Sutarties 1 priedas
DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITOS
FORMA
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komiteto „Saugi, švari ir
efektyviai naudojama energija“ posėdis
Nuotolinis posėdis, 2020-05-25, 15:00-17:30 val.
Dr. Rolandas Urbonas, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas
2. Svarstytas klausimas:
1) Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės tvirtinimas.
2) H2020 energetikos 2020 m. darbo programos pakeitimai.
3) Kvietimų
•
H2020-LC-SC3-EE-2020-1
•
H2020-LC-SC3-2020-RES-IA-CSA
•
H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC
paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas.
4) Programos „Horizontas 2020“ atnaujinimas – „Žaliojo kurso“ kvietimas.
5) Kiti klausimai.
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Posėdžiui pirmininkavo p. Patrick Child (RTD/D) ir Mr Haitze Siemers (ENER/C). Posėdžio
darbotvarkė priimta be pakeitimų. Pateikta informacija apie Europos Komisijos darbą naujomis
COVID-19 aplinkybėmis bei numatomas iniciatyvas energetikos inovacijų srityje.
Europos Komisija informavo kad po 2020 m. sausio 14 d. komiteto posėdžio bendru sutarimu buvo
patvirtinta:
•
2018-2020 darbo programos pakeitimai;
•
Kvietimo H2020-LC-SC3-2020-NZE-RES-CC:
•
grupė 1 (9 pasiūlymai)
•
grupė 2 (10 pasiūlymų)
•
grupė 3 (1 pasiūlymas)
•
Kvietimo H2020-LC-SC3-EE-2019:
•
grupė 2 (2 pasiūlymai)
•
grupė 3 (1 pasiūlymas)
kvietimų laimėtų projektų paraiškos finansavimui.
Pristatyti trijų kvietimų paraiškų vertinimo rezultatai:
•
H2020-LC-SC3-EE-2020-1. Vertinimo rezultatus pristatė EASME astovas Zoe Wildiers.
•
H2020-LC-SC3-2020-RES-IA-CSA ir H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC. Vertinimo rezultatus
pristatė INEA astovas Robert Goodchild.
Įgyvendinant pirmąjį abiejų kvietimų biudžeto optimizavimą papildomai pakviesti deryboms
šie projektai:
•
REDREAM (pateiktas EC-03-2020 tematikoje)
•
iFLEX (pateiktas EC-03-2020 tematikoje)
•
TwinERGY (pateiktas EC-03-2020 tematikoje)
•
BRIGHT (pateiktas EC-03-2020 tematikoje)
•
SENDER (pateiktas EC-03-2020 tematikoje)
•
RENergetic (pateiktas ES-03-2020 tematikoje)
•
W4RES (pateiktas RES-28-2020 tematikoje)

Papildomai rezervinio sąrašo projektai deryboms gali būti pakviesti 2020 m. lapkričio mėn.
įgyvendinant antrąjį biudžeto optimizavimą.
Atsiliepiant į Ispanijos ir Italijos atstovų prašymą pateikti informaciją apie FLITE projekto situaciją,
INEA informavo, kad derybos dėl projekto atnaujintos, kai Europos Komisija anuliavo INEA
sprendimą nutraukti projekto sutarties rengimą. FLITE projekto koordinatorius sutiko tęsti projekto
sutarties rengimą. Jei projekto sutarties rengimas būtų nutrauktas, 20 MEUR būtų „perleistas“ kitiems
2019 m. kvietimo projektams.
Europos Komisija pristatė „Žaliojo kurso“ kvietimo gaires. Kiekvienai kvietimo tematikai pristatytos
veiklos ir numatytas poveikis įgyvendinus projektą.
•
Tematiką „1.2: Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities“ pristatė Philippe
Froissard (Europos Komisija).
•
Tematiką „2.1: Demonstration of innovative critical technologies to enable future large-scale
deployment of offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system“
pristatė Matthijs Soede (Europos Komisija).
•
Tematiką 2.2: Develop and demonstrate a 100 MW electrolyser upscaling the link between
renewables and industrial applications“ pristatė Giulia Melica (Europos Komisija). Reikia pažymėti,
kad kvietimas numatytas aukšto TPL lygio technologijoms.
•
Tematiką 3.1: Closing the industrial carbon cycle to combat climate change“ pristatė Soren
Bowadt (Europos Komisija).
•
Tematiką 4.1: Building and renovating in an energy and resource efficient way“ pristatė Maria
Getsiou (Europos Komisija).
•
Tematiką „11.1: Accelerating demonstration of clean energy solutions in Africa and the
Mediterranean“ pristatė Philippe Schild (Europos Komisija).

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Planuojamas dar keletas komiteto posėdžių 2020 m. rudenį dėl „Žaliojo kurso“ (European Grean Deal)
kvietimo.
5. 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.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžio darbotvarkė, prezentacija.
7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
dr. Rolandas Urbonas, Lietuvos energetikos institutas. Direktoriaus pavaduotojas, 8 37 401832;
Rolandas.Urbonas@lei.lt

