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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“ 2018.09.17,
Briuselis, ekspertas Ignas Šlapkauskas
2.

Svarstyti klausimai:

Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai:
Horizontas Europai – toliau HE

Darbų programa – DP
Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva, ang. „European Innovation Council Pilot – toliau
EIC Pilot;
Maža ir vidutinė įmonė, ang. small medium enterprise – toliau SME;
Mažų ir vidutinių įmonių instrumentas, ang. small medium enterprise instrument – toliau SME
Instrument;
Komisija – toliau COM;
Inovacijos MVĮ – toliau Inovation SME;
Proveržio, ang. break-through – toliau break-through;
trikdančioms, ang. disruptive – toliau disruptive;
EIC akceleravimo programa – toliau EIC Accelerator;
EIC kelio vedlys – toliau EIC Pathfinder;
kombinuotas finansavimas, ang. blending – toliau blending;
specialios paskirties priemonė, ang. special purpose vehicle – toliau special purpose vehicle;

Venture Capital – toliau VC;
1. Įžanga
2. Darbų programa (toliau – DP) „Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva (ang.
„European Innovation Council (EIC) Pilot“) (toliau – EIC Pilot): esama būklė ir pakeitimai
3. DP „Inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ)“: esama būklė
a. 2016–2017:
- 10 veiksmas „Investavimo į MVĮ potencialo, kylančio iš Horizontas 2020 veiklų, įvertinimas“
(ang. „Assessing the Investment Potential of SMEs Emerging from Horizon 2020 activities“):
galutinis vertinimas
- 4 veiksmas „Enterprise Europe Network paslaugų ekspertinis vertinimas „MVĮ inovacijų
valdymo gebėjimų stiprinimas ir IMP3rove Akademijos paslaugos“ (ang. „Enterprise Europe
Network services „Enhancing the innovation management capacity of SMEs‘ and supporting
services of the IMP3rove Academy“)
- 5 veiksmas „Europos MVĮ inovacijų partnerių papildančioji studija“ (ang. „Accompanying
study to the European SME innovation Associate“) – pilotinė iniciatyva (INNOSUP-02)
b. 2018–2020:
- INNOSUP-01-2018-2020: „Klasterių fasilituoti projektai naujos pramonės vertės
grandinėms“ (ang. „Cluster facilitated projects for new industrial value chains“)
- INNOSUP-03-2018: „Blokų grandinės ir paskirstytos pagrindinės technologijos MVĮ (ang.
„Blockchain and distributed ledger technologies for SMEs“)
- INNOSUP-06-2018: „Remiant eksperimentavimą inovacijų agentūrose“ (ang. „Supporting
experimentation in innovation agencies“
- 7 veiksmas „Parama projektuojant ir vykdant atsitiktinių imčių kontrolinius tyrimus pagal
INNOSUP-06-2018“ (ang. „Support to design and running of randomized control trials under
INNOSUP-06-2018“)
4. DP „Prieiga prie rizikos finansavimo“: 2016–2017:
- 5 veiksmas „Filantropinių ir socialinių investicijų ekspertų grupė“ (ang. „Expert Group on
Philantropic and Social Investments“) galtutinė ataskaita

6. Kiti klausimai:
- Atnaujinta informacija apie DP 2020: jungtis su Horizontas Europai (ang. „Horizon Europe
3. Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
1. Posėdžio darbotvarkei, praėjusio posėdžio, vykusio 2018-05-18 protokolo projektui pritarta.
2. DP EIC Pilot: COM pristatė tarpinius EIC Pilot (SME Instrument priemonės) rezultatus.
SME instrumento pristatymas, duomenys yra skirti vidiniam naudojimui.
Pareiškėjų skaičius į SME Ph.2 po vasario mėnesio kritimo iki 1163 pradeda kilti: gegužės mėn. 1658. Pristatyta atnaujinta ataskaita apie „Keywords“ – 86% naudojo tris raktažodžius 11% naudojo du
raktažodžius. Labai svarbi informacija rengiantiems paraiškas: reikia naudoti tinkamiausius
raktažodžius, nes dėka jų, bus nukreipta į vieną iš šešių vertinimo komandų. Suformuotos vertintojų
komandos sklandžiai dirbo. Atrinktos 129 įmonės įveikė 13 balų barjerą, pristatė projektus 42
ekspertams.
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, trečiasis kvietimas sulaukė 2155 paraiškų ir
fiksuojamas nežymus paraiškų skaičiaus augimas. Pastabų priemonei neišsakyta.
EIC FTI pateiktos antrajame kvietime 216 paraiškos.
3. DP „Inovation SME“: Taryba pakvietė COM pasiūlyti naują EIC Pilot iniciatyvą, skirtą breakthrough and disruptive ir naujas rinką kuriančias iniciatyvas bei inovacijas. Pasiūlymo pateikimas
planuojamas šių metu pabaigoje, bus pateiktas komitetui peržiūrai (planuojama sekančiam posėdžiui).
COM pažymi, kad šiam pasiūlymui nenumatytas atskiras, papildomas biudžetas. COM papildomai
planuoja pasiūlyti akceleravimo programą, laiminčioms SME Instrument įmonėms EIC Accelerator ir
EIC Pathfinder iniciatyvas, naudojant mišrų kapitalo finansavimo modelį: viešasis kartu su nuosavu
kapitalu (taikyti blending finansavimą. Planuojama šiam tikslui skirti apie 500 mln. EUR.
Iškilo klausimas, ar dabartiniai galiojantys teisės aktai leidžia „blending‘ nes dar nebuvo praktikos
COM užtikrino, kad kliūčių nėra ir jau yra keli precedentai.
Izraelio atstovas palaikė „blending‘ą“, ir pažymėjo jų šalies sėkmės pagrindą vystant inovacijas -naudoja dotacijos su finansinėmis priemonėmis (blending).
Klausimas, kas įgyvendins naująją iniciatyvą dar neatsakytas, COM mano, kad reikia panaudoti esamas
struktūras ir žmones, nors EASME neturi galimybės įgyvendinti nuosavo kapitalo finansavimo dalies.
COM mano, kad HE reglamento projekte yra paminėta, kad bus steigiama special purpose vehicle.
a. 2016–2017:
- 10 veiksmas „ „Investavimo į MVĮ potencialo, kylančio iš Horizontas 2020 veiklų, įvertinimas“:
Buvo apklaustos 173 MVĮ, apklausas vykdė 31 ekspertas, pagrindinis apklausos tikslas – įvertinti SME
pasirengimą VC investicijoms. Visos vertinamos įmonės skirstytos į tris lygius pagal inovacijų ciklo
trukmę ir į tam tikrus lygius – trumpo inovacijų ciklo (SIL), vidutinio inovacijų ciklo (MIC) ir ilgo
inovacijų ciklo (LIC). Šie lygiai leido atskleisti pasirengimo VC pritraukimui laikotarpį metais ir
kapitalo poreikį milijonais EUR. Atitinkamai: SIL: 1-2, 1,5; MIC: 2-5, 1-5; LIC: 5-12, 1,5-5.
Ekspertų pateiktos rekomendacijos: toliau remti įmones, nes peržengti “mirties slėnį“ būtinos dotacijos,
ypač MIC ir LIC įmonėms. Ieškoti ir ugdyti „kantrų“ arba patient VC sektorių.
- 4 veiksmas „Enterprise Europe Network paslaugų ekspertinis vertinimas „MVĮ inovacijų valdymo
gebėjimų stiprinimas ir IMP3rove Akademijos paslaugos“: vykdoma EASME, galutinės ataskaitos dar
nėra.
- 5 veiksmas „Europos MVĮ inovacijų partnerių papildančioji studija“: vykdoma EASME, galutinės
ataskaitos nėra.
b. 2018–2020:
- INNOSUP-01-2018-2020: gautos 65 paraiškos 1-am etapui, 2-am etapui atrinkta 15 paraiškų.
- INNOSUP-03-2018: laimėtojas bus paskelbtas 2019 m. I ketv.
- INNOSUP-05-2018: gautos 8 tinkamos paraiškos. 3 projektai atrinkti finansavimui, sutartys dar
nepasirašytos.
- INNOSUP-06-2018: paraiškų 2-am etapui pateikimo data pratęsta iki 2018-11-13.
- 7 veiksmas INNOSUP06-2018: sutartis su paslaugos teikėju pasirašyta.
- „European IP Helpdesk“: gautos 5 tinkamos paraiškos. Vertinimas dar nebaigtas.
4. DP „Prieiga prie rizikos finansavimo“ 2016–2017:

- 5 veiksmas „Filantropinių ir socialinių investicijų ekspertų grupė“ pateiktos galutinės
ataskaitos tyrimo vadovas pristatė pagrindines įžvalgas ir ataskaitą su rekomendacijomis. Viena iš

didžiausių problemų – mokestiniai klausimai ypač tarptautinių investicijų dalyje, kuriuos
rekomenduojama spręsti EC formate Ataskaita pateikiame prieduose. Svarbiausia mintis - kitame
periode bandys suvienyti Europos komisijos skiriamus pinigus ir jėgas su privačiais fondais, todėl šis
klausimas bus svarbus ateityje.
AOB
2018 m. lapkričio 21-22 d. vyks Inovacijų savaitės renginiai Austrijoje, į kuriuos kviečiami komiteto
nariai ir jų atstovaujamų šalių atstovai.
4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta.
Numatyta sekančio posėdžio data: 2018 m. lapkričio mėn. 13 d.
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.
Pasiruošti bei esant reikalui teikti iki sekančio komiteto posėdžio, pasiūlymus dėl Horizonto

Europai reglamento projekto.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Visa minima informacija ir medžiaga 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, 8 699 20229, ignas@sva.lt

