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PŘÍLOHA III 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

 

SPOLUFINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH, 
VNITROSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ  

V RÁMCI PROGRAMU MARIE CURIE 

 

 

III. 1 – Definice  

Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 

1. Programem: se rozumí regionální, národní nebo mezinárodní program, ze kterého se 
udělením stipendia financuje nadnárodní mobilita zkušených výzkumných pracovníků.  

2. Hostitelskou organizací: se rozumí právní subjekt, kde zkušený výzkumný pracovník 
během pobytu v rámci příchozí („incoming“), výjezdní („outgoing“) nebo 
reintegrační mobility provádí odbornou přípravu v oblasti výzkumu. 

3. Odbornou přípravou v oblasti výzkumu: se rozumí činnosti spojené s odbornou 
přípravou v oblasti výzkumu a s profesním rozvojem, které má provádět zkušený 
výzkumný pracovník v rámci projektu, jak je uvedeno v dohodě o stipendiu. 

4. Dohodou o stipendiu:  se rozumí dohoda podepsaná mezi příjemcem nebo 
hostitelskou organizací nebo jakýmkoli právním subjektem uvedeným v programu a 
zkušeným výzkumným pracovníkem, která stanoví podmínky provádění odborné 
přípravy v oblasti výzkumu a příslušná práva a povinnosti. 

5. Zkušenými výzkumnými pracovníky: se rozumí výzkumní pracovníci: 1) kteří již mají 
doktorský titul nezávisle na době strávené jeho získáním nebo 2) kteří mají alespoň 
čtyřletou výzkumnou praxi (na plný úvazek), včetně období odborné přípravy 
v oblasti výzkumu, po získání titulu, který jim formálně umožňuje zahájit 
doktorandské studium v zemi, kde titul nebo diplom získali, nebo v zemi, kde se 
provádí odborná příprava v oblasti výzkumu bez ohledu na to, zda je titul vyžadován. 

6. Příchozí („incoming“) mobilitou: se rozumí doba, kterou zkušený výzkumný 
pracovník stráví v prostorách hostitelské organizace, které se nacházejí v jiném 
členském státě nebo přidružené zemi než v zemi státní příslušnosti či pobytu tohoto 
pracovníka v souladu s přílohou I této grantové dohody. 

7. Výjezdní („outgoing“) mobilitou: se rozumí doba, kterou zkušený výzkumný 
pracovník stráví v prostorách hostitelské organizace, které se nacházejí v jiném 
členském státě, přidružené zemi nebo třetí zemi než v zemi státní příslušnosti či 
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pobytu tohoto pracovníka, případně včetně fáze reintegrace, v souladu s přílohou I 
této grantové dohody. 

8. Reintegrační mobilitou:  se rozumí doba, kterou stráví zkušený výzkumný pracovník, 
který je státním příslušníkem členského státu nebo přidružené země, v prostorách 
hostitelské organizace, které se nacházejí v členském státě nebo přidružené zemi, poté 
co prováděl výzkum ve třetí zemi po dobu alespoň tří let. 

ČÁST A: PROVÁDĚNÍ PROJEKTU 

III. 2 – Povinnosti plnění  

Kromě povinností uvedených v článku II.2 příjemce zajistí:  

a) aby byli jednotliví výzkumní pracovníci vybráni podle kritérií způsobilosti uvedených v 
článku III.3 a rovněž v souladu s pravidly programu;  

b) aby byla s jednotlivými zkušenými výzkumnými pracovníky uzavřena dohoda o 
stipendiu na období, které začíná v době trvání projektu a je ohraničeno dobou trvání 
odborné přípravy v oblasti výzkumu; tato dohoda musí být v souladu s ustanoveními 
grantové dohody;  

c) aby byly všechny platby, na něž má zkušený výzkumný pracovník nárok, uskutečňovány 
v souladu s dohodou o stipendiu;  

d) aby jednotliví zkušení výzkumní pracovníci vybraní v rámci projektu prováděli 
odbornou přípravu v oblasti výzkumu uvedenou v dohodě o stipendiu, které jim bylo 
poskytnuto v rámci programu;  

e) aby byli jednotliví zkušení výzkumní pracovníci informováni, že jsou považováni za 
stipendisty programu Marie Curie; 

f) aby se na jednotlivé zkušené výzkumné pracovníky vztahovaly předpisy o sociálním 
zabezpečení platné podle hlavy II nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 
1971. 
 
Pokud bude zkušený výzkumný pracovník provádět odbornou přípravu v oblasti 
výzkumu v zemi, která není členským státem EU, zajistí příjemce, aby se na zkušeného 
výzkumného pracovníka vztahoval systém sociálního zabezpečení, který poskytuje 
ochranu přinejmenším rovnocennou ochraně poskytované místním výzkumným 
pracovníkům v podobném postavení; 

g) aby jednotliví zkušení výzkumní pracovníci na jakémkoli místě provádění odborné 
přípravy v oblasti výzkumu požívali výhod stejných norem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které jsou poskytovány místním výzkumným pracovníkům 
v podobném postavení; 

h) aby měli jednotliví zkušení výzkumní pracovníci po celou dobu trvání dohody o 
stipendiu přístup k prostředkům, včetně infrastruktury, zařízení a výrobků, k provádění 
odborné přípravy v oblasti výzkumu; 
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i) aby měla hostitelská organizace prostředky uvedené v bodě h) a dala případně tyto 
prostředky k dispozici zkušenému výzkumnému pracovníkovi po dobu trvání dohody o 
stipendiu; 

 
j) aby byla zkušenému výzkumnému pracovníkovi poskytnuta přiměřená pomoc při všech 

správních postupech vyžadovaných příslušnými orgány; 
 

k) aby byla odborná příprava v oblasti výzkumu prováděna v souladu s etickým rámcem 
sedmého rámcového programu, s veškerými stávajícími platnými i budoucími právními 
předpisy a se zvláštním programem „Lidé“, který je součástí sedmého rámcového 
programu;  

 
l) aby byla Komise informována o všech úpravách, které se týkají informací, jež sloužily 

jako podklad k výběru programu nebo zkušeného výzkumného pracovníka, a zejména 
míry spolufinancování ze strany Společenství; 

 
m) aby byla příslušná ujednání dohodnutá mezi hostitelskou organizací nebo kterýmkoliv 

právním subjektem uvedeným v programu a zkušeným výzkumným pracovníkem 
v průběhu odborné přípravy v oblasti výzkumu i později o právech duševního 
vlastnictví, zejména o přístupu ke stávajícím znalostem, využívání nových znalostí, 
reklamě a důvěrnosti, slučitelná s ustanoveními uvedenými v článcích II.8, II.11, II.24–
II.30, III.5, III.6, III.8 a III.9. 

III. 3 – Výběr zkušených výzkumných pracovníků 

1. V souladu s podmínkami uvedenými níže zajistí příjemce, aby byli vybráni zkušení 
výzkumní pracovníci podle cílů projektu a orientačního rozdělení finančního příspěvku 
Společenství uvedeného v příloze I.  

2. Kritéria způsobilosti zkušeného výzkumného pracovníka 

Zkušený výzkumný pracovník musí v době zahájení odborné přípravy v oblasti výzkumu 
splňovat požadavky na zkušeného vědeckého pracovníka uvedené v čl. III.1 odst. 5, 
podmínky týkající se typu nadnárodní mobility (výjezdní/příchozí/reintegrační) definované 
v čl. III.1 odst. 6, 7 nebo 8 a veškerá další kritéria způsobilosti uvedená v příloze I nebo v 
dohodě o stipendiu.  

3. Výběrové řízení  

a) Zveřejnění volných míst 

Výzvy týkající se stipendií, které jsou v rámci projektu k dispozici pro zkušené výzkumné 
pracovníky, musí být vhodným způsobem inzerovány a zveřejněny, včetně jejich umístění 
na webových stránkách požadovaných Komisí. 

b) Kritéria výběru  

Příjemce musí zajistit, aby byli zkušení výzkumní pracovníci vybráni ve veřejném, 
transparentním, nestranném a spravedlivém řízení. 
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III. 4 – Zprávy a oznamování výsledků 

Kromě ustanovení článku 3 a článku II.3 předloží příjemce za každé období, za které se 
zpráva předkládá, zprávu o pokroku v polovině projektu. 

Na konci každého období, za které se předkládá zpráva, předloží příjemce o každém 
zkušeném výzkumném pracovníkovi tyto informace týkající se projektu:  

• jméno a kontaktní údaje, pohlaví a státní příslušnost; 

• celkovou dobu trvání stipendia a dobu strávenou během dotyčného období, za které 
se předkládá zpráva, a rovněž jakákoli období pozastavení či předčasné ukončení 
stipendia; 

• datum jmenování a typ postavení (pracovní smlouva nebo grant); 

• místo, kde se činnosti uskutečňují; 

• prováděný systém mobility (příchozí, reintegrační anebo výjezdní). 

III. 5 – Důvěrnost  

Příjemce zajistí, aby měli zkušený výzkumný pracovník a hostitelská organizace stejná práva 
a dodržovali tytéž povinnosti jako příjemce, jak je uvedeno v článku II.8.  

III. 6 – Reklama    

Příjemce zajistí, aby měli zkušený výzkumný pracovník a hostitelská organizace stejná práva 
a dodržovali tytéž povinnosti jako příjemce, jak je uvedeno v článku II.11. Kromě toho musí 
vybrané programy označit udělená stipendia jako „spolufinancovaná z opatření Marie 
Curie“. 

ČÁST B – FINANČNÍ USTANOVENÍ  

III. 7. – Finanční příspěvek Společenství 
Pevnou částku na jednoho zkušeného výzkumného pracovníka a rok podle jednotlivých typů 
mobility stanoví příloha I této grantové dohody. Tato částka zahrnuje rovněž náklady na 
řízení a nepřímé náklady vynaložené příjemcem na řízení programu v souvislosti s 
projektem anebo hostitelskou organizací na provedení stipendia uděleného v rámci projektu. 

Částky se případně upravují v poměru k době trvání jednotlivých období dohody o stipendiu, 
která mohou být financována podle grantové dohody. 
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ČÁST C – PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

III.8. – Přístupová práva 

Kromě ustanovení článků II.29–30 příjemce zajistí, aby zkušený výzkumný pracovník 
požíval bez poplatků přístupových práv ke stávajícím znalostem a novým znalostem, jestliže 
stávající znalosti nebo nové znalosti potřebuje ke své odborné přípravě v oblasti výzkumu. 

III. 9. – Neslučitelné nebo restriktivní závazky  

Příjemce zajistí, aby byl zkušený výzkumný pracovník co nejdříve informován o jakémkoli 
omezení, které by případně mohlo podstatně ovlivnit udělení přístupových práv. 
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