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Generaldirektören 
 

 

 

 

Datum 

Pristagare 

 

Ärende: Marie Curie-pris 2007 

 
Jag har det stora nöjet att meddela Er att Europeiska kommissionen den (datum) beslutat att 
tilldela Er ett Marie Curie-pris på 50 000 euro. Som Ni känner till är syftet med detta pris att 
ge ett allmänt erkännande åt forskare som tidigare har fått EU-bidrag för forskares förkovran 
och rörlighet och som därefter har uppnått mycket framstående resultat. 

Jag vill varmt gratulera Er till denna utmärkelse. I enlighet med villkoren för beslutet ombeds 
Ni vänligen att bekräfta mottagandet av priset genom att underteckna en kopia av detta brev 
och returnera den till  
 
(enhetschef) 

Därigenom ger Ni också Ert samtycke till att, senast två år efter det att Ni tog emot priset, på 
kommissionens begäran informera den om Er karriärutveckling. Informationen skall lämnas i 
form av en kort redogörelse enligt de bifogade riktlinjerna. Redogörelsen skall innehålla ett 
avsnitt som lämpar sig för publicering. Genom att bekräfta mottagandet av priset ger Ni också 
Ert samtycke till att delta i sådana offentliga evenemang där Er närvaro skulle vara värdefull 
med hänsyn till att Ni tagit emot detta pris och mot bakgrund av den forskningsverksamhet Ni 
bedrivit med stöd från EU.  

När vi tagit emot Er bekräftelse kommer vi att skicka en inbjudan till prisceremonin som 
kommer att äga rum (plats och datum). En företrädare för Europeiska kommissionen kommer 
då att överlämna priset till Er i närvaro av ordföranden och juryns medlemmar. Om Ni så 
önskar kan Europeiska kommissionen i enlighet med gällande regler ersätta Era kostnader för 
resa och uppehälle i samband med deltagandet i prisceremonin. 

 

Slutligen vill jag fästa Er uppmärksamhet på de bifogade riktlinjerna för sådana offentliga 
evenemang som Ni kommer att bjudas in till enligt ovan. 



Med vänlig hälsning 

 
(namn)  
Generaldirektör 

Mottagandet bekräftas: 
(pristagarens namnteckning) 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor:  1. Marie Curie-pris – riktlinjer för redogörelse om karriärutveckling  

2. Riktlinjer för Marie Curie-pristagares deltagande i offentliga evenemang 
3. Utvärderingsrapport 

 


