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III. MELLÉKLET 

EGYEDI RENDELKEZÉSEK 

 

 

REGIONÁLIS NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI PROGRAMOK 
MARIE CURIE-TÁRSFINANSZÍROZÁSA 

 

III. 1. – Fogalommeghatározások  

A II.1. cikkben szereplőkön túlmenően e támogatási megállapodás alkalmazásában: 

1. program: tapasztalt kutatók nemzetek közötti mobilitását ösztöndíjak odaítélése útján 
finanszírozó regionális, nemzeti vagy nemzetközi program;  

2. fogadó szervezet: az a jogalany, amelynél a tapasztalt kutató a bejövő, a kimenő vagy 
az újrabeilleszkedési mobilitás időtartama alatt a kutatóképzési tevékenységeket végzi; 

3. kutatóképzési tevékenységek: az ösztöndíj-megállapodásban leírtak szerint a projekt 
keretében a tapasztalt kutatónak biztosítandó, kutatóképzéssel és pályafutás-
fejlesztéssel összefüggő tevékenységek; 

4. ösztöndíj-megállapodás:  a kedvezményezett, a fogadó szervezet vagy a programban 
megjelölt más jogalany és a tapasztalt kutató által aláírt megállapodás, amely 
meghatározza a kutatóképzési tevékenységek végrehajtásának feltételeit, valamint a 
kapcsolódó jogokat is kötelezettségeket; 

5. tapasztalt kutatók: olyan kutatók, akik: 1) már doktori fokozattal rendelkeznek, 
függetlenül az annak megszerzéséhez felhasznált időtől, vagy 2) a kutatóképzési 
időszakot is figyelembe véve legalább 4 év kutatási tapasztalattal rendelkeznek (teljes 
munkaidős egyenértékben számolva) azon oklevél megszerzését követően, amely 
hivatalosan lehetővé teszi a doktori tanulmányok megkezdését az oklevél/diploma 
megszerzése szerinti országban vagy abban az országban, ahol a kutatóképzést 
biztosítják, függetlenül attól, hogy a doktori tanulmányok megkezdését tervbe vették-
e; 

6. bejövő mobilitás: az az időszak, amelyet e támogatási megállapodás I. mellékletének 
megfelelően a tapasztalt kutató az állampolgársága és a lakóhelye szerinti országtól 
különböző tagállamban vagy társult országban található fogadó szervezet 
létesítményeiben eltölt; 

7. kimenő mobilitás: az az időszak, amelyet e támogatási megállapodás I. 
mellékletének megfelelően a tapasztalt kutató az állampolgársága és a lakóhelye 
szerinti országtól különböző tagállamban, társult országban vagy harmadik 
országban található fogadó szervezet létesítményeiben eltölt, beleértve az esetleges 
újrabeilleszkedési szakaszt is; 
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8. újrabeilleszkedési mobilitás:  az az időszak, amelyet a valamely tagállam vagy társult 
ország állampolgárságával rendelkező tapasztalt kutató egy tagállamban vagy társult 
országban található fogadó szervezet létesítményeiben eltölt azt követően, hogy 
legalább három évig egy harmadik országban végzett kutatást. 

A. RÉSZ: A PROJEKT VÉGREHAJTÁSA 

III. 2. – Teljesítési kötelezettségek  

A II.2. cikkben meghatározott kötelezettségeken túlmenően a kedvezményezett:  

a) biztosítja, hogy minden tapasztalt kutató kiválasztása a III.3. cikkben meghatározott 
kiválasztási kritériumok szerint, a program szabályaival összhangban történjen;  

b) gondoskodik arról, hogy minden tapasztalt kutatóra vonatkozóan olyan ösztöndíj-
megállapodás jöjjön létre, amely egy, a projekt időtartamán belüli időponttól 
kezdődően a kutatóképzési tevékenységek időtartamára szól, és összhangban van a 
támogatási megállapodás rendelkezéseivel;  

c) gondoskodik arról, hogy minden olyan kifizetés végrehajtására, amelyre a tapasztalt 
kutató jogosult, az ösztöndíj-megállapodásnak megfelelően kerüljön sor;  

d) gondoskodik arról, hogy a projekt keretében kiválasztott minden tapasztalt kutató a 
kutatóképzési tevékenységeket a program keretében létrejött ösztöndíj-
megállapodásban foglaltak szerint hajtsa végre; 

e) gondoskodik arról, hogy minden tapasztalt kutató tájékoztatást kapjon arról, hogy 
Marie Curie-ösztöndíjasnak minősül; 

f) gondoskodik arról, hogy az 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet II. címe 
értelmében a szociális biztonság területén alkalmazandó jogszabályok alapján minden 
tapasztalt kutató a szociális biztonsági rendszer hatálya alá tartozzon.  
 
Ha a tapasztalt kutató a kutatóképzési tevékenységeket olyan államban fogja végezni, 
amely nem tagja az Európai Uniónak, akkor a kedvezményezett gondoskodik arról, 
hogy a tapasztalt kutató olyan szociális biztonsági rendszer biztosítottja legyen, amely 
a hasonló munkakört betöltő helyi kutatóknak biztosítottal azonos szintű védelmet 
nyújt; 

g) biztosítja, hogy minden tapasztalt kutató számára a kutatóképzési tevékenységek 
végrehajtásának helyétől függetlenül a hasonló állást betöltő helyi kutatók számára 
biztosítottakkal azonos színvonalú biztonsági és foglalkozás-egészségügyi feltételek 
legyenek adottak; 

h) gondoskodik arról, hogy az ösztöndíj-megállapodásban meghatározott időszak alatt 
minden tapasztalt kutató rendelkezzen a kutatóképzési tevékenységek végzéséhez 
szükséges eszközökkel, beleértve az infrastruktúrát, felszerelést és termékeket is; 

 
i) biztosítja, hogy a fogadó szervezet rendelkezzen a h) pontban említett eszközökkel, és 

az ösztöndíj-megállapodásban meghatározott időszak alatt azokat szükség szerint a 
tapasztalt kutató rendelkezésére bocsássa; 
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j) gondoskodik arról, hogy a tapasztalt kutató ésszerű segítséget kapjon a hatóságok által 

megkövetelt valamennyi közigazgatási eljárással kapcsolatban; 
 

k) gondoskodik arról, hogy a kutatóképzési tevékenységek végrehajtása a hetedik 
keretprogram, valamennyi vonatkozó jogszabály, valamennyi jövőbeni jogszabály és a 
hetedik keretprogram „Emberek” egyedi programja etikai keretével összhangban 
történjen;  

 
l) gondoskodik arról, hogy a Bizottság tájékoztatást kapjon mindazokról a változásokról, 

amelyek azokban az információkban bekövetkeznek, amelyek alapul szolgáltak a 
program vagy a tapasztalt kutató kiválasztásához, különösen pedig a közösségi 
társfinanszírozás mértékének meghatározásához; 

 
m) gondoskodik arról, hogy a kutatóképzési tevékenységek végrehajtása során és azt 

követően a fogadó szervezet vagy a programban meghatározott más jogalany és a 
tapasztalt kutató között létrejött megállapodások a szellemi tulajdonjogok és különösen 
a meglévő információkhoz és jogokhoz való hozzáférés, az új információk és jogok 
felhasználása, a nyilvánosság és a titoktartás tekintetében összhangban legyenek a II.8., 
a II.11., a II.24–II.30., valamint a III.5., a III.6., a III.8. és a III.9. cikkben foglalt 
rendelkezésekkel. 

III. 3. – A tapasztalt kutatók kiválasztása 

1. Az alábbi feltételekkel összhangban a kedvezményezett gondoskodik arról, hogy a 
tapasztalt kutatók kiválasztása a projekt célkitűzéseinek, valamint a közösségi pénzügyi 
hozzájárulás I. mellékletben meghatározott indikatív elosztásának megfelelően történjen.  

2. A tapasztalt kutató(k) kiválasztására alkalmazandó követelmények 

A tapasztalt kutatónak a kutatóképzési tevékenységek megkezdésének időpontjában meg kell 
felelnie a III.1. cikk 5. pontjában a tapasztalt kutatókkal szemben támasztott 
követelményeknek, a III.1. cikk 6., 7. és 8. pontjában a nemzetek közötti mobilitás adott 
típusára (kimenő, bejövő, újrabeilleszkedési) vonatkozóan meghatározott feltételeknek, 
valamint az I. mellékletben vagy az ösztöndíj-megállapodásban meghatározott esetleges 
további kiválasztási feltételeknek.  

3. Kiválasztási eljárás  

a) A megpályázható helyek közzététele 

A projekt keretében a tapasztalt kutatók rendelkezésére álló ösztöndíjakra vonatkozó 
pályázati felhívásokat megfelelő módon a közvélemény tudtára kell adni és közzé kell tenni, 
ideértve a Bizottság által kért internetes oldalakon való közzétételt is. 

b) Kiválasztási kritériumok  

A kedvezményezett gondoskodik arról, hogy a tapasztalt kutatók kiválasztása nyitott, 
átlátható, pártatlan és méltányos kiválasztási eljárások alapján történjen. 
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III. 4 – Jelentések és benyújtandó anyagok 

A 3. és a II.3. cikkben foglaltakon túlmenően a kedvezményezett minden jelentéstételi 
időszakra vonatkozóan félidei jelentésben is beszámol az elért eredményekről. 

Az egyes jelentéstételi időszakok végén a kedvezményezett minden tapasztalt kutató 
vonatkozásában beszámol a projekttel kapcsolatban:   

• az adott személy nevéről és elérhetőségi adatairól, neméről és állampolgárságáról, 

• az ösztöndíj teljes időtartamáról és az adott jelentéstételi időszak folyamán eltöltött 
időről, az esetleges felfüggesztések időtartamáról és az ösztöndíj esetleges idő előtti 
megszűnéséről, 

• a kinevezés napjáról és a foglalkoztatás jellegéről (munkaszerződés vagy támogatás), 

• a tevékenységek elvégzésének helyéről, 

• az alkalmazott mobilitástípusról (bejövő, kimenő és/vagy újrabeilleszkedési). 

III. 5. – Titoktartás  

A kedvezményezett biztosítja, hogy a tapasztalt kutató és a fogadó szervezet a II.8. cikkben a 
kedvezményezett tekintetében meghatározottakkal megegyező jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkezzen.  

III. 6. – Nyilvánosság    

A kedvezményezett biztosítja, hogy a tapasztalt kutató és a fogadó szervezet a II.11. cikkben 
a kedvezményezett tekintetében meghatározottakkal megegyező jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkezzen. Ezen túlmenően a kiválasztott programoknak az odaítélt 
ösztöndíjakat el kell látniuk a „Co-funded by Marie Curie Actions” („Marie Curie-cselekvés 
társfinanszírozásában”) megjelöléssel. 

B. RÉSZ – PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK  

III. 7. – Közösségi pénzügyi hozzájárulás 
E támogatási megállapodás I. melléklete megjelöli az egyes mobilitástípusok esetében 
tapasztalt kutatónként és évenként alkalmazandó rögzített összegeket, amelyek magukban 
foglalják a kedvezményezett által a projekthez kapcsolódó program igazgatásával 
összefüggésben és/vagy a fogadó szervezet által a projekt keretében odaítélt ösztöndíjak 
teljesítésével kapcsolatban viselt igazgatási és közvetett költségeket is. 
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A juttatásokat adott esetben arányosan ki kell igazítani az ösztöndíj-megállapodásban 
meghatározott időszakok azon részeinek hossza alapján, amelyek a támogatási megállapodás 
keretében finanszírozhatók. 

C. RÉSZ – SZELLEMI TULAJDONJOGOK 

III.8. – Hozzáférési jogok 

A II.29–30. cikkben foglalt rendelkezéseken túlmenően a kedvezményezett biztosítja, hogy a 
tapasztalt kutató jogdíjmentesen hozzáférési jogot kapjon a meglévő információkhoz és 
jogokhoz, valamint az új információkhoz és jogokhoz, ha kutatóképzési tevékenységei 
elvégzéséhez ezek szükségesek. 

III. 9. Összeegyeztethetetlen vagy korlátozó kötelezettségvállalások  

A kedvezményezett gondoskodik arról, hogy a tapasztalt kutató a lehető leghamarabb 
tájékoztatást kapjon minden olyan korlátozásról, amely az adott esetben lényegesen 
befolyásolhatja a hozzáférési jogok megadását. 
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