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1. Svarstytas klausimas: 5-asis EuroHPC Jungtinės įmonės (JĮ) Valdybos posėdis
2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Pagrindinis klausimas – JĮ biudžeto svarstymas, veiklų finansavimo klausimas.
Pateikti RIAG ir INFRAG grupių posėdžių svarstymai ir sprendimai (pridedami failai).
Kiti klausimai – pridedamoje darbotvarkėje.
Šiuo metu EuroHPC Jungtinėje įmonėje yra 27 tikrieji nariai su balso teise (šalys narės) ir 4
stebėtojai.

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
EuroHPC bendra įmonė sudaryta tik 2019-2020 m. laikotarpiui. Nario mokesčio šalims nėra.
Per 2 savaites šalys turi pranešti apie planuojamas nacionalines arba mažų/vidutinių įmonių
planuojamas nuosavas lėšas EuroHPC projekto veikloms (tik esant tokioms nacionalinėms lėšoms
bus galima pretenduoti į papildomą EuroHPC finansavimą).
Galima veiklose dalyvauti ir skiriant nacionalinį ES Struktūrinių fondų finansavimą, tačiau
papildomas EuroHPC finansavimas tokiu atveju nebus skiriamas.
Vieną EuroHPC nacionalinį kompetencijos centrą JĮ tikrai finansuos papildomai, jeigu bus ir
nacionalinės lėšos.
Gavus veiklų EuroHPC papildomą finansavimą, atsiras papildomos JĮ administravimo išlaidos. Jų
dydis, nustatymo tvarka priklauso nuo susitarimo, kurį šalis narė turi pasirašyti su JĮ (vienas iš 3

siūlomų susitarimo variantų, pateiktų priede 5th GB Meeting_presentation.pdf). Pasirašytas
susitarimas galios iki 2026 m. gruodžio 31 d.
Nacionalinį kompetencijos centrą šalys narės nurodo/parenka pačios. Į tai EuroHPC JĮ nesikiša.
Kompetencijos centro struktūra yra atvira. Reikia pasirinkti svarbiausias šaliai funkcijas, nebūtinai
visas.
Kitas JĮ posėdis – 2019 m. gegužės 10 d. Briuselyje.
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Lietuva (mokslinėje veikloje ir mažų/vidutinių įmonių veiklomis) galėtų dalyvauti EuroHPC
veiklose ir pretenduoti į finansavimą:
1.2.b. Support to industrial software and codes – 20 M€
2.1. HPC Competence Centres – 54 M€
2.2. Stimulating the innovation potential of SMEs – 10 M€
Tačiau būtina sąlyga gauti papildomam finansavimui –paskirti/suplanuoti 2019 metams
nacionalines arba įmonių nuosavas lėšas. Apie tokias lėšas, jų planuojamą kiekį, reikia per 2
savaites informuoti EuroHPC JĮ.
Galima dalyvauti ir neskiriant nacionalinio finansavimo, tačiau tada nebus galima pretenduoti į
papildomas EuroHPC lėšas.
EuroHPC kompetencijos centras/i viena iš pagrindinių veiklų, kur Lietuva (visos šalys) privalo
dalyvauti. Finansavimo sąlygos yra tokios pačios kaip ir kitoms EuroHPC veikloms. Dalyvauti šioje
veikloje šalims privaloma, nežiūrint ar bus gaunamas papildomas EuroHPC finansavimas ar ne.
Šaukimai EuroHPC veiklų finansavimui planuojami 2019 m. birželio mėn.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
5th GBMeeting DraftAgenda.docx
5th GB Meeting_presentation.pdf
orientation_paper - revised.docx
cash_flows_admin_arrangements_JU_PS - R+I.docx
1st RIAG meeting Minutes draft.docx
2nd INFRAG Meeting Minutes - Final.docx
3rd INFRAG Meeting Minutes - final.docx
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