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Lietuvos energetikos institutas
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos
„Horizontas 2020“ teminės paprogramės „Saugi, švari ir efektyviai
naudojama energija“ komiteto posėdis
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Svarstytas klausimas:
Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės pristatymas;
Kitos programos periodas (2021-2027): sąsajos tarp „Horizontas Europai“ ir LIFE programų;
„Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ darbo programa 2018-2020;
Kiti klausimai

Iš esmės posėdis buvo informacinio ir diskusinio pobūdžio (4 val.), nebuvo balsuojama.
2.
Posėdžio eigos apibendrinimas: posėdžio metu posėdžio pirmininkas pristatė būsimus renginius
(SET-plano konferenciją, efektyviai naudojamos energijos savaitę ir pan.), supažindino su rašytinių
procedūrų rezultatais dėl teigiamai įvertintų projektų finansavimo patvirtinimo (visi projektai bendru
sutarimu patvirtinti), pristatė 2020 metų darbo programos peržiūros laiko grafiką bei informavo apie
numatomą kitą komiteto posėdžio datą.
Kitos programos periodas (2021-2027): sąsajos tarp „Horizontas Europai“ ir LIFE programų
Komisija (Paula Rey Garcia) pristatė Europos Komisijos pasiūlymą dėl naujos LIFE programos
(2021-2027 m.). Programoje bus paprogramė, skirta remti švarios energijos pokyčius (Clean Energy
Transition). Ši parama padės remti veiklas, anksčiau finansuotas programos „Pažangi energetika
Europai“ (2007-2013 m.) ir programą „Horizontas 2020“ (2014-2020 m.). Komisija taip pat apsvarstė
klausimus dėl švarios energijos pokyčių (Clean Energy Transition, kuriuos kėlė programos
„Horizontas 2020“ nacionalinių kontaktinių asmenų tinklas prieš programos komiteto posėdį. Tai
visų pirma buvo susiję su siūlomu biudžetu, finansavimo dydžiais, nacionalinių kontaktinių asmenų
tinklo parama, projektų įgyvendinimo taisyklėmis ir suinteresuotųjų subjektų sąsajas aplinkos,
klimato, mokslinių tyrimų ir energetikos srityse.
Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ darbo programa 2018-2020
Komisija (Patrick Child) pristatė šį darbotvarkės punktą, primindamas rengiamo projekto proceso
etapus. Atsakydamas į delegacijų pastabas dėl tolesnių rengimo proceso etapų organizavimo,

pranešėjas pasiūlė keisti paskutiniame susitikime pateiktą požiūrį, kad nacionaliniu lygmeniu būtų
suteikta daugiau laiko konsultacijoms:
• Komisija pateiks pirmąjį darbo programos projektą prieš Kalėdas (numatytasis terminas – gruodžio
10 – 14 d.). Šiame projekte bus atsižvelgta į delegacijų pastabas dėl darbo programos.
• Delegacijos nacionaliniu lygmeniu konsultuojasi dėl pirmojo projekto ir iki 2019 m. 4 kalendorinės
savaitės pateiks pastabas raštu (data bus patikslinta).
• Komisija analizuos pastabas ir įtraukia juos į antrąjį WP projektą, kuris bus išplatintas per savaitę
prieš 2019 m. Vasario 12 d. Vyksiantį PC susitikimą (planuojama: vasario 5 arba 6 d.). Komisija taip
pat nusiųs apžvalgos lentelę su delegacijų pastabomis ir Komisijos reakcija.
• 2019 m. vasario 12 d. Komiteto posėdyje diskusijoje daugiausia dėmesio skiriama tiems
klausimams, į kuriuos Komisija, delegacijų nuomone, nebuvo tinkamai atsižvelgusi. Jei reikia,
konkrečių klausimų koregavimas gali vykti raštu iki 2019 m. vasario 19 dienos.
Diskusijų metu šalių narių atstovai kėlė klausimus vienų ar kitų tematikų tikslingumo (įtraukimo ar
išbraukimo).
Kiti klausimai
Komisija (Gwennael Joliff-Botrel) pateikė informaciją naujienas, susijusias su InnovFin EDP
demonstraciniais projektais.
3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Dauguma pateiktos medžiagos informacinio pobūdžio, esminių sprendimų nebuvo priimta, išskyrus
naujos programos Horizon Europe klasterio “Klimatas, energija ir mobilumas” finansuojamų
prioritetinių priemonių derinimo eigos – pirminis pasiūlymas bus pateiktas svarstymui lapkričio
mėnesį, sausio mėnesį vyks pakartotinis aptarimas, o gegužės mėnesį galutinis tvirtinimas. “Klimatas,
energija ir mobilumas” priemonėms planuojamas biudžetas - 15 mlrd. eur.
Kitas komiteto posėdis planuojamas 2019 m. vasario 12 d.
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Laukti pirminio pasiūlymo dėl Horizon Europe klasterio “Klimatas, energija ir mobilumas”
prioritetinių finansavimo krypčių. Gavus informaciją konsultuotis su Lietuvos mokslo institucijoms,
individualiais tyrėjams ir kitomis suinteresuotomis šalimis, esant reikalui teikti pasiūlymus dėl naujų
prioritetų įtraukimo.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos): pridedama
posėdžio darbotvarkė ir gauta informacinė 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
_________________

