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1. Svarstytas klausimas:
Posėdžio darbotvarkė:
1. Opening of the meeting
2. Approval of the draft agenda
3. Approval of the draft minutes of the meeting of 7 February 2019
4. Information by the Chair
5. Presentation of the fourth edition of the Transport Research and Innivation achievements report
(2018)
6. Revision of H2020 WP 2020: formal opinion;
7. Outcome of CAD 2019 conference
8. Policy input from relevant projects (MOBILITY4 EU)
9. Other business (TRA2020 state of play; Info on Aerodays 2019 and Le Bourget 2019)

2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Posėdis tradiciškai prasidėjo patvirtinant darbotvarkę bei praėjusio posėdžio protokolą. Šiais
klausimais posėdžio dalyviai esminių klausimų ar pastabų neturėjo.
Kertiniu posėdžio klausimu buvo H2020 programos veiksmų plano 2020 metams galutinis
aptarimas(ketvirta diskusija šiuo klausimu). Posėdžio pirmininkė p. Clara de la Torre, visų pirma,
padėkojo visiems komisijos nariams, kurie vasario mėn. 7 d. posėdyje ir po jo pateikė svarbius
pasiūlymus 2020 metų H2020 Darbo Planui (WP), kurie buvo deramai įvertinti rengiant WP 2020
galutinės redakcijos projektą. Pasiūlymus, kurie buvo inkorporuoti į WP 2020 programos tematiką
po vasario 7 d. posėdžio, trumpai pristatė atskirų sektorių ekspertai ir pareigūnai (iš EK pusės).
Galutinės diskusijos metu Graikijos ir Vengrijos atstovai siekė pasitikslinti kai kurias temų MG -4.9
ir MG – 4.10 užduočių formuluotes, tačiau diskutuotinos formuluotės jau nebuvo koreguojamos.
Posėdžio pirmininkė griežtai laikėsi pozicijos, kad jau išseko laikas tolesnėms diskusijoms bei 2020
metų WP teksto korekcijoms, nes antraip, Europos Komisija nespės laiku patvirtinti H2020 WP 2020
ir dėl to nebus įmanoma 2019 metų rugsėjo mėn. paskelbti konkursinio kvietimo teikti paraiškas WP
2020 projektams. Vienintelė išimtis buvo padaryta Bulgarijos atstovui, kuris pateikė labai nedidelę
temos MG -4.7 vieno sakinio korekciją,

Posėdžio pirmininkė informavo, kad WP 2020 Europos Komisija turėtų patvirtinti 2019. birželio 27
d. (iš karto po posėdžio WP 2020 projektas buvo numatytas pateikti atitinkamoms EK institucijoms
derinti)., o 2019 birželio 28d WP 2020 turi būti publikuota. Pirmas MG –TwoStages kvietimas turėtų
būti paskelbtas 2019 metų rugsėjo pradžioje ir uždarytas po 4 mėnesių. Keletas delegacijų atkreipė
dėmesį, kad 2020 sausio pradžia nėra palankus laikas paraiškoms teikti ir prašė nukelti šį terminą iki
sausio vidurio arba iki sausio antros pusės (2 savaitėms). Į tai posėdžio pirmininkė atsakė, kad 4 mėn
yra pakankamas laikas paraiškoms rengti.
Kiti posėdžio programoje pateikti klausimai atsidūrė „antrame plane“.
Nors posėdžio dalyvių dėmesį pritraukė ir 8 klausimu dr. Beate Mueller pateikta medžiaga apie
projekto MOBILITY4 EU tarpinius rezultatus. Projekto pristatyme buvo pateikta Europos transporto
sistemos vizija iki 2030 metų, fokusuojantis į veiksmų planą plėtojant „ creoss – modality“ ir „user
centric transport“, tam tikslui (vizijai) įgyvendinti formuojant specialias bendradarbiavimo
platformas ir tinklus.

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Esminiai posėdžio sprendimai: pritarti WP 2020 projektui, kviesti kitą komiteto posėdį 2019
spalio 3d. , o spalio 7 d kartu su INEA surengti H2020 Transportt Info dieną.

4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
4.1 Supažindinti su EK patvirtintu WP 2020 suinteresuotas Lietuvos institucijas ( pateikiant WP
liepos mėn) pradžioje .
4.2 2019 rugsėjo pirmoje pusėje organizuoti potencialių partnerių pasitarimą dėl potencialaus
bendradarbiavimo rengiant paraišką.
5. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas):
Algirdas Šakalys, dr., Vilniaus Gedimino technikos universitetas, transporto ir logistikos
kompetencijos centro koordinatorius, tel: +37068660
Dalyvio parašas
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