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ANNESS III 

DISPOŻIZZJONIJIET 

SPEĊIFIĊI 

SĦUBIJA U MOGĦDIJIET BEJN L-
INDUSTRIJA U L-AKKADEMJA 
MARIE CURIE 

[DIVERSI BENEFIĊJARJI] 

III. 1 - Definizzjonijiet 

Minbarra d-definizzjonijiet fl-Artikolu II.1, id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw għal dan il-
ftehim tal-għotja: 

1. Ftehim: tfisser il-ftehim bil-miktub konkluż bejn il-benefiċjarju/i konċernat(i), u 
riċerkatur, skont l-Artikolu III.4. 

2. Post tal-oriġini: tfisser il-post fejn kien qed joqgħod ir-riċerkatur jew fejn kien qed 
iwettaq l-attività ewlenija tiegħu/tagħha meta ħa l-ħatra fil-bidu tal-attivitajiet ta’ qsim 
ta' għarfien u ta’ mobbiltà intersettorjali tiegħu/tagħha sakemm hu/hi ma kienx joqgħod 
jew iwettaq l-attività ewleninja tiegħu/tagħha għal inqas minn 12-il xahar f’dan il-post 
eżatt qabel din id-data. Fil-każ tal-aħħar, il-post tal-oriġini huwa l-belt kapitali tal-pajjiż 
tan-nazzjonalità tiegħu/tagħha. Fil-każ ta’ riċerkatur li għandu aktar minn nazzjonalità 
waħda, il-post tal-oriġini huwa l-belt kapitali tal-pajjiż fejn ir-riċerkatur kien qed 
joqgħod għall-itwal perjodu matul l-aħħar 5 snin qabel ir-reklutaġġ tiegħu/tagħha. 

3. Organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini tfisser il-benefiċjarju li r-riċerkatur huwa 
membru tal-persunal jew rekluta ġdid tiegħu. 

4. Organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti tfisser il-benefiċjarju li jospita lir-riċerkatur 
membru tal-persunal għall-perjodu ta' sekondar. 

5. Liv għall-ġenituri: tfisser il-perjodu ta’ liv marbut ma’ maternità jew paternità li għandu 
jittieħed mir-riċerkatur skont il-liġi msemmija fl-Artikolu III.4.1.g). 

6. Riċerkatur membru tal-persunal: tfisser riċerkatur novizz jew riċerkatur tal-esperjenza 
magħżul minn fost il-membri tal-persunal mill-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini 
tiegħu/tagħha biex igawdi mill-attivitajiet ta’ qsim ta' għarfien u ta’ mobbiltà 
intersettorjali tal-proġett. Fil-każ ta' persunal tekniku u maniġerjali involut f'attivitajiet 
relatati mar-riċerka, għandhom jiġu assimilati għal riċerkatur novizz jew ta' esperjenza 
skont il-livell ta' esperjenza professjonali tagħhom. 

7. Riċerkatur reklutat ġdid tfisser riċerkatur tal-esperjenza li mhux membru tal-persunal 
irreklutat mill-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini biex igawdi mill-attivitajiet ta' 
qsim ta' għarfien u ta' mobbiltà intersettorjali tal-proġett. 
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8. Riċerkatur novizz tfisser riċerkatur fl-ewwel 4 snin (ekwivalenti għal full-time) tal-
karriera tar-riċerka tagħhom, inkluż il-perjodu ta’ taħriġ fir-riċerka, li jibda mid-data 
meta tinkiseb il-lawrija li formalment tintitolah/tintitolaha biex jibda/tibda dottorat jew 
fil-pajjiż li fih inkisbet il-lawrija jew fil-pajjiż li fih hemm ipprovduti l-attivitajiet ta’ 
qsim ta' għarfien u ta’ mobbiltà intersettorjali, irrispettivament minn jekk ikun hemm 
jew ma jkunx hemm ħsieb għal dottorat. 

9. Riċerkatur tal-esperjenza tfisser riċerkatur 1) li diġà għandu dottorat, minkejja ż-żmien 
li jkun ħa biex jiksbu jew 2) li għandu tal-anqas 4 snin esperjenza fir-riċerka 
(ekwivalenti għal full-time) wara li kiseb il-lawrija li formalment tippermettilu li jibda 
dottorat fil-pajjiż li fih inkisbet il-lawrija/id-diploma fil-pajjiż fejn jiġu pprovduti l-
attivitajiet ta' qsim ta' għarfien u ta' mobbiltà intersettorjali. 

9. Riċerkatur: tfisser riċerkatur professjonista novizz jew tal-esperjenza eliġibbli magħżul 
u maħtur minn benefiċjarju biex jipparteċipa fil-proġett. 

11. Attivitajiet ta’ qsim ta' għarfien u ta’ mobbiltà intersettoralji: tfissru l-attivitajiet 
relatati mar-riċerkatur skont il-proġett kif deskritt fil-ftehim. 

12. Perjodu ta’ sekondar: tfisser il-perjodu li r-riċerkatur membru tal-persunal qatta’ 
f'organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti taħt il-proġett. 

13. Programm ta' Ħidma: tfisser il-programm annwali adottat mill-Kummissjoni għall-
implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku Nies (2007-2013) u li jipprovdi għas-sejħa 
tal-proposti li għaliha ġie ppreżentat is-suġġett ta' dan il-ftehim tal-għotja. 
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PARTI A: L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT 

III. 2 – Obbligi tal-prestazzjoni 

1. Flimkien mal-obbligazzjonijiet identifikati fl-Artikolu II.2.4, il-konsorzju għandu: 

a) jieħu l-miżuri kollha neċessarji u raġonevoli biex jirrekluta fil-proġett minn tal-anqas 
40 % riċerkaturi nisa; 

b) jorganizza laqgħa ta' nofs it-terminu bejn ir-rappreżentanti tiegħu u l-Kummissjoni. Il-
benefiċjarju għandu jiftiehem mal-Kummissjoni dwar id-data, il-post u l-aġenda għal-
laqgħa minn tal-inqas xahrejn qabel il-laqgħa; 

c) jieħu deċiżjonijiet dwar kwalunkwe distribuzzjoni mill-ġdid tal-allokazzjoni indikattiva 
tar-riċerkaturi-xhur li għandhom jintgħażlu fuq il-proġett skont it-tabella rispettiva fl-
Anness I, u jgħarrfu minn qabel lill-Kummissjoni bi kwalunkwe trasferimenti permezz tas-
sottomissjoni ta' tabella aġġornata. Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma taċċettax ir-
ridistribuzzjoni proposta, f'każijiet meqjusa ta' detriment għall-implimentazzjoni tajba tal-
proġett. 

2. Minbarra l-obbligi identifikati fl-Artikolu II.3, l-organizzazzjoni benefiċjarja tal-
oriġinigħandha: 

a) tagħżel, bi qbil mal-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti konċernata għar-riċerkaturi 
membri tal-persunal, kull riċerkatur skont il-kriterji ta' eliġibbiltà mogħtija fl-Artikolu III.3 
billi tiżgura li kull riċerkatur jissodisfa l-kriterji ta' eliġibbiltà meta ssir il-ħatra taħt il-
proġett; 

b) tikkonkludi, flimkien mal-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti konċernata għar-
riċerkaturi membri tal-persunal, ftehim ma’ kull riċerkatur maħtur taħt il-proġett, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu III.4; 

c) tospita lir-riċerkatur irreklutat ġdid għall-perjodu/i speċifikat/i fil-ftehim; 

d) tiżgura li r-riċerkatur irreklutat ġdid huwa kopert skont il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali 
applikabbli skont it-Titolu II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-
14 ta' Ġunju 1971. Fejn ir-riċerkatur irreklutat ġdid se jwettaq l-attivitajiet ta' qsim ta' 
għarfien u mobbiltà intersettorjali tal-proġett f'pajiż li mhux Stat Membru tal-UE, l-
organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini għandha tiżgura li r-riċerkatur irreklutat ġdid huwa 
kopert skont skema ta' sigurtà soċjali li tipprovdi minn tal-inqas protezzjoni bħal dik ta' 
riċerkaturi lokali li għandhom pożizzjoni simili; 

e) tiżgura li r-riċerkatur irreklutat ġdid igawdi, l-istess standards ta’ sigurtà u saħħa 
okkupazzjonali bħal dawk mogħtija lir-riċerkaturi lokali li għandhom pożizzjoni simili; 

f) twettaq, sad-dati dovuti, skont il-ftehim ipprovdut fl-Artikolu III.4, il-pagamenti kollha li 
hija responsabbli għalihom; 

g) tipprovdi, tul il-ftehim ta’ għotja kollu, il-mezzi, inklużi l-infrastruttura, it-tagħmir u l-
prodotti, biex jiġi implimentat il-proġett fl-oqsma xjentifiċi u tekniċi konċernati u biex 
tqiegħed dawn il-mezzi għad-dispożizzjoni tar-riċerkatur irreklutat ġdid, kif ikun meħtieġ; 

h) tipprovdi għajnuna raġonevoli lir-riċerkaturi fil-proċeduri amministrattivi kollha 
meħtieġa mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż tal-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini kif 
ukoll fil-proċeduri amminstrattivi kollha meħtieġa għall-perjodi ta' sekondar, bħall-viżi u l-
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permessi għax-xogħol meħtieġa mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż tal-organizzazzjoni 
benefiċjarja ospitanti; 

i) tiżgura li kull riċerkatur jaħdem taħt il-proġett għaż-żmien speċifikat fil-ftehim; 

j) tiżgura b’mezzi kuntrattwali l-impenn li tospita lir-riċerkatur membru tal-persunal meta 
jiġi lura wara l-perjodu ta' sekondar għal tal-anqas 12-il xahar u żżommlu fis-seħħ il-
kuntratt tal-ħatra tiegħu qabel il-perjodu ta' sekondar għal tal-anqas 12-il xahar wara l-
perjodu ta' sekondar; 

k) tieħu l-miżuri biex tiżgura li kull riċerkatur jimla l-kwestjonarji ta’ evalwazzjoni 
pprovduti mill-Kummissjoni, fl-aħħar tal-attivitajiet ta' qsim ta' għarfien u ta' mobbiltà 
intersettorjali tar-riċerkatur; 

l) tikkuntattja lil kull riċerkatur sentejn wara li jintemm il-proġett sabiex tistiednu jimla l-
kwestjonarji ta' segwitu, ipprovduti mill-Kummissjoni; 

m) tirreġistra u taġġorna, għal tal-anqas tliet snin wara li jintemm il-proġett, id-dettalji ta’ 
kuntatt tar-riċerkaturi; 

n) tgħaddi lill-Kummissjoni l-kwestjonarji mimlija msemmija fil-punt l) u m) ta’ dan il-
paragrafu kif ukoll it-tagħrif imsemmi fil-punt n) ta' dan il-paragrafu meta jintalab; 

3. Minbarra l-obbligi identifikati fl-Artikolu II.3.2, kull organizzazzjoni benefiċjarja 
ospitanti għandha: 

a) tikkonkludi, flimkien mal-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini ftehim ma' kull 
riċerkatur membru tal-persunal ospitat għall-perjodu ta' sekondar taħt il-proġett, skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu III.4 u tospita lir-riċerkatur membru tal-persunal konċernat 
għall-perjodu/i speċifikat/i fil-ftehim; 

b) matul il-perjodu li riċerkatur membru tal-persunal iqatta' fl-organizzazzjoni benefiċjarja 
ospitanti taħt il-proġett, tiżgura li r-riċerkatur membru tal-persunal huwa kopert taħt il-
leġiżlazzjoni applikabbli tas-sigurtà soċjali skont it-Titolu II tar-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta' Ġunju 1971. Fejn dan il-perjodu jitqatta' f'pajjiż li 
mhux Stat Membru tal-UE, l-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti għandha, tiżgura li r-
riċerkatur membru tal-persunal huwa kopert skont skema ta' sigurtà soċjali li toffri tal-
anqas l-istess protezzjoni bħal dik ta' riċerkaturi lokali li għandhom pożizzjoni simili; 

c) tul il-perjodu ta’ sekondar, tiżgura li r-riċerkatur membru tal-persunal igawdi, l-istess 
standards ta' sigurtà u ta' saħħa okkupazzjonali bħal dawk mogħtija lir-riċerkaturi lokali li 
għandhom pożizzjoni simili; 

d) twettaq, sad-dati dovuti, skont il-ftehim ipprovdut fl-Artikolu III.4, il-pagamenti kollha li 
hija responsabbli għalihom; 

e) tipprovdi, tul il-ftehim ta’ għotja kollu, il-mezzi, inklużi l-infrastruttura, it-tagħmir u l-
prodotti, biex jiġi implimentat il-proġett fl-oqsma xjentifiċi u tekniċi konċernati u biex 
tqiegħed dawn il-mezzi għad-dispożizzjoni tar-riċerkatur membru tal-persunal, kif ikun 
meħtieġ; 

f) tipprovdi għajnuna raġonevoli lir-riċerkatur membru tal-persunal fil-proċeduri 
amministrattivi kollha bħall-viżi u permessi tax-xogħol meħtieġa mill-awtoritajiet rilevanti 
tal-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti; 

g) tiżgura li kull riċerkatur membru tal-persunal se jaħdem taħt il-proġett għaż-żmien 
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speċifikat fil-ftehim; 

h) tieħu l-miżuri kollha neċessarji u raġonevoli biex tiżgura li r-riċerkatur membru tal-
persunal wara l-perjodu ta’ sekondar jirritorna fl-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini. 

4. Minbarra l-obbligi identifikati fl-Artikolu II.3, kull benefiċjarju għandu jgħarraf lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe avveniment li jista’ jaffettwa l-implimentazzjoni tal-proġett u d-
drittijiet tal-Komunità u bi kwalunkwe ċirkostanza li taffettwa l-kundizzjonijiet tal-
parteċipazzjoni msemmija fir-Regoli għall-Parteċipazzjoni, ir-Regolamentazzjoni 
Finanzjarja u kwalunkwe rekwiżit tal-ftehim tal-għotja, inkluż: 

- kwalunkwe tibdil fil-kontroll; 

- kwalunkwe modifikazzjoni sinifikanti marbuta ma’ xi ftehim; 

- kwalunkwe modifikazzjoni marbuta mat-tagħrif li jkun serva bħala bażi għall-għażla ta' 
riċerkatur; 

- liv għall-ġenituri fuq it-talba ta' riċerkatur u l-konsegwenzi tiegħu skont 
il-liġi nazzjonali applikabbli, b'mod partikolari t-tul taż-żmien, l-implikazzjonijiet finanzjarji 
u l-obbligi legali u 
kuntrattwali tal-benefiċjarju matul dan il-perjodu. 

III. 3 – Għażla tar-riċerkatur/i 

1. Skont il-kundizzjonijiet imsemmija hawn taħt, l-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini 
għandha tagħżel, bi qbil mal-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti konċernata l-għadd ta’ 
riċerkaturi meħtieġa skont l-għanijiet tal-proġett u t-tqassim indikattiv kif imsemmi fl-
Anness I. 

2. Kriterji dwar l-eliġibbiltà tar-riċerkatur(i) irreklutat/i ġdid/ġodda: 

Biex ikun eleġibbli, kull riċerkatur irreklutat ġdid għandu fl-istess ħin jissodisfa l-kriterji li 
ġejjin meta ssir il-ħatra mill-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini konċernata fil-qafas ta’ 
dan il-proġett. 

a) Nazzjonalità 

Ir-riċerkatur jista' jkun ċittadin ta' Stat Membru tal-Komunità, ta' Pajjiż Assoċjat jew ta' 
kwalunkwe pajjiż terz ieħor. 

b) Mobbiltà 

Ir-riċerkatur irreklutat ġdid ma għandux ikun ċittadin ta' Stat li fih tinsab l-organizzazzjoni 
benefiċjarja tal-oriġini. 

F’każ li riċerkatur irrekluta ġdid ikollu aktar minn nazzjonalità waħda, hu jkun jista’ jiġi 
ospitat minn xi organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini li tinsab fil-pajjiż taċ-ċittadinanza 
tiegħu li ma kienx qed joqgħod fih tul il-5 snin ta’ qabel. 

Meta ssir il-ħatra, ir-riċerkatur ma jistax kien qed joqgħod jew jagħmel l-attività ewlenija 
tiegħu/tagħha fil-pajjiż tal-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini għal aktar minn 12-il 
xahar fit-3 snin eżatt qabel ir-reklutaġġ tiegħu taħt il-proġett. Żjajjar qosra bħal vakanzi ma 
jitqisux. 

B'eċċezzjoni għar-regola ġenerali, riċerkatur li għandu nazzjonalità minn Stat Membru jew 
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Pajjiż Assoċjat jista' jwettaq l-attivitajiet tiegħu ta' qsim ta' għarfien u ta’ mobbiltà 
intersettorjali fil-pajjiż tan-nazzjonalità tiegħu jekk jista' jagħti xhieda li turi li kien joqgħod 
b'mod legali u kellu/kellha l-attività ewlenija tiegħu f’xi Pajjiż li mhux Assoċjat għal 
talanqas tlieta mill-aħħar erba’ snin eżatt qabel il-ħatra tiegħu. Madankollu, fil-kuntest ta' 
kollaborazzjoni stabbilita bejn żewġ parteċipanti jew aktar, jista' jiġi permess livell limitat ta' 
mobbiltà intersettorjali bejn żewġ parteċipanti fl-istess Stat Membru jew pajjiż Assoċjat, bil-
kundizzjonijiet u fil-limiti stabbiliti fil-Programm ta' Ħidma. 

Dawn ir-regoli ta’ mobbiltà ma japplikawx meta riċerkatur irreklutat ġdid jinħatar minn 
organizzazzjoni internazzjonali b’interess Ewropew, organizzazzjoni internazzjonali jew il-
JRC. 

c) Kwalifiki u esperjenza fir-riċerka 

Biex ikun eliġibbli, ir-riċerkatur irreklutat ġdid għandu jkun riċerkatur ta' esperjenza 3. 

Kriterji dwar l-eliġibbiltà ta’ riċerkatur(i) membru tal-persunal 

a) Mobbiltà 

Meta ssir il-ħatra, ir-riċerkatur membru tal-persunal ma jistax ikun għex jew wettaq l-
attività ewlenija tiegħu fil-pajjiż tal-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti, għal aktar minn 
12-il xahar fit-3 snin eżatt qabel il-ħatra tiegħu taħt il-proġett. Żjajjar qosra bħal vakanzi ma 
jitqisux. 

b) Kwalifika u esperjenza fir-riċerka 

Biex ikun eleġibbli għall-perjodu ta’ sekondar, riċerkatur membru tal-persunal għandu jkun 
wieħed novizz jew riċerkatur tal-esperjenza u, barra minn hekk, irid ikun ilu attiv 
kontinwament għal tal-anqas 12-il xahar (ekwivalenti għal full-time) fil-bini tal-
organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini. 

4. Kriterji dwar l-eliġibbiltà tal-attivitajiet tar-riċerkatur ta' qsim ta' għarfien uattivitajiet ta' 
mobbiltà 

a) Tul ta' żmien 

Riċerkaturi rreklutati ġodda jistgħu jinħatru taħt il-proġett għal tal-anqas sena sa massimu 
ta’ sentejn (ekwivalenti għal full-time). 

Il-perjodu ta' sekondar imwettaq minn xi riċerkatur membru tal-persunal jista' jkun twil 
talanqas xahrejn sa massimu ta' 24 xahar (ekwivalenti għal full-time). 

Ir-riċerkatur irid jiddedika lilu nnifsu b'mod full-time għall-attivitajiet ta’ qsim ta' għarfien 
u ta' mobbiltà intersettorjali. Għal raġunijiet iġġustifikati b'mod validu biss marbuta ma' 
ċirkostanzi personali jew familjari, ir-riċerkatur jista' jitħalla jiddedika lilu nnifsu b'mod 
part-time għall-attivitajiet ta' qsim ta' għarfien u ta' mobbiltà intersettorjali. 

Il-perjodu iddedikat għall-proġett jista’ jinqasam f’diversi żjajjar li ma jaqbżux l-24 xahar 
bħala total u li ma jdumux aktar mit-tul tal-proġett. It-tul ta’ kull fażi għandu jkollha 
sinifikat għall-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u ta' mobbiltà intersettorjali u jiffurmaw parti 
koerenti minnhom jew ikunu ġġustifikati abbażi ta' raġunijiet familjari tar-riċerkatur. 

b) Kontenut 

L-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u ta’ mobbiltà intersettorjali għandhom ikunu magħmula 



FP7 Ftehim tal-Għotja Marie Curie – Anness III 
It-2 Verżjoni 

 7

minn attivitajiet fi ħdan qasam xjentifiku u teknoloġiku fil-qafas tal-proġett definit fl-
Anness I. 

5. Il-proċedura tal-għażla 

a) Il-kriterji tal-għażla 

L-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini bi qbil mal-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti 
konċernata għall-perjodu ta' sekondar trid tagħżel lir-riċerkaturi, skont proċeduri ta' għażla 
miftuħa, trasparenti, imparzjali u ġusti, abbażi ta': 

- il-ħiliet xjentifiċi tagħhom u r-rilevanza tal-esperjenza tar-riċerka tagħhom mal-qasam tar-
riċerka stipulat fl-Anness I; 

- l-abilità tagħhom biex jagħmlu l-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u ta' mobbiltà 
intersettorjali u 

- il-konformità tagħhom mal-kriterji meħtieġa għall-eliġibbiltà tar-riċerkatur kif definit fil-
paragrafu 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu. 

b) Opportunitajiet indaqs 

Skont l-Artikolu III.2.1.a), il-benefiċjarji għandhom jagħmlu ħilithom sabiex jiżguraw 
rappreżentazzjoni femminili ġusta billi jippromwovu opportunitajiet ta' aċċess verament 
ugwali bejn l-irġiel u n-nisa matul l-għażla kollha. 

Għal dak il-għan, ifittxu u jħeġġu kandidati nisa u jagħtu, fl-applikazzjoni tal-kriterji tal-
għażla msemmija fil-punt a) ta’ dan il-paragrafu, attenzjoni partikolari sabiex jiżguraw li ma 
jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni bejn is-sessi. 

III. 4 – Ir-relazzjoni tal-benefiċjarji mar-riċerkatur 

1. Il-ftehim għandu jiddetermina, skont il-ftehim ta’ għotja l-kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u mobbiltà intersettorjali u d-drittijiet 
u l-obbligi rispettivi tar-riċerkatur, tal-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini u, għall-
perjodi ta’ sekondar, tal-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti konċernata. 

Il-ftehim ta’ għotja inkluż kull emenda possibbli għandhom jiġu annessi mal-ftehim. Kopja 
oriġinali tal-ftehim għandha tinżamm mill-benefiċjarju/i konċernat(i) għall-finijiet ta’ 
verifika għall-perjodu msemmi fl-Artikolu II.21.3. 

Wara l-ħatra tar-riċerkatur, u fi kwalunkwe każ qabel il-limitu ta' żmien definit fl-
Artikolu II.4.I, il-benefiċjarji konċernati għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni, permezz tal-
koordinatur, dikjarazzjoni ffirmata dwar il-konformità tal-ftehim ma’ dan il-ftehim ta’ 
għotja. Il-koordinatur għandu jirreġistra l-ħatra u jaġġorna l-lista u d-deskrizzjoni tal-
postijiet vakanti li jeżistu, skont il-format u l-proċeduri kkomunikati mill-Kummissjoni. 

Irrispettivament minn kwistjonijiet speċifiċi li huma diġà rregolati mil-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, il-ftehim għandu jispeċifika b'mod partikolari: 

a) isem ix-xjenzjat(i) li qed jieħdu ħsieb jagħmlu s-superviżjoni tal-attivitajiet ta' qsim ta’ 
għarfien u ta’ mobbiltà intersettorjali fl-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini u, fejn 
japplika, fl-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti kif ukoll deskrizzjoni (sommarju) ta’ 
dawn l-attivitajiet; 

b) l-ammonti li r-riċerkatur huwa intitolat li jirċievi mingħand l-organizzazzjoni benefiċjarja 
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tal-oriġini, għal perjodi ta' sekondar, skont dan il-ftehim ta' għotja u l-arranġamenti għall-
pagament tal-ammonti dovuti lir-riċerkatur; Il-ftehim għandu jispeċifika l-ammonti li r-
riċerkatur huwa intitolat li jirċievi mingħand l-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini għall-
perjodi ta' sekondar. Il-koeffiċjenti ta' korrezzjoni li għandhom jiġu applikati huma dawk 
applikabbli għall-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti. 

c) kwalunkwe kontribut addizzjonali mħallas minn benefiċjaru wieħed jew miż-żewġ 
benefiċjarji konċernati lir-riċerkatur għall-fini ta’ dan il-proġett u l-arranġamenti għall-
pagament ta’ dan l-ammont; 

d) kwalunkwe ammont imnaqqas, soġġett għal ġustifikazzjoni legali; 

e) li, ir-riċerkatur, għall-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u ta’ mobbiltà intersettorjali 
tiegħu/tagħha, ma għandux jitħalla jirċievi dħul ieħor minbarra dak li rċieva mingħand il-
benefiċjarju(i) skont il-punti b) u c) ta' dan il-paragrafu; 

f) il-konverżjoni u r-rata(i) tal-kambju użata(i), inklużi d-data(i) ta’ referenza u s-sors/i, 
meta l-pagamenti jsiru b'munita nazzjonali li mhix l-Euro; 

g) il-liġi applikabbli għall-ftehim; 

h) il-kopertura tas-sigurtà soċjali pprovduta lir-riċerkatur; 

i) id-dispożizzjonijiet għal-liv annwali u għall-mard skont ir-regoli interni tal-benefiċjarju 
fejn qed isiru l-attivitajiet ta' qsim ta' għarfien u ta' mobbiltà intersettorjali; 

j) li r-riċerkatur irid jiddedika lilu nnifsu/lilha nfisha b'mod full-time għall-attivitajiet ta’ 
qsim ta’ għarfien u ta’ mobbiltà intersettorjali tiegħu/tagħha sakemm ma jkunx hemm 
raġunijiet ġustifikati b'mod validu marbuta ma' ċirkostanzi personali jew familjari; 

k) id-deskrizzjoni u l-iskeda għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u ta’ 
mobbiltà intersettorjali f’każ li dawk l-attivitajiet jinqasmu f’diversi perjodi separati; 

l) it-tul taż-żmien totali tal-ftehim, in-natura u d-data tal-ħatra tar-riċerkatur fejn jidħol l-
istatus, dejjem jekk ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu III.2.2.d) u e) u fl-Artikolu III.2.3.b) u c) 
kif ukoll fl-Artikolu III.7.1.a) huma rispettati u li l-kundizzjonijiet tax-xogħol huma 
komparabbli ma’ dawk mogħtija lir-riċerkaturi lokali b'pożizzjoni simili; 

m) il-post(ijiet) fejn se jsiru l-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u ta’ mobbiltà intersettorjali; 

n) li r-riċerkatur għandu jgħarraf lill-benefiċjarju(i) konċernat/i malajr kemm jista’ jkun 
dwar iċ-ċirkostanzi li x’aktarx jaffettwaw il-prestazzjoni tal-ftehim ta' għotja jew il-ftehim, 
bħal tqala jew marda li jista' jkollha effett dirett fuq l-implimentazzjoni tal-ftehim; 

o) l-arranġamenti bejn il-benefiċjarju(i) u r-riċerkatur waqt u wara l-attivitajiet ta’ qsim ta’ 
għarfien u ta' mobbiltà intersettorjali marbuta mad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, b'mod 
partikolari l-aċċess għat-tagħrif eżistenti, l-użu tat-tagħrif miksub, il-pubbliċità u l-
kunfidenzjalità dejjem jekk ikunu kompatibbli mad-dispożizzjonijiet fl-Artikoli II. 9, 12, 25-
33 u fl-Artikoli III 5, 6, 8, 9; 

p) il-garanzija espliċita mingħand l-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini li l-kuntratt tal-
ħatra fis-seħħ qabel il-perjodu ta’ sekondar se jinżamm għal tal-anqas 12-il xahar wara l-
perjodu ta’ sekondar; 

q) l-impenn tar-riċerkatur membru tal-persunal biex jirritorna fil-bini tal-organizzazzjoni 
benefiċjarja tal-oriġini għal tal-anqas 12-il xahar; 
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r) li r-riċerkatur għandu jimpenja ruħu biex jimla, jiffirma u jgħaddi lill-organizzazzjoni 
benefiċjarja tal-oriġini l-evalwazzjoni u l-kwestjonarji ta' segwitu msemmija fil-punti l) u 
m) tal-Artikolu III.2.2; 

s) li r-riċerkatur għandu jimpenja ruħu/ruħha biex iżomm lill-organizzazzjoni benefiċjarja 
tal-oriġini aġġornata għal tliet snin wara li jintemm il-proġett bi kwalunkwe tibdil fid-
dettalji ta’ kuntatt tiegħu/tagħha; 

t) li r-riċerkatur se jirrikonoxxi l-appoġġ tal-Komunità taħt is-Sħubija u l-Mogħdijiet bejn l-
Industrija u l-Akkademja Marie Curie fi kwalunkwe pubblikazzjoni jew midja oħra skont l-
Artikolu III.7. 

2. L-arranġamenti għall-pagamenti imsemmija fil-paragrafu 1.b) ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju ta’ pagamenti fix-xahar b’lura sakemm dan ma 
jmurx kontra l-liġi applikabbli msemmija fil-paragrafu 1.g) ta’ dan l-Artikolu. Huma 
għandhom jipprovdu l-pagamenti lir-riċerkatur mill-bidu tal-ħatra tiegħu kif ukoll għall-
pagament tal-ammonti sħaħ allokati għall-benefiċċju tar-riċerkatur sa mhux aktar tard minn 
tmiem il-proġett. 

III. 5 - Kunfidenzjalità 

Il-benefiċjarji għandhom jiżguraw li r-riċerkatur għandu l-istess drittijiet u jikkonforma 
mal-istess obbligi bħall-benefiċjarju konċernat, kif imsemmi fl-Artikolu II.9. 

III. 6 - Pubbliċità 

Il-benefiċjarji għandhom jiżguraw li r-riċerkatur ikollu l-istess drittijiet u jikkonforma mal-
istess obbligazzi bħall–benefiċjarju konċernat, kif imsemmi fl-Artikolu II.12. 

PARTI B - DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI 

III. 7 – Spejjeż Eliġibbli 

L-ispejjeż jistgħu jiġu ċċarġjati lill-ftehim ta’ għotja dejjem jekk jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet mogħtija fil-Parti B tal-Anness II. 

B’mod partikolari, l-ispejjeż marbuta mal-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u ta’ mobbiltà 
intersettorjali li saru taħt il-proġett jistgħu jiġu rrimbursati mill-Kummissjoni kif ġej: 

1. Spejjeż eliġibbli għall-attivitajiet li twettqu mir-riċerkaturi 

Rata fissa hija stipulata fl-Anness I esklussivament għall-benefiċċju tar-riċerkaturi maħtura 
taħt il-proġett skont ir-rati ta’ referenza applikabbli indikati fil-Programm ta' Ħidma 
irrispettivament minn kwalunkwe kontribut addizzjonali li jista' jitħallas lir-riċerkaturi mill-
benefiċjarju(i). 

Din ir-rata fissa stabbilita abbażi ta’ ħatra full-time tar-riċerkatur taħt il-proġett (f'każ ta' 
ħatra part-time, l-konċessjonijiet għandhom jiġu adattati pro-rata għall-ħin li fil-fatt iqatta' 
fuq il-proġett) u jiġu mqassma kif ġej: 
a) Konċessjoni ta’ kull xahar għall-ħajja għall-perjodu tal-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u 
ta’ mobbiltà intersettorjali: L-organizzazzjoni benefiċjarja tal-oriġini, bi qbil, għall-perjodi 
ta' sekondar, mal-organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti, u skont id-distribuzzjoni indikattiva 
kif tidher fit-tabella rispettiva fl-Anness I, tista' tagħżel jew li taħtar lir-riċerkatur taħt 
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kuntratt ta’ impjieg jew ta’ status ekwivalenti għall-borża ta’ studju b’ammont fiss skont ir-
rati annwali stabbiliti fil-Programm ta' Ħidma: 
 

Ir-rati ta' referenza indikati fil-Programm ta' Ħidma għar-riċerkaturi rreklutati taħt kuntratt 
ta' impjieg jinkludu t-tnaqqis obbligatorju kollu skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-kuntest 
ta' dan il-ftehim ta' għotja. Kwalunkwe status, propost lir-riċerkatur, ekwivalenti għal 
ammont fiss ta' borża ta' studju għandu jkun kompatibbli mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
organizzazzjoni benefiċjarja ospitanti u għandu jiżgura li l-kopertura tas-sigurtà soċjali li 
tinkludi tal-inqas il-fergħat previsti fl-Artikolu 4.1, a), b) u e) tar-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta' Ġunju 1971 ġiet ipprovduta lir-riċerkatur, imma mhux 
neċessarjament tħallset mill-borża ta' studju. 

Ir-riċerkaturi rreklutati ġodda għandhom jinħatru taħt kuntratt ta’ impjieg minbarra 
f’każijiet dokumentati kif xieraq jew fejn ir-regolament nazzjonali ma jippermettix din il-
possibiltà. Fejn ma jistax jingħata kuntratt ta' impjieg, il-benefiċjarju għandu jaħtar lir-
riċerkatur taħt status ekwivalenti għal ammont ta' borża ta' studju fiss skont ir-rati annwali 
indikati qabel. 

b) Kontribut għall-ispejjeż ta’ mobbiltà għall-perjodu ta' attivitajiet ta’ qsim ta' għarfien u 
ta' mobbiltà intersettorjali, li jikkonsisti: 

F'konċessjoni ta’ kull xahar għall-mobbiltà skont il-qagħda familjari tar-riċerkatur meta jsir 
ir-reklutaġġ tiegħu/tagħha dejjem jekk ir-riċerkatur wettaq mobbiltà fiżika transnazzjonali 
fil-bidu tal-perjodu ta' sekondar/reklutaġġ jew f'inqas minn 12-il xahar qabel il-ħatra 
tiegħu/tagħha taħt il-proġett. Il-konċessjonijiet għall-mobbiltà huma dawk stipulati fil-
Programm ta' Ħidma previsti għall-kategoriji ta' riċerkaturi li ġejjin: 

- Riċerkatur b’responsabbiltajiet familjari (żwieġ jew relazzjoni bi status ekwivalenti għal 
żwieġ rikonoxxut/a mil-liġi applikabbli skont III.4.1.g jew mil-liġi tal-pajjiż tan-nazzjonalità 
tar-riċerkatur), u/jew b’responsabbiltà ta' tfal. 

- Riċerkatur mingħajr responsabbiltajiet familjari. 

Sabiex jitqiesu l-għoli tal-ħajja u l-istruttura nazzjonali tas-salarju fil-pajjiż/i fejn ir-
riċerkatur qed jiddedika lilu nnifsu/lilha nfisha għall-attivitajiet ta’ qsim ta’ għarfien u ta’ 
mobbiltà intersettorjali, il-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni indikati fil-Programm ta’ Ħidma 
għandhom jiġu applikati għall-konċessjonijiet għall-ħajja u għall-mobbiltà ta' kull xahar ta' 
hawn fuq. 
 
Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li tapplika għall-ftehimiet tal-għotja fis-seħħ reviżjonijiet 
tal-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni ppubblikati fil-Programm ta' Ħidma f’każ ta’ żieda fil-
koeffiċjent ugwali jew ogħla minn 10 %. L-aġġustamenti finanzjarji neċessarji tal-kontribut 
finanzjarju Komunitarju għandhom isiru mal-aħħar pagament. 
 
Barra minn hekk, ir-riċerkatur intitolat għall-konċessjoni ta’ mobbiltà ta' kull xahar, għandu 
jirċievi wkoll konċessjoni għall-ivvjaġġar ikkalkulata fuq id-distanza bejn il-post tal-oriġini 
tiegħu/tagħha u l-bini tal-benefiċjarju fejn hu(/hi) qed iwettaq/twettaq l-attivitajiet ta' qsim 
ta’ għarfien u ta’ mobbiltà intersettorjali għal kull perjodu ta' 12-il xahar jew inqas meta l-
aħħar perjodu huwa inqas minn 12-il xahar. L-ewwel konċessjoni għall-ivjaġġar għandha 
titħallas mal-ħatra u kull sena wara. 
 
Ir-rati applikabbli huma dawk stabbiliti fil-Programm ta' Ħidma u huma bbażati fuq id-
distanza diretta (mhux f'linja dritta) f'kilometri bejn il-post tal-oriġini u l-bini tal-
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benefiċjarju konċernat. 

c) Konċessjoni ta' darba għall-esplorazzjoni tal-karriera għar-riċerkatur irreklutat ġdid 
maħtur taħt il-proġett għal tal-anqas sena. Il-konċessjoni ta' darba għall-esplorazzjoni tal-
karriera applikabbli hija dik stipulata fil-Programm ta' Ħidma. 

F’każ ta’ sospensjoni ta’ ftehim minħabba liv għall-ġenituri, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, 
fuq talba bil-miktub mingħand il-benefiċjarju(i) konċernat/i, li taġġusta l-kontribut 
finanzjarju Komunitarju għall-benefiċċju tar-riċerkatur skont ir-rekwiżiti tal-każ partikolari. 
Ikkalkulat fuq bażi ta' kull xahar, il-kontribut ma għandux ikun iktar mid-differenza bejn il-
kumpens riċevut mir-riċerkatur taħt il-kopertura tiegħu/tagħha tas-sigurtà soċjali msemmija 
taħt l-Artikolu III.4.1.g) u h) u l-ammont tal-kontribut definit fl-Artikolu III.7.1.a). 

L-ispejjeż marbuta mal-attivitajiet l-oħra li twettqu taħt il-proġett jistgħu jiġu rrimbursati 
mill-Kummissjoni kif ġej: 

2. Spejjeż eliġibbli għall-attivitajiet imwettqa mill-benefiċjarji 

a) Rata ta’ kontribut fissa skont ir-rati ta’ referenza stabbiliti fil-Programm ta' Ħidma hija 
satbbilita fl-Anness I biex tkopri l-ispejjeż għat-twettiq tal-proġett, għall-parteċipazzjoni tar-
riċerkaturi fl-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ trasferiment tal-għarfien u għall-koordinazzjoni 
bejn il-benefiċjarji. 

b) Kontribut b’rata fissa skont ir-rati ta’ referenza stabbiliti fil-Programm ta’ Ħidma huwa 
stabbilit fl-Anness I biex ikopri l-ispejjeż marbuta mal-organizzazzjoni ta’ konferenzi 
internazzjonali, workshops u avvenimenti miftuħa għar-riċerkaturi minbarra il-konsorzju. 

c) Rimborż tal-ispejjeż għall-attivitajiet ta’ ġestjoni tal-proġett: is-sehem massimu tal-
kontribut Komunitarju li jista’ jitħallas mill-proġett huwa ta' 3 %. 

3. L-ispejjeż tat-tagħmir għall-SMEs. 

L-SMEs li qed jipparteċipaw fil-proġett bħala benefiċjarju(i), jistgħu jirċievu r-rimbors tal-
ispejjeż reali ta’ tagħmir żgħir u sa 10 % ta’ dik il-parti tal-kontribut tal-KE allokat għall-
benefiċċju tal-benefiċjarju tal-SME konċernat jekk dawn l-ispejjeż jiġu ġġustifikati b'mod 
validu abbażi tal-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni. 

4. Spejjeż indiretti 

Rata fissa ta’ 10 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli minbarra l-ispejjeż diretti eliġibbli għas-
subkuntrattar u l-ispejjeż tar-riżorsi li tqiegħdu għad-dispożizzjoni minn partijiet terzi li ma 
jintużawx fil-bini tal-benefiċjarju jistgħu jiġu mħallsa mill-ftehim tal-għotja biex ikopru l-
ispejjeż indiretti tal-proġett. 

B’deroga mill-Artikolu 5.2, it-trasferimenti tal-baġit mill-konċessjonijiet allokati għall-
attivitajiet imwettqa mir-riċerkatur għall-ammonti allokati għall-attivitajiet imwettqa mill-
benefiċjarju mhumiex permessi. 
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PARTI C – DRITTJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETWALI 

III. 8 – Id-drittijiet tal-aċċess 

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli II.30-II.33, il-benefiċjarji għandhom jiżguraw li r-
riċerkatur igawdi, mingħajr bażi ta' royalty, id-drittijiet tal-aċċess għat-tagħrif miksub u 
għat-tagħrif eżistenti, jekk dak it-tagħrif miksub jew eżistenti huwa meħtieġ għall-attivitajiet 
ta’ qsim ta’ għarfien u ta’ mobbiltà intersettorjali tiegħu. 

III. 9 – Impenji inkompatibbli jew restrittivi 

Il-benefiċjarji li huma meħtieġa jagħtu drittijiet tal-aċċess għandhom jgħarrfu, malajr kemm 
jista' jkun, lir-riċerkatur bi kwalunkwe restrizzjoni li tista' taffettwa sostanzjalment l-għoti 
ta' drittijiet tal-aċċess, skont il-każ. 
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