
FP 7 Marie Curie-tilskudsaftale – Bilag III 

 1

BILAG III 

SÆRLIGE BESTEMMELSER 

 

 

MARIE CURIE-MEDFINANSIERING AF REGIONALE, 
NATIONALE OG INTERNATIONALE PROGRAMMER 

 

 

III. 1 – Definitioner  

Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne tilskudsaftale: 

1. Program: et regionalt, nationalt eller internationalt program, der finansierer erfarne 
forskeres tværnationale mobilitet via tildeling af stipendier.  

2. Værtsorganisation: juridisk enhed, hvor den erfarne forsker gennemfører 
forskningsuddannelsesaktiviteterne i forbindelse med indgående, udgående eller 
reintegrationsmobilitet. 

3. Forskningsuddannelsesaktiviteter: aktiviteter i tilknytning til den 
forskningsuddannelse og karriereudvikling, der skal formidles til den erfarne forsker i 
forbindelse med projektet som beskrevet i stipendieaftalen. 

4. Stipendieaftale: den skriftlige aftale, der indgås mellem enten modtageren eller 
værtsorganisationen eller enhver juridisk enhed, der er fastsat i programmet, og den 
erfarne forsker, og som fastlægger betingelserne for gennemførelsen af 
forskningsuddannelsesaktiviteterne og de respektive rettigheder og forpligtelser. 

5. Erfarne forskere: professionelle forskere, der: 1) allerede er i besiddelse af en 
doktorgrad, uanset hvor lang tid det har taget at erhverve den, eller 2) har mindst 4 års 
forskererfaring (fuldtidsækvivalenter), inklusive forskningsuddannelsesperioden, efter 
at have opnået en grad, der formelt giver adgang til ph.d.-studier i det land, hvor 
graden er erhvervet, eller i det land, hvor forskningsuddannelsen tilbydes, uanset om 
en ph.d. tænkes påbegyndt eller ej. 

6. Indgående mobilitet: den periode, som en erfaren forsker tilbringer i en 
værtsorganisations lokaliteter i en anden medlemsstat eller et andet associeret land 
end det land, hvor han/hun er statsborger eller bosiddende i overensstemmelse med 
bilag I til denne tilskudsaftale. 

7. Udgående mobilitet: den periode, som en erfaren forsker tilbringer i en 
værtsorganisations lokaliteter i en anden medlemsstat, et andet associeret land eller 
tredjeland end det land, hvor han/hun er statsborger eller bosiddende, herunder en 
eventuel reintegrationsfase, i overensstemmelse med bilag I til denne tilskudsaftale. 
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8. Reintegrationsmobilitet: den periode, som en erfaren forsker, der er statsborger i en 
medlemsstat eller et associeret land, tilbringer i en værtsorganisations lokaliteter i en 
medlemsstat eller et associeret land efter at have udført forskning i et tredjeland i 
mindst 3 år. 

DEL A: PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 

III. 2 – Resultatkrav  

Ud over de krav, der er opstillet i artikel II.2, skal modtageren sikre, at:  

a) hver enkelt erfaren forsker udvælges i henhold til de kriterier for støtteberettigelse, der 
er fastsat i artikel III.3, samt i henhold til programmets bestemmelser 

b) der for hver enkelt erfaren forsker indgås en stipendieaftale for en periode, der 
begynder inden for projektets løbetid og dækker forskningsuddannelsesaktiviteternes 
varighed, i overensstemmelse med bestemmelserne i tilskudsaftalen 

c) alle udbetalinger, som den erfarne forsker har ret til, foretages i overensstemmelse med 
stipendieaftalen 

d) hver enkelt erfaren forsker, der udvælges i forbindelse med projektet, gennemfører 
forskningsuddannelsesaktiviteterne som fastsat i den stipendieaftale, der er tildelt i 
forbindelse med programmet 

e) hver enkelt erfaren forsker oplyses om, at han eller hun betragtes som Marie Curie-
stipendiat 

f) hver enkelt erfaren forsker er omfattet af den socialsikringslovgivning, der gælder i 
henhold til afsnit II i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971  
  
Hvis den erfarne forsker gennemfører forskningsuddannelsesaktiviteterne i et 
tredjeland, skal modtageren sikre, at den erfarne forsker er omfattet af en 
socialsikringsordning, der yder en beskyttelse, som mindst svarer til den, der gælder for 
lokale forskere, der beklæder en tilsvarende stilling 

g) hver enkelt erfaren forsker på et hvilket som helst sted for gennemførelsen af 
forskningsuddannelsesaktiviteterne er omfattet af de samme arbejdsmiljøstandarder 
som lokale forskere, der beklæder en tilsvarende stilling 

h) hver enkelt erfaren forsker i den periode, der er omfattet af stipendieaftalen, har 
adgang til de midler, herunder infrastruktur, udstyr og produkter, der er nødvendige for 
at gennemføre forskningsuddannelsesaktiviteterne 

 
i) værtsorganisationen er i besiddelse af de under pkt. h) anførte midler og stiller disse 

midler til rådighed for den erfarne forsker efter behov i den periode, der er omfattet af 
stipendieaftalen 

 
j) der ydes den erfarne forsker rimelig bistand med at gennemføre alle administrative 

procedurer, der kræves af de relevante myndigheder 
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k) forskningsuddannelsesaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med de etiske 
retningslinjer i det syvende rammeprogram, al gældende lovgivning, enhver relevant 
fremtidig lovgivning og særprogrammet "Mennesker" under det syvende 
rammeprogram 

 
l) Kommissionen informeres om enhver ændring af de oplysninger, der har ligget til 

grund for udvælgelsen af programmet eller af den erfarne forsker, navnlig med hensyn 
til omfanget af Fællesskabets medfinansiering 

 
m) sikre, at de relevante aftaler mellem værtsorganisationen eller enhver juridisk enhed, 

der er fastsat i programmet, og den erfarne forsker, der gælder under gennemførelsen 
af forskningsuddannelsesaktiviteterne og efter disses ophør i relation til intellektuelle 
ejendomsrettigheder, navnlig adgang til baggrundsviden, anvendelse af 
forgrundsviden, offentliggørelse og fortrolighed, er forenelige med bestemmelserne i 
artikel II. 8, II.11, II.24-II.30 og artikel III.5, III.6, III.8 og III.9. 

III. 3 – Udvælgelse af de erfarne forskere 

1. I overensstemmelse med de nedenfor nævnte betingelser sikrer modtageren, at erfarne 
forskere udvælges svarende til projektets målsætninger og den vejledende fordeling af 
Fællesskabets finansieringstilskud, der er anført i bilag I.  

2. Kriterier for den/de erfarne forskeres støtteberettigelse 

Den erfarne forsker skal på tidspunktet for påbegyndelsen af 
forskningsuddannelsesaktiviteterne opfylde kravene til en erfaren forsker som anført i 
artikel III.1.5 samt betingelserne vedrørende den type tværnational mobilitet, der er foretaget 
(udgående/indgående/reintegration), som defineret i artikel III.1.6, III.1.7 eller III.1.8 og 
eventuelle yderligere kriterier for støtteberettigelse som anført i bilag I eller stipendieaftalen.  

3. Udvælgelsesprocedure  

a) Offentliggørelse af ledige stillinger 

Indkaldelserne vedrørende de stipendier, der er tilgængelige for erfarne forskere inden for 
rammerne af projektet, skal annonceres og offentliggøres behørigt, herunder på de 
websteder, som Kommissionen måtte anmode om. 

b) Udvælgelseskriterier 

Modtageren skal sikre, at erfarne forskere udvælges i henhold til åbne, gennemsigtige, 
objektive og retfærdige udvælgelsesprocedurer. 

III. 4 – Rapporter og projektleverancer 

Ud over bestemmelserne i artikel 3 og artikel II.3 indsender modtageren for hver 
rapporteringsperiode en midtvejsrapport. 

Ved udgangen af hver rapporteringsperiode indberetter modtageren for hver erfaren forsker 
følgende oplysninger vedrørende projektet:  
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• navn og kontaktoplysninger, køn og nationalitet 

• stipendiets samlede varighed og den tid, der er brugt i den pågældende 
rapporteringsperiode, samt en eventuel suspensionsperiode eller et førtidigt ophør af 
stipendiet 

• ansættelsesdatoen og ansættelsens art for så vidt angår status (ansættelseskontrakt 
eller tilskud) 

• det sted, hvor aktiviteterne har fundet sted 

• den gennemførte mobilitetsordning (indgående, reintegration og/eller udgående). 

III. 5 – Fortrolighed  

Modtageren sikrer, at den erfarne forsker og værtsorganisationen har de samme rettigheder 
og opfylder de samme forpligtelser som modtageren i henhold til artikel II.8.  

III. 6 – Offentliggørelse 

Modtageren sikrer, at den erfarne forsker og værtsorganisationen har de samme rettigheder 
og opfylder de samme forpligtelser i henhold til artikel II.11. Derudover skal udvalgte 
programmer brande de tildelte støtteberettigede stipendier "medfinansieret af Marie Curie-
aktioner". 

DEL B – FINANSIELLE BESTEMMELSER 

III. 7. – Fællesskabets finansieringstilskud 
Et fast beløb pr. erfaren forsker-år fastsat for hver type mobilitet, som også omfatter 
forvaltningsomkostninger og indirekte omkostninger, der er afholdt af modtageren til 
programforvaltningen i forbindelse med projektet og/eller af værtsorganisationen til 
gennemførelsen af de stipendier, der er tildelt i forbindelse med projektet, er anført i bilag I 
til denne tilskudsaftale. 

Hvis det er relevant, tilpasses tildelingerne pro-rata til de delperioder af stipendieaftalen, der 
kan ydes støtte til i henhold til tilskudsaftalen. 

DEL C – INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 

III.8. – Adgangsret 

Ud over bestemmelserne i artikel II.29-30 sikrer modtageren, at den erfarne forsker gives 
royaltyfri adgangsret til baggrundsviden og til forgrundsviden, hvis denne baggrundsviden 
eller forgrundsviden er nødvendig for hans/hendes forskningsuddannelsesaktiviteter. 
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III. 9. – Uforenelige eller begrænsende forpligtelser 

Modtageren sikrer, at den erfarne forsker uden ophør informeres om eventuelle 
begrænsninger, der måtte have betydelig indflydelse på indrømmelsen af adgangsret. 
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