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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, prieiga prie rizikos kapitalo“ 2019.02.07,
Briuselis, ekspertas Ignas Šlapkauskas, atstovė Olesia Žakevičienė.

Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai:

Ardančiosios trikdančios, ang. disruptive – toliau disruptive.
Darbų programa , ang. Work programme – DP.
Dotacijos sutartis – GA.
EIC akceleravimo programa – toliau EIC Accelerator.
EIC kelio vedlys – toliau EIC Pathfinder.
Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva, ang. „European Innovation Council Pilot – toliau EIC Pilot.
Europos Komisija – toliau COM.
Horizontas Europai – toliau HE.
Inovacijos MVĮ – toliau Inovation SME.
kombinuotas finansavimas, ang. blending – toliau blending.
Maža ir vidutinė įmonė, ang. small medium enterprise – toliau SME.
Mažų ir vidutinių įmonių instrumentas, ang. small medium enterprise instrument – toliau SME
Instrument.
Proveržio, ang. break-through – toliau break-through.
specialios paskirties priemonė, ang. special purpose vehicle – toliau SPV.
Venture Capital – toliau VC.
Intelektinė nuosavybė – toliau IP.
Atitikties patvirtinimas (angl. Seal of Exellence) – toliau SoE.
Kiti klausimai – toliau A.O.B.
2.

Svarstyti klausimai:

1. Įžanga.
2. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
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3. Paskutinio posėdžio protokolo tvirtinimas (angl. 20th meeting).
4. DP Inovacijos MVI 2018-2020 (angl. Innovation in SMEs 2018-2020).
a. Esama padėtis
b. Europos IP paramos priemonių apžvalga
c. Post 2020: DP juodraščio pristatymas
5. DP „Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva 2018-2020“ (angl. Work Programme “EIC pilot
2018-2020”).
a. esama padėtis
b. 20 priedas prie DP - Papildytas pilotas EIC 2018-2020 (angl. - Enhanced EIC pilot 2018-2020):
esama padėtis
6. DP „Prieiga prie rizikos kapitalo“: esama padėtis (angl. Work Programme “Access to Risk Finance
2018-2020”).
7. DP „Prieiga prie rizikos finansavimo 2016-2017“ (angl. - Access to Risk Finance 2016-2017): esama
padėtis.
a. Iniciatyva 9. SME pasiruošimo investicijų pritraukimui skatinimas (koordinuotai su EUREKA)
(angl. - Boosting the Investment-Readiness of SMEs (in association with EUREKA)
8. A.O.B.
a. VentureEU esama būklė.

3.
Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
1. Formali įžanga.
2. 2019 m. vasario 7 d. posėdžio programos patvirtinimas – patvirtinta.
3. 2018 m. lapkričio 9 d posėdžio ataskaitos patvirtinimas– patvirtinta.
4. DP Inovacijos MVI 2018-2020 (angl. Innovation in SMEs 2018-2020).
a. Esama padėtis
INNOSUP 1: antrojo etapo paraiškos įvertintos. Likus neišnaudotam biudžetui, atsirado papildomo
finansavimo galimybė, todėl pakviesiąs pirmasis “rezervo sąraše“ esantis dalyvis. Planuojama 2019 m.
II ketvirtį pasirašyti GA su nugalėtojais bei projektai prasidės 2019 balandį/gegužę.
INNOSUP 2: pradžia konkurso buvo 2018 m. spalio mėn., pateiktos 53 paraiškos, vidutinis paraiškos
prašomas biudžetas yra 113.000 Eur, dabartiniu metu vyksta paraiškų vertinimas. Planuojama veiklų
pradžia 2019 m. rugsėjis.
INNOSUP 3: pasirašyta viena GA, dar dvi bus pasirašytos artimiausiu metu, vidutinis projektų biudžetas
yra 1,5 mln. Eur, projektai startuoja 2019 m. vasarį-kovą.
INNOSUP 4: pateiktos 9 paraiškos, 2019 m. I ketvirtyje vertinimo procesas vyks 2019 m. I ketvirtį,
vidutinis projektų biudžetas 300.000 Eur, GA pasirašymas planuojamas 2019 m. II-III ketvirtyje.
INNOSUP 5: yra atrinktos 6 paraiškos, pradedamos GA pasirašymo procedūros.
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INNOSUP 6: Antros stadijos vertinimui atrinktos 22 paraiškos, iš jų yra atrinkta 13 paraiškų,
pradedamos GA pasirašymo procedūros.
INNOSUP 7: COM apie priemonę informacijos nepateikė, Lenkijos atstovai paprašė informaciją atsiųsti
po posėdžio.
Kitos iniciatyvos pateiktos posėdžio medžiagoje.
b.

Europos IP paramos priemonių apžvalga

IP Auditas (angl. IP Audits) priemone planuojama skirti daugiau dėmesio ir pagalbos SME IP
klausimams. Planuojama „IP help desk“ pertvarkyti iš informacijos sklaidos veiklų vieneto į tiesioginės
pagalbos ir patarimo veiklas. Planuoja vykdyti koordinavimo tarp išradėjo (ang. Inventor) ir licencianto
(ang. Licensee) IP helpdesk veiklas. COSME dalies skiriami pinigai naudojami kuriant IP auditus (angl.
prie-diagnostis IP audit), vykdant EU patentavimo veiklas, konkrečiau - finansiškai tiesiogiai padeda
SME Europos patento veikloms samdant patentinius patikėtinius. Planuojamos veiklos yra
fokusuojamos į įmones turinčias SoE. LT atstovai paprašė patikslinti ar visi SoE bus vertinami vienodai,
pranešėjas patikslino, kad prioritetai bus skirstomi priklausomai nuo turimo biudžeto – pirmumas
mažoms, jaunoms ir naujesnį SoE turinčioms įmonėms.
c.

Post 2020: DP juodraščio pristatymas

COM padėkojo už elektroniniais laiškais išsakytas pozicijas. COM trumpai, be prezentacijos paminėjo,
kad darbai vyksta, pažymėjo kelis eilinius pakeitimus ir pasiūlė pritarti juodraščiui. Komiteto šalių narių
atstovai uždavė labai daug klausimų, buvo aktyviai pasikeičiama nuomonėmis su COM atstovais. COM
atstovai turės pateikti kitos savaitės pirmoje pusėje eilę atsakymų ir paaiškinimų, ko pasekoje valstybių
narių atstovai išsakys rašytines pozicijas esamu klausimu.
LT atstovai buvo išsakę poziciją elektroniniais laiškais ir klausimais šio posėdžio metu: kad nebūtų
nutraukta SME Instrument I priemonė arba aiškiai ir suprantamai paaiškintų priemonės panaikinimo
priežastis; kad COM pateiktų daugiau informacijos ir konkretumo apie SPV, Deep Tech, not bankable,
not investable bei eilę kitų naujovių tikslias formuluotes bei apibrėžimus; finansinių priemonių
naudojimo, paraiškų atrankos kriterijus, jei planuojamas SPV turės labai didelius įgaliojimus „carte
blanche“ – kaip bus matuojamas progresas ir kokie periodiškumai ir rodikliai bus taikomi šiam
dinaminiam objektui.
COM paminėjo, kad sutikimus netęsti SME Instrument I išsakė 20 narių ir 9 narės, tarp jų ir Lietuva
išsakė poziciją išlaikyti, kaip buvo planuota 2018-2020 DP. COM paaiškino ir prašė suprasti, kad turi
ribotą operatyvinį administracinį biudžetą priemonei vykdyti, kadangi privalo pasileisti jau dabar
pilotinius 2020 metų projektus, kad galėtų juos preliminariai įvertinti prieš patvirtinant HE DP.
Sekantis klausimas dėl rizikos kapitalo dalies – kaip COM vykdys veiklas ir investicijas į akcinį pareiškėjų
kapitalą – per SPV – kaip veiks, COM negali pasakyti, nes šie duomenys nėra įtraukiami į DP, o juos
atstovai pamatys, tada kai bus prieinama visai plačiai visuomenei. Prašė pasitikėti COM patirtimi
vykdyti tokius projektus ir tikėti, kad ir šiuo atveju visi klausimai bus išspręsti. Šalys narės išreiškė
nepasitenkinimą ir paprašė maksimaliai galimą informaciją atsiųsti artimiausiu laiku, kadangi COM
pageidauja iki 2019.02.18. sulaukti iš šalių rašytinių procedūrinių atsakymų DP kalsimu. COM
paaiškino, kad niekad į DP nededama „term sheet“ – kaip ir kas veikia, DP tokių dalykų nebūna, nors iš
kitos pusės pripažino, kad pareiškėjai turi žinoti strategiją ir supratimą apie fondą, todėl ši informacija
bus prieinama viešai įkūrus fondą 2019 m. balandį, gegužę. Fondas matyt bus veikianti RAIF principu
(DP paminėtas).
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5. DP „Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva 2018-2020“ (angl. Work Programme “EIC pilot
2018-2020”).
a. esama padėtis
COM patvirtino, kad planuojama nebetęsti SME Instrument phase 1 priemonės nuo 2019 m. gegužės 7
d. ir planuojamos naujos EIC-Pilot iniciatyvos:
-EIC Pathfinder iniciatyva, kuri apjungs šiuo metu esamas EXCELLENT SCIENCE FET-Open (bottom - up)
ir FET-Proactive (top – down) priemones (FET-Ateities ir kuriamos technologijos). FET-Proactive apima
TRL 2-4 lygio technologijų plėtrą. Pathfinder planuojama, kad bus taikytinas nuo TRL1 iki 5/6 lygio
technologijų plėtrai ir sieks technologijų kūrimą perduoti spin-off ir start-up įmonėms. Dar priemonė
nėra pristatyta ir detalesnės informacijos nepateikta.
-EIC Accelerator iniciatyva, kurioje bus kombinuotas (blending) finansavimas: dotacija ir nuosavo
kapitalo (equity) dalis. Nauja iniciatyva apjungs SME instrument phase 2 ir phase 3 veiklas. Dar
priemonė nėra pristatyta ir detalesnės informacijos nepateikta.
-FTI (Fast Track to Innovation), Horizon Prizes schemos 2019-2020 m darbo programoje bus
traktuojamos kaip kitos veiklos.
Trumpai apžvelgta padėtis, medžiaga nepateikta.
b. priedas prie DP Papildytas pilotas EIC (angl. - Enhanced EIC pilot 2018-2020): esama
padėtis
Kadangi didžioji klausimų dalis buvo aptarta 4 c. punkte, nesikartota ir prašyta šalių narių pritarti
pakeitimams ir priedams.
6. DP: „Prieiga prie rizikos kapitalo 2018-2020“ esama padėtis (angl. Work Programme “Access to
Risk Finance 2018-2020”).
Pagrindiniai pasikeitimai yra:
- Nauja iniciatyva 2.4 InnovFin „Rizikos kapitalo proveržis Energetikos srityje“ (angl. Breaktrough
Energy Ventures Europe, toliau – BEV ). Fondo tikslas finansuoti proveržio technologinius projektus
švarios energetikos srityje. COM ir BEV fondas kviečia prisijungti prie vykdomų veiklų visas
suinteresuotas šalis. Planuojamas bendras biudžetas 100 mln. Eur.
- Nauja iniciatyva: 3.1.2 Jungtinis garantijos instrumentas Mokslinės Tiriamosioms veikloms (angl. Joint
Guarantee Instruments for R&I New Action), skirtas SME ir mažos kapitalizacijos įmonėms (angl.
Midcaps). Bus naudojamos COSME, ESIF, EIB, EIF lėšos, skiriamos SME ir Midcaps paskolų forma,
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloms remti.
Kitos iniciatyvos ir informacija, kaip 3.2.2 InnovFin AI ir Blockchain technologijos, 3.3 EIC pilotinis
akceleratorius rizikos kapitalo forma, biudžeto perskirstymai ir suvestinė lentelė pateiktos posėdžio
prieduose ir skirta suinteresuotoms šalims.
7. DP „Prieiga prie rizikos finansavimo 2016-2017“ (angl. –Work Programme „Access to Risk Finance
2016-2017“): esama padėtis
a. Iniciatyva 9. SME pasiruošimo investicijų pritraukimui skatinimas (koordinuotai su
EUREKA) (angl. - Boosting the Investment-Readiness of SMEs (in association with EUREKA)
Iniciatyva „Invest Horizon 2.” Buvo pradėta 2018.07.25 paskelbiant konkursą veiklų vykdytojams,
2018.09.14 priimtos paraiškos, atrinktas vykdytojas ir 2018.12.14 pasirašyta sutartis su konsorciumu
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susidedančiu iš septynių šalių narių. Iniciatyvos tikslas padėti didelėms įmonėms rasti tinkamas į
mokslines veiklas orientuotas mažas įmones ir su jomis pradėti bendradarbiavimą. Numatomi keli
paslaugų lygiai: atrinktoms 500 SME bus skiriamas ypatingas dėmesys, 3000 registruotų vartotojų bus
suteikta prieiga prie webinarų ir kitų mokymų bei konsultacijų. Galės dalyvauti EUREKA ir SME
projektuose dalyvaujančios įmonės. Planuojama pradėti veiklas pirmą 2019 pusmetį. Detaliau
posėdžio prieduose.
8. A.O.B.
a. VentureEU esama būklė.
Šios iniciatyvos tikslas yra padidinti galimybės SME naudotis rizikos kapitalo investicijomis, pritraukti
daugiau privačių ir institucinių investuotojų lėšų bei padėti įmonėms augti ir gauti paskesnes
investicijas. Jau yra atrinkti 5 fondų valdytojai, kurie šiuo metu pritraukinėja privačias lėšas į fondus.

5. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta, prašyta iki 2019 vasario mėn. 18 d. pateikti rašytinį šalies
atsiliepimą naudojantis pateikta forma.
Numatyta sekančio posėdžio data: 2019 m. gegužės mėn. 16 d.

6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Dalis klausimų, aptartų posėdžio metu, bus diskutuojama ir bus priimami sprendimai kituose
susijusiuose COM komitetuose (PC meeting configuration SMEs&ARF, PC meeting strategic
configuration ir kituose). Rekomenduojama:
1. surengti Lietuvos atstovų ir ekspertų iš šio komiteto ir „Strategic Configuration“ susitikimą iki 2019
vasario 15 d. ir nuspręsti dėl Lietuvos pozicijos. Rekomenduojama nepritarti dabartiniams COM
siūlymams, nes jie nėra brandūs ir išbaigti, o svarbiausia - nėra aiškumo ir užtikrintumo dėl būsimų
iniciatyvų naudos Lietuvos verslui.
2. Įtraukti platesnį ekspertų ratą ypač į skėtinius komitetus „PC meeting configuration SMEs&ARF“,
„PC meeting strategic configuration“, kad atstovai esant aplinkybėms turėtų galimybę pasirinkti iš
platesnio ekspertų kompetencijų rato, dalyvausiančius būsimuose posėdžiuose.

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

8. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Ignas Šlapkauskas, direktorius „Nodus“ UAB, 8 699 20229, ignas@nodus.lt
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