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VOKIETIJA
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Vokietijos
federacinės švietimo ir mokslo ministerijos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir švietimo srityje memorandumas (2003-08-10).

PRANCŪZIJA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo,
mokslo, technologijų ir technikos srityje (2003-04-14).

GALI DALYVAUTI:
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (arba kartu su viešojo ir privataus sektoriaus įmonėmis), kurios ketina vykdyti ar vykdo dvišalius bendradarbiavimo projektus MTEP srityje su Vokietijos mokslo ir studijų institucijomis (arba kartu su viešojo ir privataus sektoriaus įmonėmis).

Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos
programa „Žiliberas” (2008 m. sausis).
GALI DALYVAUTI:
Visų mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų laboratorijos,
mokslininkų grupės ar pavieniai mokslininkai. Būtina sąlyga turėti partnerį Prancūzijoje.
PAGRINDINĖS BENDRADARBIAVIMO SRITYS:
Visos mokslinių tyrimų sritys.
PROJEKTAMS LĖŠOS SKIRIAMOS KELIONĖS, DRAUDIMO, PRAGYVENIMO IŠLAIDOMS:
siunčiančioji šalis apmoka (iki 1 mėn.) tyrėjų kelionės iki
vietovės, kurioje yra projektą įgyvendinanti institucija-partnerė,
išlaidas bei sveikatos draudimo išlaidas;
priimančioji šalis tyrėjui skiria dienpinigių pragyvenimo
išlaidoms padengti.
Projektų mokslinių tyrimų vykdymui taip pat galima gauti papildomų lėšų iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo.

PAGRINDINĖS BENDRADARBIAVIMO SRITYS:
gyvosios gamtos mokslai: biotechnologija ir sveikatos mokslai:
informacinės technologijos ir telekomunikacijos;
aplinkos mokslai;
fizinės ir cheminės technologijos (tarp jų naujos medžiagos ir
optinės technologijos).
PROJEKTŲ LĖŠOS GALI BŪTI SKIRIAMOS:
projektuose numatytoms Lietuvos tyrėjų kelionės į Vokietiją išlaidoms;
projektuose numatyto atvykstančių Vokietijos tyrėjų apgyvendinimo Lietuvoje išlaidoms;
bendrų konferencijų ir seminarų projekto tyrimų tema organizavimui Lietuvoje;
Lietuvos tyrėjų dalyvavimui seminaruose, konferencijose projekto
tyrimų tema Vokietijoje;
projektuose numatytų straipsnių ir publikacijų rengimui ir leidybai.

RENGIAMI TARPTAUTINIAI BENDRADARBIAVIMO
MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS SRITYJE
SUSITARIMAI IR ĮGYVENDINIMO (DARBO) PROGRAMOS
BALTARUSIJA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (2008-01-24). Bendradarbiavimo MTEP srityje programa rengiama.
BELGIJA (Valonijos regionas)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo susitarimas
(2002-10-02).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos prancūzų bendruomenės bei Valonijos regiono bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo darbo programa 2008-2010 metams. Bendradarbiavimo MTEP srityje programa rengiama.
JAV
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų
Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (derinama).
ŠVEICARIJA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Konfederacijos Federacinės Tarybos Pagrindų susitarimas dėl Lietuvos Respublikos
ir Šveicarijos Konfederacijos Bendradarbiavimo programos
(2007-12-20).
Pagal šį susitarimą bus rengiama programa „Moksliniai tyrimai
ir vystymasis“, kurioje bus numatyta parama bendriems mokslinių tyrimų projektams ir institucijų partnerystei, taip pat doktorantų bei dėstytojų mainams.
ŠIAURĖS IR BALTIJOS ŠALYS
2007 m. Šiaurės ir Baltijos šalių švietimo ministrai susitarė parengti bendradarbiavimo mokslo srityje programą.

Daugiau informacijos rasite:
Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėse:
www.smm.lt ir www.mokslas.lt
Dėl papildomos informacijos prašom kreiptis:
Švietimo ir mokslo ministerija
Mokslo ir technologijų departamentas
Tarptautinių mokslo programų skyrius
Z. Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius
Tel.: (8 5) 2190120, (8 5) 2190118,
Faks. (8 5) 2190100

Dailininkė Ilona Malevska
Išleido Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras,
Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius
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KINIJA (Taivanas)

UKRAINA

Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės dėl mokslinio-technologinio bendradarbiavimo (1992-04-22).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos
švietimo ir mokslo ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo
švietimo ir mokslo srityje (2002-03-19).

Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos, Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinės mokslo tarybos (Taivanis) ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programos gairės (2000 m. rugpjūtis).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos
švietimo ministerijos ketinimų protokolas dėl bendradarbiavimo
mokslinių tyrimų srityje (2002-03-19).
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos
švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje darbo grupės prie tarpvyriausybinės Lietuvos Respublikos ir Ukrainos komisijos bendradarbiavimui prekybos ir ekonomikos bei mokslo ir technikos srityse darbo reglamentas (2003-092007).

Valstybės parama bendriems Lietuvos ir kitų šalių tyrėjų projektams yra svarbus instrumentas, padedantis Lietuvos mokslui išsilaikyti ir stiprėti konkurencinėje aplinkoje. Bendri tarptautiniai
projektai sudaro sąlygas įvairių šalių tyrėjams bendrauti, keistis
informacija ir vykdyti bendrus mokslinius tyrimus, o tai netiesiogiai prisideda prie mūsų „protų“ išlaikymo Lietuvoje, nes tyrėjai
turi galimybę dalyvauti tarptautinio lygio projektuose netgi neišvykdami iš šalies.
Švietimo ir mokslo ministerija remia tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje veiklas
pasirašytų tarptautinių susitarimų pagrindu ir ateityje numato
plėtoti bei dar aktyviau skatinti šį bendradarbiavimą, pasirašydama naujus susitarimus bei kurdama tarptautinio bendradarbiavimo programas.

GALI DALYVAUTI:
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos (arba kartu su viešojo ir privataus sektoriaus įmonėmis), kurios ketina vykdyti ar vykdo dvišalius bendradarbiavimo projektus MTEP srityje su Ukrainos
mokslo ir studijų institucijomis (arba kartu su viešojo ir privataus
sektoriaus įmonėmis).
PAGRINDINĖS BENDRADARBIAVIMO SRITYS:
medicina ir medicinos technika, tyrimai biotechnologijų ir žemės
ūkio srityse, bioinžinerija ir genetika;
energiją ir išteklius tausojančios bei ekologiškai saugios technologijos, nauji energijos šaltiniai;
naujos medžiagos, tarp jų ir cheminės medžiagos;
ekologija ir racionali gamtonauda;
informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės mechanotroninės, robotų technikos, plazminės);
nanofizika, nanoelektronika ir nanotechnologijos;
socialiniai ir humanitariniai mokslai.

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programos sudarymo ir mokslinių tyrimų projektų atrankos bei finansavimo principai (2003-09-27).

GALI DALYVAUTI:
Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurios ketina vykdyti ar vykdo trišalius bendradarbiavimo projektus MTEP srityje su Latvijos
ir Kinijos (Taivano) mokslo ir studijų institucijomis.
PAGRINDINĖS BENDRADARBIAVIMO SRITYS:
Visos mokslinių tyrimų sritys.
PROJEKTŲ LĖŠOS GALI BŪTI SKIRIAMOS:
Trišalių Lietuvos, Taivano ir Latvijos bendrų projektų vykdymo išlaidoms, įskaitant išlaidas medžiagoms ir tyrėjų, ypač jaunų,
mobilumui;
kviestinių lektorių kelionės ir pragyvenimo išlaidoms;
bendrų konferencijų administracinėms išlaidoms, kelionių bei
pragyvenimo išlaidoms.

Lietuvos Respublikos ir Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje prioritetinės kryptys (2006-06-19).

PROJEKTŲ LĖŠOS GALI BŪTI SKIRIAMOS:
Lietuvos tyrėjų kelionės į Ukrainą, gyvenimo Ukrainoje ir medicininio draudimo išlaidoms;
Lietuvos tyrėjų dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose Ukrainoje
išlaidoms;
bendrų seminarų, susitikimų organizavimui Lietuvoje;
bendrų straipsnių, leidinių rengimo ir leidybos išlaidoms.
Projektų mokslinių tyrimų vykdymui taip pat galima gauti papildomų lėšų iš Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo.

