DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS ATASKAITA
1.
Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
„Horizontas 2020“ programos komiteto „Mažos ir vidutinės įmonės ir prieiga prie rizikos kapitalo“
(toliau – komitetas) posėdis, Centre Albert Borschette, Briuselis, Belgija, 2018 m. gegužės 18 d.,
dalyviai – komiteto ir asocijuotų šalių atstovai bei ekspertai
2.
Svarstyti klausimai:
1. Įžanga:
Darbotvarkės partvirtinimas
2017 m. m vasario 19 d. susirinkimo protokolo patvirtinimas
2. Daugiametė finansinė perspektyva 2021–2027 (toliau – DFP) ir FP9: esama būklė
3. Darbų programa (toliau – DP) „Europos inovacijų tarybos pilotinė iniciatyva (ang. „European
Innovation Council (EIC) Pilot“) (toliau – EIC Pilot):
- esama būklė
- pakeitimai
4. DP „Inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse“:
a. DP 2016–2017: esama būklė
- 14 veiksmas „Greitas stebėjimas inovacijų pilotui“ (ang. „Fast Track to Innovation Pilot“)
(toliau – FTI Pilot): galutinis vertinimas
b. DP 2018–2020:
- esama būklė
- INNOSUP-09-2018
5. DP „Prieiga prie rizikos finansavimo“: esamos būklės pristatymas
a. DP 2016–2017:
- esama būklė
- 5 veiksmas „Filantropinių ir socialinių investicijų ekspertų grupė“
b. DP 2018–2020:
- pakeitimas
- „Blending Instrument Pilot“: esama būklė (aptarta prie 3 klausimo)
6. Kiti klausimai:
- EFSI 2.0: esama būklė
3. Posėdžio eigos apibendrinimas ir svarbiausios paliestos temos:
1. Posėdžio darbotvarkei, praėjusio posėdžio protokolo projektui pritarta.
2. DFP: Komisija (toliau – COM) informavo, kad, kaip ir viešai skelbiama, būsimai programai, kuri
vadinsis „Horizon Europe“, finansavimas didės, palyginus su „Horizontu 2020“. COM siūlo
supaprastinimus, pirmiausia, mažinant programų skaičių vienu trečdaliu. „Horizon Europe“ numatoma
skirti daugiau nei 100 mlrd. Eur, ši programa laimi, palyginus su kitomis. COM tikisi, kad derybos dėl
naujos DFP bus baigtos prieš Europos Parlamento rinkimus. COM atstovai prašė komiteto narių
paskatinti savo institucijas paskubėti derantis, kad taip ir įvyktų. COM taip pat informavom, kad
pasiūlymas dėl „Horizon Europe“ reglamentavimo komisarų kolegijoj turėtų būti priimtas birželio
pradžioj.
Šalys iškėlė eilę klausimų dėl to, kaip veiks InvestEU fondas (ang. „InvestEU Fund), kuriame bus
sukoncentruotos visos centralizuotai valdomos finansinės priemonės. COM informavo, kad dar
derinamas InvestEU reglamento tekstas, kuris bus svarstomas komisarų kolegijoj, ir dar nėra tiksliai
žinoma, kaip skambės viena ar kita nuostata, tačiau bet kuriuo atveju centralizuotos finansinės
priemonės bus paremtos ES garantija. Taip pat atkreipė dėmesį, kad MVĮ priemonė (ang. „SME
Instrument“) bus išplėsta, palyginus su dabartinėm galimybėm, o EIC Pilot išliks ir bus tęsiama.
3. EIC Pilot: COM pristatė informaciją apie MVĮ priemonės antros stadijos atrankas. COM informavo,
kad MVĮ priemonėj š. m. kovo pabaigai buvo gauta mažiau paraiškų nei pagal ankstesnes DP. Pagal
pateiktas paraiškas vertinant pagal sektorius, kaip ir iki šiol, pirmauja ICT, inžinerija ir technologijos,
sveikata, o pagal tai, kurie projektai pasiūlyti finansavimui, pirmauja inžinerija ir technologijos, paskui
seka ICT ir sveikata. Pagal šalis pirmauja IT, antra – Ispanija, trečioj vietoj – Danija bei Vokietija.

COM taip pat informavo, kad po interviu, vykusių š. m. vasarį, 56 paraiškos buvo pateiktos iš naujo, iš
kurių 16 buvo pakartotinai pakviestos į interviu.
COM atkreipė dėmesį, kad pirmoje MVĮ priemonės stadijoje per du metus paraiškų kiekis išlieka
stabilus.
COM taip pat informavo, kad naujausia MVĮ priemonės ataskaita išėjo š. m. gegužės 17 d. Ataskaitą
galima rasti EASME interneto svetainėje, kurioje pateikiamos dvi ataskaitos versijos – trumpoji ir
ilgoji.
COM taip pat perspėjo komiteto narius, kad dalis informacijos apie MVĮ priemonės rezultatus yra
laikoma konfidencialia, ir, kol COM pati neinformuoja pareiškėjų, jos skleisti į išorę negalima.
COM informavo, kad dėl derinimo priemonės „Blending Instrument Pilot“ COM pirma nori sutarimo
dėl „Horizon Europe“ ir tik tada dizainuoti (pasiūlyti) derinimo galimybes. Komiteto posėdyje, kuris
vyks š. m. rugsėjo mėn., COM pateiks daugiau informacijos, nes bus jau aiškesnė situacija.
EIC Pilot pakeitimai: COM informavo, kad DP pakeitimai yra atliekami tam, kad palengvinti
pareiškėjų, ypač MVĮ, dalyvavimą priemonėse, taip pat reikalingi tam tikri techniniai pakeitimai
įvairiuose DP puslapiuose.
4. DP „Inovacijos mažose ir vidutinėse įmonėse“: DP 2016–2017: Ekspertai atliko galutinį FTI Pilot
(2015–2016) vertinimą, kurio metu atlikta interviu su 27 sėkmingais pareiškėjais, taip pat apklausti
Nacionaliniai kontaktiniai asmenys (toliau – NCPs). FTI Pilot pradėtas įgyvendinti 2015 m. Iš visų
gautų paraiškų 24 proc. paraiškų praėjo tinkamumą, iš jų: 20 proc. galėjo gauti finansavimą. Sėkmės
lygis šitame pilote buvo mažesnis nei 5 proc., o toks sėkmės lygis yra daugiau nei dvigubai mažesnis
nei paties „Horizonto 2020“. FTI Pilot dalyvavo 29 šalys, tačiau CEE šalių narių atveju buvo tiek mažas
paraiškų skaičius, tiek labai žemas sėkmės lygis. Daugiausia laimėtojų buvo iš Didžiosios Britanijos,
Vokietijos ir kitų didžiųjų šalių. NCPs daug padėjo rengiant projektus pagal FTI Pilot. Ekspertai pateikė
pasiūlymus piloto pagerinimui: peržiūrėti vertinimo procesą, labai svarbi derinimo (ang. „blending“)
galimybė, ypač reiktų galimybės derinti su nuosavo kapitalo priemonėmis ir pan.
DP 2018–2020: pristatyti INNOSUP-03, INNOSUP-05, INNOSUP-06, INNOSUP-09 rezultatai, taip
pat European IP Helpdesk kvietimo informacija.
5. DP „Prieiga prie rizikos finansavimo“ 2016–2017: 5 veiksmas: „Filantropinių ir socialinių investicijų
ekspertų grupė“: pristatytos ekspertų grupės išvados. Ekspertų grupės ataskaita bus baigta š. m. gegužės
pabaigoje.
DP 2018–2020: 2017-12-31 duomenimis iš Innovfin Equity investuota į 78 fondus. Daugiausia
investuota į prancūziškus fondus. Lenkija informavo COM, kad Europos investicijų fondo (toliau –
EIF) interneto svetainėje yra pateikta naujesnė informacija ir, kad EIF ir COM duomenys nesutampa.
COM atsakė, kad EIF jiems atsiskaito du kartus per metus, o savo interneto svetainėje jie gali skelbti
naujausią jų turimą informaciją.
DP 2018–2020 pakeitimas: COM pristatė siūlomus DP pakeitimus. COM informavo, kad naujas
veiksmas „Equity investments in Europe: Mind the Gap“ – tai studija, kurios metu bus ištirta nuosavo
kapitalo rinka Europoje ir pateiktos rekomendacijos dėl reikalingų viešųjų intervencijų trumpuoju ir
ilguoju laikotarpiais.
Kitas naujas veiksmas „Technical Assistance for Financial Intermediaries and Small, Innovative
Firms“ – tai techninė parama bankams, nebankinio sektoriaus institucijoms, sutelktinio finansavimo
platformoms, verslo angelams ir pan. finansų tarpininkams, taip pat įmonėms, kad būtų kuo labiau
finansuojami MTEPI projektai. Geografiškai ketinama fokusuotis į „kukliausius inovatorius“ (ang.
„modest innovators“), kaip jie apibrėžti 2015 m. Inovacijų švieslentėje. Lenkija paklausė, kokie finansų
tarpininkai galės pasinaudoti technine parama pagal šį veiksmą – ar tik tie, kurie yra Innovfin priemonių
finansų tarpininkai, ar bet kurie, ir kas paslaugą teiks. COM atsakė, kad paslaugą teiks Europos
rekonstrukcijos ir plėtros bankas, o šita priemone dėl riboto biudžeto galės pasinaudoti tik trys ES šalys
narės – Bulgarija, Rumunija ir Latvija.
6. EFSI 2.0: COM pristatė rezultatus, t. y. patvirtintas finansavimas – 56,2 mlrd. Eur, iš kurių 40,9 mlrd.
Eur pasirašyta, o bendra investicijų, susijusių su EFSI sprendimais, suma sudaro – 283,7 mlrd. Eur.
4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Sprendimų posėdžio metu nebuvo priimta.

Numatyta sekančio posėdžio data: 2018 m. rugsėjo 28 d. Planuojama daugiau pristatyti apie derinimo
(ang. „blending“) galimybes, nes jau bus daugiau aiškumo dėl „Horizon Europe“

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
-

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžio darbotvarkė
EIC Pilot 2018–2020 dokumentas ir prezentacija
DP „Prieiga prie rizikos finansavimo“ dokumentas ir prezentacija
MVĮ priemonės ir FTI Pilot rezultatų prezentacija
FTI Pilot vertinimo rezultatų prezentacija
INNOSUP rezultatai (2 prezentacijos)
InnovFin veiksmų prezentacija
Filantropinių ir socialinių investicijų ekspertų grupės prezentacija
EFSI 2.0 prezentacija

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Inga Beiliūnienė, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Priemonių valdymo skyriaus vadovė,
tel. (8 5) 247 7606, inga.beiliuniene@invega.lt

