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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:
„Horizontas 2020“ komitete „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“ 2018.02.19,
Briuselis, ekspertas Ignas Šlapkauskas
2.
Svarstyti klausimai:
Įžanga:
Darbotvarkės partvirtinimas
2017m spalio 12 d. susirinkimo protokolo patvirtinimas
Programa “EIC pilot”: projekto būklės apžvalga ir papildymai ir naujiniai
Programa 'Innovation in SMEs'”:
Darbo programa “Work-programme 2018-2020”, pirmas papildinys ir esamos būklės
pristatymas
Darbo programa “Work-programme 2016-2017”, esamos būklės pristatymas
Programa "Access to Risk Finance" esamos būklės pristatymas:
“Work-programme 2018-2020”
“Work-programme 2016-2017”
Papildomi klausimai:
Valstybės pagalbos ekspertų grupės esamos būklės pristatymas
Pan-European Venture Capital Fund-of-Funds esamos būklės pristatymas
Enterprise Europe Network: vizijos pristatymo dokumentas
3. Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
2. Programa “EIC pilot”: projekto būklės apžvalga papildymai ir naujinimai
Yra pataisyta 7p. ir 60 p. Pataisymai susiję su mažų projektų pradinių stadijų (TRL4,5) įtraukimu
specifinėse programose.
Per ataskaitinį laikotarpį “EIC pilot “inovacijų programa Buvo pristatyta Bulgarijoje.
3. Programa 'Innovation in SMEs'”:
Darbo programa “Work-programme 2018-2020”, pirmas papildinys ir esamos būklės pristatymas
Nuskambėjo prašymas, papildyti Key Account Manager (KAM) iš EEN tinklo, įtraukimą projektams:
FTI ir FET Open. Trumpai pristatytos INOSUP programos.
Darbo programa “Work-programme 2016-2017”, esamos būklės pristatymas
INOSUP-x- 2017 Sekančiam susitikimui bus pateikta suvestines bei pasirinkti 4 projektai analizei.
Pasirinkti klasteriniai projektai analizei bei rezultatų pasiskirstymas tarp krypčių pristatytas skaidrėse.
Pamatuoti KPI parodė, kad INOSUP padeda mobilizuoti SMI eksporto vystymui. Naujiena – paraiškų
vertinimui pritraukiami verslo investuotojai papildomai padeda atlikti vertinimo procedūras. Bet
informacijos pateikimas yra labai fragmentuotas ir sunkiai suprantamas. INOSUP orientuojasi į
klasterius ir asocijuotiems asmenims. Kadangi informacija pateikiama klasteriams, SME turi per
klasterių ekosistemą gauti šią informaciją.
Platesnė informacija pateikiama skaidrėse.
Buvo atlikta Inosup 2 analizė (priemonės esmė – pritraukti tyrėjus iš kitų šalių vieniems metams į
SME). Tarpiniai duomenys parodė neproporcingumus: daug Olandijos įmonių, ir mažai Vokietijos
įmonių aktyvumo.
Inosup 2 apimtyje atliekamas „Core training“ ir SME, ir mokslininkams – pasiteisino, bei bus plečiama
veikla.
Kas taisytina:
Projektų pradžios data nuo rugsėjo mėn. – yra kliūtis kai kuriais atvejais.
Nenaudoja EURAXESS o naudoja LinkedIn talentų paieškai.
Vyksta vėlavimai dėl vizų ir kitų persikraustymo dalykų.
EEN pristatyta organizacijos veiklos analizė pagal 2015/16 duomenis. Apibendrinant prezentaciją,
galima teigti, kad pagrindinė veikla yra „KAM activities“. Per programos vykdymo laikotarpį keliais
kartais sutrumpėjo KAM parinkimo laikas, sutrumpėjo kartais koučingo identifikavimo laikotarpis, ir

koučingo pasitenkinimo lygis pasiekė 84%. Iš EC pusės, EEN organizacija yra tinkama atlikti KAM ir
kitas veiklas, kadangi EEN centrai yra pasiskirstę beveik visose EU vietovėse, turi vietinių rinkų ir
mentaliteto gerą supratimą. Yra didelė, virš 7500 įmonių duomenų bazė ir naudojama efektyviai. ¾
SME įmonių pasiekė du ir daugiau KPI padidėjimo. Vykdomi EEN darbuotojų nuolatiniai mokymai
(941 iki dabar), 14 tematikų seminarai, daugiau nei1300 webinarų lankytojų iki dabar.
4. Programa "Access to Risk Finance" esamos būklės pristatymas:
“Work-programme 2018-2020”
“Work-programme 2016-2017”
Dauguma informacijos buvo pateikta komiteto nariams, neskirta platinimui. Tai susiję su būsimomis ,
dar nepatvirtintomis veiklomis. Pristatyta INOFIN situacija, (pagrinde ne SME skirtos veiklos)
FINANCE BLENDING projektas vėluoja, ir sekančio susitikimo metu bus pateikta atnaujinta
informacija.
Papildoma informacija pateikta skaidrėse.
Papildomi klausimai:
Valstybės pagalbos ekspertų grupės esamos būklės pristatymas. Planuojama grupės veiklą
stabdyti, nes nebėra buvusio aktualumo. Iškelta mintis, kad „Seal of excellence“ gali būti pripažįstami
atskirose šalyse, pagal galiojančius šaukimus, jei šalis perkelia „SME Instrument“ šaukimus, nekeičiant
turinio, finansavimas bus pripažįstamas tinkamu.
Pan-European Venture Capital Fund-of-Funds esamos būklės pristatymas.
Pristatyta dabartinė situacija, derybų eiga.
Enterprise Europe Network: vizijos pristatymo dokumentas
Nauja programa yra pateikta EEN internetiniame puslapyje. Pristatyta bendra koncepcija, komiteto
nariams paaiškinta, kodėl vykdoma vizijos evoliucija, o ne revoliucija. Tai yra dėl pasirinktos
dabartinės krypties tegiamo įvertinimo. Patvirtinimas iš verslo pusės ir augantis rinkos poreikis plėsti, o
ne keisti siūlomas paslaugas. Pateikti pagrindiniai vizijos principai:
Regioninio lygio bendradarbiavimo išplėtimas.
Paruošti planą geresniam matomumui ir žinomumui užtikrinti
Plėsti ir kokybiškai gerinti KAM veiklas.
„No wrong door“ principas pasiteisino, jį reikia plėtoti.
Tai atsispindės 2020 programoje ir kvietimuose.
Komisijos nariai trumpai pristatė SME Instrument vertinimo procedūros pokyčių įgyvendinimo
eigą.
SME Instrument inovacija. Antrą vasario savaitę vyko SME instrument Phase II interviu su 13 balų
barjerą praėjusiomis įmonėmis. Pareiškėjų skaičius ženkliai nukrito. Pristatyta ataskaita apie
„Keywords – 82% naudojo panašius raktažodžius. Atitinkamai, rengiant paraiškas reikia naudoti
tinkamiausius raktažodžius, nes dėka jų, bus nukreipta į vieną iš šešių vertinimo komandų.
Suformuotos vertintojų komandos sudėtis buvo iš 38 dalyvių, viso, vertinimo komisijos kandidatų
sąrašą sudaro 88 ekspertai (galima rasti EC komisijos puslapyje: https://ec.europa.eu/easme/en/news ).
Atrinktos įmonės, kurios įveikė 13 balų barjerą, pristatė panelėje projektus, iš kurių 46 % buvo įvertinti
A balu. B įvertinimus daugumoje gavo mažiau į rinką orientuotos įmonės, arba įmonės, kurios labai
greitai pritrauktų VC finansavimą.
Išvados: panelinis pristatymas turėjo didelį pasisekimą ir bus tęsiamas toliau.. Interviu metu buvo daug
aštrių klausimų ir nesusipratimų – IPR – ar tikrai bus apsaugota ar įmonė pajėgi iš IP pereiti į IPR lygį.
Ar įmonės kurios pristatomos kaip ateities partneriai – tikrai tą darys, kokie įrodymai? Kas pasikeitė
nuo to laiko kai buvo pateiktas pasiūlymas? Vertinimo komisija ieškojo įmonių kurios tikrai turi ir bus
paskatintos didelei augimo perspektyvai. Buvo nemažai įmonių kurios pagal paraiškos balus nebūtų
gavusios finansavimo, o pristatymo metu tapo aišku, kad projektai turi didelį potencialą, ir atvirkščiai,
gerai parašytos paraiškos, o giliau pasiaiškinus, projektai ar komandos pasirodė silpni. Kelios įmonės
įrodė, kad joms dabar reik finansavimo, nes projektai aktualūs ir turi proveržio galimybes, nors EU nėra
konkurencijos, ji kyla iš kitų šalių ir tie projektai sulaukia didelio finansavimo valstybiniu lygiu.
Patarimas – paruošti skaidres, rengiant paraišką nes po oficialaus pakvietimo pristatyti projektą
Briuselyje, lieka tik kelios dienos ir pateikus skaidres bei komandos sudėtį, pakeitimai nebegalimi.
Kiekviena įmonė gavo aiškų atsakymą panelinio pristatymo metu kas patiko, kas nepatiko.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:

Išreikštas pritarimas svarstytiems klausimams ir pataisytoms programoms.
Numatyta preliminari sekančio posėdžio data: 2018 gegužės mėn.

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Pristatyti šio posėdžio naujienas suinteresuotoms šalims seminaro Lietuvoje metu ir tiesioginio
susitikimo su ENN atstovais metu.
Gal būtų prasminga skirti resursų bei susisiekti su High-Level Group of Innovators nariais ir
užmegzti artimesnius santykius, pasikviesti į Lietuvą pristatyti ateities viziją bei formuoti SME ateities
kryptis aktyviai, nes ši grupė turi galimybę įtakoti komisijos ateities vizijos formavimą.
Suorganizuoti suinteresuotų šalių susirinkimą Lietuvoje ir apsitarti uždavinius sekančio posėdžio
darbotvarkei ir posėdžiui.

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Visa informacija yra pateikta bendroje duomenų bazėje

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Ignas Šlapkauskas, direktorius „Saulės vėjo aruodai“ UAB, 699 20229, ignas@sva.lt

