LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS IR
VOKIETIJOS FEDERACINĖS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
SUSITARIMO MEMORANDUMAS

Bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir švietimo srityje
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir studijų departamentas ir
Vokietijos federacinė švietimo ir mokslo ministerija remia dvišalį Lietuvos Respublikos ir
Vokietijos Federacinės Respublikos bendradarbiavimą mokslo, technologijų ir švietimo srityje.
Visos suinteresuotos šalys, tokios kaip universitetai, mokslo centrai ir institutai, privačios ir
valstybinės įmonės, kviečiamos dvišaliam bendradarbiavimui mokslo, mokslinių tyrimų,
technologijų ir švietimo srityje. Pramonės įmonių, ypač mažų ir vidutinių, dalyvavimas taip pat
labai sveikintinas.

Dvišalio bendradarbiavimo tikslai
Dvišalio bendradarbiavimo tikslai yra skatinti dviejų bendradarbiaujančių šalių sutarimu abiem
šalims naudingų projektų rengimą ir remti bendros Europos mokslinių tyrimų erdvės bei Europos
švietimo erdvės kūrimą. Bus finansuojami tik bendri projektai.
Pagrindinės bendradarbiavimo sritys
Numatomos tokios pagrindinės bendradarbiavimo sritys:
-

gyvosios gamtos mokslai: biotechnologija ir sveikatos mokslai
informacinės technologijos ir telekomunikacijos
mokslai apie aplinką
fizinės ir cheminės technologijos (tarp jų – naujos medžiagos ir optinės technologijos)
parama jauniems mokslininkams

Tam, kad būtų pagerintas ne tik dvišalis bendradarbiavimas, bet ir bendradarbiavimas Europos
lygiu, ypatingas dėmesys skiriamas projektams, siekiantiems ateityje bendradarbiauti
įgyvendinant Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas.
Prioritetas taip pat skiriamas projektams, kuriais siekiama užmegzti naujus kontaktus ir įtraukti
jaunus mokslininkus.
Vertinant projektinius siūlymus bus laikomasi tokių prioritetų:
-

bendri Lietuvos ir Vokietijos interesai
ryšys su atitinkamomis finansavimo programomis Lietuvoje ir Vokietijoje
mokslinių siūlymų kokybė ir originalumas
praktinis projekto rezultatų pritaikymas
jaunų mokslininkų vadovavimas projektams
daugiašaliai kontaktai (ES ir tarptautinės programos, pirmiausia PF6)

Bendradarbiavimo instrumentai
Numatomi tokie bendradarbiavimo rėmimo instrumentai:
-

startiniai projektai
ekspertų susitikimai
bendri konkursai
stažuotės
kiti – pagal išankstinį susitarimą

Šie instrumentai turi apimti tam tikras mokslo ir technologijų sritis, tarp jų politikos klausimus,
dėl kurių susitars abi ministerijos. Tikslas yra stiprinti politinį dialogą ir analizuoti bendrus
interesus įvairiose mokslinių tyrimų srityse, skatinti naujus bendradarbiavimo ryšius, taip pat ir
regioninį bendradarbiavimą.
Finansinės sąlygos
Abi šalys yra pasirengusios suteikti finansinę paramą moksliniam bendradarbiavimui. Veikla bus
finansuojama bendrai. Finansavimo sąlygos bus apibrėžtos vykdant tam tikrą veiklą. Visa veikla,
minima šiame Memorandume, bus vykdoma, atsižvelgiant į kiekvienų metų finansines
galimybes ir kasmetinį biudžetinį finansavimą.
Baigiamosios nuostatos
Abi šalys susitaria peržiūrėti Susitarimo memorandumą, jei to pageidaus viena iš šalių.
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