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2018 M. VASARIO 1 D. HORIZONTAS 2020 PRIORITETO ,,VISUOMENĖS IŠŠŪKIAI“
SC2 KOMITETO „MAISTO IŠTEKLIŲ UŽTIKRINIMAS, TVARUS ŽEMĖS ŪKIS, JŪRŲ
IR VIDAUS VANDENŲ TYRIMAI, BIO-EKONOMIKA“ POSĖDŽIO ATASKAITA
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:
Institucinė forma: Horizontas 2020 prioriteto ,,Visuomenės iššūkiai“ SC2 komiteto „Maisto
išteklių užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir vidaus vandenų tyrimai, bio-ekonomika“ posėdis;
Laikas: 2018 m. vasario 1 d.;
Vieta: Briuselis, Belgija;
Posėdžio trukmė: 9:30 – 16:30 val.;
Dalyviai: Zita Duchovskienė, ŽŪM Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo
skyriaus vedėja.
2. Svarstytas klausimas arba svarstyto ES teisės akto projekto pavadinimas ir numeris:
1.

Posėdžio pradžia ir įvadinė dalis.

2.

2017 metų Visuomenės iššūkių 2 šaukimų (SFS, BG, RUR ir BB) vertinimo pristatymas.

3.

Nepriklausomų ekspertų ataskaita dėl 2017 metų SC2 šaukimų vertinimo.

4.
Horizonto 2020 prioriteto Visuomenės iššūkiai 2 tarpinio vertinimas ir ataskaita
,,Sutinkant Visuomenės iššūkius 2“ (ang., Meeting Societal Challenge 2)
5. Prioriteto ,,Visuomenės iššūkiai 2“ 2019 metų tematikų atnaujinimas 2018-2020 metų
darbo programoje.
6.

Kiti klausimai.

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1. Posėdžio pradžia ir įvadinė dalis.
COM pristatė naujus komiteto narius bei artimiausio laikotarpio įvykusius bei įvyksiančius
renginius (skaidrės pridedamos).
BG trumpai pristatė š. m. birželio 14-15 d. Plovdive (Bulgarija) vyksiančią BG pirmininkavimui
skirtą konferenciją ,,Research & Innovation for Food and Nutrition Security – Transforming our
food systems”.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; IT – Italija; LV
– Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO –
Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN – ES valstybės
narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
COM – Europos Komisija; ET – Europos Taryba; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2
(angl., Societal Chalenges), VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams, ERA-net – European Research
Area net; RIA – Research and Inovation Actions; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės, DG AGRI – Žemės ūkio generalinis
direktoratas.
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2. 2017 metų Visuomenės iššūkių 2 šaukimų (SFS, BG, RUR ir BB) vertinimo pristatymas.
COM pristatė 2017 metų Visuomenės iššūkių 2 šaukimų (SFS, BG, RUR ir BB) vertinimo
rezultatus (skaidrės pridedamos). 2018-02-13 baigsis 2018 metų šaukimas.
AT, FR prašo, kad COM suteiktų galimybę gauti informaciją apie kiekvieną projektą.
FI, BE, IT klausia, koks bus sprendimas dėl po šaukimo likusio biudžeto ir kas bus su projektais,
kurie yra rezervo sąraše.
PL, ES klausia COM informacijos apie konkrečius projektus, jų vertinimą, kurie yra rezerviniame
sąraše, koks COM planas dėl rezervinio sąrašo projektų, ES atkreipia dėmesį dėl žuvininkystės
projektų. Šalys kelia klausimą, kodėl kai kurios tematikose finansuojami projektai su žemesniu
vertinimo balu, nei kitose tematikose.
PT klausia dėl EJP One Health projekto rezultatų.
COM sako, kad nebus problema ateityje pateikti rezultatus kiekvieno projekto. Taip pat
pakomentavo dėl žemesniu balu įvertintų projektų atskirose tematikose finansavimo – tokia yra
programos konfigūracija, tikslas yra padengti projektais visas suplanuotas tematikas, todėl kai
kuriose tematikose buvo itin didelė konkurencija ir finansuota aukščiausius balus gavusieji
projektai, kai kitose tematikose bus finansuojami projektai ir su žemesniu praeinamu balu.
3. Nepriklausomų ekspertų ataskaita dėl 2017 metų SC2 šaukimų vertinimo.
Nepriklausomų ekspertų atstovas pristatė ataskaitą (skaidrės pridedamos). Bene esminis
ekspertų siūlymas COM numatyti, kad vertinime būtų galima taikyti mažesnį nei 0,5 vertinimo
intervalą. Tokiu atveju būtų platesnė vertinimo rezultatų skalė ir geriau projektai būtų
reitinguojami. Ekspertų nuomone, kai kurios tematikos buvo per plačios, kai kurių projektų
konsorciumai buvo labai dideli, todėl kiekvienam iš jų tenka ganėtinai mažas biudžetas, todėl
kilo klausimų dėl tokio projekto valdymo efektyvumo.
BG prašo informacijos apie ekspertų šalių atstovavimą ir pranešėjus (angl., rapporteur), kurių
funkcija yra atsiskaityti COM apie projekto vertintojų darbą ir vertinimo rezultatus.
Ekspertas – Pranešėjas yra vienas iš ekspertų, nėra COM darbuotojas. Pranešėjai dažnai pagal
kvalifikaciją nėra projekto tematikos specialistai, bet tai netrukdo būti geru pranešėju.
COM visada atrenka kiekvienam projektui tris ekspertus, daugiausiai gali būti skirti penki
vertintojai.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; IT – Italija; LV
– Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO –
Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN – ES valstybės
narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
COM – Europos Komisija; ET – Europos Taryba; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2
(angl., Societal Chalenges), VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams, ERA-net – European Research
Area net; RIA – Research and Inovation Actions; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės, DG AGRI – Žemės ūkio generalinis
direktoratas.
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4. Horizonto 2020 prioriteto Visuomenės iššūkiai 2 tarpinio vertinimas ir ataskaita
,,Sutinkant Visuomenės iššūkius 2“.
Tarpinio vertinimo ekspertas pristatė Horizonto 2020 prioriteto Visuomenės iššūkiai 2 tarpinio
vertinimo ataskaitą (skaidrės pridedamos). Ataskaitai parengti reikėjo išanalizuoti 20 000
statistikos duomenų.
ES siūlo organizuoti neformalius susitikimus VN dėl bioekonomikos perspektyvos ateinančioje
finansinėje programoje FP9. Klausia COM, kokiu formatu būtų galima organizuoti COM ir VN
konsultacijas.
DE, NL, DK paantrino ES siūlymą, taip pat siūlo VN išanalizuoti šią ataskaitą ir grįžti prie jos
rezultatų aptarimo kitame komiteto posėdyje.
Jeigu norime, kad būtų inovacijų proveržis, leiskime inovatoriams vadovauti idėjoms.
IT irgi siūlo ateityje kartu su COM diskutuoti apie mokslo ir inovacijų bei bioekonomikos
perspektyvas.
COM organizuos atviras diskusijas dėl visuomenės iššūkių prioritetų naujoje finansinėje
perspektyvoje, daug konferencijų vyks Europoje bioekonomikos srityje. Kovo mėn. ET bus
kalbama bene pirmą kartą apie inovacijas. DG Research glaudžiai dirba su DG Agri BŽŪP
tematikoje.
UK - Nemažai tyrimų buvo finansuojama įvairiais politikos klausimais, UK iškėlė klausimą, ar
tokie tyrimai neturėtų būti finansuojami iš nacionalinių lėšų, nes jie skirti viešosioms
institucijoms pagelbėti.
COM primena apie š. m. gegužės 2-3 dieną vyksiančia konferenciją Food2030, kur kviečia visus
viešąsias institucijas bei privatų sektorių diskutuoti dėl ateities.
5. Prioriteto ,,Visuomenės iššūkiai 2“ 2019 metų atnaujinimas 2018-2020 metų darbo
programoje.
COM pristatė VP pakeitimus 2019-2020 (skaidrės pridedamos). Po posėdžio COM išsiųs VN
atnaujintą tekstą dėl ERA-net‘ų, VN kviečiamos peržiūrėti ir dviejų savaičių bėgyje atsiųsti
redakcinio pobūdžio pakeitimus. Š. m. kovo 1 d. turi būti parengtas VP antrasis projektas, kovo
22 d. SC2 komiteto posėdis. Balandžio – gegužės mėn. bus inter-service konsultacijos, birželio
mėn. bus dar kartą paklausta SC2 komiteto nuomonės. Planuojama 2019 m. VP patvirtinti liepos
mėn. viduryje.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; IT – Italija; LV
– Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO –
Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN – ES valstybės
narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
COM – Europos Komisija; ET – Europos Taryba; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2
(angl., Societal Chalenges), VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams, ERA-net – European Research
Area net; RIA – Research and Inovation Actions; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės, DG AGRI – Žemės ūkio generalinis
direktoratas.
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Dėl ERA-net apie vakcinologiją projekto. Tematika buvo aptarta praeitais metais, vakarykščiame
susitikime SCAR-PC išsakyta abejonė dėl šios tematikos per plataus spektro. Apie 10 VN domisi
šiuo projektu, tačiau tai nepakankama, kad būtų organizuojamas ERA-net šaukimas.
COM pristatė, kad vakar susitikime daug šalių pasisakė dėl platesnės tematikos. COM sako, kad
gali būti tematika dėl afrikinio kiaulių maro (toliau – AKM) tematika gali būti įtraukta
atnaujintame SFS-31-2019: ERANETs in agri-food aprašyme, papildant dalį dėl ligų. COM
mano, kad gali būti ERA-net kofinansuotas pačių šalių, bet tam šalys turi pasiūlyti tekstą, galėtų
būti ERA-net‘as su mažu biudžetu.
COM dėl Europos jungtinio programavimo iniciatyvos (EJP) dėl žemės ūkio dirvožemių
valdymo. Ši tematika tenkina, glaudžiai siejasi su klimato kaita ir ūkininkavimo praktika.
Planuojama, kad galės būti vidiniai šaukimai arba išoriniai šaukimai, kur galėtų dalyvauti ir
trečiosios šalys. Dar nėra nuspręsta, ar šaukimai galės būti finansuojami COM, INRA.
Vageningeno universitetas (NL) ir ES imasi iniciatyvos koordinuoti šią veiklą. Planuojama š. m.
kovo mėn. organizuoti susitikimą, kur būtų pakviesti VN ministerijos, kiti fondų valdytojai. Iki
to laiko VN kviečiamos pasiūlyti veiklas EJP iniciatyvoms.
DG Agri atstovė (Inge van Oost) detaliau pristatė VP 2019 metų tematiką: RUR-17-2019
Reinforcing the EU agricultural knowledge base. Projektas būtų skirtas apjungti regioninius ir
nacionalinius žinių perdavimo kanalus, tikslai:
•

•
•

didinti dalijimąsi projektų praktine patirtimi ir praktinės informacijos sklaida tarp kuo
daugiau geografinių vietovių ir žemės ūkio sektorių Europoje, gerokai pagerinant
sklaidą galutiniams vartotojams;
parengti rekomendacijas ir technines specifikacijas, kurios paskatintų didesnę ES ir
VN žinių bazių sąveiką ir praktinę integraciją ateityje
pagerinti ilgalaikę prieigą prie praktinių žinių, sukauptų vykdant ‚multi-actor‘
projektus "Horizontas 2020".

Š. m. kovo 8 d. DG Agri organizuos ,multi aktor‘ projektų susitikimą.
LT pasisakė dėl AKM tematikos 2019 m. VP: SFS-12-2019: A vaccine against African swine
fever. Tematika turėtų būti platesnė, skirta ne tik vakcinos kūrimui, bet ir ligos valdymo
priemonėms kurti, sukėlėjo biologijai ir galimiems jos plitimo vektoriams nagrinėti. Manome,
kad šiai tematikai turėtų būti pasirinktas ne inovacijų instrumentas, kur pareiškėjai bus verslo
įmonės, o RIA, kur galės dalyvauti mokslas ir verslas.
PL, CZ palaikė Lt iniciatyvą, sako, kad ERA-net‘as gali būti ne pats geriausias instrumentas.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; IT – Italija; LV
– Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO –
Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN – ES valstybės
narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
COM – Europos Komisija; ET – Europos Taryba; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2
(angl., Societal Chalenges), VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams, ERA-net – European Research
Area net; RIA – Research and Inovation Actions; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės, DG AGRI – Žemės ūkio generalinis
direktoratas.
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BE dėl ERA-net vakcinologijos, nesiūlo įtraukti AKM į šį ERA-net‘ą. Man rodos, belgai norėtų
dalyvauti vakcinologijos ERA-net‘e, jeigu mūsų norėtų dalyvauti, tada reiktų susisiekti su belgais.
DE pažymėjo, kaip yra svarbu dirbti su AKM ir ne tik vakcinologija turėtų būti nagrinėjama, mes
galime prarasti genetinius resursus. Siūlo ieškoti ad hoc instrumentų.
EE taip pat palaiko kitas šalis dėl AKM tematikos, gera idėja įtraukti ERA-net, bet tai užtrunka,
todėl reikėtų ieškoti kito instrumento. Dėl EJP instrumento – mano, kad vietoje supaprastinto
instrumento gali būti labai komplikuotas instrumentas, kuris nebus populiarus.
ES atsiųs pasiūlymus dėl EJP on soil. Mes turime galvoti, kaip įtraukti ūkininkus.
ES ir NO klausia dėl 2020 šaukimo termino ir biudžeto, mano programos planavime reikėtų
daugiau laiko VN susipažinti ir padaryti intervencijas į WP 2020.
HU, AT, NO, IT, NL palaiko šalis dėl AKM, kad tematiką būtina plėsti, ieškoti instrumentų, turi
būti įtraukti tyrimai apie virusą, ligos prevencijos veiklas, ligos vektorius.
BG sako, kad AKM problema yra labai svarbi, COM turi ieškoti greitų, efektyvių instrumentų.
COM dėl AKM turi pažiūrėti, ką gali padaryti greitai ir ką galima padaryti ilgesniame
laikotarpyje, taip pat norima kalbėti su DG Sanco. DG Research jau kontaktavo su DG Sanco ir
DG Agri visus metus, sako, kad tai jau nuspręsta tarp direktoratų. Kituose direktoratuose daugiau
kalbama apie prevencines priemones, kurios nereikalauja mokslinių projektų. COM sako, kad
buvo projektas 2017 m. apie greitą ligų diagnostiką, ten irgi bus AKM diagnostika. COM
neatsitrauks ir nedarys keitimų.
6. Kiti klausimai.
COM pristatė Circular Bioeconomy Thematic Investment Platform (TIP). Europos bankas padės
finansuoti Call for expressio of interest (CEI) to recruit the TIP manager. Šaukimas bus
organizuojamas š. m. birželio mėn.
Kitas H2020 SC2 komiteto posėdis planuojamas 2018 m. kovo 22 d.

4. Posėdžio sprendimai:
1. Išklausyta informacija.
2. Išklausyta informacija.
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; IT – Italija; LV
– Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO –
Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN – ES valstybės
narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
COM – Europos Komisija; ET – Europos Taryba; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2
(angl., Societal Chalenges), VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams, ERA-net – European Research
Area net; RIA – Research and Inovation Actions; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės, DG AGRI – Žemės ūkio generalinis
direktoratas.
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3. Išklausyta informacija.
4. Išklausyta informacija.
5. Išsiųsti tematikos SFS-12-2019: A vaccine against African swine fever aprašą soc. partneriams
dėl galimybės ją papildyti tyrimų dalimi;
Pristatyti Projektų, finansuojamų iš tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo arba
valstybės biudžeto lėšų, vykdymo ir valdymo bei dalyvavimo tarptautinėse organizacijose
koordinavimo Žemės ūkio ministerijoje komisijoje EJP dėl žemės ūkio dirvožemių valdymo
iniciatyvą siekiant ministerijai įsijungti į šią iniciatyvą.
6. Išklausyta informacija.
Kitas H2020 SC2 komiteto posėdis 2018 m. kovo 22 d.

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Ruoštis kitam H2020 SC2 posėdžiui.

6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalinta medžiaga, nuorodos):
6.1. pranešimas darbotvarkės 1 klausimu;
6.2. pranešimas darbotvarkės 2 klausimu;
6.3. pranešimas darbotvarkės 3 klausimu;
6.4. pranešimas darbotvarkės 4 klausimu;
6.5. pranešimas darbotvarkės 5 klausimu;
6.6. pranešimas darbotvarkės 6 klausimu.

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Zita Duchovskienė, ŽŪM Ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus
vedėja, tel. +37052391023, el. p. zita.duchovskiene@zum.lt
Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; IT – Italija; LV
– Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO –
Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN – ES valstybės
narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
COM – Europos Komisija; ET – Europos Taryba; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2
(angl., Societal Chalenges), VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams, ERA-net – European Research
Area net; RIA – Research and Inovation Actions; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės, DG AGRI – Žemės ūkio generalinis
direktoratas.
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8. Už ataskaitą atsakingas padalinio vadovas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas):
Vygantas Katkevičius, ŽŪM Ekonomikos departamento direktorius, tel. +370 2391 077, el. p.
vygantas.katkevicius@zum.lt.

Šioje ataskaitoje vartojami sutrumpinimai atitinka:
AT – Austrija; BE – Belgija; BG – Bulgarija; CH – Šveicarija; CZ – Čekija; CY – Kipras; DE – Vokietija; DK – Danija;
EE – Estija; ES – Ispanija; FI – Suomija; FR – Prancūzija; HR – Kroatija; HU – Vengrija; IE – Airija; IT – Italija; LV
– Latvija; LT – Lietuva; LU – Liuksemburgas; MT – Malta; NL – Nyderlandai; PL – Lenkija; PT – Portugalija; RO –
Rumunija; SI – Slovėnija; SE – Švedija; SK – Slovakija; TR – Turkija; UK – Jungtinė Karalystė; VN – ES valstybės
narės; NVN – naujosios ES valstybės narės.
COM – Europos Komisija; ET – Europos Taryba; SC2 – programos Horizontas 2020 prioritetas Visuomenės iššūkiai 2
(angl., Societal Chalenges), VP – H2020 SC2 veiksmų programa atitinkamiems metams, ERA-net – European Research
Area net; RIA – Research and Inovation Actions; MVĮ – mažos ir vidutinės įmonės, DG AGRI – Žemės ūkio generalinis
direktoratas.

