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PRÍLOHA III 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

 

SPOLUFINANCOVANIE REGIONÁLNYCH, 
VNÚTROŠTÁTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH 

PROGRAMOV MARIE CURIE  

 

III. 1 – Vymedzenie pojmov  

Okrem vymedzení pojmov uvedených v článku II.1 sa v tejto dohode o grante uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov: 

1. Program: znamená regionálny, vnútroštátny alebo medzinárodný program, 
prostredníctvom ktorého sa udelením štipendia financuje cezhraničná mobilita 
skúsených výskumných pracovníkov.  

2. Hostiteľská organizácia: právny subjekt, v ktorom skúsený výskumný pracovník 
vykonáva odbornovzdelávacie aktivity v oblasti výskumu v nástupnej, výstupnej alebo 
reintegračnej fáze mobility. 

3. Odbornovzdelávacie aktivity v oblasti výskumu: znamenajú aktivity súvisiace 
s odbornou prípravou a rozvojom kariéry v oblasti výskumu, ktoré sa poskytujú 
skúsenému výskumnému pracovníkovi v rámci projektu, ako sa uvádza v dohode 
o štipendiu. 

4. Dohoda o štipendiu:  znamená dohodu podpísanú medzi príjemcom alebo 
hostiteľskou organizáciou alebo každým právnym subjektom určeným v programe a 
skúseným výskumným pracovníkom, v ktorej sa určujú podmienky na vykonávanie 
odbornovzdelávacích aktivít a príslušných práv a povinností. 

5. Skúsení výskumní pracovníci: znamenajú profesionálnych výskumných pracovníkov: 
ktorí už majú doktorský titul bez ohľadu na to, ako dlho im trvalo jeho získanie, alebo 
2) ktorí majú aspoň štvorročnú prax vo výskume (ekvivalent plného pracovného 
úväzku), vrátane obdobia odbornej prípravy v oblasti výskumu, po získaní titulu, 
ktorý ich formálne oprávňuje začať doktorát v krajine, v ktorej získali titul/diplom, 
alebo v krajine, v ktorej sa vykonávajú odbornovzdelávacie aktivity v oblasti 
výskumu bez ohľadu na to, či sa predpokladalo získanie doktorátu alebo nie. 

6. Nástupná fáza mobility: znamená obdobie, ktoré skúsený výskumný pracovník strávi 
v priestoroch hostiteľskej organizácie so sídlom v členskom štáte alebo pridruženej 
krajine, inej než je krajina, v ktorej má štátnu príslušnosť alebo bydlisko v súlade 
s prílohou I k tejto dohode o grante. 

7. Výstupná fáza: znamená obdobie, ktoré skúsený výskumný pracovník strávi 
v priestoroch hostiteľskej organizácie so sídlom v členskom štáte, pridruženej krajine 
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alebo tretej krajine, inej než je krajina, v ktorej má štátnu príslušnosť alebo bydlisko, 
vrátane možnej reintegračnej fázy, v súlade s prílohou I k tejto dohode o grante. 

8. Reintegračná fáza mobility:  znamená obdobie, ktoré skúsený výskumný pracovník, 
ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu alebo pridruženej krajiny, strávi 
v priestoroch hostiteľskej organizácie so sídlom v členskom štáte alebo pridruženej 
krajine po tom, ako aspoň počas troch rokov robil výskum v tretej krajine.  

ČASŤ A: IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU 

III. 2 – Povinnosti plnenia  

Okrem povinností uvedených v článku II.2 príjemca zabezpečuje, aby:  

a) sa každý skúsený výskumný pracovník vybral podľa kritérií spôsobilosti ustanovených v 
článku III.3 ako aj podľa pravidiel programu;  

b) sa pre každého skúseného výskumného pracovníka uzavrela dohoda o štipendiu 
na obdobie začínajúce v rámci trvania projektu a zahŕňajúce trvanie 
odbornovzdelávacích aktivít v oblasti výskumu, ktorá je v súlade s ustanoveniami 
dohody o grant;,  

c) sa všetky platby, na ktoré má skúsený výskumný pracovník nárok, vykonávali v súlade 
s dohodou o štipendiu;  

d) každý skúsený výskumný pracovník vybratý v rámci projektu vykonával 
odbornovzdelávacie aktivity v oblasti výskumu, ako sa uvádza v dohode o štipendiu 
udelenom v rámci programu; 

e) bol každý skúsený výskumný pracovník informovaný o tom, že bol určený ako 
štipendista  programu Marie Curie; 

f) sa na každého skúseného výskumného pracovníka vzťahovali právne predpisy v oblasti 
sociálneho zabezpečenia uplatniteľné v súlade s hlavou II nariadenia Rady (EHS) č. 
 1408/71 zo 14. júna 1971. 

g) Pokiaľ bude skúsený výskumný pracovník vykonávať odbornovzdelávacie aktivity 
v oblasti výskumu v krajine, ktorá nie je členským štátom EÚ, príjemca zabezpečí, aby 
sa na skúseného výskumného pracovníka vzťahoval systém sociálneho zabezpečenia 
poskytujúci ochranu prinajmenšom rovnocennú s ochranou poskytovanou miestnym 
výskumným pracovníkom, v podobnom postavení; 

h) každý skúsený výskumný pracovník na každom mieste uskutočňovania 
odbornovzdelávacích aktivít v oblasti výskumu využíval rovnaké normy ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci, aké sa poskytujú miestnym výskumným pracovníkom 
v podobnom postavení; 

i) každý skúsený výskumný pracovník mal počas celého obdobia, na ktoré sa vzťahuje 
dohoda o štipendiu, prístup k prostriedkom na uskutočňovanie odbornovzdelávacích 
aktivít v oblasti výskumu, ako je infraštruktúra, vybavenie a výrobky; 
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j) mala hostiteľská organizácia prostriedky uvedené v písm. h) a tieto prostriedky 
v prípade potreby poskytla skúsenému výskumnému pracovníkovi počas obdobia, 
na ktoré sa vzťahuje dohoda o štipendiu; 

 
k) sa skúsenému výskumnému pracovníkovi poskytla primeraná pomoc pri všetkých 

administratívnych úkonoch vyžadovaných príslušnými orgánmi krajiny; 
 

l) sa odbornovzdelávacie aktivity v oblasti výskumu vykonávali v súlade s etickým 
rámcom siedmeho rámcového programu, všetkými platnými právnymi predpismi, 
všetkými relevantnými budúcimi právnymi predpismi a špecifickým programom 
siedmeho rámcového programu „Ľudia“;  

 
m) sa Komisia informovala o každej úprave týkajúcej sa informácií, ktoré slúžia ako 

podklad pre výber programu alebo skúseného výskumného pracovníka, najmä pokiaľ 
ide o úroveň spolufinancovania Spoločenstvom;  

 
n) relevantné opatrenia dohodnuté medzi hostiteľskou organizáciou alebo každým 

právnym subjektom určeným v programe a skúseným výskumným pracovníkom 
v priebehu a po skončení odbornovzdelávacích aktivít v oblasti výskumu, ktoré súvisia 
s právami duševného vlastníctva, najmä s prístupom k východiskovým znalostiam, 
využitím nových znalostí, propagáciou a dôvernosťou, boli zlučiteľné s ustanoveniami 
v článkoch II. 8, II.11, II.24 – II.30, III.5, III.6, III.8 a III.9; 

III. 3 – Výber skúsených výskumných pracovníkov 

1. V súlade s ďalej uvedenými podmienkami príjemca zabezpečí, aby sa vybral potrebný 
počet skúsených výskumných pracovníkov podľa cieľov projektu a orientačného rozdelenia 
finančného príspevku Spoločenstva uvedeného v prílohe I.  

2. Kritériá spôsobilosti skúseného(-ých) výskumného(-ých) pracovníka(-ov) 

Skúsený výskumný pracovník musí v čase začatia odbornovzdelávacích aktivít v oblasti 
výskumu spĺňať požiadavky skúseného výskumného pracovníka ustanovené v článku III.1 
ods. 5, ako aj podmienky týkajúce sa uskutočneného typu cezhraničnej mobility 
(výstup/nástup/reintegrácia) stanoveného v článku III.1. ods. 6, III.1. ods. 7 alebo III.1. 
ods. 8 a všetky ďalšie kritériá spôsobilosti uvedené v prílohe I alebo dohode o štipendiu.  

3. Výberové konanie  

a) Zverejnenie voľných miest 

Výzvy na predloženie návrhov súvisiace so štipendiami, ktoré sú k dispozícii pre skúsených 
výskumných pracovníkov v rámci projektu sa inzerujú vhodným spôsobom, vrátane 
zverejnenia na internetových stránkach požadovaných Komisiou.  

b) Výberové kritériá  

Príjemca musí zabezpečiť, aby sa skúsení výskumní pracovníci vybrali v rámci verejných, 
priehľadných, nestranných a rovnoprávnych výberových konaní.   
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III. 4 – Správy a výsledky 

Okrem ustanovení článku 3 a článku II.3, predloží príjemca za každé vykazované obdobie 
v polovici projektu priebežnú správu o pokroku. 

Na konci každého vykazovaného obdobia predloží príjemca za každého skúseného 
výskumného pracovníka tieto informácie týkajúce sa projektu:  

• meno a kontaktné údaje, pohlavie a štátnu príslušnosť, 

• celkovú dĺžku štipendia a čas strávený počas konkrétneho vykazovaného obdobia 
ako aj každé obdobie pozastavenia alebo predčasné ukončenie štipendia, 

• dátum vymenovania a povahu z hľadiska štatútu (pracovná zmluva alebo grant), 

• sídlo, v ktorom sa aktivity vykonávali, 

• implementovanú schému mobility (nástupná, reintegračná a/alebo výstupná fáza). 

III. 5 – Dôvernosť  

Príjemca zabezpečí, aby skúsený výskumný pracovník a hostiteľská organizácia mali 
rovnaké práva a dodržiavali rovnaké povinnosti ako príjemca, ako sa uvádza v článku II.8.  

III. 6 – Propagácia    

Príjemca zabezpečí, aby skúsený výskumný pracovník a hostiteľská organizácia mali 
rovnaké práva a dodržiavali rovnaké povinnosti ako príjemca, ako sa uvádza v článku II.11. 
Okrem toho sa vyžaduje, aby sa vo vybratých programoch oprávnene udelené štipendiá 
označili textom „spolufinancované aktivitami Marie Curie“. 

ČASŤ B – FINANČNÉ USTANOVENIA  

III. 7. – Finančný príspevok Spoločenstva 
Pevne stanovená suma na skúseného výskumného pracovníka a rok určená pre každý typ 
mobility, ktorá zahŕňa aj náklady na riadenie a nepriame náklady, ktoré vynaložil príjemca 
na riadenie programu súvisiaceho s projektom a/alebo hostiteľská organizácia na realizáciu 
štipendia udeleného v rámci projektu, ako sa ustanovuje v prílohe I k tejto dohode o grante. 

Príspevky sa v prípade potreby upravia v pomere k častiam období dohody o štipendiu 
oprávnených na financovanie podľa dohody o grante. 
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ČASŤ C – PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

III.8. – Prístupové práva 

Okrem ustanovení článkov II.29 – 30 príjemca zabezpečí skúsenému výskumnému 
pracovníkovi bezplatne prístupové práva k východiskovým znalostiam a novým znalostiam, 
ak sú východiskové znalosti alebo nové znalosti potrebné na jeho odbornovzdelávacie 
aktivity v oblasti výskumu. 

III. 9. – Nezlučiteľné alebo obmedzujúce záväzky  

Príjemca čo možno najskôr informuje skúseného výskumného pracovníka o každom 
obmedzení, ktoré môže prípadne podstatne ovplyvniť udelenie prístupových práv. 
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