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ZAŁĄCZNIK III 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 

WSPÓŁFINANSOWANIE REGIONALNYCH, KRAJOWYCH 
I MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW W RAMACH 

AKCJI MARIE CURIE 

 

III.1 – Definicje  

Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu 
stosuje się następujące definicje: 

1. Program: oznacza regionalny, krajowy lub międzynarodowy program finansujący 
ponadnarodową mobilność doświadczonych naukowców poprzez przyznawanie 
stypendiów.  

2. Instytucja  przyjmująca: podmiot prawny, w którym doświadczony naukowiec 
prowadzi działania badawczo-szkoleniowe w ramach mobilności przyjazdowej, 
wyjazdowej lub reintegracyjnej. 

3. Działania badawczo-szkoleniowe: oznaczają działania w zakresie badań, szkoleń i 
rozwoju kariery, które doświadczony naukowiec realizuje w ramach projektu, zgodnie 
z opisem zawartym w umowie stypendialnej. 

4. Umowa stypendialna:  oznacza umowę podpisaną przez beneficjenta lub instytucję 
przyjmującą, lub jakikolwiek podmiot prawny określony w programie oraz przez 
doświadczonego naukowca, określającą warunki realizacji działań badawczo-
szkoleniowych oraz odpowiednie prawa i obowiązki. 

5. Doświadczeni naukowcy: oznacza zawodowych naukowców, którzy: 1) już posiadają 
stopień doktora, niezależnie od czasu poświęconego na jego uzyskanie, lub 2) 
posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie naukowe (w przeliczeniu na pełny etat), 
łącznie z okresem szkolenia, po otrzymaniu stopnia, który formalnie uprawnia ich do 
rozpoczęcia doktoratu w kraju, w którym otrzymano ten stopień, albo w kraju, w 
którym realizowane są działania badawczo-szkoleniowe, niezależnie od tego, czy 
przewidywany jest doktorat. 
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6. Mobilność przyjazdowa: oznacza okres, który doświadczony naukowiec spędza w 
instytucji przyjmującej znajdującej się w państwie członkowskim lub kraju 
stowarzyszonym niebędącym krajem pochodzenia lub zamieszkania naukowca 
zgodnie z załącznikiem I do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu. 

7. Mobilność wyjazdowa: oznacza okres, który doświadczony naukowiec spędza w 
instytucji przyjmującej znajdującej się w państwie członkowskim, kraju 
stowarzyszonym lub kraju trzecim niebędącym krajem pochodzenia lub zamieszkania 
naukowca, wraz z ewentualną fazą reintegracji, zgodnie z załącznikiem I do niniejszej 
umowy w sprawie przyznania grantu. 

8. Mobilność reintegracyjna:  oznacza okres, który doświadczony naukowiec, będący 
obywatelem państwa członkowskiego lub kraju stowarzyszonego, spędza w instytucji 
przyjmującej znajdującej się w państwie członkowskim lub kraju stowarzyszonym po 
prowadzeniu badań w kraju trzecim przez przynajmniej trzy lata. 

CZĘŚĆ A: REALIZACJA PROJEKTU 

III. 2 – Zobowiązania w zakresie wykonania  

Oprócz zobowiązań określonych w art. II.2, każdy beneficjent zapewnia:  

a) aby każdy doświadczony naukowiec został wybrany zgodnie z kryteriami 
kwalifikowalności określonymi w art. III.3 oraz z przepisami programu;  

b) aby w przypadku każdego doświadczonego naukowca zawarto umowę stypendialną na 
okres rozpoczynający się w okresie trwania projektu i obejmujący czas realizacji 
działań badawczo-szkoleniowych, zgodną z postanowieniami umowy w sprawie 
przyznania grantu;  

c) aby wszystkie płatności, które przysługują doświadczonemu naukowcowi, zostały 
dokonane zgodnie z umową stypendialną;  

d) aby każdy doświadczony naukowiec wybrany w ramach projektu prowadził działania 
badawczo-szkoleniowe określone w umowie stypendialnej zawartej w ramach 
programu; 

e) aby każdy doświadczony naukowiec został poinformowany, że jest uważany za 
stypendystę Marie Curie; 

f) aby każdy doświadczony naukowiec został objęty przepisami prawa w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego zgodnie z tytułem II rozporządzenia Rady (EWG) nr 
1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. 

g) Jeżeli doświadczony naukowiec będzie prowadził działania badawczo-szkoleniowe w 
kraju niebędącym państwem członkowskim UE, beneficjent zapewnia objęcie 
doświadczonego naukowca systemem zabezpieczenia społecznego zapewniającym 
ochronę co najmniej równoważną ochronie miejscowych naukowców zajmujących 
podobne stanowisko; 
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h) każdemu doświadczonemu naukowcowi korzystanie, w każdym miejscu realizacji 
działań badawczo-szkoleniowych, z ochrony na podstawie tych samych norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie obowiązują w odniesieniu do miejscowych 
naukowców zajmujących podobne stanowisko; 

i) każdemu doświadczonemu naukowcowi, przez cały okres objęty umową stypendialną, 
dostęp do środków, w tym do infrastruktury, urządzeń i produktów, niezbędnych do 
realizacji działań badawczo-szkoleniowych; 

 

j) instytucji przyjmującej środki, o których mowa w lit. h), i udostępnia te środki 
doświadczonemu naukowcowi podczas okresu objętego umową stypendialną, 
stosownie do potrzeb; 

 

k) aby doświadczonemu naukowcowi udzielana była uzasadniona pomoc w zakresie 
wszystkich procedur administracyjnych wymaganych przez właściwe organy; 

 

l) aby działania badawczo-szkoleniowe były prowadzone zgodnie z ramami etycznymi 
siódmego programu ramowego, z wszystkimi stosownymi przepisami prawa, z 
odpowiednimi przepisami, jakie mogą obowiązywać w przyszłości, oraz z programem 
szczegółowym „Ludzie” siódmego programu ramowego;  

 

m) aby Komisja była informowana o wszelkich zmianach związanych z informacjami, 
które stanowiły podstawę kwalifikacji programu lub doświadczonego naukowca, a w 
szczególności poziomu współfinansowania przez Wspólnotę; 

 

n) aby ustalenia pomiędzy instytucją przyjmującą lub podmiotem prawnym określonym w 
programie a doświadczonym naukowcem dokonane podczas prowadzenia działań 
badawczo-szkoleniowych, dotyczące praw własności intelektualnej, w szczególności 
dostępu do istniejącej wiedzy, wykorzystania nowej wiedzy, promocji i poufności, były 
zgodne z postanowieniami  art. II.8, II.11, II.24-II.30 i art. III.5, III.6, III.8 i III.9. 

III.3 – Wybór doświadczonego naukowca 

1. Zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej, beneficjent zapewnia dokonanie wyboru 
doświadczonych naukowców zgodnie z celami projektu i szacunkowym podziałem 
finansowego wkładu Wspólnoty, o którym mowa w załączniku I.  

2. Kryteria kwalifikowalności doświadczonego naukowca (doświadczonych naukowców) 

W momencie rozpoczęcia działań badawczo-szkoleniowych doświadczony naukowiec musi 
spełniać wymagania dla doświadczonego naukowca określone w art. III.1.5 oraz warunki 
dotyczące rodzaju ponadnarodowej mobilności (wyjazdowa/przyjazdowa/reintegracyjna) 
określone w art. III.1.6, III.1.7 lub III.1.8, a także wszelkie dodatkowe kryteria 
kwalifikowalności określone w załączniku I lub umowie stypendialnej.  
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3. Procedura kwalifikacyjna  

a) Ogłoszenie o wolnych miejscach 

Zaproszenia dotyczące stypendiów dostępnych dla doświadczonych naukowców w ramach 
projektu są stosownie ogłaszane i publikowane, w tym na stronach internetowych zgodnie z 
życzeniem Komisji. 

b) Kryteria kwalifikacji  

Beneficjent musi zapewnić aby wybór  doświadczonych naukowców nastąpił w wyniku 
otwartych, przejrzystych, bezstronnych i sprawiedliwych procedur. 

III.4 – Sprawozdania i rezultaty. 

Oprócz postanowień art. 3 i art. II.3 beneficjent składa śródokresowe sprawozdania z 
postępu dla każdego okresu sprawozdawczego. 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego beneficjent przedkłada w odniesieniu do 
każdego doświadczonego naukowca następujące informacje dotyczące projektu:  

• nazwisko i dane kontaktowe, płeć i narodowość; 

• całkowity okres stypendium oraz czas spędzony w danym okresie sprawozdawczym, 
jak również wszelkie okresy zawieszenia lub wcześniejsze zakończenie stypendium; 

• data przyjęcia oraz status (umowa o pracę lub grant); 

• miejsce prowadzenia działań; 

• realizowany system mobilności (przyjazdowa, reintegracyjna i/lub wyjazdowa). 

III.5 – Poufność  

Beneficjent zapewnia, aby doświadczony naukowiec oraz instytucja przyjmująca mieli te 
same prawa i wypełniali te same obowiązki co beneficjent, jak określono w art. II.8.  

III.6 – Promocja    

Beneficjent zapewnia, aby doświadczony naukowiec oraz instytucja przyjmująca mieli te 
same prawa i wypełniali te same obowiązki co beneficjent, jak określono w art. II.11. 
Ponadto stypendia przyznane w ramach wybranych programów muszą być oznaczone jako 
„współfinansowane z akcji Marie Curie”. 
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CZĘŚĆ B – POSTANOWIENIA FINANSOWE  

III.7 – Wkład finansowy Wspólnoty 
W załączniku I do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu określona jest ustalona 
kwota na każdego doświadczonego naukowca na rok określona dla każdego rodzaju 
mobilności, obejmująca koszty zarządzania i koszty pośrednie poniesione przez beneficjenta 
w ramach zarządzania programem w związku z projektem i/lub przez instytucję przyjmującą 
w związku z realizacją stypendiów przyznanych w ramach projektu. 

W stosownych przypadkach dodatki są korygowane proporcjonalnie do części okresów 
trwania umowy stypendialnej kwalifikującej się do finansowania w ramach umowy w 
sprawie przyznania grantu.  

. 

CZĘŚĆ C – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

III.8 – Prawa dostępu 

Oprócz postanowień art. II.29-II.30, beneficjent zapewnia, aby doświadczony naukowiec 
korzystał nieodpłatnie z praw dostępu do istniejącej i nowej wiedzy, jeżeli ta istniejąca lub 
nowa wiedza jest potrzebna do jego działań badawczo-szkoleniowych. 

III.9 – Zobowiązania sprzeczne lub ograniczające  

Beneficjent zapewnia poinformowanie doświadczonego naukowca możliwie najwcześniej o 
ewentualnych ograniczeniach, które mogłyby istotnie wpłynąć na przyznanie praw dostępu, 
stosownie do okoliczności. 
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