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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“
nuotoliniu būdu, ekspertas Ignas Šlapkauskas, Vilnius, 2020 m. gruodžio 14 d..
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. 2020 m. gruodžio 14 d. posėdžio programos tvirtinimas – patvirtinta.
3. 2020 m. birželio 03 d. posėdžio ataskaitos tvirtinimas – patvirtinta.
4. DP „Inovacijos MVI 2018-2020“ (angl. Innovation in SMEs 2018-2020) esama padėtis
5. DP „Papildyta EIC Pilot 2018-2020“ esama situacija.
6. DP „Prieiga prie rizikos kapitalo 2016-2017 (angl. Access to Risk Finance 2016-2017)
esama padėtis
7. A.O.B.
4. DP Inovacijos MVI 2018-2020 (angl. Innovation in SMEs 2018-2020) Esama padėtis
COM pristatė 2020 ketvirtame ketvirtyje vertinamų Innosup paraiškų sąrašą. Išsiskyrė
Innosup 08 kvietimas, kadangi kilo informacijos reikalingos rengti kvietimui pateikimo
skaidrumo klausimų, kvietimo pateikimo data perkelta į 2021 metų sausio 28d. COM užtikrino,
kad dabartiniu metu yra pilnai pasiekiama ADMA metodologija ADMA 1 kvietimo rengimui.
Planuojama sulaukti 20-30 paraiškų, numatomas vienas laimėtojasInnosup 1 antro etapo 35
paraiškos dar nagrinėjamos, planuojama rezultatus PC skelbti 2021 sausio 15d., o dalyvius

informuoti mėnesio pabaigoje. . COM pateikė nurodą į Innosup 1 vertinimo tatskaitą
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c78ffa46-1a66-11eb-b57e01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search.
Innosup 2 yra apsunkintas projektų vykdymas dėl COVID situacijos, tyrėjų mobilumas
stipriai ribojamas, todėl yra pakeistos mobilumo taisyklės, leidžiančios tyrėjui būti
priimančioje šalyje iki 24 mėnesius, vietoje buvusių 12 mėn. per paskutinius 3 metus. Projektai
pratęsti, 3 mėnesiams patvirtinti telekonferecinio tipo darbai, pakeisti kontraktai su tyrėjais
pagal minėtus taisyklių pakeitimus. Innosup 7 yra parengtos studijos palengvinsiančios
inovatyvių įmonių atranką.
COM pristatė Innosup 9 projekto InnoRate skirto inovatyvių įmonių nematerialaus
turto įvertinimo platformos kūrimo eigą. Dabartiniu metu platforma veikia testavimo režimu,
testvime dalyvauja eilė startuolių, inovacijų agentūrų ir technologijų perdavimo įmonių.
COM pristatė Innosup 10 projekto LEADERSHIP4SMEs eigą. Projektas skirtas sukurti
instrumentą leidžiantį nustatyti įmonių IP vertę ir palengvinsiantis VC sprendimą investuoti į
šias įmones. Lietuva nepatenka į šio instrumento aprėpties zoną.
COM pristatė Innosup priemonių efektyvumo studiją, kurios metu buvo apklausta 2176
MVI ir 498 inovacijų vadybos tarpininkų. Pagrindinės įžvalgos: didžiausi barjerai onovuoti
įmonėms kyla iš MTEP veiklų finansavimo pasiekiamumo, grėsmių iš rinkos gigantų ir naujų
inovacijų kompleksiškumo; inovacijų pagalbą teikiančių institucijų veiklos yra orientuotos
daugiausiai į finansavimo, konsultacijų ir bendradarbiavimo skatinimo; įmonių pasitenkinimas
tiesiogiai priklauso, ar po „minkštų“ veiklų ir konsultacijų, joms pasisekė pritraukti
finansavimą MTEP projektams. Labiausiai įmonių vertinama yra EEN veikla 47 proc. beveik
prilygsta visoms kitoms EASME remiamoms veikloms, kaip antai IPR SME helpdesk, Startup
Europe, Innofin ir kt. Įžvalgos, kaip tobulinti inovacijų tarpininkų veiklas: įmonės tikisi
greitesnių finansavimo pritraukimo galimybių (angl, fast track), geresnės didelio potencialo
įmonių atrankos, kokybiškesnio ir greitesnio silpnų vietų atradimo ir specifinės pagalbos
teikimo.
5. DP „Papildyta EIC Pilot 2018-2020“ esama situacija.
COM pristatė priemonės “EIC Accelerator” kvietimo pirminius rezultatus. Bendras
paraiškų skaičius buvo rekordinis 4223, iš kurių 13% prašė tik subsidijos, 41% subsidijos
galimybe praplėsti akcinio kapitalo investicija, 46 % skirti finansavimą į akcinį kapitalą ir
subsidiją. Daugiausiai pareiškėjų sulaukta iš Ispanijos, Italijos ir Izraelio, bet daugiausiai
kvietimų prisistatyti sulaukė Prancūzijos, Šveicarijos ir Vokietijos atstovų. 134 pareiškėjai yra
pakviesti daryti pristatymus Briuselyje, vidutiniškai surinkta balų suma 13,9 moterų ir 14,1
vyrų vadovaujamų įmonių. Tematinis pareiškėjų pasiskirstymas pagal pirminį raktinį žodį:
sveikatos tematika, inžinerijos tematika, ICT tematika.
EIC Fund Fondas dabartiniu metu jau vykdo funkcijas, surengta 19 investavimo
susirinkimų ir 10 valdybos susirinkimų (beveik kas savaitę). Išnagrinėta 159 investavimo
pasiūlymų, įgyvendinta 40 sutarčių. Faktiškai fondas pradėjo realią veiklą, išbandė ir
pasitvirtino procedūras ir yra pasirengęs plataus masto veiksmams. Kita sritis – išorės
investuotojų pritraukimas, pradedami darbai įjungti į vieningą sistemą.
6. DP „Prieiga prie rizikos kapitalo 2016-2017 (angl. Access to Risk Finance 2016-2017)
esama padėtis
COM labai trumpai pristatė InovFin EIB vykdomas veiklas ir esamos situacijos statistikos
duomenis, bendrai investicijos sukūrė įmonėms galimybę padidinti apyvartas ir darbo vietų
skaičių po 3 proc. Aktyviausiai priemone naudojasi Ispanija, Portugalija bei Švedija. Lietuva
šioje schemoje dalyvauja minimaliai, nes geresnes finansavimo garantijų sąlygas gali pasiūlyti
vietiniai rinkos dalyviai.
7. A.O.B.
Klausimų nebuvo.
5. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta. Šis posėdi yra paskutinis Horizon 2020 programoje.

6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Aktyvus dalyvavimas COM konfiguraciniose komitetuose sekančiame programavimo periode
yra būtinas ir svarbu užtikrinti kompetencijų tęstinumą.
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, pakvietimas
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
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