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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“
ekspertas Ignas Šlapkauskas, Briuselis, 2019-05-16.
Ataskaitoje naudojami sutrumpinimai:
Ardančiosios trikdančios, angl. disruptive – toliau disruptive.
Darbų programa DP, angl. Work programme – toliau WP.
Dotacijos sutartis, angl. General Agreement – toliau GA.
EIC akceleravimo programa – toliau EIC Accelerator.
EIC kelio vedlys – toliau EIC Pathfinder.
Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva, angl. „European Innovation Council Pilot –
toliau EIC Pilot.
Europos Komisija – toliau COM.
Horizontas Europai, angl. Horizon Europe – toliau HEU.
Inovacijos MVĮ – toliau Innovation SME.
kombinuotas finansavimas, angl. blending – toliau blending.
Maža ir vidutinė įmonė, angl. small medium enterprise – toliau SME.
Mažų ir vidutinių įmonių instrumentas, angl. small medium enterprise instrument – toliau
SME Instrument.
Lūžio, angl. break-through – toliau break-through.
Šalys narės, angl. Member States toliau MS
specialios paskirties priemonė, angl. special purpose vehicle – toliau SPV.
Venture Capital – toliau VC.
Intelektinė nuosavybė – toliau IP.
Atitikties patvirtinimas, angl. Seal of Excellence – toliau SoE.
Dažniausiai užduodami klausimai, angl. Frequently asked questions – toliau FAQ
Detalus patikrinimas, angl. due diligence – toliau DD
Mokslas su visuomene ir visuomenei, angl. Science with and for Society - toliau SwfS
EIC programų menedžeriai, angl. EIC Programme Managers – toliau EIC PM
Šešėlinis strateginės konfigūracijos komitetas, angl. Shadow Strategic Configuration PC –
toliau SSC PC
Kiti klausimai – toliau A.O.B.
2.
Svarstyti klausimai:
1. Įžanga.
2. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
3. Paskutinio posėdžio protokolo tvirtinimas.
4. DP „Papildyta EIC Pilot 2018-2020“ esama situacija
a. Įžanga
b. Pasitarimas „Workshop EIC Pilot SPV 2019-05-13”
c. DUK (angl. FAQs)
d. Pristatymo renginys (angl. Roadshow)
e. Paskutinio kvietimo rezultatų pristatymas
5. A.O.B.
3.
Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
1. Formali įžanga.
2. 2019 m. gegužės 16 d. posėdžio programos tvirtinimas – patvirtinta.
3. Paskutinio posėdžio ataskaitos tvirtinimas– patvirtinta.
4. DP „Papildyta EIC Pilot 2018-2020“ esama situacija.

a. Įžanga
COM informavo, kad yra paskelbtas „EIC members of the advisory board“ kuris pakeis
du metus veikusį ir 2018 m. gruodžio mėn. išformuotą „Aukščiausio inovatorių lygio grupę“
(angl. High Level Group of Innovators). Yra gauta virš 600 paraiškų užimti šias pareigas,
dabartiniu metu atrinka 120 pretendentų, sekančiais etapais atrinks 60 pretendentų bei išrinks
15-20 narių į „EIC members of the advisory board“.
COM informavo, kad uždelsė paskelbti EIC programų menedžerių atrankos kvietimą
(angl. EIC Programme Managers) ir patikslino, kad per kelias ateinančias savaites paskelbs šį
kvietimą. Tikslios kvietimo datos COM nurodyti negali. Šie tarnautojai bus atsakingi už
Pathfinder priemonės projektų priežiūrą bei bendravimą tarp COM ir projektų vykdytojų. COM
patikslino, kad tai pilotinės pareigybės, jų pavyzdžiu tikimasi HEU laikotarpiu samdyti EIC
Accelerator projektų menedžerius.
COM informavo, kad 2019-05-07 įvyko priešpaskutinis SME Instrument ph. I
kvietimas, buvo pateikta 2704 paraiškos, dabartiniu metu vyksta paraiškų vertinimo procesas, o
2019-09-05 įvyks paskutinis kvietimas. 2019-06-05 įvyks paskutinis SME Instrument ph. II
kvietimas.
COM informavo, kad SPV investavimo strategija ir DUK oficialiai bus pristatyti
birželio mėnesį. 2019-05-28 Strateginio komiteto nariams bus pristatyta atnaujinta DP
„Papildyta EIC Pilot 2018-2020“. Pagrindiniai pasikeitimai lies Pathfinder dalis ir biudžeto
dalis. Taipogi numatytos mokymų programos EIC Pilot Programų Menedžeriams, įskaitant
intensyvius kursus JAV.
b. Pasitarimas (angl. Workshop) „EIC SPV 2019-05-13”
Renginyje dalyvavo 48 dalyviai iš 22 šalių. Renginyje pristatymus skaitė COM ir EIF atstovai.
SPV kūrimo procesas vyksta sklandžiai, planuojama, kad metų gale bus pilnai pasirengta
įvykdyti kapitalo investicijas į pirmąsias įmones išrinktas iš 2019-10-09 vyksiančio pirmojo
EIC Pilot Accelerator kvietimo. SPV suteikiamas pavadinimas EIC FUND. EIF aktyviai
dalyvaus vykdant operatyvinę fondo veiklą, teiks rekomendacijas dėl investicijų, atliks DD,
rengs investavimo ir atsiskaitymo planus bei tikrins investicijų progresiją. EIC Fund ir EIF
turės eilę KPI, kuriuos COM pristatys birželio mėnesį. EIC Fondo savininkas bus Europos
Komisija, teisinė forma bus viešoji įstaiga (société anonyme, SA), kaip Liuksemburgo
rezervuotas alternatyvus investavimo fondas (angl. Luxembourg reserved alternative
investment fund RAIF). COM turės teisę skirti Direktorių tarybos narius ir rekomenduoti
Investavimo komiteto narius. EIF atliks patarėjo vaidmenį kasdieninėje veikloje. Šis fondas
turės teisę formuoti subfondus su atskirais investuotojais, kurie galės būti skirstomi tiek
tematiniais tiek geografiniais principais (atsiradus nacionaliniam investuotojui EIC Fund, kartu
galės kurti atskirą subfondą (angl. „compartment“) ir vykdyti specifinius investavimus, pvz. tik
į pasirinktos šalies įmones). Detali informacija apie tikslus, strategiją, portfelio valdymą ir kt.
yra pateikiama posėdžio pridedamoje medžiagoje.
c. DUK (angl. FAQs)
COM prieš posėdį pateikė dalinai parengtus atsakymus į anksčiau parengtus klausimus.
Dokumentas nėra pilnai parengtas. Dabartinė versija yra struktūrizuota, daugumas pateiktų
atsakymų patikslina SPV buvusius neaiškumus. COM perskaitė dalį klausimų ir jų atsakymų.
Prie ataskaitos pateikiama dabartinė DUK versija.
d. Pristatymo renginys (angl. Roadshow)
Praeito posėdžio ataskaitoje yra pateikta šio renginio tikslai ir planavimas. COM informavo
apie šiuo metu vykdomus EIC Pilot pristatymo renginius (angl. Roadshow). Dažniausiai
renginiai vyksta pusdienį, iš COM pusės pranešimus skaito aukšto lygio COM atstovai, tame
tarpe ir EIC Pilot vadovai. COM džiaugiasi, kad renginiai sulaukia didelio žiniasklaidos,
aukšto lygio politikų ir NCP susidomėjimo. COM kviečia prie renginių prisidėti ir juose
dalyvauti visus suinteresuotus asmenis ypač turėtų pasisakyti potencialūs paraiškėjai. Klausimų
atsakymų sesijose sulaukia įvairių klausimų susijusių su paraiškomis, vertinimo kriterijais,

investavimo strategijomis. COM atsiprašė, kad ne visada pasiseka sukviesti tinkamus narius ir
dėl vietų trūkumo ir dėl organizacinių nesklandumų.
5. A.O.B.
Klausimų nebuvo
5. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta.
Numatyta sekančio posėdžio data: COM net preliminariai negali pateikti sekančio susitikimo
datos, planuojama, kad posėdis turėtų vykti rugsėjo-spalio mėnesiais.
6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
1. Rekomenduoju viešinti „EIC Programme Managers“ numatomą kvietimą būsimų renginių
metu, H2020.lt, MITA, LMT interneto puslapiuose bei kitais viešinimo kanalais.
2. Rekomenduoju viešinti galimybę tapti COM paraiškų vertintoju būsimų renginių metu,
H2020.lt, MITA, LMT interneto puslapiuose bei kitais viešinimo kanalais. Interneto nuoroda:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
3. Lietuvoje planuojamo renginio „Roadshow“ nuoroda: http://www.pazinkeuropa.lt/jek/jekrenginiai/europos-inovaciju-tarybos-pristatymas-179/registracija
7. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos:
Visa minima informacija ir medžiaga yra pateikta CIRCAB duomenų bazėje.
Prie ataskaitos yra pridedami FAQ klausimai bei posėdžio pristatymų skaidrės
8. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas):
Ignas Šlapkauskas, direktorius „Nodus“ UAB, 370 699 20229, ignas@nodus.lt

