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Generaldirektøren 
 

 

 

 

dato 

prismodtager 

 

Emne: Marie Curie-prisen 2007 

 
Kære (titel), (navn) 

Det er mig en stor glæde at kunne meddele Dem, at Kommissionen ved beslutning af 
(dato) har udvalgt Dem til at modtage en Marie Curie-pris på 50 000 EUR. Som De 
vil vide, er hensigten med disse priser at give offentlig anerkendelse til forskere, som 
tidligere har modtaget uddannelses- og mobilitetsstøtte fra EU, og som derefter har 
opnået en høj grad af ekspertise. 

Jeg vil gerne lykønske Dem med denne pris. De bedes i overensstemmelse med 
bestemmelserne i beslutningen venligst bekræfte, at De accepterer at modtage prisen 
ved at underskrive en kopi af dette brev og returnere det til  
 
(kontorchef) 

Herved bekræfter De også, at De er indforstået med, at De senest to år efter Deres 
accept på Kommissionens foranledning vil fremsende oplysninger om Deres 
karriereudvikling i form af en kort rapport – hvoraf en del skal være egnet til 
offentliggørelse – i overensstemmelse med vedlagte retningslinjer. De bekræfter 
endvidere, at De er rede til at deltage i offentlige arrangementer, hvor Deres 
tilstedeværelse er relevant i lyset af, at De har modtaget denne pris og udført 
forskningsaktiviteter med støtte fra EU.  

Når vi modtager Deres bekræftelse af, at De er rede til at modtage prisen, sender vi 
Dem en invitation til prisoverrækkelsen, som finder sted (tid, sted), hvor prisen vil 
blive overrakt til Dem af en repræsentant for Europa-Kommissionen i overværelse af 
formanden og juryen. Hvis De ønsker det, kan Kommissionen godtgøre 
omkostningerne (rejse og ophold) til Deres deltagelse i denne prisoverrækkelse i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser. 



 

Endelig gør jeg Dem opmærksom på vedlagte retningslinjer for offentlige 
arrangementer, som De vil blive inviteret til at deltage i som anført ovenfor. 

Med venlig hilsen 

 
(navn)  
Generaldirektør 

Godkendt: 
(modtagerens underskrift) 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  1. Marie Curie-priser - retningslinjer for rapportering  

2. Retningslinjer for Marie Curie-prismodtagere i forbindelse med offentlige 
arrangementer 

3. Kortfattet evalueringsrapport 
 


