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de begunstigde 

 

Betreft: Marie Curie-prijs 2007 

 
Geachte (titel) (naam), 

Tot mijn grote genoegen kan ik u mededelen dat de Commissie bij besluit van 
(datum) heeft besloten u een Marie Curie-prijs van 50.000 euro toe te kennen. Zoals u 
weet, zijn deze prijzen bedoeld als publieke erkenning voor onderzoekers die in het 
verleden steun van de Gemeenschap hebben ontvangen voor opleiding of mobiliteit 
en die zich vervolgens hebben ontplooid tot een hoog niveau van uitmuntendheid. 

Ik wil u van harte gelukwensen met deze onderscheiding. Zoals in het besluit staat 
vermeld, wordt u vriendelijk verzocht ons te bevestigen dat u deze prijs aanvaardt, 
door een ondertekende kopie van deze brief terug te zenden aan 
 
(hoofd van eenheid) 

Daarmee stemt u ermee in de Commissie op haar verzoek uiterlijk twee jaar na de 
datum waarop u de prijs hebt aanvaard, informatie te verschaffen over de verdere 
ontwikkeling van uw carrière. Hiervoor dient u volgens de bijgevoegde richtsnoeren 
een beknopt verslag te schrijven, dat een deel bevat dat geschikt is voor publicatie. 
Tevens verklaart u zich bereid openbare evenementen bij te wonen waar uw 
aanwezigheid gewenst is in verband met het feit dat u deze prijs hebt ontvangen, en in 
verband met de onderzoeksactiviteiten die u met steun van de Gemeenschap hebt 
verricht. 

Zodra wij het bericht hebben ontvangen dat u de prijs aanvaardt, zullen wij u een 
uitnodiging sturen voor de uitreikingsceremonie, die op (datum) zal plaatsvinden te 
(plaats). Bij die gelegenheid zal de vertegenwoordiger van de Europese Commissie u 
de prijs overhandigen in aanwezigheid van de voorzitter en de leden van de jury. 
Indien u daarom verzoekt, ontvangt u van de Commissie volgens de gebruikelijke 



regels een vergoeding voor de kosten (reis- en verblijfskosten) in verband met uw 
deelname aan deze uitreikingsceremonie. 

Tot slot vestig ik uw aandacht op de bijgevoegde richtsnoeren in verband met 
openbare evenementen waarvoor u, zoals hierboven is gezegd, zult worden 
uitgenodigd. 

Hoogachtend, 

 
(naam) 
Directeur-generaal 

Voor aanvaarding: 
(handtekening van de begunstigde) 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Richtsnoeren voor verslag Marie Curie-prijzen 
2. Richtsnoeren m.b.t. openbare evenementen voor winnaars Marie Curie-prijs 
3. Samenvattend evaluatierapport 


