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Generalni direktor 
 

 

 

 

datum 

upravičenec 

 

Zadeva: Nagrada Marie Curie 2007 

 
Spoštovani(-a) (naziv) (ime in priimek), 

z velikim zadovoljstvom Vam sporočam, da se je Komisija v skladu s Sklepom z dne 
(datum) odločila, da Vam podeli nagrado Marie Curie v višini 50 000 EUR. Kot Vam 
je znano, je namen teh nagrad podeliti javno priznanje raziskovalcem, ki so v 
preteklosti izkoristili podporo Skupnosti na področju usposabljanja in mobilnosti ter 
na podlagi te podpore dosegli stopnjo odličnosti. 

Dovolite mi, da Vam za ta dosežek iskreno čestitam. V skladu s pogoji iz navedenega 
sklepa Vas prijazno naprošam, da potrdite, da nameravate nagrado sprejeti, in sicer 
tako da podpišete kopijo tega dopisa in jo vrnete  
 
(vodji enote) 

S podpisom tudi potrjujete, da boste na zahtevo najkasneje 2 leti od dne sprejetja 
obvestili Komisijo o razvoju svoje poklicne poti s kratkim poročilom v skladu s 
priloženimi smernicami, ki bo vključevalo del, primeren za objavo. Potrjujete tudi, da 
se boste udeleževali javnih dogodkov, kjer bi bila Vaša prisotnost primerna glede na 
dejstvo, da ste prejeli to nagrado, in v luči raziskovalnih dejavnosti, ki ste jih izvedli s 
podporo Skupnosti.  

Ko bomo prejeli obvestilo, da nagrado sprejmete, Vam bomo poslali vabilo na 
slovesnost ob podelitvi, ki bo potekala (kraj, datum) in na kateri Vam bo predstavnik 
Evropske komisije ob prisotnosti predsednika in članov komisije podelil nagrado. 
Komisija Vam bo lahko na zahtevo in v skladu s svojimi pravili povrnila stroške 
(potni stroški in dnevnice) v zvezi z Vašo udeležbo na slovesnosti ob podelitvi. 

 



Na koncu Vas opozarjam na priložene smernice v zvezi z javnimi dogodki, na katere 
boste povabljeni, kakor je navedeno zgoraj. 

S spoštovanjem, 

 
(ime in priimek)  
Generalni direktor 

V sprejetje: 
(podpis upravičenca) 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge:  1. Smernice za poročanje v zvezi z nagradami Marie Curie  

 2. Smernice za javne dogodke v zvezi z nagradami Marie Curie 
 3. Zbirno poročilo o ocenjevanju 

 


