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BIJLAGE III 

BIJZONDERE BEPALINGEN 

 

MARIE CURIE-PARTNERSCHAPPEN EN 
TRAJECTEN TUSSEN DE INDUSTRIE EN DE 

ACADEMISCHE WERELD 
[MEERDERE BEGUNSTIGDEN] 

 

III. 1 – Definities 

Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing op deze 
subsidieovereenkomst: 

1. Overeenkomst: de overeenkomstig artikel III.4 gesloten schriftelijke overeenkomst 
tussen de betrokken begunstigde(n) en een onderzoeker. 

2. Plaats van herkomst: de plaats waar de onderzoeker woonachtig was of zijn of haar 
hoofdactiviteit verrichtte toen hij of zij werd aangesteld aan het begin van zijn of haar 
activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit, tenzij hij of zij 
gedurende minder dan 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan deze datum in die 
plaats woonachtig is geweest of zijn of haar hoofdactiviteit heeft verricht. In het laatste 
geval is de plaats van herkomst de hoofdstad van het land waarvan hij of zij de 
nationaliteit bezit. Wanneer een onderzoeker meer dan een nationaliteit heeft, is de plaats 
van herkomst de hoofdstad van het land waar de onderzoeker gedurende de laatste vijf 
jaar voorafgaand aan zijn of haar aanstelling het langst woonachtig is geweest. 

3. Uitzendende begunstigde: de begunstigde van wie de onderzoeker een personeelslid is 
of door wie hij nieuw wordt geworven. 

4. Ontvangende begunstigde: de begunstigde die de medewerker-onderzoeker voor de duur 
van de detacheringsperiode in zijn instelling opneemt. 

5. Ouderschapsverlof: de periode waarin de onderzoeker krachtens de in artikel III.4.1.g) 
genoemde wetgeving verlof heeft in verband met moederschap of vaderschap. 

6. Medewerker-onderzoeker: een beginnende onderzoeker of een ervaren onderzoeker die 
door zijn of haar uitzendende begunstigde uit de personeelsleden is geselecteerd om te 
profiteren van de activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit 
van het project. 

7. Nieuw geworven onderzoeker: een ervaren onderzoeker die geen personeelslid is en 
door de uitzendende begunstigde wordt geworven om te profiteren van de activiteiten in 
het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit van het project. 
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8. Beginnende onderzoeker: een onderzoeker in de eerste vier jaar (fulltime equivalent) 
van zijn of haar onderzoekscarrière, met inbegrip van de periode van 
onderzoeksopleiding, gerekend vanaf de datum waarop de graad is behaald die formeel 
toegang geeft tot een academische promotie, hetzij in het land waar de graad is 
verkregen, hetzij in het land waar de activiteiten in het kader van kennisdeling en 
intersectorale mobiliteit worden aangeboden, of een doctoraat nu het oogmerk is of niet. 

9. Ervaren onderzoeker: een onderzoeker die 1) al in het bezit is van een doctorsgraad, 
ongeacht de tijd die het heeft gekost om deze te verkrijgen, of 2) beschikt over ten 
minste vier jaar onderzoekservaring (fulltime equivalent) na verkrijging van de graad die 
hem of haar formeel toegang geeft tot een academische promotie in het land waar de 
graad of het diploma is verkregen of in het land waar de activiteiten in het kader van 
kennisdeling en intersectorale mobiliteit worden aangeboden. 

10. Onderzoeker: een in aanmerking komende beginnende onderzoeker of ervaren 
onderzoeker die door een begunstigde is geselecteerd en aangesteld om aan het project 
deel te nemen. 

11.  Activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit: de activiteiten 
in verband met de onderzoeker in het kader van het project zoals beschreven in de 
overeenkomst. 

12. Detacheringsperiode: een periode die een medewerker-onderzoeker doorbrengt in de 
ruimten van een ontvangende begunstigde in het kader van het project. 

DEEL A: UITVOERING VAN HET PROJECT 

III. 2 – Prestatieverplichtingen 

1. Naast de in artikel II.2.4 genoemde verplichtingen moet het consortium: 

a) alle noodzakelijke en redelijke maatregelen treffen om ten minste 40% vrouwelijke 
onderzoekers aan te trekken in het project; 

b) beslissingen nemen inzake een eventuele herverdeling van de indicatieve toewijzing van 
de voor het project te selecteren onderzoekermaanden volgens de respectieve tabel in bijlage 
I, en de Commissie vooraf informeren over dergelijke overdrachten door een bijgewerkte 
tabel in te dienen. De Commissie behoudt zich het recht voor om de voorgestelde herverdeling 
niet goed te keuren indien zij van oordeel is dat de gewenste herverdeling nadelig is voor de 
juiste uitvoering van het project. 

2. Naast de in artikel II.3 genoemde verplichtingen moet de uitzendende begunstigde: 

a) met goedkeuring van de betrokken ontvangende begunstigde voor de medewerker-
onderzoekers, iedere onderzoeker selecteren overeenkomstig de ontvankelijkheidscriteria als 
geformuleerd in artikel III.3, waarbij de begunstigde ervoor zorgt dat iedere onderzoeker op 
het moment van aanstelling door de begunstigde in het kader van het project voldoet aan de 
ontvankelijkheidscriteria; 

b) samen met de betrokken ontvangende begunstigde voor de medewerker-onderzoekers, 
een overeenkomst sluiten met iedere onderzoeker die wordt aangesteld in het kader van het 
project, in overeenstemming met de bepalingen in artikel III.4; 
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c) de nieuw geworven onderzoeker voor de periode(s) als gespecificeerd in de overeenkomst 
opnemen in zijn instelling; 

d) ervoor zorgen dat de nieuw geworven onderzoeker onder het stelsel voor sociale 
zekerheid valt dat voor werknemers in het land van de uitzendende begunstigde wordt 
toegepast, dan wel onder een socialezekerheidsstelsel dat qua niveau en draagwijdte 
voldoende zekerheid biedt, met dien verstande dat het socialezekerheidsstelsel de 
onderzoeker dekking moet bieden op elke plaats waar de activiteiten in het kader van 
kennisdeling en intersectorale mobiliteit plaatsvinden; 

e) ervoor zorgen dat voor de nieuw geworven onderzoeker dezelfde normen inzake 
veiligheid en arbeidshygiëne gelden als die waaraan plaatselijke onderzoekers in een 
vergelijkbare positie zijn onderworpen; 

f) binnen de gestelde termijnen en in overeenstemming met de overeenkomst als bedoeld in 
artikel III.4 alle betalingen verrichten waarvoor hij verantwoordelijk is; 

g) gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst de middelen verschaffen, waaronder 
de infrastructuur, uitrusting en producten, voor de uitvoering van het project op de 
betrokken wetenschappelijke en technische gebieden en deze middelen waar nodig ter 
beschikking van de nieuw geworven onderzoeker stellen; 

h) de onderzoekers redelijke bijstand bieden bij alle administratieve procedures die de 
bevoegde instanties van het land van de uitzendende begunstigde verlangen, en bij alle 
administratieve procedures die nodig zijn voor detacheringsperiodes, zoals visums en 
werkvergunningen die worden verlangd door de bevoegde instanties van het land van de 
ontvangende begunstigde; 

i) voor detacheringsperiodes, de bijdrage die is ontvangen ten behoeve van de geselecteerde 
onderzoekers, en de latere bijdrage voor de begunstigde ingevolge artikel III.7.1 en 
artikel III.7.2.a) overdragen aan de betrokken ontvangende begunstigde; 

j) ervoor zorgen dat iedere onderzoeker gedurende de in de overeenkomst gespecificeerde 
tijd zal werken in het kader van het project; 

k) zich er langs contractuele weg toe verbinden de medewerker-onderzoeker na zijn of haar 
terugkeer na de detacheringsperiode voor ten minste 12 maanden in zijn instelling op te 
nemen en de voor de aanvang van de detacheringsperiode lopende 
aanstellingsovereenkomst met hem of haar gedurende ten minste 12 maanden na de 
detacheringsperiode te handhaven; 

l) maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat iedere onderzoeker de door de Commissie met 
het oog op een evaluatie verstrekte vragenlijsten aan het einde van de activiteiten in het 
kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit van de onderzoeker invult; 

m) met iedere onderzoeker twee jaar na afloop van het project contact opnemen om hem of 
haar te verzoeken de door de Commissie verstrekte vervolgvragenlijsten in te vullen; 

n) de contactgegevens van de onderzoekers gedurende ten minste drie jaar na afloop van het 
project registreren en bijhouden; 

o) op verzoek aan de Commissie de ingevulde, onder l) en m) van dit lid genoemde 
vragenlijsten en de onder n) van dit lid genoemde informatie toezenden. 
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3. Naast de in artikel II.3.2 genoemde verplichtingen moet iedere ontvangende begunstigde: 

a) samen met de uitzendende begunstigde een overeenkomst sluiten met iedere medewerker-
onderzoeker die voor een detacheringsperiode in het kader van het project in zijn instelling 
wordt opgenomen, overeenkomstig de bepalingen in artikel III.4, en de betrokken 
medewerker-onderzoeker voor de periode(s) als gespecificeerd in de overeenkomst in zijn 
instelling opnemen; 

b) ervoor zorgen dat de medewerker-onderzoeker gedurende de detacheringsperiode onder 
het stelsel voor sociale zekerheid valt dat voor werknemers in het land van de ontvangende 
begunstigde wordt toegepast, dan wel onder een socialezekerheidsstelsel dat qua niveau en 
draagwijdte voldoende zekerheid biedt, met dien verstande dat het socialezekerheidsstelsel 
de onderzoeker dekking moet bieden op elke plaats waar de activiteiten in het kader van 
kennisdeling en intersectorale mobiliteit plaatsvinden; 

c) ervoor zorgen dat voor de medewerker-onderzoeker gedurende de detacheringsperiode 
dezelfde normen inzake veiligheid en arbeidshygiëne gelden als die waaraan plaatselijke 
onderzoekers in een vergelijkbare positie zijn onderworpen; 

d) binnen de gestelde termijnen en in overeenstemming met de overeenkomst als bedoeld in 
artikel III.4 alle betalingen verrichten waarvoor hij verantwoordelijk is; 

e) gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst de middelen verschaffen, waaronder 
de infrastructuur, apparatuur en producten, voor de uitvoering van het project op de 
betrokken wetenschappelijke en technische gebieden en deze middelen waar nodig ter 
beschikking van de medewerker-onderzoeker stellen; 

f) de medewerker-onderzoeker redelijke bijstand bieden bij alle administratieve procedures 
zoals visums en werkvergunningen die worden verlangd door de bevoegde instanties van de 
ontvangende begunstigde; 

g) ervoor zorgen dat iedere medewerker-onderzoeker gedurende de in de overeenkomst 
gespecificeerde tijd zal werken in het kader van het project; 

h) alle noodzakelijke en redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de 
medewerker-onderzoeker na de detacheringsperiode naar zijn of haar uitzendende 
begunstigde terugkeert. 

4. Naast de in artikel II.3 genoemde verplichtingen moet iedere begunstigde de Commissie 
in kennis stellen van alle gebeurtenissen die van invloed zouden kunnen zijn op de 
uitvoering van het project en de rechten van de Gemeenschap en van iedere omstandigheid 
waardoor de voorwaarden voor deelname als genoemd in de regels voor deelname, het 
Financieel Reglement en de eisen van de subsidieovereenkomst worden beïnvloed, met 
inbegrip van: 

- iedere wijziging in de zeggenschap; 

- elke wezenlijke verandering in een overeenkomst; 

- iedere wijziging in de inlichtingen waarop men zich bij de selectie van een onderzoeker 
heeft gebaseerd; 
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- ouderschapsverlof op verzoek van een onderzoeker en de gevolgen daarvan ingevolge het 
toepasselijke nationale recht, met name de duur, de financiële gevolgen en de wettelijke en 
contractuele verplichtingen van de begunstigde tijdens deze periode. 

 

III. 3 – Selectie van de onderzoeker(s) 

1. Overeenkomstig de hieronder genoemde voorwaarden selecteert de uitzendende 
begunstigde, met goedkeuring van de betrokken ontvangende begunstigde, het benodigde 
aantal onderzoekers volgens de doelstellingen van het project en de in bijlage I genoemde 
indicatieve verdeling. 

2. Ontvankelijkheidscriteria voor nieuw geworven onderzoekers: 

Om in aanmerking te komen, moet een nieuw geworven onderzoeker op het moment van 
aanstelling door de betrokken uitzendende begunstigde in het kader van dit project 
gelijktijdig voldoen aan de onderstaande criteria. 

a) Nationaliteit 

De onderzoeker is een staatsburger van een lidstaat van de Gemeenschap of van een 
geassocieerd land of een derde land. 

b) Mobiliteit 

De nieuw geworven onderzoeker mag geen staatsburger zijn van de staat waar de 
uitzendende begunstigde is gevestigd. 

Indien een nieuw geworven onderzoeker meer dan een nationaliteit heeft, mag hij of zij 
worden opgenomen in de instelling van een uitzendende begunstigde die is gevestigd in het 
land van zijn of haar nationaliteit waarin hij of zij de voorafgaande vijf jaar niet woonachtig 
is geweest. 

Op het moment van aanstelling mag de onderzoeker in de drie jaar onmiddellijk 
voorafgaand aan zijn of haar aanstelling in het kader van het project niet meer dan 
12 maanden woonachtig zijn geweest of zijn of haar hoofdactiviteit hebben verricht in het 
land van de uitzendende begunstigde. Korte verblijven zoals vakanties worden buiten 
beschouwing gelaten. 

Bij wijze van uitzondering op de algemene regel kan een onderzoeker die de nationaliteit 
heeft van een lidstaat of een geassocieerd land, zijn of haar activiteiten in het kader van 
kennisdeling en intersectorale mobiliteit uitvoeren in het land van zijn of haar nationaliteit 
als hij of zij kan aantonen dat hij of zij gedurende ten minste drie van de laatste vier jaar 
onmiddellijk voorafgaand aan zijn of haar aanstelling legaal woonachtig is geweest en/of 
zijn of haar hoofdactiviteit heeft verricht in een niet-lidstaat of in een niet-geassocieerd 
land. 

Deze mobiliteitsregels gelden niet wanneer de nieuw geworven onderzoeker wordt 
aangesteld door een internationale organisatie van Europees belang, een internationale 
organisatie of het GCO. 

c) Kwalificaties en onderzoekservaring 
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Om in aanmerking te komen, moet de nieuw geworven onderzoeker een ervaren 
onderzoeker zijn. 

3. Ontvankelijkheidscriteria voor medewerker-onderzoekers 

a) Mobiliteit 

Op het moment van aanstelling mag de medewerker-onderzoeker in de drie jaar 
onmiddellijk voorafgaand aan zijn of haar aanstelling in het kader van het project niet meer 
dan 12 maanden woonachtig zijn geweest of zijn of haar hoofdactiviteit hebben verricht in 
het land van de ontvangende begunstigde. Korte verblijven zoals vakanties worden buiten 
beschouwing gelaten. 

b) Kwalificatie en onderzoekservaring 

Om in aanmerking te komen voor een detacheringsperiode, moet een medewerker-
onderzoeker een beginnend onderzoeker of een ervaren onderzoeker zijn en moet hij of zij 
bovendien gedurende ten minste 12 maanden (fulltime equivalent) ononderbroken actief zijn 
geweest in de ruimten van de uitzendende begunstigde. 

Technische en onderzoeksleidende personeelsleden van de uitzendende begunstigde kunnen 
op een lijn worden gesteld met een beginnende onderzoeker of ervaren onderzoeker, 
afhankelijk van hun professionele ervaring, en komen in aanmerking als zij betrokken zijn 
bij onderzoeksactiviteiten. 

4. Ontvankelijkheidscriteria voor de transfer van een onderzoeker voor activiteiten in het 
kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit 

a) Duur 

Nieuw geworven onderzoekers kunnen in het kader van het project worden aangesteld voor 
ten minste één jaar en ten hoogste twee jaar (fulltime equivalent). 

De detacheringsperiode die wordt uitgevoerd door een medewerker-onderzoeker, kan een 
duur hebben van ten minste twee maanden en ten hoogste 24 maanden (fulltime equivalent). 

De onderzoeker moet zich fulltime aan zijn of haar activiteiten in het kader van kennisdeling 
en intersectorale mobiliteit wijden. Alleen in geval van naar behoren gemotiveerde redenen 
in verband met persoonlijke of familieomstandigheden kan de onderzoeker toestemming 
krijgen zich parttime aan zijn of haar activiteiten in het kader van kennisdeling en 
intersectorale mobiliteit te wijden. 

De periode die in het kader van het project wordt gewerkt, kan worden opgesplitst in 
meerdere verblijven met een totale duur van ten hoogste 24 maanden die niet buiten de 
looptijd van het project vallen. De duur van elke fase moet betekenisvol zijn voor de 
activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit en elke fase moet een 
samenhangend deel van deze activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale 
mobiliteit vormen of worden gemotiveerd op grond van familieomstandigheden van de 
onderzoeker. 

b) Inhoud 
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De activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit moeten bestaan uit 
activiteiten binnen een wetenschappelijk en technologisch gebied in het kader van het 
project zoals beschreven in bijlage I. 

5. Selectieprocedure 

a) Selectiecriteria 

De uitzendende begunstigde moet, voor detacheringsperiodes met goedkeuring van de 
betrokken ontvangende begunstigde, de onderzoekers selecteren door open, transparante, 
onpartijdige en rechtvaardige selectieprocedures te volgen en op basis van: 

- hun wetenschappelijke vaardigheden en de relevantie van hun onderzoekservaring op het 
in bijlage I vermelde onderzoeksgebied; 

- hun vermogen de activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit ter 
hand te nemen; en 

- de mate waarin zij voldoen aan de gestelde ontvankelijkheidscriteria voor de onderzoeker 
zoals vermeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel. 

b) Gelijke kansen 

Overeenkomstig artikel III.2.1.a) streven de begunstigden ernaar een eerlijke 
vertegenwoordiging van vrouwen te waarborgen door gedurende de hele selectie werkelijk 
gelijke toegangskansen voor mannen en vrouwen te bevorderen. 

De begunstigden proberen hiertoe vrouwelijke kandidaten te bereiken en aan te moedigen en 
schenken hun bij de toepassing van de in punt a) van dit lid genoemde selectiecriteria 
bijzondere aandacht, teneinde ervoor te zorgen dat er geen discriminatie op grond van sekse 
plaatsvindt. 

III. 4 - Relatie tussen de begunstigden en de onderzoeker 

1. In de overeenkomst worden in overeenstemming met de subsidieovereenkomst de 
voorwaarden voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van kennisdeling en 
intersectorale mobiliteit en de rechten en verplichtingen van de onderzoeker, de uitzendende 
begunstigde en, voor detacheringsperiodes, de betrokken ontvangende begunstigde 
vastgelegd. 

De subsidieovereenkomst wordt aan de overeenkomst gehecht, evenals elke eventuele 
wijziging. Een origineel van de overeenkomst moet door de betrokken begunstigde(n) 
gedurende de in artikel II.21.3 genoemde periode voor auditdoeleinden worden bewaard. 

Binnen 20 dagen na de aanstelling van de onderzoeker doen de betrokken begunstigden de 
Commissie, via de coördinator, een ondertekende verklaring toekomen waarin wordt 
bevestigd dat de overeenkomst in overeenstemming is met deze subsidieovereenkomst. De 
coördinator registreert de aanstelling en werkt de lijst en de beschrijving van de beschikbare 
vacatures bij, volgens de lay-out en de procedures die door de Commissie zijn meegedeeld. 

In de overeenkomst zal met name het volgende worden vastgelegd: 
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a) de naam van de wetenschapper(s) die is (zijn) belast met de supervisie over de activiteiten 
in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit bij de uitzendende begunstigde en, 
voor zover van toepassing, bij de ontvangende begunstigde, alsmede een beschrijving 
(samenvatting) van deze activiteiten; 

b) de bedragen waarop de onderzoeker ingevolge deze subsidieovereenkomst aanspraak kan 
maken en die door de uitzendende begunstigde, voor detacheringsperiodes via de 
ontvangende begunstigde, verschuldigd zijn en de betalingsregeling voor de aan de 
onderzoeker verschuldigde bedragen; 

c) elke bijkomende bijdrage die door een of beide betrokken begunstigden in het kader van 
dit project aan de onderzoeker wordt betaald en de betalingsregeling voor deze bijdrage; 

d) welke bedragen in mindering worden gebracht, onder vermelding van de juridische 
grondslag; 

e) dat de onderzoeker, voor zijn of haar activiteiten in het kader van kennisdeling en 
intersectorale mobiliteit, geen andere inkomsten mag ontvangen dan die welke hij of zij 
overeenkomstig de punten b) en c) van dit lid ontvangt van de begunstigde(n); 

f) de gebezigde wissel- en omrekeningskoers(en), met inbegrip van de referentiedatum(s) en 
de bron(nen), wanneer de betalingen in andere nationale valuta dan de euro geschieden; 

g) de op de overeenkomst toepasselijke wetgeving; 

h) de sociale zekerheid die de onderzoeker wordt geboden; 

i) de bepalingen inzake jaarlijks verlof en ziekteverlof die intern worden gehanteerd door de 
begunstigde waar de activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit 
worden uitgevoerd; 

j) dat de onderzoeker zich fulltime met de activiteiten in het kader van kennisdeling en 
intersectorale mobiliteit moet bezighouden, tenzij er naar behoren gemotiveerde redenen 
zijn die betrekking hebben op persoonlijke of familieomstandigheden; 

k) de beschrijving en het tijdschema voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van 
kennisdeling en intersectorale mobiliteit, wanneer de activiteiten zijn opgesplitst in 
verschillende afzonderlijke periodes; 

l) de totale duur van de overeenkomst, de aard en de datum van de aanstelling van de 
onderzoeker met vermelding van zijn of haar status, op voorwaarde dat wordt voldaan aan 
de eisen van artikel III.2.2. d) en e) en van artikel III.2.3.b) en c), alsmede van 
artikel III.7.1.a), en dat de werkomstandigheden vergelijkbaar zijn met die welke gelden 
voor plaatselijke onderzoekers in een vergelijkbare positie; 

m) de plaats(en) waar de activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale 
mobiliteit zullen plaatsvinden; 

n) dat de onderzoeker de betrokken begunstigde(n) zo spoedig mogelijk in kennis zal stellen 
van iedere situatie die van invloed kan zijn op de uitvoering van de subsidieovereenkomst of 
de overeenkomst, zoals zwangerschap of ziekte die rechtstreeks van invloed kan zijn op de 
uitvoering van de overeenkomst; 
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o) de regelingen tussen de begunstigde(n) en de onderzoeker tijdens en na de activiteiten in 
het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit voor intellectuele eigendomsrechten, 
met name de toegang tot background, het gebruik van foreground, publiciteit en 
vertrouwelijkheid, welke regelingen moeten voldoen aan de bepalingen in de artikelen II.9, 
12, 25 tot en met 33 en de artikelen III.5, 6, 8 en 9; 

p) de uitdrukkelijke garantie van de uitzendende begunstigde dat de voor de 
detacheringsperiode lopende aanstellingsovereenkomst met de onderzoeker gedurende ten 
minste 12 maanden na de detacheringsperiode wordt gehandhaafd; 

q) de verplichting van de medewerker-onderzoeker om voor de duur van ten minste 
12 maanden terug te keren naar de ruimten van de uitzendende begunstigde; 

r) dat de onderzoeker zich ertoe verbindt de met het oog op een evaluatie verstrekte 
vragenlijsten en vervolgvragenlijsten als bedoeld in de punten l) en m) van artikel III.2.2 in 
te vullen, te ondertekenen en aan de uitzendende begunstigde toe te zenden; 

s) dat de onderzoeker zich ertoe verbindt de uitzendende begunstigde gedurende ten minste 
drie jaar na afloop van het project op de hoogte te houden van iedere wijziging in zijn of 
haar contactgegevens; 

t) dat de onderzoeker de steun van de Gemeenschap in het kader van een Marie Curie-
partnerschappen en trajecten tussen de industrie en de academische wereld overeenkomstig 
artikel III.7 vermeldt in alle relevante publicaties en andere media. 

2. De in lid 1 onder b) van dit artikel bedoelde betalingsregelingen worden gebaseerd op het 
beginsel van maandelijkse, na afloop van de termijn te verrichten betalingen, tenzij dit in 
strijd is met de in lid 1 onder g) van dit artikel vermelde toepasselijke wetgeving. Deze 
betalingsregelingen moeten voorzien in betalingen aan de onderzoeker vanaf de aanvang van 
zijn of haar aanstelling, alsook in betaling van het totaal van de aan de onderzoeker 
toegekende bedragen uiterlijk aan het einde van het project. 

 

III. 5 – Vertrouwelijkheid 

De begunstigden zorgen ervoor dat de onderzoeker dezelfde rechten heeft en dezelfde 
verplichtingen nakomt als de betrokken begunstigde overeenkomstig artikel II.9. 

III. 6 – Publiciteit 

De begunstigden zorgen ervoor dat de onderzoeker dezelfde rechten heeft en dezelfde 
verplichtingen nakomt als de betrokken begunstigde overeenkomstig artikel II.12. 

DEEL B - FINANCIËLE BEPALINGEN 

III. 7 – Subsidiabele kosten 

Kosten kunnen ten laste van de subsidieovereenkomst worden gebracht, op voorwaarde dat 
zij voldoen aan de bepalingen in deel B van bijlage II. 
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Met name kosten in verband met de activiteiten in het kader van kennisdeling en 
intersectorale mobiliteit die in het kader van het project worden uitgevoerd, kunnen door de 
Commissie worden vergoed. Hiervoor gelden de volgende bepalingen: 

1. Subsidiabele kosten voor door de onderzoekers uitgevoerde activiteiten 

In bijlage I wordt een forfaitair bedrag vermeld dat uitsluitend bestemd is om aan de 
onderzoekers die in het kader van het project zijn aangesteld, te worden betaald 
overeenkomstig de in het werkprogramma vermelde toepasselijke referentietarieven, 
onverminderd eventuele bijkomende bijdragen die door de begunstigde(n) aan de 
onderzoekers kunnen worden betaald. 

Dit forfaitaire bedrag is gebaseerd op een fulltime aanstelling van de onderzoeker in het 
kader van het project (in geval van een parttime aanstelling moeten de vergoedingen worden 
aangepast naar evenredigheid van de tijd die werkelijk aan het project wordt besteed) en is 
als volgt verdeeld: 

a) Een maandelijkse vergoeding voor de kosten van levensonderhoud voor de periode 
waarin de activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit 
plaatsvinden: 

De uitzendende begunstigde kan, voor detacheringsperiodes, met goedkeuring van de 
ontvangende begunstigde, overeenkomstig de indicatieve verdeling volgens de respectieve 
tabel in bijlage I, ervoor kiezen de onderzoeker aan te stellen op basis van een 
arbeidsovereenkomst of hem of haar een statuut aan te bieden dat overeenkomt met een 
vaste toelage overeenkomstig de onderstaande jaarbedragen: 

Categorieën A. Onderzoekers aangesteld op basis 
van een arbeidsovereenkomst/ 

toelage met volledige 
socialezekerheidsdekking 

(€/jaar) 

 B. Onderzoekers die een 
vaste toelage ontvangen 

met minimale 
socialezekerheidsdekking 

(€/jaar) 

 

Beginnende onderzoekers  33800 16900 

Ervaren onderzoekers (4-
10 jaar ervaring)  

52000 26000 

Ervaren onderzoekers (>10 jaar 
ervaring) 

78000 39000 

 

De hierboven vermelde referentietarieven voor onderzoekers met wie een 
arbeidsovereenkomst wordt gesloten, omvatten alle verplichte inhoudingen krachtens de 
nationale wetgeving in verband met deze overeenkomst. Wanneer geen arbeidsovereenkomst 
wordt gesloten, moet het statuut dat de onderzoeker wordt aangeboden en dat overeenkomt 
met een vaste toelage, verenigbaar zijn met de toepasselijke wetgeving van de ontvangende 
begunstigde en moet ervoor worden gezorgd dat de onderzoeker passende sociale zekerheid 
wordt geboden, die evenwel niet noodzakelijkerwijs uit de toelage hoeft te worden betaald. 

Nieuw geworven onderzoekers worden aangesteld op basis van een arbeidsovereenkomst, 
behalve in naar behoren gemotiveerde gevallen of wanneer de nationale regelgeving deze 
mogelijkheid uitsluit. Wanneer geen arbeidsovereenkomst kan worden gesloten, biedt de 
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begunstigde de onderzoeker een statuut aan dat overeenkomt met een vaste toelage 
overeenkomstig de eerder vermelde jaarbedragen. 

b) Een bijdrage in de mobiliteitskosten voor de periode van de activiteiten in het kader van 
kennisdeling en intersectorale mobiliteit, bestaande uit: 

- Een maandelijkse mobiliteitsvergoeding overeenkomend met de familieomstandigheden 
van de onderzoeker op het tijdstip van zijn of haar aanstelling, op voorwaarde dat de 
onderzoeker internationaal is verhuisd bij de aanvang van de detacheringsperiode/aanstelling 
of binnen minder dan 12 maanden voor zijn of haar aanstelling in het kader van het project. 

i€ 800/maand: een onderzoeker met de zorg voor een gezin (een huwelijk of een relatie die 
een gelijkwaardige status heeft als een huwelijk en wordt erkend door het toepasselijke recht 
conform III.4.1.g of door de wetgeving van het land waarvan de onderzoeker de nationaliteit 
heeft), en/of de zorg voor kinderen. 

i€ 500/maand: een onderzoeker zonder de zorg voor een gezin. 

Om rekening te houden met de kosten van levensonderhoud en de nationale salarisstructuur 
in het land (de landen) waar de onderzoeker de activiteiten in het kader van kennisdeling en 
intersectorale mobiliteit verricht, worden op de bovengenoemde maandelijkse vergoedingen 
voor de kosten van levensonderhoud en mobiliteit de correctiecoëfficiënten toegepast die 
zijn vermeld in het werkprogramma. 

De Commissie behoudt zich het recht voor om voor lopende subsidieovereenkomsten de in 
het werkprogramma gepubliceerde correctiecoëfficiënten te wijzigen indien een coëfficiënt 
met 10% of meer stijgt. De noodzakelijke financiële correcties van de financiële bijdrage 
van de Gemeenschap zullen worden toegepast bij de eindbetaling. 

De onderzoeker die recht heeft op een maandelijkse mobiliteitsvergoeding, ontvangt 
bovendien een reiskostenvergoeding die wordt berekend aan de hand van de afstand tussen 
zijn of haar plaats van herkomst en de ruimten van de betrokken begunstigde waar hij of zij 
de activiteiten in het kader van kennisdeling en intersectorale mobiliteit verricht, voor iedere 
periode van 12 maanden of minder wanneer de laatste periode minder dan 12 maanden 
bedraagt. De eerste reiskostenvergoeding wordt betaald bij indiensttreding. Vervolgens 
wordt de reiskostenvergoeding jaarlijks betaald. 
 

De volgende bedragen zijn gebaseerd op de afstand (in vogelvlucht) in kilometers tussen de 
plaats van herkomst en de ruimten van de betrokken begunstigde. 

 

Afstand (km) Vast bedrag (€) 

< 500 250 

500 – 1.000 500 

>1.000 – 1.500 750 

>1.500 – 2.500 1 000 
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>2.500 – 5.000 1 500 

>5.000 – 10.000 2 000 

>10.000 2 500 

 

c) Een eenmalige toelage voor loopbaanverkenning van € 2000 voor de nieuw geworven 
onderzoeker die voor ten minste één jaar wordt aangesteld in het kader van dit project. 
In geval van opschorting van een overeenkomst wegens ouderschapsverlof, kan de 
Commissie besluiten om op schriftelijk verzoek van de betrokken begunstigde(n) de 
financiële bijdrage van de Gemeenschap ten behoeve van de onderzoeker aan te passen al 
naar gelang van de specifieke omstandigheden. De bijdrage mag op maandbasis niet meer 
bedragen dan het verschil tussen de vergoeding die de onderzoeker ontvangt krachtens de 
sociale zekerheid die hem of haar wordt geboden ingevolge artikel III.4.1.g) en h), en het 
bedrag van de bijdrage als bedoeld in artikel III.7.1.a). 

Kosten in verband met andere activiteiten die in het kader van het project worden 
uitgevoerd, kunnen door de Commissie worden vergoed. Hiervoor gelden de volgende 
bepalingen: 

2. Subsidiabele kosten voor door de begunstigden uitgevoerde activiteiten 

a) Een bijdrage in de vorm van een forfaitair bedrag overeenkomstig de referentietarieven 
die zijn vermeld in het werkprogramma, om de kosten van de uitvoering van het project, de 
deelname van onderzoekers aan activiteiten in verband met onderzoek en kennisoverdracht 
en de coördinatie tussen begunstigden te dekken, is vermeld in bijlage I. 

b) Een bijdrage in de vorm van een forfaitair bedrag overeenkomstig de referentietarieven 
die zijn vermeld in het werkprogramma, om de kosten te dekken in verband met de 
organisatie van internationale congressen, workshops en evenementen die openstaan voor 
onderzoekers van buiten het consortium, is vermeld in bijlage I. 

c) Vergoeding van de kosten voor managementactiviteiten van het project: de maximale 
bijdrage van de Gemeenschap die ten laste van het project kan worden gebracht, is 3%. 

3. Kosten van uitrusting voor MKB's. 

MKB's die als begunstigde(n) deelnemen aan het project, kunnen een vergoeding ontvangen 
voor de werkelijke kosten van kleine uitrusting en maximaal 10% van het deel van de 
bijdrage van de Gemeenschap dat is toegewezen ten behoeve van de betrokken MKB-
begunstigde, mits deze kosten naar behoren worden verantwoord en de Commissie vooraf 
haar goedkeuring heeft gegeven. 

4. Indirecte kosten 

Om de indirecte kosten van het project te dekken kan van de directe subsidiabele kosten, 
uitgezonderd de directe subsidiabele kosten voor uitvoering door subcontractanten en de 
kosten van middelen die ter beschikking zijn gesteld door derde partijen en die niet in de 
ruimten van de begunstigde worden gebruikt, een forfaitair bedrag van 10% ten laste van de 
subsidieovereenkomst worden gebracht. 
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In afwijking van artikel 5.2 zijn overbrengingen van budgettaire middelen van de 
vergoedingen die zijn toegewezen voor activiteiten die door de onderzoeker worden verricht, 
naar de bedragen die zijn toegewezen voor activiteiten die door de begunstigde worden 
verricht, niet toegestaan. 

DEEL C – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

III. 8 – Toegangsrechten 

Naast het bepaalde in de artikelen II.30 tot en met II.33, zorgt de begunstigde ervoor dat de 
onderzoeker kosteloos toegangsrechten geniet tot de background en de foreground, indien 
die background of foreground vereist is voor zijn of haar activiteiten in het kader van 
kennisdeling en intersectorale mobiliteit. 

III. 9 – Onverenigbare of beperkende verplichtingen 

De begunstigde die toegangsrechten moet verlenen, stelt de onderzoeker zo spoedig 
mogelijk in kennis van beperkingen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het verlenen 
van toegangsrechten, al naar gelang van de situatie. 
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