
7 РП Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ „Мария Кюри“ — Приложение III 

 1

ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ 

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

СЪФИНАНСИРАНЕ „МАРИЯ КЮРИ“ НА РЕГИОНАЛНИ, 
НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ 

 

 

III. 1 – Дефиниции  

В допълнение към дефинициите в член ІІ.1, в настоящото споразумение за отпускане 
на безвъзмездна помощ се прилагат следните дефиниции: 

1. Програма: означава регионална, национална или международна програма, 
която финансира трансграничната мобилност на опитни изследователи, 
посредством предоставяне на стипендии.  

2. Приемна организация: юридическо лице, където опитният изследовател 
провежда своите дейности по изследователско обучение по времето на 
вътрешната мобилност, изходящата мобилност или на мобилността за 
реинтеграция. 

3. Дейности по изследователско обучение: означава дейностите, свързани с 
изследователското обучение и развитието на кариерата, които се предлагат на 
опитния изследовател в рамките на проекта, и които са описани в 
споразумението за стипендия. 

4. Споразумение за стипендия:  означава споразумението, подписано от една 
страна от бенефициера или от приемната организация, или от юридическото 
лице, посочено в програмата и опитния изследовател от друга страна, което 
определя условията за изпълнение на дейностите по изследователско обучение 
и съответните права и задължения. 

5. Опитни изследователи: означава професионални изследователи, които: 1) 
вече имат докторска степен, независимо колко време им е било необходимо за 
придобиването ѝ; или 2) имат минимум 4 години опит като научни 
изследователи (приравнени към пълен работен ден), включително период на 
научноизследователско обучение след получаване на образователна степен, 
която им дава формално право да започнат докторантура в държавата, където е 
получена степента/дипломата, или в държавата, където се предоставя 
изследователското обучение, независимо от това дали се предвижда 
докторантура. 

6. Вътрешна мобилност: означава периодът, през който опитен изследовател 
прекарва в обектите на приемната организация, намираща се в държава-членка 
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или асоциирана държава, различна от държавата, чийто гражданин е 
изследователят или държавата на неговото местожителство, в съответствие с 
приложение I към настоящето споразумение за отпускане на безвъзмездна 
помощ. 

7. Изходяща мобилност: означава периодът, през който опитен изследовател 
прекарва в обектите на приемната организация, намираща се в държава-членка, 
асоциирана държава или трета държава различна от държавата, чийто 
гражданин е изследователят или държавата на неговото местожителство, 
включително възможният период на реинтеграция, в съответствие с 
приложение I към настоящето споразумение за отпускане на безвъзмездна 
помощ. 

8. Мобилност за реинтеграция:  означава периодът, през който опитният 
изследовател, който е гражданин на държава-членка или на асоциирана 
държава, прекарва в обектите на приемната организация, намираща се на 
територията на държава-членка или асоциирана държава, след провеждането 
на изследователска дейност в трета държава за не по-малко от 3 години. 

ЧАСТ А: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

III. 2 — Задължения за изпълнение  

В допълнение към задълженията, изброени в член ІІ.2, бенефициерът трябва да 
гарантира, че:  

а) всеки опитен изследовател е избран съобразно критериите за подбор, 
определени в член III.3, както и в съответствие с правилата на програмата;  

б) с всеки опитен изследовател е сключено споразумение за стипендия в 
съответствие с разпоредбите на споразумението за отпускане на безвъзмездна 
помощ за период с начало в рамките на времетраенето на проекта и обхващащо 
времетраенето на дейностите по изследователско обучение.  

в) всички плащания, на които опитният изследовател има право са извършват 
съгласно споразумението за стипендия;  

г) всеки опитен изследовател, избран по проекта извършва дейност по 
изследователско обучение, съгласно установеното в споразумението за стипендия, 
отпускана по програмата; 

д) всеки опитен изследовател е информиран, че се счита за стипендиант на 
„Мария Кюри“. 

е) всеки опитен изследовател е обхванат от приложимото социално-
осигурително законодателство съгласно дял II от Регламент (ЕИО) № 1408/71 на 
Съвета от 14 юни 1971 г. 
 
когато опитният изследовател проведе дейности по изследователско обучение в 
държави, които не са членки на ЕС, бенефициерът гарантира, че опитният 
изследовател е обхванат от схема за социална сигурност, предоставяща закрила най-
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малко равностойна на тази, предоставена на местни изследователи, които заемат 
сходна длъжност; 

ж) на всеки опитен изследовател на всяко едно място по изпълнение на 
дейностите по изследователско обучение са осигурени същите стандарти за 
безопасност и здравословни условия на труд като тези, които са предоставени на 
местните изследователи, заемащи сходна длъжност; 

з) всеки опитен изследовател има по време на периода, обхванат от 
споразумението за стипендия, достъп до средствата, включително 
инфраструктурата, екипировката и продуктите, необходими за провеждането на 
дейностите по изследователско обучение; 

 
и) приемната организация разполага със средствата, посочени в буква з) и ги 
предоставя при необходимост на опитния изследовател по време на периода, 
обхванат от споразумението за стипендия. 

 
й) на опитния изследовател е предоставено подпомагане, в рамките на 
разумното, във всички административни процедури, изисквани от съответните 
власти; 

 
к) дейностите по изследователско обучение се провеждат в съответствие с 
етичната рамка на седмата рамкова програма, с цялото приложимо законодателство, 
с цялото приложимо бъдещо законодателство, както и със специфичната програма 
„Хора“ от седмата рамкова програма;  

 
л) Комисията е информирана за всяко изменение, свързано с информацията, 
послужила за основа за подбора на програмата или на опитния изследовател, в 
частност за размера на съфинансиране от Общността; 

 
м) съответните договорености между приемната организация или което и да е 
юридическо лице, упоменато в програмата и опитния изследовател относно 
правата на интелектуална собственост за периода на дейностите по 
изследователско обучение и след това, в частност достъп до предходни знания, 
използване на произтичащи знания, публикуване и поверителност, са съвместими с 
разпоредбите на членове ІІ.8, II.11, II.24—II.30 и членове III.5, III.6, III.8 и III.9. 

III. 3 — Подбор на опитни изследователи 

1. Съобразно упоменатите по-долу условия бенефициерът гарантира подбора на 
опитните изследователи в съответствие с целите на проекта и примерното 
разпределение на финансовото участие на Общността, посочено в приложение І.  

2. Критерии за подбор на опитни изследователи 

Към момента на започване на дейността по изследователско обучение опитният 
изследовател трябва да отговаря на изискванията за опитен изследовател, посочени в 
член III.1.5, както и на условията, засягащи вида на предприетата трансгранична 
мобилност (изходяща, вътрешна, мобилност за реинтеграция), определени в член 
III.1.6, III.1.7 или III.1.8, както и на всички допълнителни критерии за подбор, 
определени в приложениe I или в споразумението за стипендия.  
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3. Процедура за подбор  

а) Публикуване на обявления за свободните места 

Обявите относно наличните стипендии за опитни изследователи в рамките на 
проекта се разгласяват и публикуват по подходящ начин, включително и на 
електронните страници, по заявка на Комисията. 

б) Критерии за подбор  

Бенефициерът трябва да гарантира, че опитните изследователи са избрани при 
прилагането на открити, прозрачни, безпристрастни и равнопоставени процедури за 
подбор. 

III. 4 — Отчети и резултати 

В допълнение към разпоредбите на член 3 и член ІІ.3, бенефициерът представя за 
всеки отчетен период междинен доклад за напредъка. 

В края на всеки отчетен период бенефициерът отчита за всеки опитен изследовател 
следната информация, свързана с проекта:  

• името и данните за връзка, пол и гражданство; 

• общата продължителност на стипендията и изразходваното време през 
съответния отчетен период, както и всеки период на суспендиране или на 
предсрочното прекратяване на стипендията; 

• датата на назначаването и статуса (трудов договор или финансова помощ); 

• мястото, където са проведени дейностите; 

• осъществената схема за мобилност (вътрешна мобилност, мобилност за 
интеграция и/или изходяща мобилност). 

III. 5 – Поверителност  

Бенефициерът гарантира, че опитния изследовател и приемната организация имат 
същите права и задължения, каквито има бенефициерът, съгласно член ІІ.8.  

III. 6 – Публичност    

Бенефициерът гарантира, че опитния изследовател и приемната организация имат 
същите права и задължения, каквито има бенефициерът, съгласно член ІІ.11. В 
допълнение, за определени програми се изисква да обозначават предоставените 
стипендии със „Съфинансиран от програма „Мария Кюри“. 
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ЧАСТ Б – ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ  

III. 7. — Финансово участие на Общността 
В приложение I към настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ е 
предвидена фиксирана сума за опитен изследовател за година, определена за всеки 
вид мобилност, която включва също и разходите за управление и непреките разходи 
направени от бенефициера за програмно управление, свързано с проекта и/или от 
приемната организация за изпълнение на предоставените по проекта стипендии. 

Ако е приложимо сумите се адаптират пропорционално на частите от периодите на 
споразумението за стипендия, които отговарят на условията за финансиране по 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ. 

. 

ЧАСТ В – ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

III. 8. – Права на достъп 

В допълнение към разпоредбите в членове ІІ.29—30, бенефициерът осигурява на 
опитния изследовател безплатни права на достъп до предходни знания и до 
произтичащи знания, ако тези предходни и произтичащи знания са необходими за 
неговите дейности по изследователско обучение. 

III. 9. — Несъвместими или ограничаващи задължения  

Бенефициерът обезпечава възможно най-бързо и според случая информирането на 
опитния изследовател за ограничения, които могат значително да засегнат 
предоставянето на права на достъп. 
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