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III PRIEDAS  

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS 

MARIE CURIE PRAMONĖS IR AKADEMINĖS 
BENDRUOMENĖS PARTNERYSTĖ IR 

SĄSAJOS 

[DAUGIAU KAIP VIENAS GAVĖJAS] 

III.1. Apibrėžtys 

Be II.1 straipsnyje pateiktų apibrėžčių, šiame dotacijos susitarime taikomos šios apibrėžtys: 

1. Susitarimas – pagal III.4 straipsnio nuostatas atitinkamo (-ų) gavėjo (-ų) ir mokslo 
darbuotojo sudarytas rašytinis susitarimas. 

2. Kilmės vieta – vieta, kurioje mokslo darbuotojas gyveno arba vykdė savo pagrindinę 
veiklą tada, kai priėmė paskyrimą į dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklą, 
jeigu jis gyveno ar vykdė savo pagrindinę veiklą toje vietoje ne trumpiau kaip 12 mėnesių 
iki tos datos. Priešingu atveju kilmės vieta yra jo pilietybės šalies sostinė. Jeigu mokslo 
darbuotojas turi daugiau kaip vieną pilietybę, kilmės vieta yra šalies, kurioje mokslo 
darbuotojas per penkerius metus iki paskyrimo dalyvauti projekte gyveno ilgiausiai, 
sostinė. 

3. Pirminė organizacija gavėja – gavėjas, kuriam mokslo darbuotojas dirba kaip personalo 
narys arba yra naujai jo įdarbintas. 

4. Priimančioji organizacija gavėja – gavėjas, priimantis mokslo darbuotoją personalo 
narį komandiruotės laikotarpiu. 

5. Tėvystės atostogos – su motinyste ar tėvyste susijusių atostogų, kurių mokslo 
darbuotojas eina pagal III.4.1 straipsnio g punkte nurodytą įstatymą, laikotarpis. 

6. Mokslo darbuotojas personalo narys – pradedantysis arba patyręs mokslo darbuotojas, 
kurį jo pirminė organizacija gavėja atrinko iš personalo narių dalyvauti projekto 
dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veikloje. Jeigu su mokslo tyrimais 
susijusioje veikloje dalyvauja techninis ir vadovaujantis personalas, jie prilyginami 
pradedantiesiems arba patyrusiems mokslo darbuotojams atsižvelgiant į jų profesinio 
patyrimo lygį. 

7. Naujai įdarbintas mokslo darbuotojas – personalui nepriklausantis patyręs mokslo 
darbuotojas, kurį pirminė organizacija gavėja įdarbina dalyvauti projekto dalijimosi 
žiniomis ir tarpsektorinio judumo veikloje. 
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8. Pradedantysis mokslo darbuotojas – mokslo darbuotojas per pirmuosius ketverius savo 
mokslo darbuotojo karjeros metus (skaičiuojant pagal visos darbo dienos ekvivalentą), 
įskaitant mokslo darbuotojo mokymo laikotarpį, skaičiuojant nuo laipsnio, kuriuo jam 
oficialiai suteikiama teisė siekti daktaro laipsnio šalyje, kurioje gautas tas laipsnis, arba 
šalyje, kurioje vykdoma dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veikla, gavimo 
dienos, neatsižvelgiant į tai, ar ketinama siekti daktaro laipsnio. 

9. Patyręs mokslo darbuotojas – mokslo darbuotojas, kuris 1) jau įgijo daktaro laipsnį, 
neatsižvelgiant į tam laipsniui gauti skirtą laiką arba kuris 2) gavęs laipsnį ir tokiu būdu 
įgijęs teisę siekti daktaro laipsnio šalyje, kurioje gautas laipsnis (diplomas), arba šalyje, 
kurioje vykdoma dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veikla, sukaupė mažiausiai 
ketverių metų mokslinių tyrimų patirtį (skaičiuojant pagal visos darbo dienos 
ekvivalentą). 

10. Mokslo darbuotojas – reikalavimus atitinkantis profesionalus pradedantysis arba 
patyręs mokslo darbuotojas, kurį gavėjas atrinko ir paskyrė dalyvauti projekte. 

11. Dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veikla – su mokslo darbuotoju 
įgyvendinant projektą susijusi veikla, kaip aprašyta susitarime. 

12. Komandiruotės laikotarpis – mokslo darbuotojo personalo nario priimančiojoje 
organizacijoje gavėjoje įgyvendinant projektą praleistas laikotarpis. 

13. Darbo programa – metinė programa, kurią priėmė Komisija specialiajai programai 
„Žmonės“ (2007–2013 m.) įgyvendinti ir kurioje numatytas kvietimas teikti paraiškas, 
pagal kurį pateikta paraiška, kuri yra šio dotacijos susitarimo dalykas. 
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A DALIS. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

III.2. Veiklos įsipareigojimai 

1. Be II.2.4 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų, konsorciumas: 

a) imasi visų būtinų ir pagrįstų priemonių, kad mažiausiai 40 % projekto mokslo darbuotojų 
būtų moterys; 

b) organizuoja savo atstovo ir Komisijos laikotarpio vidurio peržiūros posėdį. Gavėjas ne 
vėliau kaip prieš du mėnesius susitaria su Komisija dėl posėdžio datos, vietos ir 
darbotvarkės; 

c) priima sprendimus dėl atitinkamoje I priedo lentelėje pateikto orientacinio į projektą 
atrinktinų mokslo darbuotojų veiklos mėnesių paskirstymo perskirstymo ir iš anksto praneša 
Komisijai apie visus tokius pakeitimus pateikdamas atnaujintą lentelę. Komisija pasilieka 
teisę nepritarti siūlomam perskirstymui, jeigu manoma, kad tai pakenks tinkamam projekto 
įgyvendinimui. 

2. Be II.3 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų, pirminė organizacija gavėja: 

a) pagal susitarimą su priimančiąja organizacija gavėja, susijusia su mokslo darbuotojų 
personalo narių skyrimu, pasirenka kiekvieną mokslo darbuotoją pagal III.3 straipsnyje 
nustatytus tinkamumo kriterijus, kurie užtikrina, kad kiekvienas mokslo darbuotojas atitiktų 
tinkamumo kriterijus skiriant jį dalyvauti projekte; 

b) kartu su priimančiąja organizacija gavėja, susijusia su mokslo darbuotojų personalo narių 
skyrimu, sudaro susitarimą su kiekvienu dalyvauti projekte paskirtu mokslo darbuotoju pagal 
III.4 straipsnio nuostatas; 

c) priima naujai įdarbintą mokslo darbuotoją susitarime nustatytu (-ais) laikotarpiu (-iais); 

d) užtikrina, kad naujai įdarbintas mokslo darbuotojas būtų apdraustas pagal socialinio 
draudimo teisės aktus, taikytinus pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 1408/71 II antraštinę dalį. Jeigu naujai įdarbintas mokslo darbuotojas vykdys projekto 
dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklą ne ES valstybėje narėje, pirminė 
organizacija gavėja užtikrina, kad naujai įdarbintas mokslo darbuotojas būtų apdraustas 
pagal socialinio draudimo schemą, kurios užtikrinama apsauga bent jau prilygsta apsaugai, 
taikomai panašias pareigas einantiems vietos mokslo darbuotojams; 

e) užtikrina, kad naujai įdarbintam mokslo darbuotojui taikomi tokie pat saugos ir sveikatos 
darbe standartai, kaip ir panašias pareigas einantiems vietos mokslo darbuotojams; 

f) pagal III.4 straipsnyje numatytą susitarimą per nustatytą terminą atlieka visus mokėjimus, 
už kuriuos ji yra atsakinga; 

g) per viso dotacijos susitarimo laikotarpį turi priemonių, įskaitant infrastruktūrą, įrenginius 
ir produktus, reikalingų projektui atitinkamose mokslo ir technikos srityse įgyvendinti ir 
prireikus leidžia naujai įdarbintam mokslo darbuotojui naudotis tomis priemonėmis; 

h) teikia mokslo darbuotojams pagrįstą pagalbą atliekant visas atitinkamų pirminės 
organizacijos gavėjos valdžios institucijų reikalaujamas administracines procedūras, taip pat 
visas komandiruotės laikotarpiams būtinas administracines procedūras, pavyzdžiui, dėl vizų 
ir darbo leidimų, kurių reikalauja atitinkamos priimančiosios organizacijos gavėjos šalies 
valdžios institucijos; 
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i) užtikrina, kad kiekvienas mokslo darbuotojas dirbtų pagal projektą susitarime nustatytu 
laikotarpiu; 

j) pasitelkusi sutartines priemones užtikrina, kad būtų vykdomas įsipareigojimas mažiausiai 
12 mėnesių priimti mokslo darbuotoją personalo narį jam sugrįžus po komandiruotės 
laikotarpio ir prieš komandiruotės laikotarpį galiojusi jo paskyrimo sutartis nebūtų 
nutraukta mažiausiai 12 mėnesių po komandiruotės laikotarpio; 

k) imasi priemonių užtikrinti, kad kiekvienas mokslo darbuotojas mokslo darbuotojo 
dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklos pabaigoje užpildytų Komisijos pateiktus 
vertinimo klausimynus; 

l) praėjus dvejiems metams po projekto pabaigos kreipiasi į kiekvieną mokslo darbuotoją ir 
paprašo jo užpildyti Komisijos pateiktus paskesnio vertinimo klausimynus; 

m) bent trejus metus po projekto pabaigos saugo ir atnaujina mokslo darbuotojų informaciją 
ryšiams; 

n) persiunčia Komisijai užpildytus šios dalies l ir m punktuose nurodytus klausimynus ir, 
Komisijai paprašius, šios dalies n punkte nurodytą informaciją. 

3. Be II.3.2 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų, kiekviena priimančioji organizacija gavėja: 

a) pagal III.4 straipsnio nuostatas kartu su pirmine organizacija gavėja sudaro susitarimą su 
kiekvienu mokslo darbuotoju personalo nariu, kurį pagal projektą priima komandiruotės 
laikotarpiu, ir priima atitinkamą mokslo darbuotoją personalo narį susitarime nustatytu (-
ais) laikotarpiu (-iais); 

b) per laikotarpį, kurį mokslo darbuotojas personalo narys pagal projektą praleidžia 
priimančiojoje organizacijoje gavėjoje, užtikrina, kad mokslo darbuotojas personalo narys 
būtų apdraustas pagal socialinio draudimo teisės aktus, taikytinus pagal 1971 m. birželio 
14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 II antraštinę dalį. Jeigu šis laikotarpis 
praleidžiamas ne ES valstybėje narėje, priimančioji organizacija gavėja užtikrina, kad 
mokslo darbuotojas personalo narys būtų apdraustas pagal socialinio draudimo schemą, 
kurios užtikrinama apsauga bent jau prilygtų apsaugai, taikomai panašias pareigas 
einantiems vietos mokslo darbuotojams; 

c) komandiruotės laikotarpiu užtikrina, kad mokslo darbuotojui personalo nariui būtų 
taikomi tokie pat saugos ir sveikatos darbe standartai, kaip ir panašias pareigas einantiems 
vietos mokslo darbuotojams; 

d) pagal III.4 straipsnyje numatytą susitarimą nustatytu terminu atlieka visus mokėjimus, už 
kuriuos ji yra atsakinga; 

e) per viso dotacijos susitarimo laikotarpį turi priemonių, įskaitant infrastruktūrą, įrenginius 
ir produktus, reikalingų projektui atitinkamose mokslo ir technikos srityse įgyvendinti, ir 
prireikus leidžia mokslo darbuotojui personalo nariui naudotis tomis priemonėmis; 

f) teikia mokslo darbuotojui personalo nariui pagrįstą pagalbą atliekant visas atitinkamų 
priimančiosios organizacijos gavėjos šalies valdžios institucijų reikalaujamas 
administracines procedūras, pavyzdžiui, dėl vizų ir darbo leidimų; 

g) užtikrina, kad kiekvienas mokslo darbuotojas personalo narys dirbtų pagal projektą 
susitarime nustatytu laikotarpiu; 

h) imasi visų būtinų ir pagrįstų priemonių užtikrinti, kad pasibaigus komandiruotės 
laikotarpiui mokslo darbuotojas personalo narys grįžtų į savo pirminę organizaciją gavėją. 
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4. Be II.3 straipsnyje nustatytų įsipareigojimų, kiekvienas gavėjas praneša Komisijai apie 
visus įvykius, kurie gali daryti įtaką projekto įgyvendinimui ir Bendrijos teisėms, bei apie 
visas aplinkybes, darančias įtaką Dalyvavimo taisyklėse ir Finansiniame reglamente 
nurodytoms dalyvavimo taisyklėms ir bet kokiems dotacijos susitarimo reikalavimams, 
įskaitant: 

–  bet kokį kontrolės pakeitimą; 

–  bet kokį su susitarimu susijusį reikšmingą pakeitimą; 

–  bet kokį pakeitimą, susijusį su informacija, kurios pagrindu atrinktas mokslo darbuotojas; 

–  tėvystės atostogas mokslo darbuotojo prašymu ir jų pasekmes pagal taikytinus 
nacionalinės teisės aktus, visų pirma apie jų trukmę, finansinį poveikį bei teisinius ir 
sutartinius gavėjo įsipareigojimus per tą laikotarpį. 

III.3. Mokslo darbuotojo (-ų) atranka 

1. Vadovaudamasi projekto tikslais ir I priede nurodytu orientaciniu paskirstymu, pirminė 
organizacija gavėja pagal susitarimą su atitinkama priimančiąja organizacija gavėja atrenka 
reikalingą mokslo darbuotojų skaičių pagal toliau nustatytas sąlygas. 

2. Naujai įdarbinto (-ų) mokslo darbuotojo (-ų) tinkamumo kriterijai: 

Kad atitiktų reikalavimus, kiekvienas naujai įdarbintas mokslo darbuotojas, atitinkamai 
pirminei organizacijai gavėjai paskiriant jį dalyvauti projekte, turi atitikti visus toliau 
nurodytus kriterijus. 

a) Pilietybė 

Mokslo darbuotojas gali būti Bendrijos valstybės narės, asocijuotosios šalies arba bet kurios 
kitos trečiosios šalies pilietis (-ė). 

b) Judumas 

Naujai įdarbintas mokslo darbuotojas neturi būti šalies, kurioje yra pirminė organizacija 
gavėja, pilietis (-ė). 

Jeigu naujai įdarbintas mokslo darbuotojas turi daugiau kaip vieną pilietybę, jį gali priimti 
toje jo pilietybės šalyje, kurioje jis negyveno ankstesnius penkerius metus, esanti pirminė 
organizacija gavėja. 

Skiriant mokslo darbuotoją dalyvauti projekte, jis turėjo gyventi pirminės organizacijos 
gavėjos šalyje ar vykdyti joje savo pagrindinę veiklą ne ilgiau kaip 12 mėnesių per trejus 
metus prieš jo paskyrimą dalyvauti projekte. Į trumpas viešnages, pavyzdžiui, atostogas, 
neatsižvelgiama. 

Kaip bendros taisyklės išimtis, valstybės narės ar asocijuotosios šalies pilietybę turintis 
mokslo darbuotojas gali atlikti savo dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklą savo 
pilietybės šalyje, jeigu gali pateikti įrodymų, kad jis mažiausiai trejus iš ketverių metų iki 
paskyrimo dalyvauti projekte teisėtai gyveno ir vykdė savo pagrindinę veiklą ne valstybėje 
narėje arba neasocijuotojoje šalyje. Tačiau bendradarbiaujant daugiau nei dviem dalyviams, 
gali būti leistinas riboto lygio tarpsektorinis judumas tarp dviejų dalyvių toje pačioje 
valstybėje narėje arba asocijuotojoje šalyje atsižvelgiant į Darbo programoje nustatytas 
sąlygas ir ribas. 
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Šios judumo taisyklės netaikomos, jeigu naujai įdarbintą mokslo darbuotoją paskiria 
tarptautinė Europos interesų organizacija, tarptautinė organizacija arba Jungtinis tyrimų 
centras. 

c) Kvalifikacija ir mokslinių tyrimų patirtis 
 
Kad atitiktų reikalavimus, naujai įdarbintas mokslo darbuotojas turi būti patyręs mokslo 
darbuotojas.  

3. Mokslo darbuotojo (-ų) personalo nario (-ių) tinkamumo kriterijai 

a) Judumas 

Skiriant mokslo darbuotoją personalo narį dalyvauti projekte, jis neturi būti gyvenęs 
priimančiosios organizacijos gavėjos šalyje ar vykdęs (vykdžiusi) joje savo pagrindinę veiklą 
ilgiau kaip 12 mėnesių trejus metus prieš paskyrimą dalyvauti projekte. Į trumpas viešnages, 
pavyzdžiui, atostogas, neatsižvelgiama. 

b) Kvalifikacija ir mokslinių tyrimų patirtis 

Kad atitiktų reikalavimus komandiruotės laikotarpiu, mokslo darbuotojas personalo narys 
turi būti pradedantysis arba patyręs mokslo darbuotojas, be to, jis turi būti mažiausiai 
12 mėnesių (skaičiuojant pagal visos darbo dienos ekvivalentą) nepertraukiamai dirbęs 
pirminės organizacijos gavėjos patalpose. 

4. Mokslo darbuotojų dalijimosi perduodamomis žiniomis ir tarpsektorinio judumo veikloje 
tinkamumo kriterijai 

a) Trukmė 

Naujai įdarbinti mokslo darbuotojai gali būti paskirti dalyvauti projekte ne trumpiau kaip 
vieneriems metams ir ne daugiau kaip dvejiems metams (skaičiuojant pagal visos darbo 
dienos ekvivalentą). 

Mokslo darbuotojo personalo nario komandiruotės laikotarpis gali trukti ne trumpiau kaip 
2 mėnesius ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius (skaičiuojant pagal visos darbo dienos 
ekvivalentą). 

Mokslo darbuotojas dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklai privalo skirti visą 
darbo laiką. Mokslo darbuotojui gali būti leista skirti savo dalijimosi žiniomis ir 
tarpsektorinio judumo veiklai ne visą darbo laiką tik dėl tinkamai pagrįstų priežasčių, 
susijusių su asmeninėmis ar šeiminėmis aplinkybėmis. 

Projektui įgyvendinti skirtas laikotarpis gali būti suskirstytas į kelias viešnages, kurių 
bendra trukmė neviršija 24 mėnesių bei projekto trukmės. Kiekvieno etapo trukmė turi būti 
svarbi dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklai ir sudaryti neatsiejamą jos dalį 
arba turi būti pagrįsta mokslo darbuotojo šeiminėmis aplinkybėmis. 

b) Turinys 

Į dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklą turi būti įtraukta I priede apibrėžto 
projekto veikla mokslo ir technologijų srityje. 
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5. Atrankos procedūra 

a) Atrankos kriterijai 

Pagal susitarimą su priimančiąja organizacija gavėja, susijusia su komandiruotės 
laikotarpiais, pirminė organizacija gavėja turi atrinkti mokslo darbuotojus taikydama 
atviras, skaidrias, nešališkas ir teisingas atrankos procedūras, remdamasi: 

–  jų moksliniais gebėjimais ir jų mokslinių tyrimų patirties I priede nustatytoje mokslinių 
tyrimų srityje svarba; 

–  jų gebėjimu vykdyti dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklą ir 

–  jų atitiktimi reikalaujamiems mokslo darbuotojo tinkamumo kriterijams, kaip apibrėžta šio 
straipsnio 2 ir 3 dalyse. 

b) Lygios galimybės 

Pagal III.2.1 straipsnio a dalį gavėjai stengiasi užtikrinti deramą moterų dalyvavimą, 
atrankos metu sudarydami iš tikrųjų lygias vyrų ir moterų galimybes dalyvauti projekte. 

Tad jie ieško kandidačių ir ragina jas dalyvauti ir, taikydami šios dalies a punkte nurodytus 
atrankos kriterijus, ypač stengiasi išvengti diskriminavimo dėl lyties. 

III.4. Gavėjų santykiai su mokslo darbuotoju 

1. Susitarime pagal dotacijos susitarimą nustatomos dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio 
judumo veiklos įgyvendinimo sąlygos ir atitinkamos mokslo darbuotojo, pirminės 
organizacijos gavėjos ir, komandiruotės laikotarpiams, atitinkamos priimančiosios 
organizacijos gavėjos teisės ir pareigos. 

Dotacijos susitarimas, įskaitant visas galimas pataisas, pridedamas prie susitarimo. 
Atitinkamas (-i) gavėjas (-ai) turi saugoti susitarimą II.21.3 straipsnyje nurodytą laikotarpį, 
kad būtų galima tinkamai atlikti auditą. 

Paskyrę mokslo darbuotoją dalyvauti projekte ir bet kuriuo atveju prieš II.4.1 straipsnyje 
nustatytą terminą atitinkami gavėjai per koordinatorių persiunčia Komisijai pasirašytą 
pareiškimą dėl susitarimo ir šio dotacijos susitarimo atitikties. Vadovaudamasis Komisijos 
nurodyta forma ir tvarka, koordinatorius užregistruoja paskyrimą ir atnaujina turimų laisvų 
vietų sąrašą ir aprašymą. 

Neatsižvelgiant į Bendrijos teisės aktų jau reglamentuojamus konkrečius klausimus, 
susitarime visų pirma nurodoma: 

a) už dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklos priežiūrą pirminėje organizacijoje 
gavėjoje ir, jei taikoma, priimančiojoje organizacijoje gavėjoje atsakingo (-ų) mokslininko 
(-ų) vardas ir pavardė bei šios veiklos aprašymas (santrauka); 

b) sumos, kurias mokslo darbuotojas turi teisę gauti iš pirminės organizacijos gavėjos 
komandiruotės laikotarpiams pagal šį dotacijos susitarimą ir mokslo darbuotojui mokėtinų 
sumų mokėjimo tvarka. Susitarime nurodomos sumos, kurias mokslo darbuotojas turi teisę 
gauti iš pirminės organizacijos gavėjos komandiruotės laikotarpiams. Taikomi 
priimančiajai organizacijai gavėjai taikytini korekciniai koeficientai; 

c) kiekviena atitinkamo vieno ar abiejų gavėjų mokslo darbuotojui mokama papildoma 
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išmoka šiam projektui įgyvendinti ir tos sumos mokėjimo tvarka; 

d) bet kokia atskaityta suma, jei tai pagrįsta teisės aktuose; 

e) kad mokslo darbuotojui už savo dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklą 
neleidžiama gauti jokių kitų pajamų išskyrus gautąsias iš gavėjo (-ų) pagal šios dalies b ir 
c punktus; 

f) jeigu mokėjimai atliekami ne eurais, o nacionaline valiuta, taikytas (-i) perskaičiavimo ir 
valiutos keitimo kursas (-ai), įskaitant orientacinio kurso dieną (-as) ir šaltinį (-ius); 

g) susitarimui taikytini įstatymai; 

h) užtikrinamas mokslo darbuotojo socialinis draudimas; 

i) nuostatos dėl kasmetinių atostogų ir atostogų dėl ligos pagal gavėjo, kurio patalpose 
atliekama dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veikla, vidaus tvarkos taisykles; 

j) kad mokslo darbuotojas turi skirti savo dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo 
veiklai visą darbo laiką, išskyrus atvejus, kai dėl tinkamai pagrįstų priežasčių, susijusių su 
asmeninėmis ar šeiminėmis aplinkybėmis, šiai veiklai skiriama mažiau laiko; 

k) dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklos aprašymas ir tvarkaraštis, jeigu tokia 
veikla suskirstyta į kelis atskirus etapus; 

l) bendra susitarimo trukmė, mokslo darbuotojui suteikiamo statuso pobūdis ir to statuso 
suteikimo data, jeigu laikomasi III.2.2 straipsnio d ir e punktuose, III.2.3 straipsnio b bei 
c punktuose ir III.7.1 straipsnio a punkte nustatytų reikalavimų ir darbo sąlygos panašios į 
sąlygas, kurios suteikiamos panašias pareigas einantiems vietos mokslo darbuotojams; 

m) vieta (-os), kurioje (-iose) bus vykdoma dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo 
veikla; 

n) kad mokslo darbuotojas kuo skubiau praneša atitinkamam (-iems) gavėjui (-ams) apie 
aplinkybes, kurios gali turėti poveikį dotacijos susitarimo arba susitarimo vykdymui, kaip 
antai nėštumas ar liga, galinti tiesiogiai daryti įtaką susitarimo įgyvendinimui; 

o) dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklos metu ir jai pasibaigus gavėjo (-ų) ir 
mokslo darbuotojo sudaryti susitarimai, susiję su intelektinės nuosavybės teisėmis, visų 
pirma su prieiga prie pirminių žinių, naujų žinių naudojimusi, viešumu ir konfidencialumu, 
jeigu tokie susitarimai atitinka II.9, 12, 25–33 straipsnių ir III.5, 6, 8 ir 9 straipsnių 
nuostatas; 

p) aiški pirminės organizacijos gavėjos garantija, kad paskyrimo sutartis, galiojusi prieš 
komandiruotės laikotarpį, tebegalios bent 12 mėnesių komandiruotės laikotarpiui 
pasibaigus; 

q) mokslo darbuotojo personalo nario įsipareigojimas sugrįžti į pirminės organizacijos 
gavėjos patalpas bent 12 mėnesių; 

r) kad mokslo darbuotojas įsipareigoja užpildyti, pasirašyti ir persiųsti pirminei 
organizacijai gavėjai III.2.2 straipsnio l ir m punktuose minėtus vertinimo ir paskesnio 
vertinimo klausimynus; 

s) kad mokslo darbuotojas įsipareigoja trejus metus po projekto pabaigos pranešti pirminei 
organizacijai gavėjai apie visus savo kontaktinės informacijos pokyčius; 
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t) kad mokslo darbuotojas skelbdamas visą susijusią medžiagą ar naudodamas kitas 
priemones pagal III.7 straipsnį patvirtins gavęs Bendrijos paramą pagal Marie Curie 
pramonės ir akademinės bendruomenės sąsajų ir partnerystės programą. 

2. Šio straipsnio 1 dalies b punkte minėta mokėjimo tvarka pagrįsta mėnesio mokėjimo už 
praėjusį laikotarpį principu, jeigu ji neprieštarauja šio straipsnio 1 dalies g punkte minėtiems 
taikytiniems teisės aktams. Pagal šią tvarką turi būti numatyti mokėjimai mokslo darbuotojui 
nuo jo paskyrimo pradžios ir visų mokslo darbuotojui skirtų sumų mokėjimas ne vėliau kaip 
projekto pabaigoje. 

III.5. Konfidencialumas 

Gavėjai užtikrina, kad mokslo darbuotojas turėtų tokias pat teises ir vykdytų tokius pat 
įsipareigojimus, kaip ir atitinkamas gavėjas, kaip nurodyta II.9 straipsnyje. 

III.6. Viešumas 

Gavėjai užtikrina, kad mokslo darbuotojas turėtų tokias pat teises ir vykdytų tokius pat 
įsipareigojimus, kaip ir atitinkamas gavėjas, kaip nurodyta II.12 straipsnyje. 

B DALIS. FINANSINĖS NUOSTATOS 

III.7. Tinkamos finansuoti išlaidos 

Padengti išlaidas pagal dotacijos susitarimą gali būti prašoma, jeigu tos išlaidos atitinka 
II priedo B dalyje pateiktas nuostatas. 

Visų pirma Komisija gali padengti su dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veikla, 
atliekama pagal projektą, susijusias išlaidas šia tvarka: 

1. Mokslo darbuotojų veiklos tinkamos finansuoti išlaidos 

I priede nustatyta pagal Darbo programoje nurodytus taikytinus orientacinius išmokų 
dydžius apskaičiuota vienodo dydžio suma, kuri skirta tik mokslo darbuotojams, paskirtiems 
dalyvauti projekto veikloje, neatsižvelgiant į papildomas išmokas, kurias gavėjas (-ai) gali 
sumokėti mokslo darbuotojams. 

Ši vienodo dydžio suma nustatyta remiantis mokslo darbuotojo paskyrimu visam darbo 
laikui projektui įgyvendinti (jeigu skiriama ne visai darbo dienai, išmokos patikslinamos 
proporcingai projektui įgyvendinti faktiškai skirtam laikui) ir paskirstoma taip: 
a) Mėnesinė išmoka pragyvenimo išlaidoms padengti dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio 
judumo veiklos laikotarpiu: pirminė organizacija gavėja komandiruotės laikotarpiu pagal 
susitarimą su priimančiąja organizacija gavėja ir pagal atitinkamoje I priedo lentelėje 
pateiktą orientacinį paskirstymą gali paskirti mokslo darbuotoją dalyvauti veikloje pagal 
darbo sutartį arba suteikti jam statusą, lygiavertį statusui asmens, gaunančio nustatyto 
dydžio stipendiją, kuri apskaičiuojama pagal Darbo programoje nustatytas sumas. 
 

Į Darbo programoje pagal darbo sutartį įdarbintiems mokslo darbuotojams nurodytus 
orientacinius išmokų dydžius įtraukti visi pagal šiam susitarimui svarbius nacionalinės teisės 
aktus privalomi atskaitymai. Kiekvienas mokslo darbuotojui siūlomas statusas, kuris yra 
lygiavertis nustatyto dydžio stipendijai, turi atitikti taikytinus priimančiosios organizacijos 
gavėjos teisės aktus ir užtikrinti, kad mokslo darbuotojui būtų garantuota bent 1971 m. 



7 BP Marie Curie susitarimas – III priedas 
2 versija 

 10

birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 4 straipsnio 1 dalies a, b, ir e 
punktuose numatytose srityse taikoma socialinė apsauga, išlaidos kuriai nebūtinai 
apmokamos iš stipendijos. 

Naujai įdarbinti mokslo darbuotojai skiriami dalyvauti veikloje pagal darbo sutartį, išskyrus 
tinkamai dokumentais pagrįstus atvejus arba kai tokia galimybė draudžiama pagal 
nacionalines taisykles. Jeigu negalima pasirašyti darbo sutarties, gavėjas skiria mokslo 
darbuotoją dalyvauti veikloje suteikdamas jam nustatyto dydžio stipendijos gavėjui 
lygiavertį statusą, laikydamasis nurodytų metinių dydžių. 

b) Išmoka judumo išlaidoms padengti per dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo 
veiklos laikotarpį, kurią sudaro: 

– mėnesinė judumo išmoka, kuri nustatoma atsižvelgiant į mokslo darbuotojo šeiminę padėtį 
jo paskyrimo metu, su sąlyga, kad mokslo darbuotojas fiziškai persikėlė į kitą šalį 
komandiruotės laikotarpio arba įdarbinimo pradžioje arba per mažiau nei 12 mėnesių iki 
paskyrimo dalyvauti projekte. Darbo programoje nustatytos judumo išmokos taikomos šių 
kategorijų mokslo darbuotojams: 

– mokslo darbuotojui, turinčiam su šeima susijusių išlaidų (santuoka ar santuokai 
lygiaverčio statuso santykiai, kurie pripažįstami pagal taikytinus teisės aktus pagal 
III.4.1 straipsnio g punktą arba pagal mokslo darbuotojo pilietybės šalies teisės aktus) ir 
(arba) išlaidų vaikams išlaikyti; 

– mokslo darbuotojui, neturinčiam išlaidų šeimai išlaikyti. 

Siekiant atsižvelgti į šalies (-ių), kurioje (-iose) mokslo darbuotojas vykdo dalijimosi 
žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklą, pragyvenimo išlaidas ir nacionalinę atlyginimo 
struktūrą, minėtoms mėnesinėms išmokoms pragyvenimo ir judumo išlaidoms padengti 
taikomi Darbo programoje numatyti korekciniai koeficientai. 

Komisija pasilieka teisę taikyti įgyvendinamiems dotacijos susitarimams peržiūrėtus ir 
pataisytus Darbo programoje paskelbtus korekcinius koeficientus, jeigu koeficientas 
padidėja 10 % ar daugiau. Bendrijos finansinis įnašas atitinkamai koreguojamas atliekant 
galutinį mokėjimą. 

Be to, teisę gauti mėnesinę judumo išmoką turintis mokslo darbuotojas taip pat gauna 
išmoką kelionės išlaidoms padengti, kuri apskaičiuojama pagal atstumą tarp jo kilmės vietos 
ir atitinkamo gavėjo patalpų, kuriose jis vykdo dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo 
veiklą, ir kuri skiriama kiekvienam 12 mėnesių arba trumpesniam laikotarpiui, kai paskutinis 
laikotarpis yra trumpesnis nei 12 mėnesių. Pirmoji išmoka kelionės išlaidoms padengti turėtų 
būti sumokėta po paskyrimo, o paskui kiekvienais paskesniais metais. 
 
Taikomi Darbo programoje nustatyti dydžiai, kurie pagrįsti tiesioginiu atstumu (tiesia linija) 
kilometrais tarp kilmės vietos ir atitinkamo gavėjo patalpų. 

c) Viena išmoka karjeros raidai naujai įdarbintam mokslo darbuotojui, jeigu jis skiriamas 
vykdyti projekto veiklą bent vienerius metus. Taikoma Darbo programoje nustatyta išmoka 
karjeros raidai. 

Jeigu susitarimas sustabdomas dėl tėvystės atostogų, Komisija, gavusi rašytinį atitinkamo (-
ų) gavėjo (-ų) prašymą, gali nuspręsti pakoreguoti mokslo darbuotojui skiriamą Bendrijos 
finansinį įnašą atsižvelgdama į konkretų atvejį. Apskaičiuotas mėnesio įnašas neviršija 
kompensacijos, kurią mokslo darbuotojas gauna pagal savo III.4.1 straipsnio g ir h punktuose 
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minėtą socialinį draudimą, sumos ir III.7.1 straipsnio a dalyje nustatyto įnašo sumos 
skirtumo. 

Komisija gali padengti su kita pagal projektą atlikta veikla susijusias išlaidas šia tvarka: 

2. Gavėjų veiklos tinkamos finansuoti išlaidos 

a) I priede nustatyta pagal Darbo programoje nurodytus orientacinius išmokų dydžius 
apskaičiuota vienodo dydžio išmoka su projekto vykdymu, mokslo darbuotojų dalyvavimu 
mokslinių tyrimų ir žinių perdavimo veikloje ir gavėjų koordinavimu susijusioms išlaidoms 
padengti. 

b) I priede nustatyta pagal Darbo programoje nurodytus orientacinius išmokų dydžius 
apskaičiuota vienodo dydžio išmoka su tarptautinių konferencijų, seminarų ir renginių, 
kuriuose gali dalyvauti konsorciumui nepriklausantys mokslo darbuotojai, organizavimu 
susijusioms išlaidoms padengti. 

c) Projekto valdymo veiklos išlaidų padengimas: didžiausia Bendrijos įnašo dalis, kurios 
gali būti prašoma šioms projekto išlaidoms padengti – 3 %. 

3. MVĮ įrenginių išlaidos 

Faktinės projekte kaip gavėjas (-ai) dalyvaujančių MVĮ išlaidos nedideliems įrenginiams 
įsigyti gali būti padengtos, jeigu tos išlaidos tinkamai pagrįstos ir gautas išankstinis 
Komisijos sutikimas, ir tos išlaidos sudaro ne daugiau kaip 10 % atitinkamai mažajai ar 
vidutinei įmonei gavėjai skiriamos Europos bendrijos įnašo dalies. 

4. Netiesioginės išlaidos 

Netiesioginėms projekto išlaidoms padengti pagal dotacijos susitarimą gali būti prašoma 
vienodo dydžio suma, sudaranti 10 % tiesioginių tinkamų finansuoti išlaidų, neįskaitant 
tiesioginių tinkamų finansuoti subrangos išlaidų ir trečiųjų šalių pateiktų išteklių, kurie 
nenaudojami gavėjo patalpose, sąnaudų. 

Nukrypstant nuo 5.2 straipsnio, mokslo darbuotojo atliekamai veiklai skirtų išmokų lėšos 
negali būti perkeltos priskiriant jas prie gavėjo veiklai skirtų sumų. 
 

C DALIS. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 

III.8. Prieigos teisės 

Be II.30–33 straipsnių nuostatų, gavėjai užtikrina, kad mokslo darbuotojas galėtų 
nemokamai naudotis prieigos prie pirminių ir naujų žinių teisėmis, jeigu tos pirminės ar 
naujos žinios reikalingos jo dalijimosi žiniomis ir tarpsektorinio judumo veiklai vykdyti. 

III.9. Nesuderinami arba ribojantys įsipareigojimai 

Gavėjai, turintys suteikti prieigos teises, kuo skubiau praneša mokslo darbuotojui apie visus 
apribojimus, kurie gali turėti esminį poveikį suteikiant prieigos teises. 
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