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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, 2019-09-11.
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.
Svarstyti klausimai:
1. Formali įžanga.
2. 2019 m. rugsėjo 11 d. posėdžio programos tvirtinimas – patvirtinta.
3. 2019 m. gegužės 16 d posėdžio ataskaitos tvirtinimas – patvirtinta.
4. DP „Papildyta EIC Pilot 2018-2020“ esama situacija.
5. DP Inovacijos MVI 2018-2020 (angl. Innovation in SMEs 2018-2020) esama padėtis
5. A.O.B.
a. „R&I days“ „Europos tyrimų ir inovacijų dienos“
2.
Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
1. Formali įžanga.
2. 2019 m. rugsėjo 11 d. posėdžio programos tvirtinimas – patvirtinta.
3. 2019 m. gegužės 16 d posėdžio ataskaitos tvirtinimas – patvirtinta.
4. DP „Papildyta EIC Pilot 2018-2020“ esama situacija.
Pristatyta nauja Aukštojo Lygio Patariamoji grupė, kurios rinkimai vyko vasaros metu.
Iš 600 kandidatų buvo atrinkti 22 nariai, darbo susitikimuose planuojama, kad aktyviai
susirinkimuose dalyvaus 16 narių, kiti nariai bus rezerviniame sąraše. Deja, iš Lietuvos

kandidatų neatrinkta. Narių pavardės ir aprašymai pateikti
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=hlg#estefani
Vasaros metu įvykdytas kvietimas teikti paraiškas EIC „Programme Manager“
pozicijoms užimti. Atranką vykdo DG CONNECT ir DG RTD. Šioje atrankoje ieškoma
technologiniuose, mokslo srityse pasižymėjusių kandidatų, kurie valdytų EIC Pathfinder
projektus. Antruoju etapu, kuris planuojamas 2020 metų eigoje, bus renkami inovacijų
vystymo ir diegimo specialistai dirbsiantys su EIC Accelerator . Sulaukta virš 120 prisistatymų
ir paraiškų. Dalį paraiškų teko atmesti dėl pareiškėjų gyvenamosios vietos reikalavimų
neatitikimo (turi gyventi EB), kita dalis atmestų paraiškų buvo dėl techninių priežasčių
(nesugebėjo pateikti asmens dokumento kopijų). Iš pirmojo atrankos etapo atrinktų paraiškų
matoma labai įdomių ir perspektyvių kandidatų, išlaikoma lyčių lygybės proporcija, artima 40
proc. Dabartiniu metu planuojami individualūs susitikimai, o po jų planuojama atrinkti 4-5
kandidatus ir pradėti įdarbinimo procedūrą.
EIC Fund progresas. COM atstovai pristatė atnaujintą EIC Fund koncepciją, kurioje
dalį EIC Fund veiklų planuojama perduoti EIB, o ne EIF, kaip buvo planuota pavasario
pristatymo metu. EIB atstovai padarė pristatymą, kuris savo esme yra atitikmuo ankstesnės
iniciatyvos (žr. ankstesnių susirinkimų ataskaitas). Planuojama pakeisti gegužės mėnesį
pristatytą schemą, EIF perduodamos funkcijos: steigimo, patariamoji, DD, finansavimo
kontrolės ir vykdymo funkcijos. EIF ir lieka tik patariamuoju organu (struktūriškai EIF yra
dukterinė EIB įmonė). Kaip ir ankstesnių pristatymų metu, buvo išdėstyta, kad investicijos
tikslas ir pagrindinis dėmesys bus skiriamas kuriamo produkto rinkai, jos dydžiui, įmonės
menedžmentui, kapitalo poreikiui ir galimybei ko-investuoti, kad investicija padėtų pasiekti
produkto atsiradimo rinkoje lygį. EIB pateiktoje skaidrėje parodančioje, kuriose šalyse
institucija aktyviai veikia, deja Lenkija ir Lietuva nepatenka tarp pažymėtų šalių.
DUK (angl. FAQs) klausimai. COM informavo, kad artimiausiu metu pristatys EIC
Pilot FAQs patobulintą dokumento versiją v1.
COM atstovai padėkojo už puikiai suorganizuotus EIC Pilot Pristatymo renginius (angl.
Roadshow) MS.
COM informavo, kad 2019-07-10 įvyko NCP darbinis susitikimas (angl. workshop for
NCP) MS atstovams, kurio metu buvo išaiškintos EIC Pathfinder ir EIC Accelerator priemonių
temos. Buvo pristatyta detaliai programa, pasiūlymų rašymo įžvalgos bei vertinimo procedūrų
subtilybės. COM konstatavo faktą, kad įvyko kvietimas H2020 IBA EIC NCP 2019 2019:
Capacity building and transnational cooperation for National Contact Points (NCPs) for the
EIC and Access to Risk Finance kuriame dalyvavo vienas teikėjas, dabartiniu metu vyksta
vertinimo procedūra.
COM pristatė paskutinių SME Instrument Ph1 ir Ph2 šaukimų statistinius duomenis.
Pažymėtina, kad Ph2 2019-06-19 paraiškų skaičius 2025 išliko koreliacinėse ribose, tuo tarpu
Ph1 2019-09-05 pateiktų pasiūlymų skaičius viršijo ir buvo 3299 ir tai buvo didžiausias
sulauktas paraiškų skaičius per visą instrumento gyvavimo istoriją. Ph2 paskelbtų laimėtojų
skaičius yra 94, deja Lietuvos įmonės nepateko tarp laimėtojų. Vyravo paraiškos su sveikatos,
energetikos ir ICT pirminiais raktažodžiais
5. DP Inovacijos MVI 2018-2020 (angl. Innovation in SMEs 2018-2020) Esama padėtis
COM pristatė statistinius pasiekimų duomenis nuo 2014 m. Atlikta 40 paraiškų
vertinimo sesijų, septynios dviejų stadijų vertinimai. Pastebėtina, kad Lietuvos aktyvumas yra
sąlyginai didelis dalyvaujant paraiškų teikimo etape, bet nedidelis finansavimo dydžio prasme.
COM apžvelgė esamas ir būsimas finansavimo kryptis ir pabrėžė, kad įsibėgėja
projektai skirti finansuoti veiklas fiksuotos sumos (angl. lump sum) principu ir keliais būdais:
duodant uždavinio sprendimui COM numatytą fiksuotą sumą; pareiškėjui deklaruojant ir
pagrindžiant sumą kurios užteks problemai išspręsti, supaprastinant projekto atsiskaitymo
darbus. Kita kryptis – laimintys pareiškėjai įsipareigoja didžiąją finansavimo dalį skirti
trečiosioms šalims. COM perduoda didžiąją dalį darbų skirtų administruoti mažuosius
kvietimus pareiškėjams.COM kaip geros praktikos pavyzdį pateikė Neptune projekto metu
finansuotą Geosat įmonę, kuri pritraukė 10 mln. Eur rizikos kapitalo investicijas.

Informacija apie Innosup projektus pateikiama COM portale adresu:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=innosup;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,3109
4503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
rityCode=null;callCode=Default;sortQuery=topicTitle;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicLi
stKey=topicSearchTablePageState
5. A.O.B.
a. „R&I days“ COM prašo viešinti būsimąjį renginį: „Europos tyrimų ir inovacijų dienos“
kurių metu bus galimybė susitikti su komisijos atsakingais darbuotojais, politikos formuotojais
ir dalyvauti eilėje renginių, skirtų pristatyti būsimąją HEU programą. Detalią informaciją
galima rasti pasinaudojus pateikiama interneto nuoroda: https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
5. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta.
Numatyta sekančio posėdžio data: 2019-11-14.
6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
1. Iki sekančio posėdžio reikia išsiaiškinti kurie investuotojų tinklai ir su investavimu
dirbančios institucijos palaiko ryšius su EIB.
2. Reikia išsiaiškinti ar minėtos 1p. organizacijos numato trukdžius, galinčius atsirasti, įsteigus
ir prasidėjus EIC Fund aktyviai veiklai, pritraukti potencialius Lietuvos investuotojus į
Accelerator SME Instrument ph. 2 laimėjusių įmonių kapitalo rinką ir iš Lietuvos laimėjusios
MVĮ galimybes pritraukti investicijas į kapitalą. Šiuos duomenis reikia pateikti sekančio
susirinkimo metu COM atstovams su atitinkama reakcija.
3. COM prašo viešinti būsimąjį renginį: „Europos tyrimų ir inovacijų dienos“, rekomenduoju
tai daryti būsimų renginių metu, H2020.lt, MITA, LMT interneto puslapiuose bei kitais
viešinimo kanalais.
7. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos:
Visa minima informacija ir medžiaga yra pateikta CIRCAB duomenų bazėje.
Prie ataskaitos yra pridedami 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

