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:
Programos Horizon 2020 “Saugi Visuomenė”
Darbo Grupės posėdis dėl Daro Programos (The Work Programm, toliau WP ) patvirtinimoAntras Darbo Grupės posėdis
• Posėdžio data : 27/09/2018, 14:00-18:00val.
• Posėdžio vieta: CCAB Building ( Centre Albert Borshette), Meeting Room 5B, rue
Froissart 36, 1040 Brussels
H2020 Programos “Saugi Visuomenė” komiteto posėdis ( 24-as)
• Posėdžio data: 28/09/2018, 10:00-16:00val.
• Posėdžio vieta: CCAB Building ( Centre Albert Borshette), Meeting Room 4C, rue
Froissart 36, 1040 Brussels
Posėdžių dalyviai: šalių atstovai iš AT BE BG HR CY CZ DK IE EE FI FR DE HU IS IL IT
LV LT LU MT MD NL NO PL PT SK ES SE CH IL
2. Svarstyti klausimai:
Darbo Grupės posėdyje svarstyti klausimai dėl WP aprašų pagal tematikas:
• Kova su nusikalstamumu ir terorizmu
• Nelaimių poveikiui atspari visuomenė
• Sienų ir išorės saugumas
• Bendrieji klausimai
• Infrastruktūros saugumas
• Skaitmeninis saugumas
• Išvados
H2020 Programos “Saugi Visuomenė” komiteto posėdyje svarstyti klausimai:
• Darbo Grupės posėdžio rezultatų pristatymas komiteto nariams
• Paraiškų teiktų į 2018 metų kvietimus statistika
• Atnaujinta informacija iš Horizon Europa programos 2 klasterio: Integracinė ir Saugi
Visuomenė
• “H2020 Dashborad” įrankio prezentacija
• “ASGARD” (FCT) projekto prezentacija
• Saugumo tikrinimo procedūros aptarimas
• DG Connect pristatymas: “ European Cybersecurity Industrial, Technology & Research
Competence Center & Network of National Coordination Centers Building Cybersecurity
Capability in Europe”
• “OPERANDO” ( DSC) projekto pristatymas
• Atnaujinta informacija dėl cPPP sutarties įgyvendinimo
3.

Posėdžio eigos apibendrinimas:

Darbo Grupės posėdžio eigos apibendrinimas:

EK pristatė atnaujintas H2020 WP tematikas. Šalys pritarė, kad nauja dokumento versija
atspindi visus šalių komentarus, kurie buvo teikti Darbo Grupės posėdžių metu.
LT pateikė komentarą dėl pažangių duomenų analizės metodikų taikymo efektyvumo. EK
patikino, kad rizikos susijusios su institucijų duomenų kokybe ir duomenų mainais yra atidžiai
vertinamos ir ieškomi sprendimai jas suvaldyti.
H2020 Programos “Saugi Visuomenė” komiteto posėdžio eigos apibendrinimas:
• EK pasidžiaugė Darbo Grupės rezultatais. WP tekstai galutinai suderinti su šalimis ir
pristatyti komiteto nariams. Pristatytas atnaujintas darbų įgyvendinimo grafikas.
• Paraiškų teiktų į 2018 metų kvietimus statistikos pristatymas: Duomenys surinkti iš
H2020-SU-DS-2018; H2020-SU-INFRA-2018; H2020-SU-2018 kvietimų.
Viso gautų paraiškų skaičius: 4,018
• Iš ES šalių - 3,557
• Iš asocijuotų šalių - 371
• Iš trečiųjų šalių- 90
Kvietimų biudžetas: 216 MEUR. Lietuva 2018 metais pateikė 35 paraiškas.
•
•

•

•

•

•

Pristatytas naujas įrankis “ H2020 Dashboard”, skirtas H2020 paraiškų ir projektų
stebėsenai, analizei ir kokybės vertinimui. Pristatyta įrankio koncepcija, pagrindiniai
funkcionalumai, naudotojų grupės, prieigos galimybės, plėtros perspektyvos.
“ASGARD” projekto prezentcija. Pristatyta “ASGARD” projekto koncepcija, uždavinai,
siekiami rezultatai, išmoktos pamokos. Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurta daugiau
kaip 60 įrankių skirtų teisėsaugos institucijų analitiniams pajėgumams stiprinti. Dalis
įrankių įdiegti į teisėsaugos institucijų veiklos procesus. Projektas apjungia 33 partnerius,
tame tarpe 12 teisėsaugos institucijų.
2018 m. teiktų paraiškų saugumo tikrinimo procedūros aptarimas. Komiteto nariai išreiškė
nepasitenkinimą dėl ekspertų padidėjusių darbo krūvių. Ekspertai skundžiasi dėl per vėlai
gaunamos informacijos, todėl negali tinkamai suplanuoti savo darbo krūvio. Naujų
ekspertų skyrimo tvarka ir darbo metodai turėtų būti peržiūrėti. Komiteto nariai kreipėsi į
EK su prašymu pateikti paraiškų vertinimo statistiką ir kaip didėja ekspertų darbo krūvis
per paskutinius metus. EK priminė, kad saugumo ekspertų skyrimas vyksta gruodžio mėn.
ir šalys turėtų laikytis nustatytos tvarkos. Papildomai, EK rekomenduoja riboti slaptų
duomenų įtraukimą į paraiškų tekstus, kas leistų ženkliai sumažinti tikrinamų paraiškų
skaičių.
EK pristatė naujienas iš Horizon Europe programos. Šiuo metu Europos Taryba ir Europos
Parlamentas pradėjo diskusijas dėl strateginio planavimo procedūrų, kurios paremtos misijų
ir partnersytės principais.EK siūlo Horizon Europe programos įgyvendinima organizuoti
dviem būdais: Įprasti kvietimai mokslinių tyrimų projektinėms paraiškoms teikti ir per
misijas. Vidaus reikalų generalinis direktoratas saugumo tematikos į misijas traukti
neplanuoja dėl šalių narių skirtingų pozicijų.
Prezentacija: “ European Cybersecurity Industrial, Technology & Research Competence
Center & Network of National Coordination Centers Building Cybersecurity Capability in
Europe”. EK pristatė kibernetinio saugumo kompetencijų centro koncepciją, įgyvendinimo
mechanizmą, bendradarbiavimo su nacionaliniais kibernetinio saugumo koordinavimo
centrais modelį, centro valdymo modelį, finansavimo šaltinius, šalių narių rolę sprendimų
priėmimo procese.
SRE (Security Research Event) pristatymas. Renginį organizuoja EK ir Austrijos
Transporto, Inocaijų ir Technologijų ministerija. Renginys vyks gruodžio 5-6d.Briuselyje.
Renginio metu šalys turės puikias galimybes pristatyti įgyvendintus projektus saugumo
srityje.
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Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sutarta patvirtinti H2020 WP tekstą.
Sekančio posėdžio metu EK pažadėjo pristatyti susitikimo su šalimis narėmis rezultatus dėl
Horizon Europe koordinavimo finansavimo ir partnerystės principų. Posėdis suplanuotas
lapkričio 20d., Ispanijoje.
EK paprašė šalių narių pateikti savo pozicijas dėl ES kibernetinio saugumo kompetencijų
centro valdymo modelio.
Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:

Sudetinti su atsakingomis institucijomis nacionalinę poziciją dėl ES kibernetinio saugumo
kompetencijų centro valdymo modelio ir finasavimo principų.
Paskatinti LT mokslo ir teisėsaugos institucijas aktyviau dalyvauti SRE renginyje. Pristatyti
renginio darbotvarkę per MITOS info dienas.
Pristatyti H2020 WP tematikas mokslo ir teisėsaugos institucijoms.
Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):

Tiesioginis ataskaitos rengėjas (Egidija Veršinskienė, VŠĮ Lietuvos Kibernetinių nusikaltimų
kompetencijų ir tyrimų centras, tel. 8687 99008, egidija@l3ce.eu

