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2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Item 1. Opening of the meeting
Posėdžio pirmininkas informavo apie naujus šalių atstovus ir ekspertus Komitete:
Ms Theresa BAUER (Austrija), Mr Fabrice Quertain (Belgija), Ms Zsófia HARTYÁNYI
(Vengrija), Mr Juan Francisco REYES SÁNCHEZ (Ispanija), Ms Åsa VAGLAND ir Mr Mikael
SUNDH (Švedija), Mr Ryan NEALE (JK), Ms Adalheidur JONSDOTTIR (Islandija).
Item 2. Approval of the draft agenda

Pagrindinis šio klausimo tikslas – patvirtinti darbotvarkę, prieš tai pasitikslinus, ar bus išsakomos
atskirų šalių nuomonės sekančiais klausimais:
1. H2020 WP 2019 korekcijos;
2. Tolimesnė diskusija apie H2020 Work Programme 2020, pristatant projekto INTEND rezultatus;
Posėdžio pirmininkas informavo apie rengiamą 2-ąją Europos konferenciją “Automated Driving
(CAD 2019)” bei įsteigtą H2020 prizą projektui “Clean Engine Retrofit”.
Rumunijos delegacijos atstovas paprašė į 9-ąjį klausimą įtraukti informaciją apie renginį Aerodays
2019.
Item 3.
Approval of the draft minutes of the 24th meeting held on 20 November 2018
Ši informacija buvo išsiųsta Komiteto nariams ir ekspertams 2018 m. gruodžio 6 d. su prašymu
pateikti savo komentarus iki 2019 m. sausio 7 d. Pirmininkas informavo, kad buvo atsižvelgta į
Švedijos atstovų siūlymus ir galutinis pataisytas dokumento variantas yra prieinamas šalių
atstovams nuo 2019 m. sausio 28 d. per CIRCABC.
Daugiau klausimų svarstyta nebuvo.
Item 4.
Information by the Chair
Pristatyta sekanti informacija:
a)
CAD 2019 pasiruošimo darbai:
Antroji Europos konferencija “Connected and Automated Driving (CAD 2019)” įvyks 2019 m.
balandžio 2-3 d. Briuselyje. Patvirtinta, kad trys ES komisarai sutiko skaityti pranešimus plenarinės
sesijos metu. Į šį renginį galima registruotis per EUCAD ir RTD tinklalapius.
b)
Informacijos atnaujinimas apie Strategic Research and Innovation Agenda (STRIA)
valdymo grupę:
nariams buvo trumpai primintas STRIA kontekstas ir kad valdymo grupė buvo surengusi savo
antrąjį posėdį 2018 m. gruodžio 11 d. Posėdžio metu jo dalyviai buvo supažindinti su CAT, Smart
Mobility in urban areas ir Transport infrastructure projektų darbo grupių veikla. Trumpai pristatyta,
kad:
- CAT darbo grupės ataskaita bus pateikta 2019 m. pavasarį;
- paskutinis Smart Mobility in Urban areas darbo grupės posėdis vyko 2018 m. lapkričio 26-27 d.
Graco mieste, Austrija. Jo metu įvardintos penki papildomi tyrimų objektai, būtini veiksmų plano
įgyvendinimui: dronai ir judumas mažame aukštyje, geriau veikiantys modeliai, integruotos
mobilumo sistemos; keitimasis duomenimis ir infrastruktūra, bei tarpusavio sąveika. Veiksmų planą
planuojama parengti 2019 m. pavasarį.
- Transport infrastructure veikloje, pirmas pasikeitimas nuomonėmis tarp šalių narių vyko 2018m.
gruodžio 12 d., kurio metu kalbėta apie infrastruktūros adaptavimo iššūkius, technologinį vystymą,
naujų teisės aktų kūrimą ir t.t. Du nauji susitikimai numatyti 2019 metų pirmame ketvirtyje.
Sekantis STRIA valdymo grupės posėdis numatytas 2019 m. birželio 4 d.
Item 5.
Revision of H2020 Work Programme 2019 : opinion
Posėdžio pirmininkas dalyviams priminė apie WP2019 atnaujinimus, kuomet buvo įtraukta nauja
ekspertų grupė, kurios pagrindinė užduotis – konsultuoti specifiniais etikos klausimais, galinčiais
kilti bepiločių transporto priemonių diegimo ir eksploatavimo metu. Buvo paklausta formali
Komiteto narių nuomonė apie Transport H2020 WP2019 dokumento turinį. Į šį klausimą buvo
gautas vieningas pozityvus atsakymas.

Item 6.
Transport WP 2020 - third discussion
Šiuo klausimu buvo nagrinėtas konsoliduoto Transport Work Programme 2020 dokumento turinys,
atstovų peržiūrai išsiųstas 2019 m. sausio 25 d. Tai Transportui skirta bendro H2020 Work
programme 2020 dokumento dalis. Paaiškinta, kad Transport part (part 11) bendrame H2020 WP
2020 dokumente sudaro 25 tematikos, tarp kurių Blue Growth iniciatyva padalinta trims su
transportu susijusiems šaukimams: MG, ART ir GV. Taip pat, dvi su transportu sietinos tematikos
buvo patalpintos į specialų tarpdisciplininį kvietimą, susijusį su baterijų naudojimu.
Item 7.
Outcome of the second stage of the MG2018 Two Stages call and information on
submission of proposals under 1st stage of MG 2019 Two Stages call
Gabriel Mialocq (INEA, Unit R.1 'Programme Support, Coordination & Communication') pristatė
dviems vertinimo pakopoms priskirtą 2018 metų šaukimo MG-2018 galutines išvadas. Jos buvo
išsiųstos naudos gavėjams 2019-01-11 (Legal TTI 19/02/2019), grįžtamo ryšio iš kurių tikimasi
sulaukti iki 2019-05-19.
Dalyviai taip pat buvo supažindinti su 2019 metų pateiktų paraiškų (MG kvietimas, dvi vertinimo
pakopos) pirmos pakopos, pasibaigusios 2019-01-16, vertinimo rezultatais.
Komiteto nariai buvo paprašyti paraginti daugiau ekspertų registruotis duomenų bazėje.
Item 8.
Policy input from relevant projects: INTEND: development of a research agenda for a
forward looking transport sector
Prof. Dr Massimo Moraglio, iš The Technische Universität Berlin bei INTEND projekto partneris
pristatė pagrindinius rezultatus šiais klausimais:
1. Transporto tyrimų spektro analizė;
2. Naujų prioritetinių krypčių įvardijimas bei jų įtaka su tyrimais susijusiems poreikiams;
3. Ateities transporto tyrimų poreikių ir prioritetų identifikavimas.
Item 9.
AOB
a)
artėjanti konferencija TRA2020–"Rethinking transport - towards clean and inclusive
mobility" Helsinkyje, Suomija. https://traconference.eu/
b)
artėjantis Clean Sky renginys 2019 m. balandžio 9-10 d. Briuselyje.
c)
AGM sistemos pristatymas. AGM yra nauja Europos Komisijos svetainė, skirta
planuoti ir organizuoti posėdžiams, kuriuose dalyvauja išorės ekspertai. Tai bandomoji internetinė
posėdžių organizavimo priemonė, kuria jau naudojasi 635 naudotojai.
c)
artėjantis Aerodays 2019 renginys Rumunijoje

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Posėdžio metu reziumuota, kad iki pavasario posėdžio reikia finišuoti su Programos Horizon 2020
Veiksmų plano 2020 metams redakcija.
Sekantis posėdis numatomas 2019 m. balandžio 16 d. Briuselyje.

4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
2019 m. kovo mėnesį inicijuoti diskusiją apie Veiksmų planą 2020 metams bei Lietuvos poziciją
dėl naujojo laikotarpio.

5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Pridedama posėdžio darbotvarkė, bei Lietuvos ekspertų dalyvavimą Komiteto posėdyje
patvirtinantis dokumentas – renginio dalyvių sąrašas su parašais. Posėdžio metu demonstruotos
skaidrės yra prieinamos adresu https://circabc.europe.eu
6. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas):
Laurencas Raslavičius, dr. vyriaus. m. d., Kauno technologijos universitetas, Mechanikos
inžinerijos ir dizaino fakulteto mokslo prodekanas.

Dalyvio parašas
_________

