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1.
Svarstyti klausimi:
1) Posėdžio įžanginė dalis, naujienų apžvalga, darbotvarkės pristatymas.
2) 2017 metų SC2 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 vertinimo ataskaita (Meeting Societal
Challenge 2).
5) SC2 2019 metų tematikų atnaujinimas 2018-2020 metų darbo programoje.
6) Kiti klausimai.
2. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1) Posėdžio pradžioje pirmininkaujantieji iš EK ir pristatė dienotvarkę ir, suderinus su Valstybių
narių (VN) atstovais komitete, patvirtino ją. Buvo pristatyti būsimi įvykiai ir renginiai: aktualus
2018 birželio 14-15 d. Plovdive (Bulgarija) vyksiančią BG pirmininkavimui skirtą konferenciją
,,Research & Innovation for Food and Nutrition Security – Transforming our food systems”. Kita
informacija priede.
2) Pristatant 2017 metų SC2 šaukimų (SFS, BG, RUR ir BB) vertinimą, prelegentė Kerstin
Rosenow (REA) išdėstė vykusių šaukimų skirtingose prioritetinėse srityse rezultatus ir išanalizavo
tendencijas. Buvo atkreiptas dėmesys į gana aukštą sėkmės lygį – 19 % kaip to ir buvo laukta. Nors
atskirose tematikose šis rodiklis pastebimai variavo. Buvo pristatytos kvietimo naujovės - tarpe jų
dinaminio slenksčio (Dynamic threshold) privalumai, šioje vertinimo atkarpoje taikyti 14 tematikų
iš visų 25. Pristatant įvairių tematikų ir sričių statistinius duomenis labai apmaudžia tenka pastebėti,
kad LT beveik niekur nefigūravo. Atkreiptinas dėmesys į būsimųjų šaukimų pristatymą pateiktame
pranešime (Medžiaga pridedama). Po pranešimo klausimus uždavė ŠN atstovai: Austrijos ir
Prancūzijos atstovai pasigedo detalesnės informacijos apie kiekvieną projektą. Italijos, Lenkijos,
Ispanijos ir Belgijos atstovai domėjosi likutinio biudžeto reikalais ir projektų realizacija, kurie yra
rezerviniame sąraše. Papildomai Ispanija atkreipė dėmesį dėl žuvininkystės projektų.
EK atsakė, kad nebus problemų ateityje pateikti rezultatus dėl atskirų projektų. Taip pat
pakomentavo dėl žemesniu balu įvertintų projektų atskirose tematikose finansavimo. Buvo

paaiškinta, kad tokia yra programos konfigūracija, siekiant 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 pristatė p. Tapani
Pakkanen‘as (medžiaga priede). Pranešimo metu pristatyta vertinimo metodologija, procedūros,
dalyvių vaidmuo, vertinimo efektyvumo ir patikimumo laipsnis etc. Pristatytos ir vertintojų
pastabos ir rekomendacijos įvairiems aspektams. Vertintojai siūlė EK numatyti, kad vertinime būtų
galima taikyti mažesnį nei 0,5 vertinimo intervalą. Tokiu atveju būtų platesnė vertinimo rezultatų
skalė ir geriau projektai būtų reitinguojami. Vertintojų nuomone, kai kurios tematikos buvo per
plačios, kai kurių projektų konsorciumai buvo labai dideli, todėl kiekvienam iš jų teko ganėtinai
mažas biudžetas, todėl kilo klausimų dėl tokio projekto valdymo efektyvumo. Užduodant klausimus
ŠN atstovai (Ispanija, Portugalija, Bulgarija) pageidavo daugiau informacijos apie ekspertų šalių
atstovavimą ir pranešėjus (angl., rapporteur). Buvo pažadėta medžiagą, išsamiau parengus, pateikti.
4) Horizonto 2020 prioriteto Visuomenės iššūkiai 2 tarpinio vertinimo ataskaitą „Pasitinkant
Visuomeninius iššūkius 2“ pristatė p. J.M. Bakern‘as, savo pranešime pateikęs viso paketo analizę
ir poveikio įvertinimą. Buvo siekta atsakyti į klausimą dėl Bendrųjų programų įtakos Visuomeninių
iššūkių 2 tematikoms. Klausimus uždavė ŠN atstovai: Ispanijos, Vokietijos, Danijos atstovai
pasisakė dėl iškėlė pasiūlymų dėl tolesnio klausimo analizavimo, siekiant išsamiau įvertinti
klausimus, susijusius su įtaka visuomeniniams iššūkiams. Portugalijos atstovai pasidomėjo dėl
priemonių, galinčių sumažinti atskirtį tarp novatorių ir tyrėjų. EK atstovai padėkojo už pastabas ir
pasiūlė ateityje daugiau vieniems kitus informuoti, ypač akcentuojant į perspektyvoje numatomą
Bendrosios programos FP9 paskelbimą. Grupė ŠN atstovų pasiūlė VN išanalizuoti šią ataskaitą ir
grįžti prie jos rezultatų aptarimo kitame komiteto posėdyje. EK pasižadėjo organizuoti atviras
diskusijas dėl visuomeninių iššūkių prioritetų naujoje finansinėje perspektyvoje. Pažymėta, kad
daug konferencijų vyks Europoje bioekonomikos srityje. Nurodyta, kad kovo mėn. ET bus kalbama
apie inovacijas.
5) pristatant SC2 tematikų atnaujinimo 2018-2020 metų darbo programoje perspektyvas 2019
metams pristatė DG AGRI atstovė p. I. Van Oost (medžiaga priede). Buvo pristatyti veiksmų
programos pakeitimai 2019-2020. Pažadėta po posėdžio išsiųsti atnaujintą tekstą dėl ERA-net‘ų, ŠN
kviečiamos peržiūrėti ir dviejų savaičių bėgyje atsiųsti redakcinio pobūdžio pakeitimus. Š. m. kovo
1 d. turi būti parengtas antrasis veiklos apimčių projektas, kovo 22 d. SC2 komiteto posėdis.
Balandžio – gegužės mėn. bus tarnybų konsultacijos, birželio mėn. bus dar kartą paklausta SC2
komiteto nuomonės. Planuojama 2019 m. VP patvirtinti liepos mėn. viduryje. EK atstovai
pažymėjo, kad išvakarėse buvusiame susitikime daug šalių pasisakė dėl platesnės tematikos.
Pažymėta, kad tematika dėl afrikinio kiaulių maro tematika gali būti įtraukta atnaujintame SFS-312019: ERANETs in agri-food aprašyme, papildant dalį dėl ligų. Komisijos atstovų manymu, kad tai
gali būti ERA-net kofinansuotas pačių šalių, bet tam šalys turi pasiūlyti tekstą, galėtų būti ERAnet‘as su mažu biudžetu.
EK atstovai pasisakė dėl Europos jungtinio programavimo iniciatyvos (EJP) dėl žemės ūkio
dirvožemių valdymo. Ši tematika tenkina, glaudžiai siejasi su klimato kaita ir ūkininkavimo
praktika. Yra planuojama, kad galės būti vidiniai šaukimai arba išoriniai šaukimai, kur galėtų
dalyvauti ir trečiosios šalys. Pažymėta, kad dar nėra nuspręsta, ar šaukimai galės būti finansuojami
EK, INRA. Vageningeno universiteto Olandijoje atstovai ir Ispanijos nariai imasi iniciatyvos
koordinuoti šią veiklą. Planuojama š. m. kovo mėn. organizuoti susitikimą, kur būtų pakviesti ŠN
ministerijos, kiti fondų valdytojai. Iki to laiko ŠN kviečiamos pasiūlyti veiklas EJP iniciatyvoms.
Detaliau buvo pristatyta Veiklos apimčių 2019 metų tematiką: RUR-17-2019 „Reinforcing the EU
agricultural knowledge base“. Projektas būtų skirtas apjungti regioninius ir nacionalinius žinių
perdavimo kanalus. Projekto tikslai: a) didinti dalijimąsi projektų praktine patirtimi ir praktinės
informacijos sklaida tarp kuo daugiau geografinių vietovių ir žemės ūkio sektorių Europoje, gerokai

pagerinant sklaidą galutiniams vartotojams; b) parengti rekomendacijas ir technines specifikacijas,
kurios paskatintų didesnę ES ir VN žinių bazių sąveiką ir praktinę integraciją ateityje; c) pagerinti
ilgalaikę prieigą prie praktinių žinių, sukauptų vykdant projektus "Horizontas 2020". Nurodyta, kad
š. m. kovo 8 d. DG AGRI organizuos, daugiaplanių aspektų „multi aktor“ projektų susitikimą.
Lietuvos atstovė pasisakė dėl afrikinio kiaulų maro tematikos 2019 m. veiklos apimčių projekte:
SFS-12-2019: „A vaccine against African swine fever“. Nurodė, kad 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.
Lenkijos ir Čekijos atstovai palaikė šią iniciatyvą. Pripažino, kad ERA-net‘as taikymo
neadekvatumus šiuo konkrečiu klausimu. Vokietijos atstovai pažymėjo darbo šiuo klausimu svarbą
ir pabrėžė, kad ne tik vakcinologija turėtų būti nagrinėjama. 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. Vengrijos, Austrijos, Norvegijos, Italijos ir Olandijos atstovai
pritarė, kad afrikinio kiaulių maro tematiką būtina plėsti, ieškoti instrumentų, turi būti įtraukti
tyrimai apie virusą, ligos prevencijos veiklas, ligos vektorius. Taip pat pažymėta, kad afrikinio
kiaulių maro problema yra labai svarbi, COM turi ieškoti greitų, efektyvių instrumentų. EK dėl šios
problemos pripažįsta aktualumą ir žada atidžiau apsvarstyti, ką gali padaryti greitai ir ką galima
padaryti ilgesniame laikotarpyje.
7) Kiti klausimai. EK pristatė „Žiedinės Bioekonomikos“ tematinėių investicijų platformą
(Thematic Investment Platform (TIP)). Atkreiptas dėmesys, kad Europos bankas padės finansuoti
Interesų pareiškimo šaukimus paraiškom (Call for expressio of interest (CEI)) įtraukiant TIP
valdytojus. Šaukimas bus organizuojamas š. m. birželio mėn.
3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Dauguma pateiktos medžiagos informacinio pobūdžio, aktualių sprendimų nebuvo priimta.
Informacija priimta dėmesin. Dera išsiųsti tematikos dėl afrikinio kiaulių maro aprašą soc.
partneriams dėl galimybės ją papildyti tyrimų dalimi;
Kitas H2020 SC2 komiteto posėdis 2018 m. kovo 22 d.
4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Dabartiniame H2020 SC 2 DP įgyvendinimo etape Lietuvos mokslo institucijoms, individualiems
tyrėjams ir mokslinę veiklą administruojančioms atsakingoms institucijoms dera detaliai ir
nuosekliai susipažinti su būsimomis programos tematikų prioritetais ir sekti tolesnius H2020
programos įgyvendinimo dokumentų rengimo etapus.
5. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Išdalintoji pranešimų medžiaga.

6. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas): Ričardas Paškauskas, Gamtos tyrimų centras, Algologijos ir
mikroorganizmų ekologijos laboratorijos vadovas; tel. (8-5)2701503; el. p. ricardas.paskauskas@gamtc.lt
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