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PRILOGA III 

POSEBNE DOLOČBE 

 

 

SOFINANCIRANJE REGIONALNIH, NACIONALNIH IN 
MEDNARODNIH PROGRAMOV MARIE CURIE 

 

III.1 – Opredelitve pojmov  

Poleg opredelitev pojmov iz člena II.1 se za ta sporazum o dodelitvi sredstev uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov: 

1. Program: pomeni regionalni, nacionalni ali mednarodni program, v okviru katerega 
je s podeljevanjem štipendij financirana nadnacionalna mobilnost izkušenih 
raziskovalcev.  

2. Organizacija gostiteljica: je pravni subjekt, kjer izkušeni raziskovalec opravlja 
dejavnosti raziskovanega usposabljanja med vhodno mobilnostjo, izhodno 
mobilnostjo ali mobilnostjo ponovne vključitve. 

3. Dejavnosti raziskovalnega usposabljanja: pomenijo dejavnosti, povezane z 
raziskovalnim usposabljanjem in poklicnim razvojem, ki se izkušenemu raziskovalcu 
zagotovijo v okviru projekta, kot je opisano v sporazumu o štipendiji. 

4. Sporazum o štipendiji: pomeni sporazum, ki ga podpišeta upravičenec ali 
organizacija gostiteljica ali kateri koli pravni subjekt, opredeljen v programu, in 
izkušeni raziskovalec ter v katerem so določeni pogoji za izvajanje dejavnosti 
raziskovalnega usposabljanja ter pravice in dolžnosti obeh strani. 

5. Izkušeni raziskovalci: pomenijo poklicne raziskovalce: 1) ki že imajo doktorat, ne 
glede na čas, ki so ga potrebovali za njegovo pridobitev, ali 2) imajo vsaj 4 leta 
izkušenj na področju raziskovanja (polni delovni čas), vključno z obdobjem 
raziskovalnega usposabljanja, potem, ko so pridobili diplomo, ki jim formalno 
dovoljuje, da začnejo z doktoratom v državi, v kateri so pridobili diplomo, ali v 
državi, kjer je zagotovljeno raziskovalno usposabljanje, ne glede na to, ali je 
predviden doktorat ali ne. 

6. Vhodna mobilnost: pomeni obdobje, ki ga izkušeni raziskovalec preživi v prostorih 
organizacije gostiteljice v državi članici ali pridruženi državi, ki ni država njegovega 
državljanstva ali prebivališča, v skladu s Prilogo I k temu sporazumu o dodelitvi 
sredstev. 

7. Izhodna mobilnost: pomeni obdobje, ki ga izkušeni raziskovalec preživi v prostorih 
organizacije gostiteljice v državi članici, pridruženi državi ali tretji državi, ki ni 
država njegovega državljanstva ali prebivališča, vključno z morebitnim obdobjem 
ponovne vključitve, v skladu s Prilogo I k temu sporazumu o dodelitvi sredstev. 
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8. Mobilnost ponovne vključitve: pomeni obdobje, ki ga izkušeni raziskovalec, ki je 
državljan države članice ali pridružene države, preživi v prostorih organizacije 
gostiteljice v državi članici ali pridruženi državi, potem ko je najmanj tri leta 
opravljal raziskave v tretji državi. 

DEL A: IZVAJANJE PROJEKTA 

III.2 – Obveznosti glede izvajanja  

Poleg obveznosti iz člena II.2. upravičenec zagotovi:  

a) da je vsak izkušeni raziskovalec izbran v skladu z merili za upravičenost iz člena III.3 
in pravili programa;  

b) da se za vsakega izkušenega raziskovalca sklene sporazum o štipendiji za obdobje, ki 
se začne v času izvajanja projekta in obsega izvajanje dejavnosti raziskovalnega 
usposabljanja, ta sporazum pa je v skladu z določbami sporazuma o dodelitvi sredstev;  

c) da so vsa plačila, do katerih je upravičen izkušeni raziskovalec, opravljena v skladu s 
sporazumom o štipendiji;  

d) da vsak izkušeni raziskovalec, ki je izbran v okviru projekta, opravlja dejavnosti 
raziskovalnega usposabljanja, kot je določeno v sporazumu o štipendiji, podeljeni v 
okviru programa; 

e) da je vsak izkušeni raziskovalec obveščen o tem, da je obravnavan kot kandidat za 
štipendijo Marie Curie; 

f) da je vsak izkušeni raziskovalec zavarovan v skladu z veljavnimi določbami o socialni 
varnosti iz naslova II Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971. 
 
Kadar izkušeni raziskovalec opravlja dejavnosti raziskovalnega usposabljanja v državi, 
ki ni članica EU, upravičenec zagotovi, da je izkušeni raziskovalec vključen v sistem 
socialne varnosti, ki mu zagotavlja najmanj enako varnost, kot jo imajo lokalni 
raziskovalci na podobnih položajih;  

g) da za vsakega izkušenega raziskovalca na katerem koli kraju opravljanja dejavnosti 
raziskovalnega usposabljanja veljajo enaki standardi glede varnosti in zdravja pri delu 
kot za lokalne raziskovalce, ki so na podobnem položaju; 

h) da ima vsak izkušeni raziskovalec med trajanjem sporazuma o štipendiji dostop do 
sredstev, tudi infrastrukture, opreme in izdelkov, za opravljanje dejavnosti 
raziskovalnega usposabljanja; 

 
i) da ima organizacija gostiteljica med trajanjem sporazuma o štipendiji sredstva iz točke 

h) in da ta sredstva po potrebi na voljo izkušenemu raziskovalcu. 
 

j) da je izkušenemu raziskovalcu zagotovljena ustrezna pomoč pri vseh upravnih 
postopkih, ki jih zahtevajo zadevni organi; 
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k) da se dejavnosti raziskovalnega usposabljanja izvajajo v skladu z etičnim okvirom 
sedmega okvirnega programa, vso veljavno zakonodajo, vso ustrezno prihodnjo 
zakonodajo in posebnim programom sedmega okvirnega programa Ljudje;  

 
l) da je Komisija obveščena o vseh spremembah glede informacij, na podlagi katerih je 

bil program ali izkušeni raziskovalec izbran, zlasti glede ravni sofinanciranja 
Skupnosti; 

 
m) da so ustrezne ureditve med organizacijo gostiteljico ali katerim koli pravnim 

subjektom, opredeljenim v programu, in izkušenim raziskovalcem med dejavnostmi 
raziskovalnega usposabljanja in po njih, ki zadevajo pravice intelektualne lastnine in 
zlasti dostop do že obstoječega znanja, uporabo novega znanja, obveščanje javnosti in 
zaupnost, v skladu z določbami iz členov II.8, II.11, II.24 do II.30 ter členov III.5, III.6, 
III.8 in III.9. 

III.3 – Izbor izkušenih raziskovalcev 

1. Upravičenec v skladu s spodaj navedenimi pogoji zagotovi, da so izkušeni raziskovalci 
izbrani v skladu s cilji projekta in okvirno distribucijo finančnega prispevka Skupnosti iz 
Priloge I.  

2. Merila za upravičenost izkušenih raziskovalcev 

Izkušeni raziskovalec mora ob začetku dejavnosti raziskovalnega usposabljanja izpolnjevati 
zahteve za izkušenega raziskovalca, opredeljene v členu III.1.5, in pogoje glede vrste 
izvedene nadnacionalne mobilnosti (vhodna ali izhodna mobilnost ali mobilnost ponovne 
vključitve), opredeljene v členih III.1.6, III.1.7 ali III.1.8, ali katera koli dodatna merila za 
upravičenost, opredeljena v Prilogi I sporazuma o štipendiji.  

3. Izbirni postopek  

a) Objava prostih delovnih mest 

Razpisi v zvezi s štipendijami za izkušene raziskovalce v okviru projekta so ustrezno 
oglaševani in objavljeni, tudi na spletnih straneh, ki jih zahteva Komisija. 

b) Merila za izbor  

Upravičenec mora zagotoviti, da so izkušeni raziskovalci izbrani na podlagi odprtih, 
preglednih, nepristranskih in pravičnih izbirnih postopkov. 

III.4 – Poročila in končni rezultati 

Poleg izpolnjevanja določb iz člena 3 in člena II.3 upravičenec za vsako obdobje poročanja 
predloži vmesno poročilo o napredku. 

Na koncu vsakega obdobja poročanja upravičenec za vsakega izkušenega raziskovalca 
sporoči naslednje informacije, povezane s projektom:  

• ime in kontaktne podatke, spol in državljanstvo; 
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• celotno trajanje štipendije in čas, ki ga je izkušeni raziskovalec preživel v zadevnem 
obdobju poročanja, ter morebitno obdobje prekinitve ali predčasno prenehanje 
štipendije; 

• datum začetka zaposlitve in status (pogodba o zaposlitvi ali podpora); 

• kraj, kjer so potekale dejavnosti; 

• vrsta izvedene mobilnosti (vhodna mobilnost, mobilnost ponovne vključitve in/ali 
izhodna mobilnost). 

III.5 – Zaupnost  

Upravičenec zagotovi, da imata izkušeni raziskovalec in organizacija gostiteljica enake 
pravice in izpolnjujeta enake obveznosti kot upravičenec, kakor je navedeno v členu II.8.  

III.6 – Obveščanje javnosti  

Upravičenec zagotovi, da imata izkušeni raziskovalec in organizacija gostiteljica enake 
pravice in izpolnjujeta enake obveznosti kot upravičenec, kakor je navedeno v členu II.11. 
Poleg tega morajo imeti štipendije, podeljene v okviru izbranih programov, oznako 
„Sofinancirano z ukrepi Marie Curie“. 

DEL B – FINANČNE DOLOČBE  

III.7 – Finančni prispevek Skupnosti 
V Prilogi I tega sporazuma o dodelitvi sredstev je naveden stalni znesek na izkušenega 
raziskovalca na leto, glede na vrsto mobilnosti, ter vključuje tudi stroške upravljanja in 
neposredne stroške upravičenca zaradi s projektom povezanega upravljanja programa in/ali 
organizacije gostiteljice zaradi izvajanja štipendij, podeljenih v okviru projekta.  

Nadomestila se po potrebi prilagodijo sorazmerno delom obdobij sporazuma o štipendiji, za 
katere je na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev mogoče dodeliti finančno pomoč. 

 

DEL C – PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 

III.8 – Pravice dostopa 

Upravičenec poleg izpolnjevanja določb iz členov II.29–30 zagotovi, da izkušeni 
raziskovalec brezplačno uživa pravice dostopa do že obstoječega in novega znanja, če je to 
že obstoječe ali novo znanje potrebno za opravljanje njegovih dejavnosti raziskovalnega 
usposabljanja. 
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III.9 – Nezdružljive ali omejevalne obveznosti  

Upravičenec čim prej obvesti izkušenega raziskovalca o kakršnih koli omejitvah, ki bi lahko 
pomembno vplivale na odobritev pravic dostopa glede na okoliščine. 
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