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, 2020-09-30, 15:30-16:45 val.
Dr. Rolandas Urbonas, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojas
2. Svarstytas klausimas:
1) Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės tvirtinimas.
2) Kvietimų
•
H2020-LC-SC3-2020-RES-RIA
•
H2020-LC-SC3-2020-Joint-Actions-1
•
H2020-LC-BAT-2020
paraiškų vertinimo rezultatų pristatymas.
3) Studijos „Research and Innovation international cooperation in the field of renewable energy
technologies“ pristatymas.
4) Kiti klausimai.
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
Komisija pasveikino dalyvius. Darbotvarkės projektas patvirtintas be pakeitimų.
Posėdžio pirmininkas Patrickas Childas (RTD/D) informavo Komitetą apie aktualius naujausius
įvykius, būtent apie programos „Horizonto 2020“ „Žaliojo kurso“ kvietimą, 2020 m. lepos mėn.
Tarybos susitarimą dėl daugiametės finansinės programos ir „MTEP dienas 2020“.
Europos Komisija informavo Komitetą apie rašytinių procedūrų, kurios pasibaigė po 2020 m. gegužės
25 d. Komiteto posėdžio rezultatus:
• 2020 m. Energetikos darbo programos pakeitimas
• Kvietimo H2020-LC-SC3-2020-EC-ES-SCC: 2, 3, 4 grupės
• Kvietimo H2020-LC-SC3-EE-2020-1: 1 ir 2 grupės.
Visos rašytinės procedūros patvirtintos vienbalsiai teigiamai.
Kvietimų H2020-LC-SC3-2020-RES-RIA, H2020-LC-SC3-2020-Joint-Actions-1, ir H2020-LC-BAT2020 vertinimo rezultatus pristatė Marcas Vanderhaegenas ir Robertas Goodchildas (INEA).
INEA informavo, kad pirmojo biudžeto optimizavimo etapo metu buvo pakviesti šios rezervinės
paraiškos:
Tematika
LC-SC3-RES-26-2020
LC-SC3-RES-31-2020
LC-SC3-RES-32-2020
LC-SC3-RES-37-2020
LC-BAT-8-2020
LC-BAT-9-2020

Paraiškos numeris
101006799
101007142
101007071
101006717
963542
963652

Paraiškos akronimas
TAKE-OFF
FLOATECH
IMPACT
CERESiS
SIMBA
HYBRIS

Atsakydama į Nyderlandų delegacijos prašymą dėl FLITE projekto paraiškos, Europos Komisija
informavo Komitetą, kad dotacijos rengimas šiai paraiškai yra beveik baigtas ir netrukus bus galima
pradėti rašytinę procedūrą. Atsižvelgdama į tai, kad delegacijos iškėlė daug klausimų, susijusių su šia
paraiška, Europos Komisija pasiūlė surengti neoficialų informacinį posėdį, kuriame delegacijoms būtų

suteikta galimybė paklausti ir gauti paaiškinimus, ir, kad jos galėtų balsuoti dėl pasiūlymo. Ši
informacinė sesija bus organizuojama pradėjus rašytinę pasiūlymo procedūrą.
Europos Komisija informavo, kad
• Išorinių ekspertų įvertinta paraiška buvo geriausia. Nors vertintojai nustatė nedidelius paraiškos
trūkumus, „Horizontas 2020“ principas „be derybų“ reiškia, kad konsorciumas neprivalo ištaisyti nė
vieno iš šių nedidelių trūkumų.
• Programa „Horizontas 2020“ skirta rizikingiems projektams, kur privatus sektorius nėra pasirengęs
padengti visų kaštų. INEA užduotis yra įvertinti, ar rizika buvo pakankamai įvertinta. Jei INEA pateikia
pasiūlymą dėl rašytinės procedūros, tai reiškia, kad ji atitinka rizikos vertinimo kriterijus.
• Kadangi lėšos skirtos iš 2019 m. kvietimų, jų nebus galima panaudoti finansuojant kitą pasiūlymą iš
rezervinio sąrašo. Todėl greičiausiai butų prarastos „Horizontas 2020“ energetikos tematikos lėšos.
• Jei kvalifikuota delegacijų dauguma balsuos prieš paraiškos finansavimą, tai ji nebus finansuojama.
Priešingu atveju Europos Komisija atrinks paraiškąprogramos „Horizontas 2020“ finansavimui.
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.
Studiją „Research and Innovation international cooperation in the field of renewable energy
technologies“, kurią užsakė Europos Komisija parengė konsorciumas, kurį „Ecorys“, „ICE France“ ir
„WIP Renewable Energies“. Tyrimo koordinatoriai Jan Maarten de Vet ir Amélie Girard iš „Ecorys“
pristatė pagrindines studijos išvadas.
Labai tikėtina, kad šis posėdis buvo paskutinis. Komisija padėkojo visoms delegacijoms už
bendradarbiavimą ir konstruktyvią dvasią per visą Komiteto gyvavimo laiką. Tolimesnę veiklą perims
„Horizon Europe“ 5 klasterio programos komitetas, kai jis bus įsteigtas.
4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Labai tikėtina, kad šis posėdis buvo paskutinis.
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Posėdžio pobūdis nereikalavo konkrečių veiksmų šalių narių atžvilgiu. Paskutinis likęs kvietimas
susijęs su „Žaliojo kurso“ tematika.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžio darbotvarkė.
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

