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1. Svarstytas klausimas:
1) Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, naujos komiteto pirmininkės prisistatymas,
darbotvarkės pristatymas;
2) Kvietimų (H2020-LC-SC3-2019-RES-IA-CSA; H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC; H2020-LCSC3EE-17-2019) paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas;
3) Diskusija kaip numatoma informuoti apie būsimų kvietimų rezultatus ateityje;
4) Studijos dėl ES „Energetinių technologijų priklausomybės“ (Energy technology dependence)
pristatymas.
5) Artėjančių reginių – EU Sustainable energy week (ES Darnios energetikos savaitė) ir R&I Days
(Tyrimų ir inovacijų dienos) pristatymas.
6) Klausimai dėl tolimesnio komiteto darbo organizavimo.
Iš esmės posėdis buvo informacinio pobūdžio, nesvarstyti konkretūs klausimai.
2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Posėdžio pradžioje prisistatė naujoji komiteto pirmininkė – p. Clara de la Torre (RTD). Ji pateikė
informaciją apie pokyčius DG RTD (nauja organizacinė struktūra), programą „Horizontas Europai“
(Horizon Europe), Inovacijų misiją (Mission Innovation), SET-plano renginius (SET-plano
konferencija Bukarešte 2019 m. birželio 12 d.) bei apie numatomą baterijų technologinės platformos
(Batteries ETIP) steigimą (2019 m. birželio 25) d.

Patvirtinta posėdžio darbotvarkė, informavo, kad komitete nuo šiol dalyvaus ir Tuniso atstovai.
Europos Komisija informavo, kad komitetas bendru sutarimu patvirtino H2020-LC-SC3-2018-NZECC, H2020-LC-SC3-2018-RES-TwoStages, H2020-LC-SC3-2018-ES-SCC, H2020-LC-SC3-2018RES-Single Stage ir H2020-LC-SC3-EE-2018 kvietimų laimėtų projektų paraiškas finansavimui.
Pristatyti kvietimų H2020-LC-SC3-2019-RES-IA-CSA; H2020-LC-SC3-2019-ES-SCC; H2020LCSC3-EE-17-2019) paraiškų vertinimo rezultatai.
Europos Komisija informavo kaip planuojamas komiteto darbas ateityje. Po diskusijų Europos
Komisija įsipareigojo, kad posėdžiai vyks ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai.
Trinomics atstovas pristatė ES „Energetinių technologijų priklausomybės“ (Energy technology
dependence) studiją (https://trinomics.eu/project/study-on-energy-technology-dependence/).
Europos Komisija informavo apie Briuselyje vyksiančius renginius: „EU Sustainable Energy Week“
2019 m. birželio 17-21 d., „Energy info days“ 2019 m. birželio 25-27 d., „R&I Days“ 2019 m. rugsėjo
24-26 d.
Numatomas naujosios programos Horizon Europe tvirtinimas – liepos 2 d. Komisijos pirmininkė
informavo apie atvirus kvietimus ekspertams
3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Dauguma pateiktos medžiagos informacinio pobūdžio, esminių sprendimų nebuvo priimta. Europos
Komisijos atstovai informavo apie tolimesnį komiteto darbą – nuspręsta, kad informacinio pobūdžio
posėdžių skaičius taupant ES lėšas bus mažinamas, apsiribojant dviem komiteto posėdžiais per metus.
Priežastis – 2019-2020 m. energetikos tematikos darbo programa jau priimta ir esminių sprendimų
tikriausiai nebebus. Informacinio pobūdžio medžiaga, susijusi su H2020 paraiškų vertinimu ir pan.
bus siunčiama tik elektroniniu būdu, paliekant laiko atstovams teikti pastabas (terminas 2 savaitės)
el. paštu.
Kitas komiteto posėdis preliminariai planuojamas 2019 m. gruodžio mėn.
2019 m. rugsėjo 12 d. numatytas nuotolinis paraiškų vertinimų rezultatų pristatymas (per Webex).
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Posėdžio pobūdis nereikalavo konkrečių veiksmų šalių narių atžvilgiu, todėl numatoma skleisti
informaciją gautą posėdžio metu ir paskatinti suinteresuotus asmenis labiau domėtis vykstančiais
procesais ir dalyvauti renginiuose.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
posėdžio darbotvarkė, komiteto pirmininkės bendro pobūdžio pristatymas; Trinomics studijos dėl
energetinės technologijų priklausomybės pristatymo rezultatai – prezentacija, santrauka ir pilna
versija; projektų vertinimo ataskaitos; prezentacijos apie pristatytus renginius.
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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