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: Septintas Finansuotojų Tarybos prie
Horizontas 2020 programos tikslo “Ateities ir besiformuojančios technologijos” (“FET Flagships
Board of Funders (BoF)”) posėdis, Briuselis, gruodžio 1 d., 2017, dalyvių sąrašas bei posėdžio
protokolas organizatorių bus parengti vėliau.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Svarstyti klausimai: 1.Esama Grafeno ir „Human brain“ (HBP) Flagship‘ų padėtis.
FLAG-ERA naujienos.
Būsimųjų Flagship‘ų vertinimo principų išvados.
Kvantinės technologijos (QT) Flagship‘o tikroji padėtis: valdymo modeliai.
QuantERA naujienos.
Baigiamosios diskusijos.

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: ES komisijos atstovas A. de Touzalin nušvietės HBP ir Grafeno
tikrąją padėtį ,paminėjo esminius šiais metai vykusius renginius, pirmuosius rezultatų taikymo sėkmės
atvėjus, apžvelgė Flagship’ų dalyvių sudėtis. (https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2017/12/02State-of-Play-of-Flagships-BoF-2017.12.01.pdf). FLAG-ERA koordinatorius E. Geoffrois supažindino
su FLAG-ERA naujienomis, pateikdamas 2017 metų Bendrus tarpnacionalinius kvietimus Grafeno ir
HBP Flagship‘ų srityse. Įvardintos konkrečios pateiktų paraiškų sritys ir finansų apimtys tekusios
atskiroms šalims (https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2017/12/03-FLAG-ERA-BoF2017.12.01.pdf). ES komisijos atstovas A. de Touzalin supažindino su būsimų panuojamų Flagship’ų
atrankos principais (https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2017/12/04.1-Future-Flagships-Callfor-preparatory-actions-BoF-2017.12.01.pdf), bei aptartas Aukšto lygio Estijos pirmininkavimo ES
organizuoto renginio skirto Flagship’ų ateities svarstymams išvados (https://www.flagera.eu/wpcontent/uploads/2017/12/04.2-Future-Flagships-Estonian-Presidency-event-BoF-2017.12.01.pdf). QT
Flagship’o koordinatoriuss G. Kalbe pristatė Flagship’o valdimo principus bei struktūras
(https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2017/12/05-QT-Flagship-governance-BoF2017.12.01.pdf). QuantERA koordinatorė S. Kostka pristatė QuantERA konsorciumo sudėtį bei
QuantERA 2017 metų kvietimų statistinius rezultatus (https://www.flagera.eu/wpcontent/uploads/2016/02/06-QuantERA-BoF-2017.12.01.pdf).
8. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Nuspręsta: Tęsti diskusijas dėl nacionalinių bei regioninių
iniciatyvų siekiant sinergijos BP9 programos modelio įgyvendinimo. Sekantį BoF posėdį surengti
Briuselyje 2018 m. balandžio mėn.
9. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: siūlyti ekspertų kandidatūras būsimų Flagship‘ų paraiškų
vertinimui.
10. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
1. Priedas Nr. 1: Posėdžio dienotvarkė.
Dalyvių pristatyta medžiaga (https://www.flagera.eu/about/policy-context/board-of-funders/)
11. 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

