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: Dvyliktasis Finansuotojų Tarybos
prie Horizontas 2020 programos tikslo “Ateities ir besiformuojančios technologijos” (“FET
Flagships Board of Funders (BoF)”) posėdis, Briuselis, gruodžio 2 d., 2020 (video
konferencija), dalyvių sąrašas ir posėdžio protokolas bus pateikti vėliau, prieš sekančio BoF
posėdžio pradžią.
2.
Svarstyti klausimai 2.1. Grafeno Flagship‘o veiklos padėtis.
2.2. Quantum Flagship‘o veiklos padėtis.
2.3. „Human brain“ (HBP) veiklos padėtis.
2.4. FLAG ERA naujienos.
2.5. Battery 2030+ veiklos padėtis.
2.6. Grafeno ir HBP Flagship‘ai Horizon Europe
2.7.Baigiamosios diskusijos.
Posėdžio eigos apibendrinimas:
Grafeno Flagship‘o veikla.
Flagship‘o direktorius J. Kinaret pristatė dalyvių pasiekimus ir pasidalino įžvalgom apie
artimiausias perspektyvas.
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/Graphene-BoF_2020-01.12.2020.pdf
Quantum Flagship‘o veikla.
Strateginės patarėjų tarybos pirmininkas J. Mlynek supažindino su vykdomų tyrimų
darbotvarke ir pasiekimais:
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/20201125_QuantumFlagship_JM.pdf
P. Maillot pateikė tarpinę ataskaitą ir supažindino su ateities planais:
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/20201125_QuantumFlagship_JM.pdf
S. Kostka supažindino su QuantEra naujienomis:
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/QuantERA-BoF-02.12.20.pdf
„Human brain“ (HBP) Flagship‘o veikla.
Flagship‘o direktoriuė K. Amunts pristatė dalyvių pasiekimus ir pasidalino įžvalgom apie
artimiausias perspektyvas kuriant eBrains platformą.
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/BoF_HBP_021220_Katrin-AmuntsPawel-Swieboda.pdf
Flag ERA naujienos.
FLAG ERA naujienas ir apie ERA NET paramą Flagsipam‘s pristatė M-A.Neouze:
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/FLAGERA_BoF-12th_v1.1.pdf
Battery 2030+ veikla.
K. Edstrom supažindino su dabartine situacija Battery 2030+
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/BATTERY-2030-Status-Report-2-Dec2020.pdf
Grafeno ir HBP Flagship‘ai Horizon Europe
J.-F. Buggenhout supažindino su veikiančių Flaghipų perspektyvomis ateinančiame
finansavimo periode. Pranešimas kol kas nėra įkeltas į puslapį:
https://www.flagera.eu/about/policy-context/board-of-funders/
Baigiamosios diskusijos.
EK atstovas T Kordas informavo, kad tai buvo paskutinis šios kadencijos Finansuotojų tarybos
posėdis. EK bus svarstoma tolimesnė Flagship‘ų ir BoF (Finansuotojų tarybos) ateitis.

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: Po EK sprendimų.
Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: Lietuvos atstovai dalyvauja Quantum Flagship‘o
veikloje (A. Alkauskas FTMC) bei Battery 2030+ organizuojamuose renginiuose

(L.Vilčiauskas FTMC), su intencija įsijungti į Flagshipą, kai jis bus patvirtintas.
Suinteresuotiems asmenims išsiuntinėta posėdžio medžiaga.
1. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė): Priedas Nr. 1: Posėdžio dienotvarkė.
2. Pranešimų skaidrės.
4. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas): Rimantas Ramanauskas, Fizinių ir technologijos mokslų
centras, direktoriaus pavaduotojas mokslui ir eksperimentinei plėtrai, vyriausiasis mokslo
darbuotojas, 869829865, rimantas.ramanauskas@ftmc.lt

