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1. Svarstytas klausimai:
1) Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės pristatymas;
2) Kvietimų (H2020-EE-2017, H2020-LCE-2017 (4TH and 5TH WAVE)) paraiškų vertinimo
rezultatų pristatymas;
3) Diskusija dėl pirmo „vasaros pakeitimo“ 2018-2020 darbo programos projekto:
4) Švarios energetikos inovacijų greitesnis įdiegimas (Accelerating Clean Energy Innovation,
(ACEI)) progresas, panaudojant priemones:
• Strateginis energeijos technologijų planas (The Strategic Energy Technology Plan, (SET-Plan))
• InnovFin EDP
• Inovacijų misijos (Mission Innovation)
5) Inovatyvaus finansavimo (Innovative Financing) projektų rezultatų efektyvesnio energijos
vartojimo srityje pristatymas
6) Kiti klausimai

2.
Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės pristatymas
Posėdžio pirmininkas informavo apie naujausius pokyčius, susijusius su Švarios energetikos
inovacijų greitesniu įdiegimu (Accelerating Clean Energy Innovation, (ACEI)) (susijusiu su
Energetikos sąjunga, Misijos naujovių ataskaita ir SET planu); progresą „Švarios energijos visiems
europiečiam“" Komunikato dėl programos „Horizontas 2020“ tarpinio vertinimo, įskaitant jo
rekomendacijas būsimai programai, 2018 m. ES Tvarios energijos savaitę, kuri vyks 2018 m. birželio
4-6 dienomis.
Informuota, kad rašytinių procedūrų
• H2020-LCE-2017-RES-CCS-RIA: batches number 1 and 2
•H2020-LCE-2017-RES-CSA: 1 batch
• H2020-LCE-2017-SGS: batches number 2-5
• H2020-LCE-2017-SCC: batches number 1 and 2

• H2020-EE-2017-PPP-RIA-IA: batches number 1 and 2
• H2020-LCE-2016-RES-CCS-RIA: batch number 6
rezultatais dėl teigiamai įvertintų projektų finansavimo buvo patvirtinti bendru sutarimu.
Dienotvarkė priimta be pakeitimų.
Kvietimų (H2020-EE-2017, H2020-LCE-2017 (4TH and 5TH WAVE)) paraiškų vertinimo
rezultatų pristatymas
p. Berruto (EASME) pristatė kvietimo vertinimo rezultatus H2020-EE-2017-2.
p. Schild (RTD) informavo apie kvietimo H2020-LCE-ERANET įvertinimų rezultatus. Jis
paaiškino, kad orientacinis šio kvietimo turimas biudžetas nebuvo išnaudotas, o likęs biudžetas
buvo panaudotas kitų LCE kvietimų projektų finansavimui.
p. Kucharska (INEA) pristatė kvietimų H2020-LCE-2017-RES-RIA-TwoStage ir H2020-LCE2017-RES-IA vertinimo rezultatus.
p. Goodchildas (INEA) paaiškino, kaip biudžetas, kuris nebuvo išnaudoti kai kuriuose kvietimuose,
buvo panaudotas rezerviniams projektams iš kitų LCE kvietimų finansuoti. Dėl šio biudžeto
optimizavimo neseniai prasidėjo šių projektų pasiūlymų derybinis etapas: DELTA (tema LCE-12017), E-LOBSTER (tema LCE-1-2017), SECURe (LCE-27-2017) , GOPV (tema LCE-10-2017),
HyCool (tema LCE-12-2017), GeoFit (tema LCE-17-2017) ir FlexJet (tema LCE-20-2017).
Papildomų projektų finansavimas yra labiau išimtis, nei taisyklė.
Diskusija dėl pirmo „vasaros pakeitimo“ 2018-2020 darbo programos projekto
p. Schild pristatė naujas tematikas LCE-29-2019 ir LCE-30-2019, kurios remia „Inovacijų misijai“
iniciatyvą. Taip pat buvo informuota, kad svarstomas naujas prizas dėl atsinaujinančių išteklių
„salų“. Šalys narės teikė pasiūlymus kaip galimai būtų galima pagerinti siūlomas tematikas.
Energijos sistemos (Energy systems)
p. Denos informavo, kad būsimame projekto variante turėtų būti pateikta sąsaja su Inovacijų
misijos (Mission innovation) tematika „ES-1“ (skirta bendradarbiavimui su Kanada) ir tematika
„ES-6“ (naujai sukurta tematika) . Diskusijos su Indijos kolegomis dėl bendradarbiavimo energijos
saugojimo srityje vyksta ir 2019 m. arba 2020 m. darbo programoje gali atsirasti su tuo susijęs
kvietimas.
p. Schuppersas pristatydamas EK baterijų iniciatyvą pranešė, kad „Saugi, švari ir efektyviai
naudojama energija“, Transporto ir NMBP paprogramės rengs bendrus kvietimus 2019 m.
Energetikos tematika kreips dėmesį į tyrimus stacionarių baterijų tyrimus, ypač pasitelkiant trečiųjų
šalių indėlį.
Sumanūs miestai ir bendruomenės
p. Denos informavo, kad kitame projekto temos SCC-1 variante, bus įtrauktos nuostatos dėl
poveikio modeliavimo.
EK patikino, kad bus skirtas finansavimas 2019 m. SET-plano konferencijai Rumunijos
prezidentavimo metu.

Švarios energetikos inovacijų greitesnis įdiegimas (Accelerating Clean Energy Innovation,
(ACEI)) progresas, panaudojant priemones
p. Jolifas-Botrelis ir p. Quentalis informavo apie politikos iniciatyvų, susijusių su ACEI (SET planas,
inovacijų misijos, InnovFin EDP), padėtį bei aktualumą „Saugi, švari ir efektyviai naudojama
energija“ paprogramei.
Inovatyvaus finansavimo (Innovative Financing) projektų rezultatų efektyvesnio energijos
vartojimo srityje pristatymas
p. Jahn EASME informavo apie išankstinius inovatyvaus finansavimo projektus, finansuojamus
„Horizontas 2020“ efektyvesnio energijos vartojimo kvietimuose.
Kiti klausimai
Kitų klausimų nebuvo.
3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Pateikta medžiagos informacinio pobūdžio.
Reikia toliau sekti ir analizuoti procesus.
Kitas komiteto posėdis numatomas 2018 m. kovo 22 d.
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Reikia ieškoti kontakto su Lietuvos verslo įmonėmis. Mokslo ir studijų institucijos kartu su verslo
įmonėmis gali suburti patrauklių partnerių klasterius.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos): pridedama
posėdžio darbotvarkė ir pateikta medžiaga.
6. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas): dr. Rolandas Urbonas, Lietuvos energetikos institutas,
direktoriaus pavaduotojas, (8 37) 401832, rolandas.urbonas@lei.lt
Dalyvio parašas
_________________

