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1. Svarstytas klausimas: 7-asis EuroHPC Jungtinės įmonės (JĮ) Valdybos posėdis
2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Svarstyta ir parinkta vieta EuroHPC Petascale ir Pre-exascale superkompiuteriams įrengti.
Sudaryta reitingo eilė petascale kompiuterių vietoms:

Sudaryta reitingo eilė Pre-exascale kompiuterių vietoms:

JĮ valdybos balsavimu nutarta pagal Pre-exascale kompiuterių finansavimo tvarką finansuoti visus 3
kompiuterius, tačiau kadangi lėšų kompiuterių palaikymui visam laikotarpiui nepakanka, nutarta
palaikymo lėšas skirti tik 18 mėnesių. Dėl trūkstamų lėšų nutarta kreiptis į EK dėl papildomų lėšų
kitame finansavimo periode.
Kitoms šalims rekomenduojama jungtis prie numatomų šalių į konsorciumus iki liepos mėn.
Veiklų finansavimas.
Šaukimus kitų veiklų finansavimui planuojami paskelbti 2019 m. birželio – liepos mėn. Šaukimo
pabaiga – 2019 m. spalio mėn.
Kiekvienai šaliai siūloma pasirašyti prognozuojamą EuroHPC veiklų finansavimo raštą, nurodant
atsakingą nacinmalinę agentūrą.

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
JĮ valdybos balsavimu nutarta pagal Petascale kompiuterių finansavimo tvarką finansuoti visus 5
kompiuterius.
JĮ valdybos balsavimu nutarta pagal Pre-exascale kompiuterių finansavimo tvarką finansuoti visus 3
kompiuterius, tačiau kadangi lėšų kompiuterių palaikymui visam laikotarpiui nepakanka, nutarta
palaikymo lėšas skirti tik 18 mėnesių. Dėl trūkstamų lėšų nutarta kreiptis į EK dėl papildomų lėšų
kitame finansavimo periode.
Kitoms šalims rekomenduojama jungtis prie numatomų šalių į konsorciumus iki liepos mėn.
Apie EuroHPC veiklų fnacionalinį finansavimą reikia apsispręsti ir apie planuojamas skirti lėšas e.
paštu informuoti JĮ iki 2019-05-17.
Iki 2019-05-17 e. paštu reikia informuoti JĮ apie numatomas skirti nacionalines lėšas EuroHPC
nacionaliniam kompetencijos centrui.
Kiti numatyti JĮ posėdžiai:
8-asis JĮ posėdis 2019 m. liepos 11-12 d. Liuksemburge;
9-asis JĮ posėdis 2019 m. rugsėjo mėn vidurį Briuselyje (preliminari data);
10-asis JĮ posėdis 2019 m. spalio 11-12 d. Liuksemburge (preliminari data);
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Lietuva galimybė gauti EuroHPC finansavimą:
Pagal EuroHPC pridedamą finansinių pasižadėjimų raštą, siūloma šalims nurodyti už euroHPC
veiklų finansavimą nacionalinę agentūrą bei planuojamas veiklų lėšas (laišųkas ir raštas
pridedamas).

5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):

7th GBMeeting DraftAgenda.docx
7th GB Meeting_presentation - final 2.pptx
EVALUATION_REPORT - PetaScale.pdf
EVALUATION_REPORT - Pre-ExaScale.pdf
IP-19-2868_EN.pdf
[Final] letter_PS_Financial Commitments
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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