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DALYKINĖ ATASKAITA
Dėl DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS
2018-07-16
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: Austrijos Federalinės transporto, inovacijų ir

technologijų ministerijos uždaras renginys: “Europos Saugumo inovacijų dienos” skirtas
pristatyti nacionalinę sagumo programą KIRAS, įgyvendintus projektus nacionalinio
saugumo srityje, suderinti “Horizon Europe” programos strategines kryptis su
nacionaliniais ES šalių narių prioritetais saugumo srityje. Renginio vieta: Radisson Blue Park
Royal Hotel, Viena, Austrija. Renginio laikas: 2018.06.26-27d.:
• 06.26- Symposium: presentation of selected KIRAS projects
• 06.27- “Workshop on the Future of ESRP”- closed meeting for AS/MS PC delegations and EC
representatives.
Renginio dalyviai: H2020 Saugi Visuomenė komiteto nariai iš CH, FR, NL, GE, AT, ES, LT, GR,
Europos Komisijos
2. Svarstytas klausimas:
Rinktinių KIRAS programos projetų pristatymas: 2018.06.26
Federalinės transporto, inovacijų ir technologijų ministerijos atstovas (Austrija) pristatė KIRAS
programos rezultatus: finansinius rodiklius ir įgyvendintus projektus.
2017 metais į KIRAS programos kvietimus buvo pateikta 612 paraiškų, iš kurių 232 skirtas
finansavimas. Bendra įgyvendintų projektų vertė - 78 mln Eur.
Ypatingas dėmesys buvo skirtas tarptautiniams projektams, kurių įgyvendinimas paremtas AustrijosVokietijos dvišalės partnerystės sutartimi.
Projektas “Countermeasures for Unmanned Aerial Vehicles for Authorities and Emergencies and
Rescue Organizations” (AMBOS) pristatytas, kaip vienas sėkmingiausių. tarptautinės mokslininkų
komandos bendradarbiavimo pavyzdžių, o projekto sukurtais rezultatais galės naudotis Austrijos ir
Vokietijos teisėsaugos institucijos, bei krizių valdymo agentūros.
Renginio metu buvo pristatyta eilė mokslinių tyrimų projektų visuomenės saugumui užtikrinti:
“Fostering Mission Management by Integrating Different Sensor Platforms -SmartScout
“Modern Management of Police Detention: Safe and Healthy Prisons” -MOMA
“Darknet Analysis-Analyzing underground marketplaces”
“CPS Security- Behavior-Based Anomaly Detection in Cyber-Physical Systems”
“Airborne detection and contextual analysis of dynamic situation reports in crisis scenarios”- LEAL
“Video Analysis for Investigation of Criminal and terrorist activities” -VICTORIA
Complete Sensor Sensor System for UAV based Laser Scanning –RiCOPTER
Europos Komisijos organizuotas uždaras seminaras:
“ Workshop on the Future of ESRP”- closed meeting for AS/MS PC delegations and EC: 2018.06.28
Diskusija dėl Horizon Europe programos prioritetų patvirtinimo.

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
“Workshop on the Future of ESRP”- closed meeting for AS/MS PC delegations and EC
representatives” svarstyti klausimai:
•
•
•
•
•
•
•

Austrijos atsovas p. Ralph Hammer pristatė KIRAS programos strateginius tikslus, uždavinius
siekiamus rezultatus, poveikio indikatorius, prioritetus.
Prancūzijos delegacijos vadovas, p. Francois Murgadella pristatė Prancūzijos nacionalinės saugumo
ir gynybos programos valdymo modelį.
EK inicijuota diskusija- kaip užtikrinti H2020 programos lėšomis finansuotų projektų rezultatų
platesnę sklaidą ir efektyvesnį pritaikymą teisėsaugos institucijų veiklos procesuose. Su kokiais
iššūkiais susiduria naudos gavėjai norėdam užtikrinti rezultatų tęstinumą.
Šalių narių nacionalinių iniciatyvų/programų/modelių pristatymai ( LT, CH, AT, FR)
Diskusijos dėl socialinių mokslų vaidmens Horizon Europe programoje.
Diskusija dėl socialinių disciplinų pašalinimo iš Horizon Europe programos. Šalių pozicijų
pristatymas.
Prancūzijos atsovų inicijuota diskusija dėl gynybos ir saugumo programoms skiriamų lėšų
paskirstymo tvarkos.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
• Nuspręsta, kad šalys pateiks savo poziciją dėl socialinių disciplinų pašalinimo iš Horizon Europe
programos prioritetų. Lietuva sutiko su Austrijos atstovų pasiūlymu EK pateikti konsoliduotą
poziciją.
• Nuspręsta, kad šalys pateiks svao poziciją dėl biudžeto paskirstymo tarp saugumo ir gynybos
programų.

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
•
•

Suformuoti Lietuvos poziciją dėl socialinių disciplinų įtraukimo/pašalinimo iš Horizon Europe
programos prioritetų.
Suformuoti Lietuvos poziciją dėl biudžeto perskirtymo tarp saugumo ir gynybos prgramų.

• Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):

Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, elektroninio
pašto adresas):

Egidija Veršinskienė, VŠĮ Lietuvos kibernetinių nusiklatimų kompetencijų ir tyrimų centras,
direktorė, mob. 8687 99008, egidija@l3ce.eu

