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:
H2020-ICT komiteto posėdis. 2016 m. balandžio 27 d., 10:00 val., Centre Albert Borschette, room
1A, rue Froissart 36, Briuselis, Belgija, dalyviai – H2020-ICT komiteto ir asocijuotų šalių atstovai.
2. Svarstyti klausimi
1. Darbotvarkės patvirtinimas.
2. H2020 IRT įgyvendinimas
a. ES/Japonijos kvietimas: vertinimo ataskaita
b. ES/Korėjos: kvietimas: vertinimo ataskaita
c. ES/kitų užsienio šalių kvietimas: vertinimo ataskaita
d. FoF 2016 kvietimas: vertinimo ataskaita
e. cPPP pristatymai
f. Tarptautinės H2020 strategijos įgyvendinimas
3. Tolesnės H2020 gairės
a. H2020 programos tarpinis vertinimas
b. H2020 programos 2018-2020 metų IRT dalies perspektyva
4. Kiti reikalai.
a. Renginiai: ICT Proposers Day renginys
b. Kiti posėdžiai

3.

Posėdžio eigos apibendrinimas:

1.
2.

Posėdžio pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.
Pristatyti jungtinių ES/Japonijos, ES/Korėjos, ES/Kinijos, ES/Meksikos ir ES/Afrikos
kvietimų rezultatai. Pristatyta FoF-11-2016 kvietimo analizė. Pristatytos H2020-EUJ-EUKINT 37/ 38/39-2016 ir H2020-FoF 11/13-2016 kvietimų stebėtojų pastabos ir
rekomendacijos. Prancūzijos delegacija pristatė pastabos dėl H2020 ekspertų (didelė
ekspertų dalis - konsultantai). Pristatyta tarptautinio bendradarbiavimo H2020 ICT dalyje
apžvalga. Pristatytos fotonikos, kibernetinio saugumo, 5G būklės ir infrastruktūros
apžvalgos.
Pristatytos 2017 m. darbo programos gairės. Darbo programos pataisymai bus tvirtinami
birželio 21 d. posėdyje. Pristatytos strateginės 2018-2020 m. darbo programos nuostatos,
kurios remiasi EK staskaita „Strategic Foresight“. Pagrindiniai akcentai: hipertinklai (angl.
hyperconnectivity) ir didelės apimties duomenys. Tolesnė darbo su 2018-2020 m. darbo
programa eiga: 2016 m. sausio-birželio mėn. – konsultacijos su interesų grupėmis; 2016
birželio 21 d. – darbo programos apžvalgos dokumento pristatymas ir svarstymas, rugsėjo
27 d. – apžvalgos dokumento patvirtinimas, lapkričio 22 d. – 2018-2020 m. darbo
programos pirmojo juodraščio pristatymas ir svarstymas, 2017 m. spalio/lapkričio mėn. –
2018-2020 m. darbo programos patvirtinimas.
Pristatyta ICT Proposers Day renginio Bratislavoje (Slovakija) 2016 spalio 26-27 d.
programa. Pristatytos kitų šiais metais planuojamų komiteto posėdžių datos.
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4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Kiti H2020-ICT posėdžiai planuojami:
 birželio 21 d. (Briuselis) – 2017 m. darbo programos pakeitimų svarstymas,
 rugsėjo 8-9 d. (Briuselyje) - 2018-2020 m. darbo programos apžvalgos pristatymas,
 spalio 28 d. (Bratislavoje, ICT 2016 Event metu) - 2018-2020 m. darbo programos
svarstymas,
 lapkričio 22 d. (Briuselyje) – 2018-2020 m. darbo programos svarstymas.
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Parengti pasiūlymus dėl Lietuvai aktualių strateginių IRT temų įtraukimo į rengiamą 2018-2020
IRT srities darbo programą.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
1. H2020-EUJ-EUK-INT 37/ 38/39-2016 ir H2020-FoF 11/13-2016 kvietimų stebėtojų
pastabų pristatymas.
2. FoF-11-2016 kvietimo analizė.
3. EUJ-2016 kvietimo vertinimo rezultatai.
4. EUK-2016 kvietimo vertinimo rezultatai.
5. ICT-INT-2016 kvietimo vertinimo rezultatai.
6. Tarptautinis bendradarbiavimas H2020 ICT dalyje.
7. Fotonikos PPP pristatymas (1).
8. Fotonikos PPP pristatymas (2).
9. Kibernetinio saugumo cPPP pristatymas.
10. 5G PPP būklės pristatymas.
11. 5G infrastruktūros PPP pristatymas.
12. H2020 programos tarpinio vertinimo eigos pristatymas.
13. WP2017 atnaujinimas ir 2018-2020 darbo programos rengimo eigos pristatymas.
14. Prancūzijos delegacijos pastabos dėl H2020 ekspertų.
15. ICT Proposers Day renginio programos pristatymas.
16. H2020 kvietimų stebėtojų ataskaita.
17. 2016 m. kovo 16 d. protokolo juodraštis.
18. 2016 m. balandžio 27 d. posėdžio darbotvarkė.
7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Robertas Damaševičius, Kauno technologijos universitetas, Informatikos fakultetas, mokslo
prodekanas, (37)300353 / 860943772, robertas.damasevicius@ktu.lt

