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1. Svarstytas klausimas: 2-asis EuroHPC Jungtinės įmonės Valdybos posėdis
2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
GB Pirmininko rinkimai;
RIAG grupės narių patvirtinimas;
Svarstymas - R&I prioritetai;
Svarstymas – perkamų superkompiuterių šalys-lokacijos vietos;
JU darbo plano aptarimas;
JU organizacinė struktūra;
Vykdomojo direktoriaus rinkimas - informacijai

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Išrinktasis JU Valdybos pirmininkas – Prancūzijos atstovas Patrick Garda, informacinių ir
komunikacijos technologijų, matematikos, fizikos ir nanotechnologijos sektoriaus prie Prancūzijos
aukštojo mokslo ministerijos, tyrimų ir inovacijų mokslinis direktorius.
Patvirtintos Interesų konfliktų vykdymo taisyklės;
Patvirtinta Infrastruktūros patarėjų grupė ir atrankos kriterijai.
Patvirtinta Tyrimų ir inovacijų patarėjų grupės atstovų atrankos kriterijai.
Šalys narės iki gruodžio 14 d. siūlo savo kandidatus į grupę arba paremia jau pasiūlytus kandidatus.
Iš pasiūlytų kandidtų bus atrinkti 3 nariai į grupę. J.Šulskus, kaip Lietuvos atstovas parėmė Italijos
atstovę Elisa Molinari (Modena & Reggio Emilia University , computational methods for lowdimensional materials and nano(bio)systems, http://www.nano.cnr.it/?id=174&mod=peo).

Argumentai – tai mokslininkė dirbanti srityje, kurioje ir VU daugiausiai naudoja HPC, taip pat su
Italijos atstovais pradėtos derybos dėl galimų bendradarbiavimo sričių EuorHPC projekte ir
kuriamuose kompetencijos centruose.
Pristatytas GB darbo planas 2019 m. Bus pradėtas preexascale ir petascale kompiuterių pirkimas
(Lietuva čia nedalyvauja). Taip pat 2019 m. bus pradėtos EuroHPC kompetencijos centrų kūrimo
veiklos. Iki gruodžio 21 d. būtina pasakyti šalių nuosavus planuojamus įnašus (nacionaliniam
vienos šalies kompetencijos centrui planuojama 0.5-1,0 mln. Eur finansavimas 3 metams 50%-50%
principu)
Kitas susirinkimas - 2018 m. lapkričio 28 d. Pasitarimas dėl EuroHPC Kompetencijos centrų šalyse
narėse.
3-asis JU Valdybos posėdis – 2019-01-15 Liuksemburge.
4-assis JU Valdybos posėdis – 2019-02-14 Briuselyje.
5-asis JU Valdybos posėdis – 2019-03-15, vieta dar nenuspręsta..

4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
EuroHPC kompetencijos centras/i viena iš pagrindinių veiklų, kur Lietuva gali dalyvauti ir turėti
naudos ateityje. Dalyvauti reikia.
Šalių narių ir partnerių atstovų dalyvavimas JU posėdžiuose yra privalomas.

5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
01_02GBMeeting_DraftAgenda.docx
04_EuroHPC Work Plan 2019.docx
eurohpc-budget-2019.docx

6. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas):
Juozas Šulskus, dr., Vilniaus universitetas, dekanas, prof., +370 682 25742, juozas.sulskus@ff.vu.lt
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