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ANNESS III 

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI 

 

 

KOFINANZJAMENT TAL-PROGRAMMI REĠJONALI, 
NAZZJONALI U INTERNAZZJONALI MARIE CURIE 

 

 

III. 1 - Definizzjonijiet  

Minbarra d-definizzjonijiet fl-Artikolu II.1, id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw għal dan il-
ftehim tal-għotja: 

1. Programm: tfisser programm reġjonali, nazzjonali jew internazzjonli li jiffinanzja l-
mobbiltà transnazzjonali ta' riċerkaturi ta' esperjenza permezz tal-għoti ta' boroż ta' 
studju.  

2. Organizzazzjoni ospitanti: tfisser l-entità legali fejn ir-riċerkatur ta' esperjenza 
jwettaq attivitajiet ta' taħriġ fir-riċerka matul il-mobbiltà ta' akkoljenza, 'il barra jew 
ta' riintegrazzjoni. 

3. Attivitajiet ta' taħriġ fir-riċerka: tfisser l-attivitajiet relatati mat-taħriġ fir-riċerka u 
mal-iżvilupp tal-karriera li għandhom jingħataw lil riċerkatur ta' esperjenza skont il-
proġett kif deskritt fil-ftehim ta' borża ta' studju. 

4. Ftehim ta' borża ta' studju:  tfisser ftehim iffirmat bejn jew il-benefiċjarju jew l-
organizzazzjoni ospitanti jew kwalunkwe entità legali speċifikata fil-programm u r-
riċerkatur ta' esperjenza li jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-
attivitajiet ta' taħriġ fir-riċerka, u d-drittijiet u l-obbligi rispettivi. 

5. Riċerkaturi ta’ esperjenza: tfisser riċerkaturi professjonisti: 1) li diġà għandhom 
dottorat, indipendentement miż-żmien li damu biex kisbuh jew 2) li għandhom tal-
anqas erba' snin ta' esperjenza fir-riċerka (ekwivalenti għal full-time) inkluż il-perjodu 
tat-taħriġ fir-riċerka, wara li kisbu d-dottorat li formalment jippermettilhom jibdew 
dottorat fil-pajjiż li fih kisbu l-lawrija/diploma jew fil-pajjiż fejn huma pprovduti l-
attivitajiet ta' taħriġ fir-riċerka irrispettivament minn jekk kienx hemm ħsieb għal 
dottorat. 

6. Mobbiltà ta' akkoljenza: tfisser il-perjodu li riċerkatur ta' esperjenza jqatta' fil-bini 
ta' organizzazzjoni ospitanti li tinsab fi stat membru jew pajjiż assoċjat għajr il-pajjiż 
tan-nazzjonalità tiegħu/tagħha jew fejn huwa/hija residenti skont l-Anness I għal dan 
il-ftehim tal-għotja. 

7. Mobbiltà 'l barra: tfisser il-perjodu li riċerkatur ta' esperjenza jqatta' fil-bini ta' 
organizzazzjoni ospitanti li tinsab fi stat membru, pajjiż assoċjat jew pajjiż terz għajr 
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il-pajjiż tan-nazzjonalità tiegħu/tagħha jew fejn huwa/hija residenti, inkluża 
possibbilment fażi ta' riintegrazzjoni skont l-Anness I għal dan il-ftehim tal-għotja. 

8. Mobbiltà ta' riintegrazzjoni: tfisser il-perjodu li riċerkatur ta' esperjenza, li għandu 
nazzjonalità ta' stat membru jew ta' pajjiż assoċjat, jqatta' fil-bini ta' organizzazzjoni 
ospitanti li tinsab fi stat membru jew pajjiż assoċjat wara li jkun wettaq riċerka 
f'pajjiż terz għal tal-anqas tliet snin. 

PARTI A: L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT 

III. 2 – Obbligi ta' prestazzjoni  

Flimkien mal-obbligi identifikati fl-Artikolu II.2, il-benefiċjarju għandu jiżgura li:  

a) Kull riċerkatur ta' esperjenza jintgħażel skont il-kriterji tal-eliġibbiltà stipulati fl-
Artikolu III kif ukoll skont ir-regoli tal-programm;  

b) għal kull riċerkatur ta' esperjenza jiġi konkluż ftehim ta' borża ta' studju għal perjodu 
li jibda matul it-tul ta' żmien tal-proġett u jkopri t-tul ta' żmien tal-attivitajiet ta' taħriġ 
fir-riċerka u li huwa skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim tal-għotja.  

c) il-pagamenti kollha li għalihom huwa intitolat ir-riċerkatur ta' esperjenza jitħallsu 
skont il-ftehim tal-għotja;  

d) kull riċerkatur ta' esperjenza magħżul taħt il-proġett iwettaq l-attivitajiet ta' taħriġ fir-
riċerka kif speċifikat fil-ftehim tal-għotja li jingħata taħt il-programm; 

e) kull riċerkatur ta' esperjenza jiġi infurmat li qed jiġi kkunsidrat bħala Marie Curie 
fellow; 

f) kull riċerkatur ta' esperjenza huwa kopert skont il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali 
applikabbli skont it-Titolu II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-
14 ta' Ġunju 1971. 
 
Meta r-riċerkatur ta' esperjenza se jwettaq l-attivitajiet ta' taħriġ fir-riċerka f' pajjiż li 
mhuwiex Stat Membru tal-UE, il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-riċerkatur ta' 
esperjenza jkun kopert bi skema ta' sigurtà soċjali li tipprovdi protezzjoni għal tal-
anqas ekwivalenti għal dawk ta' riċerkaturi lokali li għandhom pożizzjoni simili; 

g) kull riċerkatur ta' esperjenza jgawdi, fi kwalunkwe post tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet tat-taħriġ fir-riċerka l-istess standards ta’ sikurezza u saħħa fuq ix-xogħol 
bħal dawk li jingħataw lil riċerkaturi lokali li għandhom pożizzjoni simili; 

h) kull riċerkatur ta' esperjenza jkollu, tul il-perjodu kopert mill-ftehim ta' borża ta' 
studju aċċess għall-mezzi, inklużi l-infrastruttura, it-tagħmir u l-prodotti, għat-twettiq 
tal-attivitajiet ta' taħriġ fir-riċerka; 

 
i) l-organizzazzjoni ospitanti jkollha l-mezzi msemmija fil-punt h) u tagħmel dawn il-

mezzi disponibbli għar-riċerkatur ta' esperjenza, kif meħtieġ, matul il-perjodu kopert 
bil-ftehim tal-għotja. 
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j) tingħata għajnuna raġonevoli lir-riċerkatur ta' esperjenza fil-proċeduri amministrattivi 
kollha meħtieġa mill-awtoritajiet rilevanti; 

 
k) l-attivitajiet ta' taħriġ fir-riċerka jitwettqu skont il-qafas etiku tas-seba' programm ta' 

qafas, il-leġiżlazzjoni kollha applikabbli, kwalunkwe leġiżlazzjoni futura rilevanti, u l-
programm speċifiku "Nies" tas-seba' programm ta' qafas;  

 
l) il-Kummissjoni tiġi mgħarrfa dwar kwalunkwe modifika relatata mat-tagħrif li ntuża 

bħala l-bażi għall-għażla tal-programm jew tar-riċerkatur ta' esperjenza, b'mod 
partikolari, għal-livell ta' kofinanzjament mill-Komunità; 

 
m) jiżgura li l-arranġamenti rilevanti bejn l-organizzazzjoni ospitanti jew kwalunkwe 

entità legali speċifikata fil-programm u r-riċerkatur ta' esperjenza tul l-attivitajiet ta' 
taħriġ fir-riċerka u lil hinn minnhom relatati mad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali, 
b'mod partikolari l-aċċess għat-tagħrif eżistenti, l-użu tat-tagħrif miksub, il-pubbliċità 
u l-kunfidenzjalità jkunu kompatibbli mad-dispożizzjonijiet previsti fl-Artikolu II. 8, 
II.11, II.24 -II.30 u l-Artikoli III.5, III.6, III.8 u III.9; 

III. 3 – Għażla tar-riċerkaturi ta' esperjenza 

1. F'konformità mal-kundizzjonijiet imsemmija hawn taħt, il-benefiċjarju għandu jiżgura li 
riċerkaturi ta' esperjenza jintgħażlu skont l-għanijiet tal-proġett u t-tqassim indikattiv tal-
kontribut finanzjarju Komunitarju msemmi fl-Anness I.  

2. Kriterji dwar l-eliġibbiltà tar-riċerkatur(i) ta' esperjenza 

Ir-riċerkatur ta' esperjenza għandu jissodisfa fil-ħin tal-bidu tal-attivitajiet ta' taħriġ fir-
riċerka r-rekwiżiti ta' riċerkatur ta' esperjenza kif definit fl-Artikolu III.1.5 kif ukoll il-
kundizzjonijiet dwar it-tip ta' mobbiltà transnazzjonali mwettqa ('il barra, ta' akkoljenza/ta' 
riintegrazzjoni) kif definit fl-Artikoli III.1.6, III.1.7 jew III.1.8 u kwalunkwe kriterju ieħor ta' 
eliġibbiltà kif speċifikat fl-Anness I jew fil-ftehim ta' borża ta' studju.  

3. Il-proċedura tal-għażla  

a) Pubblikazzjoni tal-postijiet vakanti 

Is-sejħiet relatati mal-boroż ta' studju disponibbli għal riċerkaturi ta' esperjenza fil-qafas tal-
proġett għandhom jiġu rreklamati b'mod adegwat u ppubblikati, inkluż fuq il-websajts 
miltuba mill-Kummissjoni. 

b) Il-kriterji tal-għażla  

Il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-riċerkaturi ta' esperjenza jintgħażlu, skont proċeduri ta' 
għażla li jkunu miftuħa, trasparenti, imparzjali u ġusti. 

III. 4 – Rapporti u riżultati 

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 u l-Artikolu II.3, il-benefiċjarju għandu għal kull 
perjodu ta' rappurtar iressaq rapport dwar il-progress interim għal nofs il-perjodu. 
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Fi tmiem kull perjodu ta' rappurtar il-benefiċjarju għandu jirrapporta għal kull riċerkatur ta' 
esperjenza t-tagħrif li ġej relatat mal-proġett:  

• l-isem u d-dettalji ta' kuntatt, is-sess u n-nazzjonalità; 

• it-tul ta' żmien totali tal-borża ta' studju u t-tul ta' żmien mqatta' f'dak il-perjodu ta' 
rappurtar partikolari kif ukoll kwalunkwe perjodu ta' sospensjoni jew terminazzjoni 
bikrija tal-borża ta' studju. 

• id-data tal-ħatra u n-natura f'termini ta' status (kuntratt ta' impjieg jew għotja); 

• il-post fejn l-attivitajiet seħħew; 

• l-iskema ta' mobbiltà implimentata (ta' akkoljenza, ta' riintegrazzjoni u/jew 'il barra). 

III. 5 - Kunfidenzjalità  

Il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-riċerkatur ta' esperjenza u l-organizzazzjoni ospitanti 
għandhom l-istess drittijiet u jikkonformaw mal-istess obbligi bħall-benefiċjarju, kif 
imsemmi fl-Artikolu II.8.  

III. 6 - Pubbliċità 

Il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-riċerkatur ta' esperjenza u l-organizzazzjoni ospitanti 
għandhom l-istess drittijiet u jikkonformaw mal-istess obbligi bħall-benefiċjarju, kif 
imsemmi fl-Artikolu II.11. Barra minn hekk, programmi magħżulin huma meħtieġa li 
jimmarkaw il-boroż ta' studju eliġibbli bil-kliem "Ikkofinanzjat mill-Azzjonijiet Marie 
Curie". 

PARTI B – DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI  

III. 7. – Kontribut finanzjarju Komunitarju 
Ammont fiss għal kull sena tar-riċerkatur ta' esperjenza li tiġi ddeterminata għal kull tip ta' 
mobbiltà li tinkludi wkoll l-ispejjeż tal-ġestjoni u l-ispejjeż indiretti mġarrba mill-
benefiċjarju għall-ġestjoni tal-programm marbuta mal-proġett u/jew mill-organizzazzjoni 
ospitanti għall-implimentazzjoni tal-boroż ta' studju mogħtija taħt il-proġett kif stipulat fl-
Anness I ta' dan il-ftehim tal-għotja. 

Jekk ikun rilevanti, l-allowances għandhom jiġu adattati pro-rata għal partijiet tal-perjodi 
tal-ftehim ta' borża ta' studju eliġibbli għal finanzjament taħt il-ftehim tal-għotja. 
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PARTI C – DRITTJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETWALI 

III.8. – Drittijiet tal-aċċess 

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli II.29-30, il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-
riċerkatur ta' esperjenza jgawdi, b'mod ħieles mir-royalty, id-drittijiet tal-aċċess għat-
tagħrif eżistenti u għat-tagħrif miksub, jekk dak it-tagħrif eżistenti jew miksub ikun meħtieġ 
għall-attivitajiet ta' taħriġ fir-riċerka tiegħu/tagħha. 

III. 9. – Impennji inkompatibbli jew restrittivi  

Il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-riċerkatur ta' esperjenza jiġi infurmat, malajr kemm jista' 
jkun, bi kwalunkwe restrizzjoni, li tista' taffettwa sostanzjalment l-għoti ta' drittijiet tal-
aċċess, skont il-każ. 
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