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LIITE III 

ERITYISMÄÄRÄYKSET 

 

 

MARIE CURIE -YHTEISRAHOITUS ALUEELLISILLE, 
KANSALLISILLE JA KANSAINVÄLISILLE OHJELMILLE 

 

 

III.1 – Määritelmät  

Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia 
määritelmiä: 

1. Ohjelma: alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen ohjelma, josta rahoitetaan 
kokeneiden tutkijoiden liikkuvuutta kansallisten rajojen yli myöntämällä apurahoja.  

2. Isäntäorganisaatio: oikeussubjekti, jossa kokenut tutkija suorittaa tutkijakoulutusta 
joko saapuvien tutkijoiden liikkuvuusjakson, lähtevien tutkijoiden liikkuvuusjakson tai 
uudelleenintegroitumiseen liittyvän liikkuvuusjakson aikana. 

3. Tutkijakoulutus: kokeneen tutkijan hankkeessa toteuttamat tutkimuskoulutukseen ja 
urakehitykseen liittyvät toimet, jotka kuvataan apurahasopimuksessa. 

4. Apurahasopimus: rahoituksen saajan tai isäntäorganisaation taikka ohjelmassa 
täsmennetyn muun oikeussubjektin ja kokeneen tutkijan välillä allekirjoitettava 
sopimus, jossa määritetään tutkijakoulutuksen toteutusehdot ja osapuolten oikeudet ja 
velvollisuudet. 

5. Kokeneet tutkijat: ammattitutkijat, joilla on joko 1) tohtorintutkinto (riippumatta siitä, 
kuinka kauan sen suorittaminen kesti) tai 2) vähintään neljä vuotta 
tutkimuskokemusta (kokoaikavastaavasti laskettuna ja tähän ajanjaksoon sisältyvä 
tutkijakoulutus mukaan luettuna) sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet tutkinnon, joka 
antaa virallisen oikeuden ryhtyä suorittamaan tohtorintutkintoon tähtääviä opintoja 
joko maassa, jossa tutkinto on suoritettu, tai maassa, jossa tutkimuskoulutus tarjotaan, 
riippumatta siitä, pyritäänkö tohtorintutkintoon. 

6. Saapuvien tutkijoiden liikkuvuusjakso: jakso, jonka kokenut tutkija viettää tämän 
avustussopimuksen liitteen I mukaisesti isäntäorganisaation toimitiloissa 
jäsenvaltiossa tai assosioituneessa maassa, joka ei ole hänen koti- tai asuinmaansa. 

7. Lähtevien tutkijoiden liikkuvuusjakso: jakso, jonka kokenut tutkija viettää tämän 
avustussopimuksen liitteen I mukaisesti isäntäorganisaation toimitiloissa 
jäsenvaltiossa, assosioituneessa maassa tai kolmannessa maassa, joka ei ole hänen 
koti- tai asuinmaansa (mahdollinen uudelleenintegroitumisvaihe mukaan luettuna). 
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8. Uudelleenintegroitumiseen liittyvä liikkuvuusjakso: jakso, jonka kokenut tutkija, 
joka on jäsenvaltion tai assosioituneen maan kansalainen, viettää isäntäorganisaation 
toimitiloissa jäsenvaltiossa tai assosioituneessa maassa tehtyään tutkimustyötä 
kolmannessa maassa vähintään kolme vuotta. 

A OSA: HANKKEEN TOTEUTUS 

III.2 – Suoritusvelvollisuudet  

Niiden velvollisuuksien lisäksi, jotka asetetaan II.2 artiklassa, rahoituksen saajan on 
huolehdittava siitä, että:  

a) kukin kokenut tutkija valitaan III.3 artiklassa selostettujen kelpoisuusperusteiden sekä 
ohjelman sääntöjen mukaisesti;  

b) kunkin kokeneen tutkijan osalta tehdään avustussopimuksen määräysten kanssa 
sopusoinnussa oleva apurahasopimus ajaksi, joka alkaa hankkeen keston aikana ja 
kattaa tutkijakoulutuksen keston;  

c) kaikki maksut, jotka kokenut tutkija on oikeutettu saamaan, suoritetaan 
apurahasopimuksen mukaisesti; 

d) kukin hankkeeseen valittu kokenut tutkija suorittaa tutkijakoulutusta ohjelmassa 
myönnettyä apurahaa koskevan apurahasopimuksen mukaisesti; 

e) kullekin kokeneelle tutkijalle ilmoitetaan, että hänet katsotaan Marie Curie 
-stipendiaatiksi;  

f) kukin kokenut tutkija kuuluu 14 päivänä kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 II osaston nojalla sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin. 
 
Jos kokenut tutkija suorittaa tutkijakoulutuksen muussa maassa kuin EU:n 
jäsenvaltiossa, rahoituksen saajan on varmistettava, että kokenut tutkija kuuluu 
sellaisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, joka tarjoaa hänelle vähintään 
vastaavantasoisen turvan kuin samankaltaisessa asemassa olevilla paikallisilla 
tutkijoilla on; 

g) kuhunkin kokeneeseen tutkijaan sovelletaan kaikissa tutkijakoulutuksen 
toteuttamispaikoissa samoja turvallisuus- ja työterveysnormeja kuin samankaltaisessa 
asemassa oleviin paikallisiin tutkijoihin; 

h) kullakin kokeneella tutkijalla on koko apurahasopimuksen keston ajan käytössään 
välineet, mukaan luettuina infrastruktuuri, laitteisto ja tuotteet, tutkijakoulutukseen 
liittyvän työn tekemiseksi; 

 
i) isäntäorganisaatiolla on h alakohdassa tarkoitetut välineet, ja ne asetetaan 

apurahasopimuksen kattaman ajanjakson aikana kokeneen tutkijan saataville tarpeen 
mukaan; 

 
j) kokeneelle tutkijalle tarjotaan kohtuullisesti apua kaikissa asianomaisten viranomaisten 

vaatimissa hallinnollisissa menettelyissä; 
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k) tutkijakoulutuksessa noudatetaan eettistä puitteistoa, jonka muodostavat seitsemäs 

puiteohjelma, sovellettava lainsäädäntö kokonaisuudessaan, mahdollinen 
tulevaisuudessa annettava asiaa koskeva lainsäädäntö ja seitsemännen puiteohjelman 
”Ihmiset”-erityisohjelma;  

 
l) komissiolle ilmoitetaan ohjelman valinnan tai kokeneen tutkijan valinnan perusteina 

olleisiin tietoihin liittyvistä muutoksista, erityisesti jos niillä on vaikutusta yhteisön 
yhteisrahoituksen määrään; 

 
m) isäntäorganisaation tai mahdollisen ohjelmassa täsmennetyn oikeussubjektin ja 

kokeneen tutkijan väliset järjestelyt, jotka liittyvät tutkijakoulutuksen aikana ja sen 
jälkeen immateriaalioikeuksiin ja varsinkin tausta-aineiston käyttömahdollisuuksiin, 
tulosaineiston hyödyntämiseen, julkisuuteen ja luottamuksellisuuteen, ovat II.8, II.11 ja 
II.24–II.30 artiklan sekä III.5, III.6, III.8 ja III.9 artiklan mukaiset; 

III.3 – Kokeneiden tutkijoiden valinta 

1. Rahoituksen saajan on varmistettava, että kokeneet tutkijat valitaan ottaen huomioon 
hankkeen tavoitteet ja liitteessä I oleva yhteisön rahoitustuen ohjeellinen jakauma sekä 
seuraavat ehdot.  

2. Kokeneiden tutkijoiden kelpoisuusperusteet: 

Kokeneen tutkijan on tutkijakoulutuksen alussa täytettävä III.1 artiklan 5 kohdan mukaiset 
kokenutta tutkijaa koskevat vaatimukset sekä III.1 artiklan 6, 7 tai 8 kohdan mukaiset 
liikkuvuustyyppiä (lähtevät tutkijat, saapuvat tutkijat tai uudelleenintegroituminen) koskevat 
ehdot sekä apurahasopimuksen liitteessä I määritetyt mahdolliset muut kelpoisuusperusteet.  

3. Valintamenettely  

a) Hakuilmoitukset 

Kokeneille tutkijoille tarkoitetuista apurahoista, jotka ovat saatavilla hankkeen puitteissa, on 
ilmoitettava ja tiedotettava asianmukaisesti muun muassa Internet-sivustoilla, joita komissio 
pyytää käyttämään. 

b) Valintaperusteet  

Rahoituksen saajan on varmistettava, että tutkijat valitaan avoimia, selkeitä, puolueettomia 
ja oikeudenmukaisia menettelyjä noudattaen. 

III.4 – Raportit ja suoritteet 

Sen lisäksi, mitä 3 ja II.4 artiklassa määrätään, rahoituksen saajan on toimitettava kunkin 
raportointijakson puolivälissä väliraportti edistymisestä. 

Kunkin raportointijakson päätyttyä rahoituksen saajan on ilmoitettava jokaisen kokeneen 
tutkijan osalta seuraavat hankkeeseen liittyvät tiedot:  
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• kokeneen tutkijan nimi ja yhteystiedot, sukupuoli ja kansalaisuus; 

• apurahan kokonaiskesto ja kyseisen raportointikauden aikana kulunut apurahajakso 
sekä mahdollinen apurahan maksamisen keskeyttäminen tai ennenaikainen 
lopettaminen; 

• kokeneen tutkijan työsuhteen luonne (työsopimussuhteinen tai apurahan saaja) ja 
alkamispäivä; 

• tutkijakoulutuksen toteutuspaikka; 

• liikkuvuusjärjestely (saapuva tutkija, uudelleenintegroituminen ja/tai lähtevä tutkija). 

III.5 – Luottamuksellisuus  

Rahoituksen saajan on varmistettava, että kokenutta tutkijaa ja isäntäorganisaatiota 
koskevat samat II.8 artiklassa tarkoitetut oikeudet ja velvollisuudet kuin rahoituksen saajaa.  

III.6 – Julkisuus 

Rahoituksen saajan on varmistettava, että kokenutta tutkijaa ja isäntäorganisaatiota 
koskevat samat II.11 artiklassa tarkoitetut oikeudet ja velvollisuudet kuin rahoituksen 
saajaa. Lisäksi valittujen ohjelmien on esitettävä myöntämiensä tukikelpoisten apurahojen 
yhteydessä maininta ”Yhteisrahoitettu Marie Curie -ohjelmasta”. 

B OSA – RAHOITUSMÄÄRÄYKSET  

III. 7. – Yhteisön rahoitustuki 
Liikkuvuuden tyypin mukaan määritetty tutkijavuotta kohti maksettava kiinteä määrä, joka 
sisältää myös rahoituksen saajalle hankkeeseen liittyvästä ohjelman hallinnoinnista ja/tai 
isäntäorganisaatiolle hankkeen puitteissa myönnettyjen apurahojen toteutuksesta 
aiheutuneet hallinnointi- ja välilliset kustannukset, mainitaan tämän avustussopimuksen 
liitteessä I.  

Tarvittaessa korvaukset mukautetaan suhteessa siihen osaan apurahasopimuksen kestosta, 
joka kuuluu avustussopimuksen mukaisen rahoituksen piiriin. 

C OSA – IMMATERIAALIOIKEUDET 

III.8. – Käyttöoikeudet 

Sen lisäksi, mitä II.29 ja II.30 artiklassa määrätään, rahoituksen saajan on huolehdittava 
siitä, että kokenut tutkija saa tausta-aineiston ja tulosaineiston käyttöoikeudet maksutta, jos 
tausta-aineistoa tai tulosaineistoa tarvitaan tutkijakoulutuksessa. 
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III. 9. – Sopimuksen vastaiset tai rajoittavat sitoumukset  

Rahoituksen saajan on varmistettava, että kokeneelle tutkijalle ilmoitetaan viipymättä 
rajoituksista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi käyttöoikeuksien myöntämiseen. 
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