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1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas, dalyviai:
12-asis EuroHPC Jungtinės įmonės valdybos posėdis;
Liuksemburgas, nuo 2020-02-20 iki 2020-02-22;
Šalių, EurtoHPC tikrųjų ir asocijuotų narių atstovai, Europos komisijos atstyovai. Iš viso apie 50
dalyvių.

2. Svarstytas klausimas:
12-asis EuroHPC Jungtinės įmonės (JĮ) Valdybos posėdis
Svarstyti einamieji Valdybos ir EuroHPC pirkimų klausimai, pagal pridedamą darbotvarkę
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Svarstyta.
2020 m. EuroHPC projektai, administraciniai reikalai.
Latvijos atstovui paprašius Lietuva šiame posėdyje atstovavo taip pat ir Latvijai.
Pateikti šalių įnašai PreExascale ir PetaScale superkompiuterių įsigijimo projektuose, taip pat
EuroHPC kompetencijos centro projekte.
Paskirta 6 mln. Eurų EuroHPC kvantinio simuliatoriaus, ne mažiau kaip 100 qbitų, kūrimui.
Pateikta informacija apie HPC panaudotimą Europos šalysė akademinėse institucijose, versle, taip
pat studijose, apie šalių planuojamas lėšas EuroHPC projektuose.
Pateikta detali informacija ir planuojami veiksmai EuroHPC projekte susiję su HPC mokymų ir
studijų organizavimu.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
2020 m. EuroHPC kvantinio komperio (kvantinio simuliatoriaus) veikloms paskirta 6 mln. Eurų.
Kiti numatyti JĮ posėdžiai:
13-asis JĮ posėdis 2020 m. balandžio mėn. 23-24 d. Liuksemburge;
14-asis JĮ posėdis 2020 m. birželio mėn. 18-19 d. Liuksemburge.

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Lietuvos galimybė gauti EuroHPC finansavimą:
Dalyvauti EuroHPC kompetencijos centro veikloje.
Lietuvos įnašas šiame projekte yra nedidelis, todėl didelių renginių Lietuvoje surengti nepavyks.
Didesnė nauda – dalyvavimas bendrose EuroHPC-CC veiklose, galimybė perimti Europos šalių
patirtį, ypač dirbant su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, dalyvauti renginiuose ir mokymuose
rengiamuose kitose šalyse.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
12th GBMeeting DraftAgenda(0).docx
12th GB Meeting_presentation.pptx
FocusCoE Training Workshop EuroHPC_GovBoard 20200221 v3.pptx

7. 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
Dalyvio parašas
_________________

