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III PIELIKUMS 

ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

 

 

MARIJAS KIRĪ VĀRDĀ NOSAUKTAIS LĪDZFINANSĒJUMS 
REĢIONĀLĀM, NACIONĀLĀM UN STARPTAUTISKĀM 

PROGRAMMĀM 

 

 

III.1. Definīcijas 

Papildus II.1. pantā minētajām definīcijām, šajā piešķīruma nolīgumā piemēro šādas 
definīcijas. 

1. Programma ir reģionāla, nacionāla vai starptautiska programma, saskaņā ar kuru 
finansē pieredzējušu pētnieku starpvalstu mobilitāti, piešķirot stipendijas. 

2. Uzņēmēja organizācija ir tiesību subjekts, kurā pieredzējis pētnieks veic pētniecības 
mācību pasākumus ienākošās, izejošās vai reintegrācijas mobilitātes periodā. 

3. Pētniecības mācību pasākumi ir pasākumi, kuri saistīti ar mācībām pētniecības jomā 
un profesionālo izaugsmi un kuros pieredzējis pētnieks jāiesaista saskaņā ar projektu, 
kā izklāstīts stipendijas nolīgumā. 

4. Stipendijas nolīgums ir nolīgums, kuru parakstījis vai nu saņēmējs, vai uzņēmēja 
organizācija, vai jebkurš programmā norādīts tiesību subjekts un pieredzējis pētnieks 
un kurā noteikti pētniecības mācību pasākumu īstenošanas nosacījumi un attiecīgās 
tiesības un pienākumi. 

5. Pieredzējuši pētnieki ir profesionāli pētnieki, 1) kuriem jau ir doktora grāds, 
neatkarīgi no tā, cik ilgā laikā tas iegūts, vai 2) kuriem ir vismaz 4 gadu pieredze 
pētniecībā (pilna laika ekvivalents), ieskaitot mācības pētniecības jomā, uzkrāta pēc 
tāda akadēmiskā grāda iegūšanas, kas oficiāli dod tiesības uzsākt doktora studijas 
valstī, kurā grāds/diploms iegūts, vai valstī, kurā tiek veikti projekta pasākumi. 

6. Ienākošās mobilitātes periods ir laikposms, ko pieredzējis pētnieks saskaņā ar šā 
piešķīruma nolīguma I pielikumu pavada uzņēmējā organizācijā, kura atrodas 
dalībvalstī vai asociētā valstī, kas nav viņa valstspiederības vai dzīvesvietas valsts. 

7. Izejošās mobilitātes periods ir laikposms, ko pieredzējis pētnieks saskaņā ar šā 
piešķīruma nolīguma I pielikumu pavada uzņēmējā organizācijā, kura atrodas 
dalībvalstī, asociētā valstī vai trešā valstī, kas nav viņa valstspiederības vai 
dzīvesvietas valsts (ieskaitot iespējamo reintegrācijas periodu). 
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8. Reintegrācijas mobilitātes periods ir laikposms, kuru pieredzējis pētnieks, kas ir 
dalībvalsts vai asociētās valsts valstspiederīgais, pavada uzņēmējā organizācijā, kura 
atrodas dalībvalstī vai asociētā valstī, pēc tam, kad vismaz 3 gadus ir veicis 
pētniecību trešā valstī. 

A DAĻA. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

III. 2. Izpildes pienākumi 

Papildus II.2. pantā norādītajiem pienākumiem saņēmējs nodrošina to, ka: 

a) ikviena pieredzējušā pētnieka atlasi veic saskaņā ar III.3. pantā izklāstītajiem 
atbilstības kritērijiem, kā arī saskaņā ar programmas noteikumiem; 

b) ar katru pieredzējušo pētnieku tiek noslēgts stipendijas nolīgums uz laikposmu, kas 
sākas projekta darbības laikā un aptver pētniecības mācību pasākumu ilgumu, un 
minētais nolīgums atbilst piešķīruma nolīguma nosacījumiem; 

c) visus maksājumus, kurus ir tiesības saņemt pieredzējušajam pētniekam, veic saskaņā ar 
stipendijas nolīgumu; 

d) ikviens pieredzējušais pētnieks, kurš atlasīts darbam projektā, veic pētniecības mācību 
pasākumus, kas norādīti saskaņā ar programmu noslēgtajā stipendijas nolīgumā; 

e) ikvienu pieredzējušo pētnieku informē par viņa uzņemšanu Marijas Kirī stipendiātu 
vidū; 

f) uz ikvienu pieredzējušo pētnieku attiecas sociālā nodrošinājuma jomā pieņemtie tiesību 
akti, kas piemērojami saskaņā ar Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) 
Nr. 1408/71 II sadaļu.  
  
Ja pieredzējušais pētnieks veic pētniecības mācību pasākumus valstī, kas nav ES 
dalībvalsts, saņēmējs nodrošina to, ka uz pieredzējušo pētnieku attiecas sociālā 
nodrošinājuma sistēma, kas sniedz vismaz tādu pašu aizsardzību, kāda ir vietējiem 
pētniekiem līdzīgā amatā; 

g) ikvienam pieredzējušajam pētniekam visās pētniecības mācību pasākumu īstenošanas 
vietās tiek sagādāti tādi paši darba drošības un arodveselības apstākļi, kādi ir vietējiem 
pētniekiem līdzīgā amatā; 

h) ikvienam pieredzējušajam pētniekam stipendijas nolīguma darbības laikā ir pieejami 
līdzekļi, tostarp infrastruktūra, aprīkojums un materiāli, kas vajadzīgi pētniecības 
mācību pasākumu veikšanai; 

 
i) uzņēmējai organizācijai ir h) apakšpunktā minētie līdzekļi un tā stipendijas nolīguma 

darbības laikā pēc vajadzības dara šos līdzekļus pieejamus pieredzējušajam pētniekam; 
 

j) pieredzējušajam pētniekam tiek sniegta saprātīga palīdzība visu to administratīvo 
procedūru kārtošanā, ko pieprasa attiecīgās iestādes; 
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k) pētniecības mācību pasākumus īsteno saskaņā ar Septītās pamatprogrammas ētikas 
noteikumiem, visiem piemērojamiem tiesību aktiem, visiem attiecīgiem nākotnē 
iespējamiem tiesību aktiem un Septītās pamatprogrammas Īpašo programmu „Cilvēki”; 

 
l) Komisiju informē par visām izmaiņām informācijā, uz kuras pamata notikusi 

programmas vai pieredzējušā pētnieka atlase, jo īpaši — noteikts Kopienas 
līdzfinansējuma apjoms; 

 
m) visas attiecīgās vienošanās, ko uzņēmēja organizācija vai kāds no programmā 

norādītajiem tiesību subjektiem un pētnieks noslēguši pētniecības mācību pasākumu 
laikā un pēc tiem un kas saistītas ar intelektuālā īpašuma tiesībām, jo īpaši ar piekļuvi 
iepriekš uzkrātām zināšanām, jaunu zināšanu izmantošanu, publicitāti un 
konfidencialitāti atbilst II.8., II.11., II.24.−II.30. pantam un III.5., III.6., III.8. un 
III.9. pantam. 

III. 3. Pieredzējušu pētnieku atlase 

1. Saskaņā ar turpmāk minētajiem nosacījumiem saņēmējs nodrošina to, ka pieredzējušos 
pētniekus atlasa atbilstīgi projekta mērķiem un I pielikumā minētajam Kopienas finanšu 
ieguldījuma orientējošajam sadalījumam. 

2. Pieredzējuša(-u) pētnieka(-u) atbilstības kritēriji 

Pieredzējušajam pētniekam pētniecības mācību pasākumu sākuma dienā ir jāatbilst 
prasībām, kas pieredzējušiem pētniekiem noteiktas III.1. panta 5. punktā, kā arī III.1. panta 
6., 7. vai 8. punktā izklāstītajiem nosacījumiem saistībā ar starpvalstu mobilitātes veidu 
(izejošā/ienākošā/reintegrācijas) un citiem atbilstības papildu kritērijiem, kuri norādīti 
stipendijas nolīguma I pielikumā. 

3. Atlases procedūra 

a) Vakanto vietu publiskošana 

Uzaicinājumus pieteikties uz stipendijām pieredzējušiem pētniekiem saskaņā ar projektu 
atbilstīgi izsludina un publicē, tostarp tīmekļa vietnēs, kā noteikusi Komisija. 

b) Atlases kritēriji 

Saņēmējs nodrošina to, ka pieredzējušus pētniekus atlasa, izmantojot atklātas, pārskatāmas, 
objektīvas un vienlīdzīgas atlases procedūras. 

III. 4. Ziņojumi un nodevumi 

Papildus 3. panta un II.3. panta nosacījumiem saņēmējs par katru pārskata periodu iesniedz 
termiņa vidusposma progresa ziņojumu. 

Katra pārskata perioda beigās saņēmējs par katru pieredzējušo pētnieku paziņo šādu ar 
projektu saistītu informāciju: 

• vārds, uzvārds un kontaktinformācija, dzimums un valstspiederība; 
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• kopējais stipendijas izmantošanas ilgums un laiks, kas izmantots konkrētajā pārskata 
periodā, kā arī jebkāds pārtraukums vai stipendijas izmantošanas priekšlaicīga 
pārtraukšana; 

• datums, kad sākts pildīt amata pienākumus, un nodarbinātības statuss (darba līgums 
vai piešķīrums); 

• vieta, kur tika veikti pasākumi; 

• īstenotā mobilitātes programma (ienākošā, reintegrācijas un/vai izejošā). 

III. 5. Konfidencialitāte 

Saņēmējs nodrošina to, ka pieredzējušajam pētniekam un uzņēmējai organizācijai ir tādas 
pašas tiesības un pienākumi kā saņēmējam, kā minēts II.8. pantā. 

III. 6. Publicitāte 

Saņēmējs nodrošina to, ka pieredzējušajam pētniekam un uzņēmējai organizācijai ir tādas 
pašas tiesības un pienākumi kā saņēmējam, kā minēts II.11. pantā. Turklāt, piešķirot 
stipendijas izraudzītajās programmās, jānorāda, ka tās „līdzfinansē Marijas Kirī vārdā 
nosauktu pasākumu ietvaros”. 

B DAĻA. FINANŠU NOTEIKUMI 

III. 7. Kopienas finanšu ieguldījums 
Šā piešķīruma nolīguma I pielikumā ir norādīta noteikta naudas summa vienam pieredzējuša 
pētnieka gadam katram mobilitātes veidam; šajā summā iekļautas arī administratīvās 
izmaksas un netiešās izmaksas, kas radušās saņēmējam ar projektu saistītās programmas 
pārvaldībā un/vai uzņēmējai organizācijai saskaņā ar projektu piešķirtās stipendijas 
apgūšanā. 

Attiecīgā gadījumā pabalstus aprēķina proporcionāli daļām no stipendijas nolīguma darbības 
periodiem, kuros ir tiesības saņemt finansējumu saskaņā ar piešķīruma nolīgumu. 

C DAĻA. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

III. 8. Piekļuves tiesības 

Papildus II.29. un II.30. panta noteikumiem saņēmējs nodrošina to, ka pieredzējušam 
pētniekam bez atlīdzības tiek piešķirtas piekļuves tiesības iepriekš uzkrātajām zināšanām un 
jaunajām zināšanām, ja šīs iepriekš uzkrātās zināšanas un jaunās zināšanas ir vajadzīgas 
pētniecības mācību pasākumiem. 
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III. 9. Nesavienojamas vai ierobežojošas saistības 

Saņēmējs attiecīgā gadījumā nodrošina to, ka pieredzējušo pētnieku iespējami drīz informē 
par visiem ierobežojumiem, kuri var būtiski ietekmēt piekļuves tiesību piešķiršanu. 
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