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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“ 2018.05.18,
Briuselis, ekspertas Ignas Šlapkauskas
2.
Svarstyti klausimai:
Įžanga:
AGM sistemos pristatymas
1. Darbotvarkės partvirtinimas
2018m vasario 18 d. susirinkimo protokolo patvirtinimas
2.Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 ir FP9: esamos būklės pristatymas
3. Work-Programme "EIC pilot"
esamos būklės pristatymas
Programos priedai
4. Work-Programme "Innovation in SMEs"
a. 2016-2017
Action 14. Fast Track to Innovation Pilot: Paskutinis įvertinimas.
b. 2018-2020
esamos būklės pristatymas
INNOSUP-09-2018: konstravimas ir vystymas instrumento skirto investuotojams lengviau
priimti sprendimus dėl investavimo į didelio potencialo MVĮ
5. Darbo programa "Access to Risk Finance"
a. 2016-2017
esamos būklės pristatymas
klausimai -atsakymai
3. Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
2.Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 ir FP9: esamos būklės pristatymas
Kelių minučių pristatymas, pateikti programų pavadinimai ir bendrai apžvelgiami biudžetų matmenys.
Informacija skirta posėdžio dalyviams ir kai bus oficialiai patvirtinta bus skelbtina.
3. Work-Programme "EIC pilot", esamos būklės pristatymas
SME instrumento pristatymas, duomenys yra skirti vidiniam naudojimui.
SME Instrument inovacija. Kovo mėn. vyko SME Instrument Phase II interviu su 13 balų barjerą
praėjusiomis įmonėmis. Pareiškėjų skaičius po vasario mėnesio kritimo pradeda kilti į viršų. Pristatyta
atnaujinta ataskaita apie „Keywords“ – 83,4% naudojo tris raktažodžius 12,5% naudojo du
raktažodžius. Dar kartą pabrėžta, kad rengiant paraiškas reikia naudoti tinkamiausius raktažodžius, nes
dėka jų, bus nukreipta į vieną iš šešių vertinimo komandų. Suformuotos vertintojų komandos
sklandžiai dirbo. Atrinktos įmonės, kurios įveikė 13 balų barjerą, pristatė panelėje projektus, dalis
įmonių (86 %) buvo iš vasario mėn. pristatymo - gavusios B įvertinimus perteikė pasiūlymus ir perėjo
13 balų barjerą tik 30 % iš kurių šį kartą A įvertinimą gavo 35 % įmonių. Išvada – perteikimo
galimybės išlieka, laimėjimo tikimybė koreliuoja su įprastine laimėjimo tikimybe.
Išvados: panelinis pristatymas pasiteisino ir bus tęsiamas toliau be pokyčių. SME Instrument PH 1 buvo
fiksuotas 20 % kritimas iki 2009 vienetų, pasikeitus 2018 paraiškų sąlygoms; antrasis kvietimas sulaukė
2149 paraiškų ir fiksuojamas paraiškų skaičiaus augimas. Pastabų priemonei neišsakyta.
Komiteto nariai rekomenduoja vertinimo komisijai MVĮ pateikus paraiškos vertinimo atsakymą,
paminėti, kad galima gauti pagalbą iš MVP ir EEN tinklo atstovų. Išsakyta pastaba, kad įmonės yra
vertinamos per daug iš investuotojų pozicijos, ir nėra žiūrima į rizikingesnius projektus – kas yra šios
priemonės tikslas.
EIC FTI laimėjimo procentas yra 10%. 2018.05.17 pateikta SME instrumento analizė, kurią galima rasti
EC puslapyje.
Programos priedai

Pateikti svarstymui, „EIC Programe draft“ priedų pataisymai (pateikiami pridedamuose dokumentuose),
komentarų ir papildymų nesulaukė, pritarta. Duomenys yra skirti vidiniam naudojimui.
4. Work-Programme "Innovation in SMEs"
a. 2016-2017 Action 14. Fast Track to Innovation Pilot: Paskutinis įvertinimas.
Pateikta ataskaita. Ataskaitos „Fast Track to Innovation Pilot (FTI -2015-2016) - Final Evaluation“
rengėjai pristatė įžvalgas ir metodiką, pagal kurią rengė tiriamąjį darbą.
Pakalbino 25 dalyvius, vykdė interviu su NCP, darė kiekybinius ir kokybinius tyrimus. Kalbino ir
nesėkmingų projektų vystytojus. Tikimybė laimėti yra žema - tik 4,74% (palyginus H2020 vidurkis 10,4%). Teigiami respondentų atsakymai pabrėžė šio instrumento svarbą kuriant naujas technologijas,
naujus gamybos metodus, naujas medžiagas ir naujus verslo modelius. NCP pagalba skyrėsi
priklausomai nuo šalių ir yra aiški koreliacija tarp „gerų“ NCP ir laimėjimo tikimybės. Negatyvūs
atsiliepimai pagrindiniai buvo dėl biudžeto ribotumo ir atgalinio ryšio iš paraiškų vertintojų pusės
kokybės. Išryškėjo problematika dėl IP ir IPR nesupratimo, bei TRL nepakankamo apibrėžimo,
palyginus su dažnai naudojamu „Comercial readines level“.
b. 2018-2020
esamos būklės pristatymas
Buvo pateiktas trumpas esamos INNOSUP situacijos pristatymas, duomenys yra skirti vidiniam
naudojimui. Bendros tendencijos 2018 jau pasirašyta 4 sutartys, bet šiuo metu laimėjimo tikimybė yra
labai žema.
INNOSUP-09-2018: konstravimas ir vystymas instrumento skirto investuotojams lengviau priimti
sprendimus dėl investavimo į didelio potencialo MVĮ
Pagrindinis iššūkis: didinti skaidrumą ir pasiekiamumą, inovacijų dalinimasis EU mastu.
Daroma įtaka: mažinti rizikas ir didinti investuotojų aktyvumą
Šios priemonės biudžetas ir teikiamos paraiškos atitinka priemonei keliamus reikalavimus ir lūkesčius.
5. Darbo programa "Access to Risk Finance"
a. 2016-2017 esamos būklės pristatymas.
Vyko Innofin programos pristatymas, duomenys skirti komiteto nariams. InnofinFin Garantijos –
duomenys pateikiami prieduose. EIB tiesioginės paskolų ataskaitos – duomenys pateikiami prieduose.
InnoFin Equity IFE – duomenys pateikiami prieduose.
Action 5. Ekspertų Grupės Filantropinio ir Socialinio Investavimo ataskaita
b. 2018-2020
Trumpas ekspertų grupės išvadų pristatymas, svarbiausia mintis - kitame periode bandys suvienyti
Europos komisijos skiriamus pinigus ir jėgas su privačiais fondais, todėl šis klausimas bus svarbus
ateityje. Viena iš didžiausių problemų – mokestiniai klausimai ypač tarptautinių investicijų dalyje,
kuriuos rekomenduojama spręsti artimiausiu laiku, nes ši problema stabdo privačių filantropinių fondų
panaudojimą inovacinėse veiklose.
Papildymai ir priedų pakeitimai
Pristatyti keli priedų pakeitimai, duomenys pateikiami prieduose.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Išreikštas pritarimas svarstytiems klausimams ir pataisytoms programoms.
Numatyta preliminari sekančio posėdžio data: 2018 rugsėjo mėn. 20d.

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Šio posėdžio įžvalgas ir naujienas aptarti su suinteresuotoms šalims susitikimo metu. Suorganizuoti
suinteresuotų šalių susirinkimą Lietuvoje ir apsitarti uždavinius sekančio posėdžio darbotvarkei ir
posėdžiui.
Iš naujo apsvarstyti NCP specialistų Lietuvoje dabartinį statusą, stiprinti ir visokeriopai remti šią
veiklą, kadangi iš 4. a. punkte minimos ataskaitos aiškėja tiesioginė NCP specialistų ir rezultatų
priklausomybė. Imti pavyzdį iš sėkmingai EC fondus pritraukiančių šalių ir jų skiriamą dėmesį ir
finansinius resursus šių specialistų ugdymui.
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

