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BIJLAGE III 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

 

 

MARIE CURIE-MEDEFINANCIERING VAN REGIONALE, 
NATIONALE EN INTERNATIONALE PROGRAMMA'S 

 

 

III. 1 – Definities 

Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing op deze 
subsidieovereenkomst: 

1. Programma: een regionaal, nationaal of internationaal programma dat de 
transnationale mobiliteit van ervaren onderzoekers financiert door de toekenning van 
beurzen. 

2. Ontvangende organisatie: rechtspersoon waar de ervaren onderzoeker de activiteiten 
in het kader van onderzoeksopleiding uitvoert tijdens de inkomende, uitgaande of 
reïntegratiemobiliteit. 

3. Activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding: de activiteiten in verband met de 
onderzoeksopleiding en loopbaanontwikkeling die de ervaren onderzoeker dient aan 
te bieden in het kader van het project zoals beschreven in de beursovereenkomst. 

4. Beursovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de begunstigde of de 
ontvangende organisatie of een in het programma gespecificeerde rechtspersoon en 
de ervaren onderzoeker, waarin de voorwaarden voor het uitvoeren van de 
activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding en de respectieve rechten en 
verplichtingen worden bepaald. 

5. Ervaren onderzoekers: professionele onderzoekers: die 1) al in het bezit zijn van een 
doctorsgraad, ongeacht de tijd die het heeft gekost om die te verkrijgen, of 2) 
beschikken over ten minste vier jaar onderzoekservaring (voltijdsequivalent) met 
inbegrip van de periode van onderzoeksopleiding, na verkrijging van de graad die hun 
formeel toegang geeft tot een academische promotie in het land waar de graad of het 
diploma is verkregen of in het land waar de onderzoeksopleiding wordt aangeboden, 
of een doctoraat nu het oogmerk was of niet. 

6. Inkomende mobiliteit: de periode die een ervaren onderzoeker doorbrengt in de 
ruimten van een ontvangende organisatie die gevestigd is in een lidstaat of een 
geassocieerd land, dat niet het land is van zijn of haar nationaliteit en dat niet het land 
is waar hij of zij woonachtig is in overeenstemming met bijlage I van deze 
subsidieovereenkomst. 
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7. Uitgaande mobiliteit: de periode die een ervaren onderzoeker doorbrengt in de 
ruimten van een ontvangende organisatie die gevestigd is in een lidstaat, een 
geassocieerd land of een derde land, dat niet het land is van zijn of haar nationaliteit 
en dat niet het land is waar hij of zij woonachtig is, met inbegrip van een mogelijke 
reïntegratiefase, in overeenstemming met bijlage I van deze subsidieovereenkomst. 

8. Reïntegratiemobiliteit: de periode die een ervaren onderzoeker, die de nationaliteit 
heeft van een lidstaat of een geassocieerd land, doorbrengt in de ruimten van een 
ontvangende organisatie die gevestigd is in een lidstaat of een geassocieerd land, 
nadat hij of zij gedurende minstens drie jaar onderzoek heeft uitgevoerd in een derde 
land. 

DEEL A: UITVOERING VAN HET PROJECT 

III. 2 – Prestatieverplichtingen 

Naast de in artikel II.2 genoemde verplichtingen moet de begunstigde ervoor zorgen dat: 

a) elke ervaren onderzoeker wordt geselecteerd overeenkomstig de 
ontvankelijkheidscriteria als geformuleerd in artikel III.3 en overeenkomstig de regels 
van het programma; 

b) voor elke ervaren onderzoeker een beursovereenkomst wordt gesloten voor een periode 
die aanvangt binnen de looptijd van het project en die de looptijd van de activiteiten in 
het kader van de onderzoeksopleiding bestrijkt en die in overeenstemming is met de 
bepalingen van de subsidieovereenkomst; 

c) alle betalingen waarop de ervaren onderzoeker recht heeft, worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de beursovereenkomst; 

d) elke ervaren onderzoeker die binnen het project wordt geselecteerd, de activiteiten in 
het kader van onderzoeksopleiding uitvoert, zoals gespecificeerd in de 
beursovereenkomst die in het kader van het programma wordt toegekend; 

e) elke ervaren onderzoeker ervan op de hoogte wordt gesteld dat zij of hij wordt 
beschouwd als een Marie Curie-bursaal; 

f) elke ervaren onderzoeker onder het stelsel voor sociale zekerheid valt dat van 
toepassing is volgens Titel II van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 
14 juni 1971. 

g) Indien de ervaren onderzoeker activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding zal 
uitvoeren in een land dat geen lid is van de EU, dient de begunstigde ervoor te zorgen 
dat de ervaren onderzoeker valt onder een socialezekerheidsstelsel dat minstens 
evenveel bescherming biedt als dat voor plaatselijke onderzoekers in een vergelijkbare 
positie; 

h) voor elke ervaren onderzoeker op elke plaats waar de activiteiten in het kader van 
onderzoeksopleiding worden uitgevoerd, dezelfde normen inzake veiligheid en 
arbeidshygiëne gelden als die waaraan plaatselijke onderzoekers in een vergelijkbare 
positie zijn onderworpen; 
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i) elke ervaren onderzoeker gedurende de gehele looptijd van de beursovereenkomst 
toegang heeft tot de middelen, waaronder de infrastructuur, uitrusting en producten, 
voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding; 

 
j) de ontvangende organisatie over de onder h) bedoelde middelen beschikt en deze 

middelen tijdens de gehele looptijd van de beursovereenkomst waar nodig ter 
beschikking stelt van de ervaren onderzoeker; 

 
k) de ervaren onderzoeker redelijke bijstand wordt geboden bij alle administratieve 

procedures die de bevoegde instanties verlangen; 
 

l) de activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding worden uitgevoerd in 
overeenstemming met het ethisch kader van het zevende kaderprogramma, alle 
toepasselijke wetgeving, alle relevante toekomstige wetgeving en het specifieke 
programma "Mensen" van het zevende kaderprogramma; 

 
m) de Commissie op de hoogte wordt gebracht van elke wijziging in de inlichtingen die als 

grondslag hebben gediend voor de selectie van het programma of de ervaren 
onderzoeker, met name voor het niveau van cofinanciering door de Gemeenschap; 

 
n) ervoor zorgen dat de relevante regelingen tussen de ontvangende organisatie en elke 

rechtspersoon gespecificeerd in het programma en de ervaren onderzoeker tijdens en 
na de activiteiten in het kader van onderzoeksopleiding voor intellectuele-
eigendomsrechten, met name de toegang tot background, het gebruik van foreground, 
openbaarmaking en vertrouwelijkheid voldoen aan de bepalingen in de artikelen II.8, 
II.11, II.24 tot en met II.30 en de artikelen III.5, III.6, III.8 en III.9. 

III. 3 – Selectie van de ervaren onderzoekers 

1. Overeenkomstig de hieronder genoemde voorwaarden zorgt de begunstigde ervoor dat de 
ervaren onderzoekers worden geselecteerd volgens de doelstellingen van het project en de 
in bijlage I genoemde indicatieve verdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap. 

2. Ontvankelijkheidscriteria voor de ervaren onderzoeker(s) 

De ervaren onderzoeker moet op het moment waarop de activiteiten in het kader van 
onderzoeksopleiding aanvatten, voldoen aan de vereisten voor ervaren onderzoekers zoals 
bepaald in artikel III.1.5, aan de voorwaarden in verband met de vorm van transnationale 
mobiliteit die wordt ondernomen (uitgaand/inkomend/reïntegratie) bepaald in 
artikelen III.1.6, III.1.7 en III.1.8 en aan alle bijkomende ontvankelijkheidscriteria die 
worden gespecificeerd in bijlage I of in de beursovereenkomst. 

3. Selectieprocedure 

a) Publicatie van vacatures 

De vacatures in verband met beschikbare beurzen voor ervaren onderzoekers in het kader 
van het project worden naar behoren geadverteerd en bekendgemaakt, ook op de websites 
die door de Commissie worden gevraagd. 

b) Selectiecriteria 
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De begunstigde moet ervoor zorgen dat ervaren onderzoekers worden geselecteerd door 
open, transparante, onpartijdige en rechtvaardige selectieprocedures te volgen. 

III. 4 – Verslagen en prestaties 

Naast de bepalingen van artikel 3 en artikel II.3, moet de begunstigde halverwege elke 
verslagperiode een tussentijds voortgangsrapport indienen. 

Aan het einde van elke verslagperiode zal de begunstigde voor elke ervaren onderzoeker de 
volgende gegevens in verband met het project meedelen: 

• naam, adres en contactgegevens, geslacht en nationaliteit; 

• de totale duur van de beurs en de tijd die tijdens die bepaalde verslagperiode werd 
besteed, evenals schorsingsperiodes of vroegtijdige beëindigingen van de beurs; 

• de datum van aanstelling en de aard op het vlak van statuut (arbeidsovereenkomst of 
subsidie); 

• de plaats waar de activiteiten hebben plaatsgevonden; 

• het uitgevoerde mobiliteitsprogramma (inkomend, reïntegratie en/of uitgaand). 

III. 5 – Vertrouwelijkheid 

De begunstigde zorgt ervoor dat de ervaren onderzoeker en de ontvangende organisatie 
dezelfde rechten hebben en dezelfde verplichtingen nakomen als de begunstigde 
overeenkomstig artikel II.8. 

III. 6 – Publiciteit 

De begunstigde zorgt ervoor dat de ervaren onderzoeker en de ontvangende organisatie 
dezelfde rechten hebben en dezelfde verplichtingen nakomen als de begunstigde 
overeenkomstig artikel II.11. Bovendien zijn geselecteerde programma's verplicht om de 
uitgereikte in aanmerking komende beurzen te betitelen als "Medegefinancierd door Marie 
Curie-acties". 

DEEL B – FINANCIËLE BEPALINGEN 

III. 7 – Financiële bijdrage van de Gemeenschap 
Voor elke vorm van mobiliteit wordt een vast bedrag per ervaren onderzoeker-jaar bepaald 
dat ook de beheerskosten omvat evenals de indirecte kosten die door de begunstigde worden 
opgelopen voor het programmabeheer in verband met het project en/of door de ontvangende 
organisatie voor de uitvoering van de beurzen die in het kader van het project worden 
uitgereikt. Dit bedrag wordt in bijlage I van deze subsidieovereenkomst vermeld. 



KP 7 Marie Curie-subsidieovereenkomst – Bijlage III 

 5

Indien relevant zullen de vergoedingen pro rata worden aangepast aan gedeelten van 
perioden van beursovereenkomsten die in aanmerking komen voor financiering in het kader 
van de subsidieovereenkomst. 

DEEL C – INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

III. 8 – Toegangsrechten 

Naast het bepaalde in de artikelen II.29 en 30 zorgt de begunstigde ervoor dat de ervaren 
onderzoeker kosteloos toegangsrechten geniet tot de background en de foreground, indien 
die background of foreground vereist is voor zijn of haar activiteiten in het kader van 
onderzoeksopleiding. 

III. 9 – Onverenigbare of beperkende verbintenissen 

De begunstigde zorgt ervoor dat de ervaren onderzoeker zo spoedig mogelijk in kennis 
wordt gesteld van beperkingen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het verlenen van 
toegangsrechten, al naar gelang van de situatie. 
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