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: Šeštasis Finansuotojų Tarybos prie
Horizontas 2020 programos tikslo “Ateities ir besiformuojančios technologijos” (“FET Flagships
Board of Funders (BoF)”) posėdis, Briuselis, gegužės 15 d., 2017, dalyvavo 53 delegatai (Delegatų
sąrašas Priede Nr. 2).
2. Svarstyti klausimai: 1. Grafeno Flagship‘as: dabartis, sekantys etapai ir bendradarbiavimas
Partnerystės projektų rėmuose.
3. „Human brain“ (HBP) Flagship‘as: dabartis, sekantys etapai ir bendradarbiavimas Partnerystės
projektų rėmuose..
4. Flagship‘ų tarpinio vertinimo rezultatų aptarimas.
5. Lietuvos veiklos grafeno tyrimų srityje.
6. Pasirengimas Kvantinės technologijos (QT)Flagship‘o veiklai: įgyvendinimo ir valdymo modeliai.
7. QuantERA informacija apie bendrus kvietimus.
8. FLAG-ERA informacija apie bendrus kvietimus.
9. Baigiamosios diskusijos.
3. Posėdžio eigos apibendrinimas: Grafeno Flagship‘o koordinatorius J. Kinaret pristatė pagrindinių
(Core) vykdytų projektų rezultatus bei pasiekimus, numatytus Grafeno Kelrodyje. Pažymėta, kad
sekančiame etape bus siekiama pritraukti vykdomuose projektuose daugiau pramonės atstovu, tuo pačiu
Grafeno Flagship‘ui orientuojantis didesnių TRL kryptimi (https://www.flagera.eu/wpcontent/uploads/2016/02/02-J.-Kinaret-BoF-May-2017.pdf). HBP atstovė K. Amunts nušvietė pastarojo
laikotarpio pasiekimus, pažymėdama, kad didžiausi iš jų pasiekiami integruojant skirtingų sričių
specialistų pastangas. Sekantis HBP etapas yra orientuojamas į Europinės infrastruktūros smegenų
veiklos tyrimams vykdyti sukūrimą (https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2016/02/03-HBP-BoFMeeting-KA-CE-15.05.2017.pdf). ES komisijos atstovas A. de Touzalin kalbėdamas apie Flagship‘ų
tarpinio vertinimo rezultatus kvietė diskutuoti koks modelis turėtų būti taikomas Flagshipam‘s
sekančiame Bendrosios programos (BP) etape ir kaip atrinkti naujus Flagship‘us BP9
(https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2016/02/04-EC-Interim-Evaluation-RecommendationsBoF-2017.05.15.pdf). Lietuvos deleguotas R. Ramanauskas pristatė Grafeno tyrimus, vykdomus Fizinių
ir technologijos mokslų centre (https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2016/02/05-Grapheneresearch-in-Lithuania-BoF-May-2017.pdf), akcentuodamas, kad pateikta informacija galėtų padėti
Lietuvos atstovams įsijungti į grafeno Flagship‘o veiklą. QT atstovas T. Calarco supažindino su QT
Flagshipo veiklų koordinavimo ir Flagship‘o valdymo modeliu projektu (https://www.flagera.eu/wpcontent/uploads/2016/02/06-T.-Calarco-QT-governance-BoF-2017.05.15.pdf). Lenkijos atstovas K.
Banaszek pristatė Quant-ERA kofinasuotų statistikos rezultatus (https://www.flagera.eu/wpcontent/uploads/2016/02/06-T.-Calarco-QT-governance-BoF-2017.05.15.pdf), o Prancūzijos atstovas E.
Geoffrois FLAG-ERA kofinasuotų projektų statistiką (https://www.flagera.eu/wpcontent/uploads/2016/12/FLAG-ERA_JTC2017_Statistics_1st_step.pdf).
10. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: prašyti ES komisija pareikšti nuomonę dėl QT valdymo
organų struktūros projekto, bei Flagship‘ų veiklos modelio BP9 programos rėmuose. Nuspręsta:
Sekantį BoF posėdį surengti Briuselyje 2017 m. rugsėjo 18 d.
11. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
12. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
1. Priedas Nr. 1: Posėdžio dienotvarkė.
2. Priedas Nr. 2: Posėdžio protokolas su dalyvių sąrašu.
3.Priedas Nr. 3. Flagship‘ų tarpinio vertinimo tekstas.
Dalyvių pristatyta medžiaga (https://www.flagera.eu/about/policy-context/board-of-funders/)
13. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas): Rimantas Ramanauskas, Fizinių ir technologijos mokslų centras,

direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, 869829865,
rimantas.ramanauskas@ftmc.lt

