PATVIRTINTA
Jungtinių Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų
projektų sveikatos srityje koordinavimo komiteto
2021 m. kovo 15 d. posėdžio protokolu Nr. LP-67
LIETUVOS PARTNERIŲ, SIEKIANČIŲ DALYVAUTI JUNGTINIUOSE LIETUVOSJAPONIJOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROJEKTUOSE, ATRANKOS ORGANIZAVIMO IR
DALYVAVIMO PROJEKTUOSE IŠLAIDŲ FINANSAVIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO
LĖŠOMIS 2021-2022 METAIS, TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos partnerių, siekiančių dalyvauti jungtiniuose Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų
projektuose, atrankos organizavimo ir dalyvavimo projektuose išlaidų finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis 2021-2022 metais, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato:
1.1. kvietimų teikti jungtines paraiškas skelbimą;
1.2. reikalavimus Lietuvos partneriams;
1.3. Lietuvos partnerių dokumentų pateikimo tvarką;
1.4. Lietuvos partnerių prašymų vertinimo tvarką;
1.5. jungtinių paraiškų rengimo ir vertinimo tvarką;
1.6 sutarčių sudarymo ir ataskaitų teikimo tvarką.
2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir trumpiniai:
2.1. AMED – Japonijos mokslinių tyrimų ir plėtros agentūra;
2.2. Japonijos partneris – jungtinę paraišką dalyvauti konkurse kartu su privalomu
partneriu iš Lietuvos;
2.3. jungtinė paraiška – dokumentas, kurį vykdytojas iš Japonijos kartu su privalomu
partneriu iš Lietuvos teikia AMED;
2.4. jungtinis projektas – projektas, vykdytojo iš Japonijos vykdomas kartu su privalomu
partneriu iš Lietuvos;
2.5. kvietimas – skelbimas apie paskelbtą konkursą teikti jungtines paraiškas jungtiniams
projektams;
2.6. Koordinavimo komitetas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu sudarytas jungtinių Lietuvos – Japonijos mokslinių tyrimų projektų sveikatos srityje
koordinavimo komitetas;
2.7. Lietuvos partneris – privalomas projekto partneris iš Lietuvos, jungtinę paraišką
dalyvauti konkurse kartu su Japonijos partneriu teikiantis/rengiantis viešas juridinis asmuo ar viešo
juridinio asmens filialas, įregistruotas Lietuvos Respublikoje ir atitinkantis Tvarkos apraše nustatytus
reikalavimus;
2.8. Ministerija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
2.9. oficialus Ministerijos patvirtinimas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro pasirašytas oficialus laiškas AMED, kuriuo patvirtinama, kad Lietuvos partneris atitinka
Ministerijos nustatytus reikalavimus Lietuvos partneriui ir gali teikti jungtinę paraišką bei jungtinio
projekto laimėjimo atveju Lietuvos partneriui bus skirtas numatytas finansavimas projekto vykdymui
2021 ir 2022 metams iš valstybės biudžeto lėšų.
3. Planuojama jungtinio projekto trukmė – 36 mėnesiai nuo projekto pradžios datos, bet ne
ilgiau nei iki 2024 m. gruodžio 31 d.
4. Lietuvos partnerio dalyvavimo jungtiniuose Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų
projektuose išlaidoms finansuoti 2021 ir 2022 metais lėšos skiriamos iš Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijai – 2021-2022 metams patvirtintų valstybės biudžeto lėšų asignavimų:
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4.1. galima skirti maksimali lėšų suma 1 projektui – 25 000 Eur 2021 metams bei 25 000
Eur 2022 metams;
4.2. Lietuvos partneris turi nusimatyti finansines lėšas arba prisidėjimą natūra (pvz.
keitimasis duomenimis, vizitų išlaidų į Japoniją apmokėjimas, bendri tyrimai ir kt.) jungtinio projekto
tolimesniam vykdymui 2023 metams ir 2024 metams.
5. Planuojamas finansuoti valstybės biuždeto lėšomis projektų skaičius – iki 2 jungtinių
projektų.

II SKYRIUS
KVIETIMŲ TEIKTI JUNGTINES PARAIŠKAS SKELBIMAS
6. Kvietimas teikti jungtines paraiškas skelbiamas AMED interneto svetainėje
https://www.amed.go.jp/en/news/program/0301B_00022.html ir Ministerijos interneto svetainėje
sam.lrv.lt.
7. Ministerijos skelbime nurodoma:
7.1. kvietimo teikti jungtines paraiškas pradžios ir pabaigos data;
7.2. finansuojamų jungtinių projektų sritys, numatomos veiklos;
7.3. jungtinių projektų įgyvendinimo maksimali trukmė;
7.4. planuojamų finansuoti jungtinių projektų skaičius;
7.5. jungtinių projektų finansavimo sąlygos;
7.6. reikalavimai Lietuvos partneriams;
7.7. Lietuvos partnerių dokumentų teikimo Ministerijai laikas, būdas ir kontaktinė
informacija;
7.8. jungtinių paraiškų teikimo AMED tvarka ir terminai;
7.9. AMED parengta jungtinio projekto paraiškos forma (angl. Joint Case for Support) ir
AMED jungtinių paraiškų teikimo tvarka (angl. Application Guidelines).

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI LIETUVOS PARTNERIAMS
9. Lietuvos partneriu gali būti viešas juridinis asmuo, arba viešojo juridinio asmens filialas,
kuris:
9.1. vykdo mokslinę veiklą medicinos ir sveikatos mokslų srityje retų ir nediagnozuotų ligų
ir/arba vėžio tyrimų tematikoje;
9.2. pateikė įstaigos vadovo arba įgaliotojo asmens pasirašytą Lietuvos partnerio deklaraciją,
kuria patvirtina, kad įstaiga atitinka visas išdėstytas sąlygas ir nėra patekusi į tokią padėtį, kuri jai
neleistų dalyvauti jungtinių Lietuvos – Japonijos mokslinių tyrimų projektų atrankoje (2 priedas).
9.3. pateikė visus dokumentus nurodytus šio Tvarkos aprašo 13.1-13.7 papunkčiuose.
10. Lietuvos partneriu negali būti privatus ar verslo subjektas.

IV SKYRIUS
LIETUVOS PARTNERIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
11. Norėdamas teikti jungtinę paraišką Lietuvos partneris turi susirasti partnerį Japonijoje.
Partnerio paieška yra Lietuvos partnerio atsakomybė.
12. Susiradęs jungtinio projekto partnerį Japonijoje, prieš pildydamas jungtinę paraišką,
Lietuvos partneris turi kreiptis į Ministeriją su prašymu leisti teikti jungtinę paraišką bei įvertinti
Lietuvos partnerio atitikimą Ministerijos numatytiems reikalavimams.
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13. Lietuvos partneris Ministerijai pateikia:
13.1. Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą (toliau – prašymas);
13.2. organizacijos registracijos juridinių asmenų registro išrašo kopiją;
13.3. organizacijos įstatų (nuostatų) kopiją;
13.4. mokslinių publikacijų sąrašą retų ir nediagnozuotų ligų ir/arba vėžio tyrimų tematikoje;
13.5. įstaigos vadovo pasirašytą įsipareigojimą pasibaigus valstybės biudžeto lėšų skyrimo
laikotarpiui, užtikrinti projekto veiklų finansavimą nuosavomis lėšomis arba prisidėjimą natūra;
13.6. Lietuvos partnerio deklaraciją (2 priedas);
13.7. įgaliojimą pasirašyti prašymą (jei pasirašo ne organizacijos vadovas);
14. Lietuvos partnerio prašymas ir visi susiję dokumentai turi būti pateikti Ministerijai:
elektroniniu paštu jungtiniaiprojektai@sam.lt iki konkurso skelbime nurodytos galutinės prašymų
pateikimo Ministerijai dienos ir valandos (pagal el. laiško išsiuntimo datą ir laiką). Visi prašymai,
išsiųsti po nurodytos galutinės dokumentų pateikimo datos, yra nevertinami.
15. Prašymas pateikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir
suformuotas ADOC formatu. Elektroniniame laiške turi būti nurodytas tikslus Lietuvos partnerio
pavadinimas (taip pat ir anglų kalba), adresas bei nurodoma, kad prašymas teikiamas Lietuvos
partnerio dalyvavimui pagal Jungtinių Lietuvos-Japonijos mokslinių tyrimų projektų konkurso
kvietimą.
16. Lietuvos partneris klausimus dėl dokumentų teikimo Ministerijai gali pateikti el. paštu
jungtiniaiprojektai@sam.lt likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki 14 p. nurodytos galutinės
prašymo ir dokumentų pateikimo dienos Ministerijai.

V SKYRIUS
LIETUVOS PARTNERIŲ PRAŠYMŲ VERTINIMAS
17. Lietuvos partnerio prašymą teikti jungtinę paraišką su Japonijos partneriu ir Lietuvos
partnerio atitiktį nustatytiems reikalavimams vertina Koordinavimo komitetas.
18. Gavęs Lietuvos partnerio prašymą leisti teikti jungtinę paraišką, Koordinavimo
komitetas per 7 darbo dienas įvertina prašymo atitiktį Tvarkos aprašo 9 punkte nustatytiems
reikalavimams ir užpildo prašymo atitikties vertinimo formą (3 priedas). Koordinavimo komitetas
vertinimo metu gali paprašyti Lietuvos partnerio pateikti trūkstamą informaciją. Tokiu atveju
Lietuvos partneris privalo per 1 darbo dieną nuo Koordinavimo komiteto prašymo gavimo el. paštu,
pateikti trūkstamą informaciją. Jei Lietuvos partneris nepateikia prašomos informacijos per nustatytą
terminą, Lietuvos partnerio prašymas vertinamas kaip neatitinkantis reikalavimų ir atmetamas.
19. Atlikęs prašymo ir Lietuvos partnerio atitikties reikalavimams vertinimą, Koordinavimo
komitetas priima sprendimą dėl Lietuvos partnerio atitikimo/neatitikimo nustatytiems reikalavimams.
Sprendimas įforminamas Koordinavimo komiteto protokolu.
20. Tuo atveju, kai Lietuvos partneris atitinka nustatytus reikalavimus, Koordinavimo
komitetas parengia oficialų Ministerijos patvirtinimą (4 priedas) AMED ir išsiunčia Lietuvos
partneriui nurodytu elektroninio pašto adresu.
21. Oficialus Ministerijos patvirtinimas Lietuvos partneriui išsiunčiamas ne vėliau nei per 2
darbo dienas nuo Koordinavimo komiteto priimto sprendimo.

VI SKYRIUS
JUNGTINIŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA
22. Gavęs oficialų Ministerijos patvirtinimą, Lietuvos partneris jungtinę paraišką kartu su
Japonijos partneriu teikia AMED.
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23. Lietuvos partneris kartu su Japonijos partneriu jungtinę paraišką užpildo pagal AMED
internetiniame puslapyje https://www.amed.go.jp/en/news/program/0301B_00022.html nurodytą
jungtinių paraiškų teikimo tvarką (angl. Application Guidelines), naudodami formą (angl. Joint Case
for Support“ ir atsižvelgdami į AMED nustatytus terminus.
24. Oficialus Ministerijos patvirtinimas yra laikomas neatsiejama jungtinės paraiškos dalimi
ir turi būti pateiktas AMED kartu su jungtine paraiška.
25. Jungtinę paraišką nuo Lietuvos ir Japonijos elektroninėje AMED sistemoje e-RAD
pateikia Japonijos partneris. Ministerijai jungtinė paraiška nėra teikiama.
26. Jungtines paraiškas vertina AMED sudaryta ekspertų komisija, pagal kriterijus nurodytus
AMED paskelbtoje jungtinių paraiškų teikimo tvarkoje (angl. Application Guidelines).
27. Įvertinusi jungtines paraiškas, AMED apie rezultatus ir siūlymus jungtinių projektų
finansavimui informuoja Ministeriją.
28. Atsižvelgdamas į AMED siūlymus, Koordinavimo komitetas patvirtina Lietuvos
partnerių, kuriems būtų skiriamas finansavimas, sąrašą ir teikia jį tvirtinti Sveikatos apsaugos
ministrui.

VII SKYRIUS
SUTARČIŲ SUDARYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS
29. Koordinavimo komiteto teikimu, sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų
įgyvendinimui priima sveikatos apsaugos ministras.
30. Priėmus sprendimą dėl finansavimo skyrimo, Ministerija inicijuoja valstybės biudžeto
lėšų sutarties pasirašymą.
31. Ministerija parengia valstybės biudžeto lėšų sutarčių projektus.
32. Lietuvos partneris per 1 mėn. nuo sprendimo priėmimo datos privalo sudaryti biudžeto
lėšų naudojimo sutartį. Lietuvos partneriui, neatvykus sudaryti sutarties per 1 mėn. terminą,
sprendimas skirti finansavimą panaikinamas.
33. Projekto sąmatą, kuri yra neatskiriama biudžeto lėšų naudojimo sutarties dalis, savo
parašais tvirtina Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris ir finansavimą gavęs Lietuvos partneris.
Lėšos projekto įgyvendinimui pervedamos biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatytais terminais ir
tvarka.
34. Lietuvos partneris įsipareigoja turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui
skiriamoms finansavimo lėšoms laikyti, iš kurios būtų atliekami visi mokėjimai, susiję su projekto
veiklų išlaidomis.
35. Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos privalo būti panaudotos mokėti tik už tas išlaidas,
kurios buvo numatytos prie projekto finansavimo sutarties pridėtoje sąmatoje.
36. Skirtos lėšos negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus ir naudojamos kitiems
tikslams, nei nurodyta su Ministerija pasirašytoje sutartyje.
37. Lietuvos partneris, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus dėl jungtinio projekto
įgyvendinimui skirto finansavimo, užtikrina projekto tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, lėšų
panaudojimą pagal tikslinę paskirtį ir atsako už nepanaudotų ar neteisėtai panaudotų lėšų grąžinimą
į Ministerijos sąskaitą ir apie tai raštu pranešti Ministerijai.
38. Lietuvos partneris, pasibaigus projekto įgyvendinimui, projekto finansavimo sutartyse
nustatytais terminais, pateikia Ministerijos Finansų valdymo ir kontrolės skyriui Lietuvos
Respublikos finansų ministro nustatytos formos Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą
(apyskaitos forma Nr. 2 – metinė, ketvirtinė, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008
m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų
subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“) ir
buhalterinės apskaitos dokumentų, kuriais pagrindžiamas lėšų panaudojimas, kopijas,
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atsiskaitomosios sąskaitos banko išrašus arba mokėjimo pavedimus bei Jungtinio projekto įvykdymo
ataskaitą pagal nustatytą formą (5 priedas).

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Lietuvos partneris turi siekti, kad įgyvendinant projektą gauti duomenys bei mokslinių
tyrimų rezultatai būtų tinkamai naudojami ir išsaugomi taip, kad būtų užtikrinta prieiga prie jų, kiek
tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.
40. Tvarkos aprašas skelbiamas Ministerijos interneto svetainėje sam.lrv.lt.

______________________

