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Svarstytas klausimai:
Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės pristatymas;
Kvietimo H2020-LC-SC3-2018-Joint-Actions-1 paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas;
Energijos saugojimo veiklos kitose programos „Horizontas 2020“ dalyse
Diskusija dėl antro „vasaros pakeitimo“ 2018-2020 darbo programos projekto;
Salos (ES-8-2019) ir miesto (LC-SC3-EE-17-2019) kvietimai (Island and City Facility) (įtrauktų
į 2018-2020 darbo programą) pristatymas
Vykdomų programos „Horizontas 2020“ tematikose Sumanūs tinklai ir Saugojimas tarpusavio
koordinavimo pristatymas
MVĮ instrumento ir Fast-Track to Innovation pilot vertinimo rezultatų pristatymas
2014-2017 m. programos „Horizontas 2020“ „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“
paprogramės statistinė apžvalga
Kiti klausimai

2.
Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės pristatymas
Posėdžio pirmininkas informavo apie naujausius pokyčius rengiant būsimą ES mokslinių tyrimų
programą, inovacijų misiją (Mission Innovation), SET-planą, baterijų iniciatyvą, „InnovFin“ EDP
priemonę ir „Švarios energijos visiems europiečiams“ paketą.
Informuota, kad rašytinių procedūrų
• H2020-LCE-2017-RES-RIA-stage2: batches 1, 2 and 3
• H2020-LCE-2017-RES-IA: 1st batch nd 2
rezultatais dėl teigiamai įvertintų projektų finansavimo buvo patvirtinti bendru sutarimu.
Dienotvarkė priimta be pakeitimų.
2018 m. sausio 25 d. posėdžio protokolas buvo priimtas su CZ, SE ir ES patikslinimais.

Kvietimo H2020-LC-SC3-2018-Joint-Actions-1 paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas
p Schild informavo apie šio kvietimo vertinimo rezultatus. Po šio pristatymo Prancūzijos atstovas
pristatė šalies koordinavimo veiksmus ir pakvietė delegacijas dalyvauti rengiant planuojamą
bendradarbiavimą su Afrikos šalimis atsinaujinančių energijos išteklių srityje.
Energijos saugojimo veiklos kitose programos „Horizontas 2020“ dalyse
p. Aguinaga informavo apie naujas veiklas EK remiamoje baterijų iniciatyvoje, kurios įtrauktos į
dabartines Transporto ir LEIT-NMBP paprogrames ir diskutuojama įtraukti į „Saugi, švari ir
efektyviai naudojama energija“ darbo programą.
Diskusija dėl antro „vasaros pakeitimo“ 2018-2020 darbo programos projekto
Komisija pristatė šį darbotvarkės punktą, primindama, kad antrasis darbo programos atnaujinimo
projektas, kuris aptariamas, grindžiamas pirmuoju projektu, kuris buvo aptartas ir komentuotas per
iki posėdžio. Komisija stengėsi atsižvelgti į delegacijų komentarus. Diskusijos tikslas – užbaigti
diskusiją apie visus pagrindinius darbo programos atnaujinimo klausimus, kad darbo programos
atnaujinimo procesas būtų užbaigtas.
Diskusijos vyko pagal darbo programoje nurodytas sritis. Diskutuota dėl šių kvietimų tematikų: EE17, EE-18, RES-29, RES-30, ES-9.
Salos (ES-8-2019) ir miesto (LC-SC3-EE-17-2019) kvietimai (Island and City Facility) (įtrauktų
į 2018-2020 darbo programą) pristatymas
p. Jahn (EASME) informavo apie Europos miestų priemonę, skirtą tematikai EE-17-2019. Ji
paaiškino, kad CSA instrumentas pageidaujamas, nes tikimasis kaskadinio efekto ir tekstas bus
mažiau ribojantis pareiškėjus.
p. O'Connor (Europos Komisija) pateikė „salos“ priemonę, skirtą tematikai ES-8-2019. Jis paaiškino,
kad šalys, kurios nepasirašė politinės deklaracijos, gali būti naudingos, nors jos turėtų prisijungti prie
deklaracijos. Vokietijos atstovas teigė, kad ši tema atrodo gana tolima regioninei paramai ir paprašė
EK paaiškinti šios primonės pridėtinę vertę, susijusią su MTEP. EK atsakė, kad salos yra unikalios
tuo, kad jos atsinaujinančios energijos išteklių projektų investicijų išlaidos yra vidutiniškai 40 proc.
didesnės dėl jų nutolusių vietovių.
Vykdomų programos „Horizontas 2020“ tematikose Sumanūs tinklai ir Saugojimas tarpusavio
koordinavimo pristatymas
p. Denosas pristatė BRIDGE iniciatyvą, kurioje koordinuojamos tarpusavyje susiję iššūkiai
projektuose išmaniųjų tinklų srityje. Jis sakė, kad netrukus "BRIDGE" projekto rezultatai bus viešai
prieinami internete. Kipro atstovas pabrėžė, kad BRIDGE gali padidinti projektų poveikį,
sujungdamos savo patirtį duomenų valdymo, verslo modelių, reglamentų ir klientų įtraukimo
klausimais – svarbių klausimų, kurie ne visada yra pagrindiniai projektų prioritetai.
MVĮ instrumento ir Fast-Track to Innovation pilot vertinimo rezultatų pristatymas
p. Roubaud (EASME) pristatė MVĮ priemonių 2017 m. ir 2018 m. kvietimų rezultatus, taip pat MVĮ
priemonės 2 etapo projektų įvertinimo tyrimo išvadas
Fast-Track to Innovation pilot pristatymas bus pateiktas artimiausiuose komiteto posėdžiuose.
2014-2017 m. programos „Horizontas 2020“ „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“
paprogramės statistinė apžvalga
Atsižvelgiant į ribotą laiką Komitetas sutiko atidėti šį darbotvarkės klausimą kitam posėdžiui. EK
žadėjo pasidalinti statistine ataskaita.

Lenkijos atstovas paprašė K reguliariai informuoti Komitetą apie „Kiti veiksmai“ (Other Actions)
veiklų, kurios įtrauktos į „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ darbo programą,
įgyvendinimo pažangą. EK įsipareigojo informuoti Komitetą apie tai bent kas 6 mėnesius.
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. rugsėjo 12 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
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