveikį didinantį gyvūnų baltymų poreikį ES, kas neatitinka PSO rekomenduojamų
lygių. Buvo pateikta daugiau pastabų dėl tematikų ir šaukimų planų darbo programoje ir dėl per
mažo dėmesio kai kurioms tematikoms. Kaip antai Airijos delegatai pasigedo gausesnio dėmesio
jūros ir vandenynų klausimais.
Pirmininkaujantys padėkojo už išsakytas pastabas ir paklausimus ir pažadėjo atsižvelgti tinkamai.
Taip pat pažymėta, kad yra laukiami kitų delegacijų pastebėjimai raštu. Nuspręsta išsamiau aptarti
tam tikras temas vėlesniam darbų etape. Diskutuota taip pat dėl kai kurių kitų detalių ir tematikų
tinkamumo tikslinamoje darbo programoje. Buvo taip pat pažymėta, kad dalis tematinių
pavadinimų turėtų pasitarnauti, rengiant tolesnius bendrųjų programų planus.
3) Atnaujinimus Programos Europos Horizontai rengimui pristatę EK atstovai, pažymėjo, kad tai tik
planuojamų naujos programos apmatai, kuriuos bus galima nagrinėti ateityje. Buvo pristatyta
finansavimo ir struktūros etapai ir formuojamų klasterių išskyrimas. Informacija buvo priimt
dalyvaujančiųjų domėn.
4) Pristatytas klausimus apie antrojo etapo „SC 2“ 2018 m. kvietimus ir vieno etapo RUR-20-2019
temoje rezultatų vertinimus. (Pranešimai pridedami). Klausimus uždavė visa grupė Valstybių narių
ir kitų šalių atstovų. Prancūzijos atstovai teiravosi dėl informacijos apie partnerius pasiūlymuose,
pateiktuose pagal pirmojo dviejų etapų procedūros etapą. Šiam teiravimuisi pritarė ir daugiau
delegatų. Ispanijos atstovas teiravosi apie galimybes gauti paramą iš kitų šaltinių. Pabrėžė poreikį
atkreipti dėmesį į kai kurias tematikas, esant papildomos galimybėms gauti paramą iš kitų šaltinių.
Pirmininkaujantys EK atstovai patvirtino, kad, jei bus prieinamas papildomas biudžetas, bus
atsižvelgta į delegatų pateiktus pasiūlymus. AGRI trumpai pristatė dviejų etapų projektus SFS-52018 „FF-IPM“ ir SFS-29-2018 „INVITE“, kurie buvo finansuojami dėl itin aukštos kokybės ir
paramos platesnei augalų sveikatos politikai. Buvo taip pat patvirtinta informacija apie būsimus
dalyvius į pirmąjį etapą.
5. Pristačius Nepriklausomų stebėtojų antrojo etapo „Visuomenės iššūkis 2“ ataskaitos 2018 m. ir
vieno etapo temoje RUR-20-2019 rezultatų ataskaita. Buvo pristatyta vertinimo metodika ir pats
vertinimo procesas. Vertinimo ataskaitos autoriai išsakė rekomendacinio po dėl būsimo darbo.
Atliktam darbui buvo pritarta ir pažymėta, kad organizavimo ir valdymo procesas gerai atliktas.
Jokių klausimų dėl šio darbotvarkės klausimo nebuvo.
6. Pristatant ir svarstant kitus papildomus klausimus, EK atstovai pristatė informaciją apie
Tarptautinį Bioekonomikos Forumą (TBF), kuris buvo organizuotas pačios komisijos. Nurodyta,
kad siekiai buvo sukurti lanksčią daugiašalį mechanizmą, kuriame pasauliniai partneriai galėtų
aptarti bendrus teminius iššūkius mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ir su jais susijusią politiką.
Aptarti šalių dalyvių ir potencialių kandidačių į TBF narius klausimai. Buvo pristatyta TBF
organizacinė ir svarbiausieji mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetai, kurie yra labai svarbūs,
kuriant pasaulinę ir tvarią bioekonomiką.

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Dauguma pateiktos medžiagos informacinio pobūdžio, aktualių sprendimų nebuvo priimta.
Informacija priimta dėmesin.
Kitas H2020 SC2 komiteto posėdis planuojamas 2019 m. vasario 12 d. Susitikime pagrinde
numatoma kalbėti apie SC 2 darbo programos 2018-2020 m. atnaujinimus.
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Dabartiniame H2020 SC 2 DP įgyvendinimo etape Lietuvos mokslo institucijoms, individualiems
tyrėjams ir mokslinę veiklą administruojančioms atsakingoms institucijoms dera nuosekliai
susipažinti su būsimomis programos tematikų prioritetais ir sekti tolesnius H2020 programos
įgyvendinimo dokumentų rengimo etapus.
Ruoštis kitam H2020 SC2 posėdžiui.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Išdalintoji pranešimų medžiaga.

6. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis 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@gamtc.lt
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