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III PRIEDAS 

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS 

 

 

MARIE CURIE REGIONINIŲ, NACIONALINIŲ IR 
TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ BENDRAS FINANSAVIMAS 

 

 

III.1. Apibrėžtys  

Be II.1 straipsnyje pateiktų apibrėžčių, šiame dotacijos susitarime taikomos šios apibrėžtys: 

1. Programa – regioninė, nacionalinė arba tarptautinė programa, pagal kurią skiriant 
stipendijas finansuojamas transnacionalinis patyrusių mokslo darbuotojų judumas.  

2. Priimančioji organizacija – juridinis asmuo, kurio patalpose patyręs mokslo 
darbuotojas vykdo mokslo darbuotojo mokymo veiklą judumo atvykstant, išvykstant 
arba reintegracijos judumo laikotarpiais. 

3. Mokslo darbuotojo mokymo veikla – veikla, susijusi su mokslo darbuotojo mokymu 
ir karjeros raida, kurią patyręs mokslo darbuotojas atlieka pagal projektą, kaip 
aprašyta stipendijos susitarime. 

4. Stipendijos susitarimas – gavėjo arba priimančiosios organizacijos, arba bet kokio 
programoje nurodyto juridinio asmens ir patyrusio mokslo darbuotojo pasirašytas 
susitarimas, kuriame nustatytos mokslo darbuotojo mokymo veiklos sąlygos ir 
atitinkamos teisės bei pareigos. 

5. Patyrę mokslo darbuotojai – profesionalūs mokslo darbuotojai, kurie 1) jau įgijo 
daktaro laipsnį, neatsižvelgiant į tam laipsniui gauti skirtą laiką, arba kurie 2) gavę 
laipsnį ir tokiu būdu įgiję teisę siekti daktaro laipsnio šalyje, kurioje gautas laipsnis 
(diplomas) arba šalyje, kurioje vykdoma mokslo darbuotojo mokymo veikla, 
neatsižvelgiant į tai, ar numatoma siekti to laipsnio, ar ne, sukaupė mažiausiai ketverių 
metų mokslinių tyrimų patirtį (skaičiuojant pagal visos darbo dienos ekvivalentą), įskaitant 
mokslo darbuotojo mokymo laikotarpį. 

6. Judumo atvykstant laikotarpis – laikotarpis, kurį patyręs mokslo darbuotojas 
praleido kurioje nors valstybėje narėje arba asocijuotojoje šalyje (išskyrus jo 
pilietybės ar nuolatinės gyvenamosios vietos šalį) esančios priimančiosios 
organizacijos patalpose pagal šio dotacijos susitarimo I priedą. 

7. Judumo išvykstant laikotarpis – laikotarpis, įskaitant galimą reintegracijos laikotarpį, 
kurį patyręs mokslo darbuotojas praleido kurioje nors valstybėje narėje, 
asocijuotojoje šalyje arba trečiojoje šalyje (išskyrus jo pilietybės ar nuolatinės 
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gyvenamosios vietos šalį) esančios priimančiosios organizacijos patalpose pagal šio 
dotacijos susitarimo I priedą. 

8. Reintegracijos judumo laikotarpis – laikotarpis, kurį patyręs mokslo darbuotojas, 
kuris yra valstybės narės arba asocijuotosios šalies pilietis, praleido kurioje nors 
valstybėje narėje arba asocijuotojoje šalyje esančios priimančiosios organizacijos 
patalpose, ir prieš kurį šis patyręs mokslo darbuotojas mažiausiai trejus metus vykdė 
mokslinius tyrimus trečiojoje šalyje. 

A DALIS. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

III.2. Veiklos įsipareigojimai  

Be II.2 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų, gavėjas užtikrina, kad:  

a) kiekvienas patyręs mokslo darbuotojas atrenkamas pagal III.3 straipsnyje nustatytus 
tinkamumo kriterijus ir taip pat pagal programos taisykles;  

b) kiekvieno patyrusio mokslo darbuotojo stipendijos susitarimas sudaromas laikotarpiui, 
kuris prasideda projekto laikotarpiu ir apima mokslo darbuotojo mokymo veiklos 
terminą bei atitinka dotacijos susitarimo nuostatas;  

c) visi mokėjimai, kuriuos patyręs mokslo darbuotojas turi teisę gauti, būtų atliekami 
pagal stipendijos susitarimą;  

d) kiekvienas pagal projektą atrinktas patyręs mokslo darbuotojas atliktų mokslo 
darbuotojo mokymo veiklą, kaip nurodyta pagal programą pasirašytame stipendijos 
susitarime; 

e) kiekvienam patyrusiam mokslo darbuotojui būtų pranešta, kad jis (ji) laikomas (-a) 
Marie Curie stipendininku (-e); 

f) kiekvienas patyręs mokslo darbuotojas būtų apdraustas pagal socialinio draudimo 
teisės aktus, taikytinus pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 II antraštinę dalį. 

g) Jeigu patyręs mokslo darbuotojas atliks mokslo darbuotojo mokymo veiklą ne ES 
valstybėje narėje, gavėjas užtikrina, kad patyręs mokslo darbuotojas būtų apdraustas 
pagal socialinio draudimo schemą, kurios užtikrinama apsauga prilygsta bent jau 
apsaugai, taikomai panašias pareigas einantiems vietos mokslo darbuotojams; 

h) kiekvienam patyrusiam mokslo darbuotojui bet kurioje mokslo darbuotojo mokymo 
veiklos vietoje būtų taikomi tokie pat saugos ir sveikatos darbe standartai, kaip ir 
panašias pareigas einantiems vietos mokslo darbuotojams; 

i) kiekvienas patyręs mokslo darbuotojas per visą stipendijos susitarimo laikotarpį turi 
galimybę naudotis priemonėmis, įskaitant infrastruktūrą, įrenginius ir produktus, 
mokslo darbuotojo mokymo veiklai vykdyti; 
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j) priimančioji organizacija turi h punkte minėtas priemones ir, kiek reikia, leidžia 
patyrusiam mokslo darbuotojui naudotis tomis priemonėmis stipendijos susitarimo 
laikotarpiu; 

 
k) patyrusiam mokslo darbuotojui būtų teikiama pagrįsta pagalba atliekant visas 

atitinkamų valdžios institucijų reikalaujamas administracines procedūras; 
 

l) mokslo darbuotojo mokymo veikla būtų atliekama pagal pagrindinius septintosios 
bendrosios programos etikos principus, visus taikytinus teisės aktus, visus susijusius 
būsimus teisės aktus ir septintosios bendrosios programos specialiąją programą 
„Žmonės“;  

 
m) Komisijai būtų pranešta apie visus pakeitimus, susijusius su informacija, kurios 

pagrindu atrinkta programa arba patyręs mokslo darbuotojas, visų pirma Bendrijos 
bendro finansavimo lygio atžvilgiu; 

 
n) mokslo darbuotojo mokymo veiklos metu ir jai pasibaigus priimančiosios organizacijos 

arba bet kokio programoje nurodyto juridinio asmens ir patyrusio mokslo darbuotojo 
sudaryti atitinkami susitarimai, susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis, visų pirma 
su prieiga prie pirminių žinių, naujų žinių naudojimusi, viešumu ir konfidencialumu, 
atitiktų II.8, 11, 24–30 straipsniuose ir III.5, 6, 8 ir 9 straipsniuose numatytas nuostatas. 

III.3. Patyrusių mokslo darbuotojų atranka 

1. Gavėjas užtikrina, kad patyrę mokslo darbuotojai atrenkami vadovaujantis projekto 
tikslais ir I priede nurodytu orientaciniu Bendrijos finansinio įnašo paskirstymu pagal toliau 
nurodytas sąlygas.  

2. Patyrusio (-ių) mokslo darbuotojo (-ų) tinkamumo kriterijai 

Prasidedant mokslo darbuotojo mokymo veiklai, patyręs mokslo darbuotojas turi atitikti 
patyrusiam mokslo darbuotojui keliamus reikalavimus, kaip apibrėžta III.1.5 straipsnyje, 
taip pat taikomos transnacionalinio judumo priemonės rūšies (judumo išvykstant, atvykstant 
arba reintegracijos) sąlygas, apibrėžtas III.1.6, III.1.7 arba III.1.8 straipsnyje, ir visus 
papildomus tinkamumo kriterijus, nurodytus I priede arba stipendijos susitarime.  

3. Atrankos tvarka  

a) Laisvų vietų skelbimas 

Kvietimai, susiję su patyrusiems mokslo darbuotojams pagal projektą siūlomomis 
stipendijomis, tinkamai reklamuojami ir skelbiami, taip pat interneto svetainėse, kaip prašo 
Komisija. 

b) Atrankos kriterijai  

Gavėjas turi užtikrinti, kad patyrę mokslo darbuotojai būtų atrenkami taikant atviras, 
skaidrias, nešališkas ir teisingas atrankos procedūras. 
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III.4. Ataskaitų ir rezultatų teikimas 

Be 3 ir II.3 straipsnių nuostatų, gavėjas pateikia laikotarpio vidurio pažangos ataskaitą apie 
kiekvieną ataskaitos teikimo laikotarpį. 

Kiekvieno ataskaitos teikimo laikotarpio pabaigoje gavėjas pateikia šią su projektu susijusią 
informaciją apie kiekvieną patyrusį mokslo darbuotoją:  

• vardas, pavardė, informacija ryšiams, lytis ir pilietybė; 

• bendra stipendijos trukmė ir tuo konkrečiu ataskaitos teikimo laikotarpiu skirtas 
laikas, taip pat informacija apie bet kokį sustabdymo laikotarpį ar pirmalaikį 
stipendijos nutraukimą; 

• statuso suteikimo data ir suteikto statuso pobūdis (darbo sutartis arba stipendija); 

• vieta, kurioje atliekama veikla; 

• įgyvendinama judumo schema (judumas atvykstant, reintegracijos ir (arba) judumas 
išvykstant). 

III.5. Konfidencialumas  

Gavėjas užtikrina, kad patyręs mokslo darbuotojas ir priimančioji organizacija turėtų tokias 
pat teises ir vykdytų tokius pat įsipareigojimus, kaip ir gavėjas, kaip nurodyta 
II.8 straipsnyje.  

III.6. Viešumas  

Gavėjas užtikrina, kad patyręs mokslo darbuotojas ir priimančioji organizacija turėtų tokias 
pat teises ir vykdytų tokius pat įsipareigojimus, kaip ir gavėjas, kaip nurodyta 
II.11 straipsnyje. Be to, reikalaujama, kad atrinktose programose tinkamos suteiktos 
stipendijos būtų nurodytos kaip „bendrai finansuojamos Marie Curie programos veiksmų 
lėšomis“. 

B DALIS. FINANSINĖS NUOSTATOS  

III.7. Bendrijos finansinis įnašas 
Šio dotacijos susitarimo I priede nurodyta nustatyto dydžio suma vieneriems patyrusio 
mokslo darbuotojo veiklos metams, kuri apskaičiuojama kiekvienos rūšies judumui ir į kurią 
taip pat įtrauktos valdymo išlaidos bei netiesioginės išlaidos, kurių patyrė gavėjas dėl 
programos valdymo, susijusio su projektu, ir (arba) priimančioji organizacija dėl pagal 
projektą pasirašytų stipendijos susitarimų įgyvendinimo. 

Jei tinkama, išmokų suma patikslinama proporcingai stipendijos susitarimo laikotarpių 
dalims, kurios yra tinkamos finansuoti pagal dotacijos susitarimą. 
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C DALIS. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

III.8. Prieigos teisės 

Be II.29–30 straipsnių nuostatų, gavėjas užtikrina, kad patyręs mokslo darbuotojas galėtų 
nemokamai naudotis prieigos prie pirminių ir naujų žinių teisėmis, jeigu tos pirminės ar 
naujos žinios reikalingos mokslo darbuotojo mokymo veiklai vykdyti. 

III.9. Nesuderinami arba ribojantys įsipareigojimai  

Gavėjas užtikrina, kad patyrusiam mokslo darbuotojui būtų kuo skubiau pranešta apie visus 
apribojimus, kurie gali turėti esminį poveikį suteikiant prieigos teises. 
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