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BILAGA III 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

 

 

 MARIE CURIE-PROGRAMMETS SAMFINANSIERING AV 
REGIONALA, NATIONELLA ELLER INTERNATIONELLA 

PROGRAM 

 

III.1 – Definitioner  

Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller följande definitioner i detta bidragsavtal: 

1. program: ett regionalt, nationellt eller internationellt program som genom stipendier 
finansierar erfarna forskares mobilitet över gränserna.  

2. värdorganisation: juridisk person där den erfarne forskaren bedriver 
forskarutbildning i samband med inkommande mobilitet, utgående mobilitet eller 
återintegreringsmobilitet. 

3. forskarutbildning: den forskarutbildning och karriärutveckling som den erfarne 
forskaren ska ägna sig åt inom ramen för projektet enligt beskrivningen i 
stipendieavtalet. 

4. stipendieavtal: det avtal som undertecknas mellan antingen stödmottagaren, 
värdorganisationen eller någon annan juridisk person som anges i programmet och 
den erfarne forskaren, och som fastställer villkoren för bedrivandet av 
forskarutbildningen samt de rättigheter och skyldigheter som gäller i samband med 
denna. 

5. erfarna forskare: professionella forskare som 1) redan avlagt doktorsexamen, 
oberoende av hur lång tid det tagit att avlägga den, eller 2) har minst fyra års 
forskningserfarenhet (motsvarande heltid), inklusive perioder med forskarutbildning, 
efter att ha avlagt den examen som formellt ger tillträde till doktorandstudier i det 
land där examen avlagts eller i det land där forskarutbildningen bedrivs, oavsett om 
målet var en doktorsexamen eller ej. 

6. inkommande mobilitet: den period en erfaren forskare tillbringar vid en 
värdorganisation belägen i en medlemsstat eller ett associerat land annat än det land 
där forskaren är medborgare eller är bosatt i enlighet med bilaga I till detta 
bidragsavtal. 

7. utgående mobilitet: den period en erfaren forskare tillbringar vid en 
värdorganisation belägen i en medlemsstat, ett associerat land eller ett tredje land 
annat än det land där forskaren är medborgare eller är bosatt, inklusive en eventuell 
återintegreringsfas, i enlighet med bilaga I till detta bidragsavtal. 
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8. återintegreringsmobilitet: den period en erfaren forskare, som är medborgare i en 
medlemsstat eller ett associerat land, tillbringar vid en värdorganisation belägen i en 
medlemsstat eller ett associerat land efter att ha bedrivit forskning i ett tredje land i 
minst tre år. 

DEL A: GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 

III.2 – Åtaganden  

Utöver de uppgifter som anges i artikel II.2 ska stödmottagaren se till följande:  

a) Varje erfaren forskare ska väljas ut enligt tillträdeskriterierna i artikel III.3 och i 
enlighet med programmets bestämmelser.  

b) För varje erfaren forskare ska ett stipendieavtal ingås för en period som inleds inom 
projektets löptid, gäller så länge forskarutbildningen pågår och överensstämmer med 
bidragsavtalets bestämmelser.  

c) Alla utbetalningar som den erfarne forskaren är berättigad till ska verkställas i enlighet 
med stipendieavtalet.  

d) Varje erfaren forskare som väljs ut inom ramen för projektet ska bedriva den 
forskarutbildning som anges i det stipendieavtal som ingåtts inom programmet. 

e) Varje erfaren forskare ska informeras om att hon eller han anses vara en Marie Curie-
stipendiat. 

f) Varje erfaren forskare ska omfattas av den socialförsäkringslagstiftning som är 
tillämplig enligt avdelning II i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971. 
 
Om den erfarne forskaren bedriver forskarutbildningen i ett land utanför EU ska 
stödmottagaren se till att den erfarne forskaren omfattas av ett socialförsäkringssystem 
som ger ett skydd som minst motsvarar det skydd som tillämpas för lokala forskare 
med liknande ställning, 

g) Varje erfaren forskare ska, på alla platser där forskarutbildningen bedrivs, omfattas av 
samma normer i fråga om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen som de som tillämpas för 
lokala forskare med liknande ställning. 

h) Varje erfaren forskare ska, under hela den period som stipendieavtalet omfattar, ha 
tillgång till de resurser – däribland infrastruktur, utrustning och produkter – som krävs 
för att bedriva forskarutbildningen. 

 
i) Värdorganisationen ska ha de resurser som nämns i punkt i och ska vid behov ställa 

dem till den erfarne forskarens förfogande under den period som stipendieavtalet 
omfattar. 

 
j) Den erfarne forskaren ska i rimlig omfattning bistås i fråga om alla formaliteter som 

krävs från berörda myndigheters sida. 
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k) Forskarutbildningen ska bedrivas i överensstämmelse med de etiska ramarna för 
sjunde ramprogrammet, all tillämplig lagstiftning, all relevant framtida lagstiftning, 
samt det särskilda programmet Människor i sjunde ramprogrammet.  

 
l) Kommissionen ska informeras om varje förändring i fråga om de uppgifter som har 

legat till grund för urvalet av programmet eller av den erfarne forskaren, särskilt när 
det gäller nivån på gemenskapens samfinansiering. 

 
m) Relevanta uppgörelser mellan värdorganisationen eller en juridisk person som anges i 

programmet och den erfarne forskaren under forskarutbildningen och därefter och som 
rör immateriella rättigheter, framför allt i fråga om tillgång till bakgrundsinformation, 
utnyttjande av förgrundsinformation samt publicitet och konfidentialitet, ska vara 
förenliga med bestämmelserna i artiklarna II.8, II.11, II.24–30 samt artiklarna III.5, 
III.6, III.8 och III.9. 

III.3 – Urval av erfarna forskare 

1. I enlighet med nedanstående villkor ska stödmottagaren se till att erfarna forskare väljs ut 
i enlighet med målen för projektet och den preliminärt fastställda fördelningen av 
gemenskapens finansiella bidrag enligt bilaga I.  

2. Tillträdeskriterier för erfarna forskare 

Den erfarne forskaren ska vid forskarutbildningens början uppfylla de krav på en erfaren 
forskare som anges i artikel III.1.5 samt de villkor i fråga om typen av transnationell 
mobilitet (utgående/inkommande/återintegrering) som anges i artiklarna III.1.6, III.1.7 eller 
III.1.8 och eventuella ytterligare tillträdeskriterier som anges i bilaga I eller i 
stipendieavtalet.  

3. Urvalsförfarande  

a) Offentliggörande av lediga tjänster 

Inbjudan att söka de stipendier som är tillgängliga för erfarna forskare inom ramen för 
projektet ska annonseras och offentliggöras på lämpligt sätt, däribland på de webbplatser 
som kommissionen begär. 

b) Urvalskriterier  

Stödmottagaren ska se till att erfarna forskare väljs ut genom öppet redovisade, 
överskådliga, opartiska och rättvisa förfaranden. 

III.4 – Rapporter och delresultat 

Utöver bestämmelserna i artikel 3 och artikel II.3 ska stödmottagaren för varje 
rapporteringsperiod lämna in en lägesrapport efter halva löptiden. 

Vid slutet av varje rapporteringsperiod ska stödmottagaren för varje erfaren forskare 
rapportera följande information med anknytning till projektet:  

• Namn, kontaktuppgifter, kön och medborgarskap. 
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• Den totala stipendieperioden och den tid som använts under den aktuella 
rapporteringsperioden samt eventuella tillfälliga avbrott eller förtida upphörande av 
stipendiet. 

• Tillsättningsdatum och ställning (anställningsavtal eller bidrag). 

• Plats där verksamheten har bedrivits. 

• Typ av mobilitet (inkommande, återintegrering och/eller utgående). 

III.5 – Konfidentialitet  

Stödmottagaren ska sörja för att den erfarne forskaren och värdorganisationen har samma 
rättigheter och uppfyller samma skyldigheter som stödmottagaren enligt artikel II.8.  

III.6 – Publicitet    

Stödmottagaren ska sörja för att den erfarne forskaren och värdorganisationen har samma 
rättigheter och uppfyller samma skyldigheter som stödmottagaren enligt artikel II.11. 
Dessutom ska det anges att stödberättigande stipendier som delas ut inom utvalda program 
”Samfinansieras genom Marie Curie-åtgärder”. 

DEL B – FINANSIELLA BESTÄMMELSER  

III.7 – Gemenskapens finansiella bidrag 
I bilaga I till detta bidragsavtal fastställs för varje typ av mobilitet ett fast belopp per år för 
erfarna forskare. I detta belopp ingår även förvaltningskostnader och indirekta kostnader 
som stödmottagaren har för programförvaltningen i samband med projektet och/eller som 
värdorganisationen har för genomförandet av de stipendier som delas ut inom projektet. 

Beloppen ska vid behov anpassas proportionellt till delperioder inom stipendieavtalet som 
berättigar till finansiering enligt bidragsavtalet. 

DEL C – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

III.8. – Nyttjanderätt 

Utöver bestämmelserna i artiklarna II.29–30 gäller att stödmottagaren ska sörja för att den 
erfarne forskaren kostnadsfritt har nyttjanderätt till bakgrunds- och förgrundsinformation, 
om han eller hon behöver denna bakgrunds- eller förgrundsinformation i sin 
forskarutbildning. 
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III.9 – Oförenliga eller begränsande åtaganden  

Stödmottagaren ska se till att den erfarne forskaren snarast möjligt underrättas om varje 
inskränkning som, beroende på omständigheterna, i väsentlig grad skulle kunna påverka 
beviljandet av nyttjanderätt. 
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