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BILAGA III 

Särskilda bestämmelser 

EUROPEISKT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR 
KARRIÄRUTVECKLING 

III. 1 – Definitioner 

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

1. överenskommelse: den skriftliga uppgörelsen mellan stödmottagaren och forskaren i 
enlighet med artikel III.3. 

2. hemort: platsen där forskaren varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet 
under en tid av minst tolv månader innan ansökningstiden gick ut. Om tiden är kortare 
än tolv månader räknas i stället huvudstaden i det land där forskaren är medborgare 
som hemort. För en forskare med flera medborgarskap är hemorten huvudstaden i det 
land där forskaren varit bosatt den längsta tiden under de senaste fem åren före 
ansökningstidens utgång. 

3. föräldraledighet: den föräldraledighet som forskaren har rätt att ta ut enligt den lag 
som avses i artikel III.3.1 g.  

4. personlig karriärutvecklingsplan: plan som upprättas av forskaren tillsammans med 
den vetenskapliga handledare som skall övervaka hans eller hennes forskarutbildning. 
I planen skall anges forskarens behov av utbildning (även kompletterande kunskaper) 
och vetenskapliga mål, liksom de planerade åtgärderna för att uppnå dessa mål. 
Planen skall dessutom innehålla en beskrivning av forskarens forskarutbildning. 

5. forskare: den forskare som är angiven i bilaga I och tillsatt av stödmottagaren för att 
inom ramen för projektet ägna sig åt forskarutbildning. 

6. forskarutbildning: den forskarutbildning och karriärutveckling forskaren skall ägna 
sig åt inom ramen för projektet enligt beskrivningen i bilaga I. 
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DEL A: GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 

AVSNITT 1 – GENOMFÖRANDE OCH DELRESULTAT 

III. 2 – Åtaganden 

Utöver de uppgifter som anges i artikel II.2 skall stödmottagaren göra följande:  

a) Ingå en överenskommelse med forskaren i enlighet med artikel III.3 och ta emot 
forskaren för den eller de perioder som anges i bilaga I och i överenskommelsen. Den 
vetenskapsman som anges i bilaga I skall därvid ansvara för att övervaka 
forskningsverksamheten under projektets hela löptid. 

b) Se till att forskaren omfattas av det socialförsäkringssystem som gäller för anställda i 
stödmottagarens land, eller av ett socialförsäkringssystem som ger tillfredsställande 
skydd i fråga om ersättningsnivå och omfattning. Forskaren skall omfattas av 
socialförsäkringssystemet på alla platser där han eller hon kommer att ägna sig åt sin 
forskarutbildning. 

c) Se till att forskaren, på alla platser där forskarutbildningen bedrivs, omfattas av samma 
normer i fråga om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen som de som tillämpas för lokala 
forskare med liknande ställning. 

d) Senast på respektive förfallodatum, i enlighet med den överenskommelse som avses i 
artikel III.3, verkställa alla utbetalningar för vilka stödmottagaren är ansvarig. 

e) Se till att en personlig karriärutvecklingsplan upprättas vid tidpunkten för 
tillsättningen tillsammans med den vetenskapsman som anges i bilaga I och som ansvarar 
för att övervaka forskarens forskarutbildning. Vidare skall stödmottagaren se till att 
forskaren utbildar sig inom ramen för projektet under den tid som anges i 
överenskommelsen samt i enlighet med bilaga I och i överensstämmelse med den 
personliga karriärutvecklingsplanen. 

f) Under bidragsavtalets hela löptid ha de resurser – däribland infrastruktur, utrustning 
och andra produkter – som krävs för genomförandet av projektet i vetenskapligt och 
tekniskt hänseende, samt vid behov ställa dessa resurser till forskarens förfogande. 

g) I rimlig omfattning bistå forskaren med alla formaliteter som krävs av berörda 
myndigheter i stödmottagarens land. 

g) Se till att forskaren i slutet av projektet fyller i kommissionens utvärderingsformulär. 

i) Kontakta forskaren två år efter projektets slut och anmoda honom eller henne att fylla i 
kommissionens uppföljningsenkäter. 

j) Registrera forskarens kontaktuppgifter och fortlöpande uppdatera dem under minst tre 
år efter projektets slut. 

k) Till kommissionen överlämna de ifyllda frågeformulär som avses i punkterna h och i, 
samt på begäran de uppgifter som avses i punkt j. 

l) Underrätta kommissionen om alla händelser som skulle kunna påverka genomförandet 
av projektet och gemenskapens rättigheter och om alla omständigheter som påverkar de 
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villkor för deltagande som anges i reglerna för deltagande och i budgetförordningen 
samt alla krav enligt bidragsavtalet, däribland följande: 

- Varje förändring av kontrollstrukturen. 

- Varje betydande ändring som rör överenskommelsen eller den personliga 
karriärutvecklingsplanen. 

- Varje förändring i fråga om de uppgifter som låg till grund för urvalet av forskaren. 

- Föräldraledighet på forskarens begäran och de följder den får enligt tillämplig nationell 
lagstiftning (se artikel III.3.1 g), framför allt ledighetens längd, dess ekonomiska 
konsekvenser och stödmottagarens lagenliga och avtalsenliga skyldigheter under den 
aktuella perioden. 

III. 3 - Förhållande mellan stödmottagare och forskare 

1. I överenskommelsen skall, i enlighet med bidragsavtalet, villkoren fastställas för 
bedrivandet av forskarutbildningen samt de rättigheter och skyldigheter forskaren 
respektive stödmottagaren har inom ramen för projektet.  

Forskaren skall upprätta en personlig karriärutvecklingsplan tillsammans med den 
vetenskapsman som anges i bilaga I och som svarar för övervakningen av forskarens 
forskarutbildning.  

Bidragsavtalet, liksom eventuella ändringar av det, samt den personliga 
karriärutvecklingsplanen, skall bifogas överenskommelsen. Stödmottagaren skall för 
revisionsändamål bevara överenskommelsen under den tid som anges i artikel II.20.3.  

Senast 20 dagar efter det att forskaren tillsatts skall stödmottagaren överlämna ett intyg 
till kommissionen om att överenskommelsen överensstämmer med bidragsavtalet. 
Stödmottagaren skall därvid följa den mall och de förfaranden som kommissionen 
meddelar.  

Överenskommelsen skall innehålla följande uppgifter:  

a) Namnet på den vetenskapsman som skall svara för övervakningen av 
forskarutbildningen enligt bilaga I. 

b) De belopp forskaren enligt detta bidragsavtal är berättigad att erhålla från 
stödmottagaren samt villkoren för utbetalning av dessa belopp till forskaren. 

c) Eventuella ytterligare bidrag som stödmottagaren betalar till forskaren i samband med 
det aktuella projektet samt villkoren för utbetalning av dessa belopp. 

d) Belopp som enligt lag skall dras av. 

e) Klausul om att forskaren för sin forskarutbildning inte får ta emot andra medel än dem 
som erhålls från stödmottagaren i enlighet med punkterna b och c. 

f) Den eller de omräknings- och växelkurser som används, med uppgift om kursdatum 
och källa, i de fall utbetalningar görs i andra valutor än euro. 

g) Vilken lag som skall tillämpas på överenskommelsen. 
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h) Omfattningen av forskarens socialförsäkringsskydd i enlighet med artikel III.2 b. 

i) Uppgifter om vad som gäller i fråga om semester och sjukledighet enligt 
stödmottagarens interna bestämmelser. 

j) Klausul om att forskaren skall ägna sig på heltid åt sin forskarutbildning, såvida inte 
annat är berättigat av personliga skäl eller familjeskäl och under förutsättning att 
kommissionen har gett sitt förhandsgodkännande. 

k) Beskrivning av och tidsplan för bedrivandet av forskarutbildningen, i de fall 
verksamheten är uppdelad på flera skilda perioder. 

l) Den sammanlagda löptiden för överenskommelsen, karaktären på och datum för 
forskarens tillsättning med uppgift forskarens om ställning, under förutsättning att 
bestämmelserna i artikel III.2.2 b och III.2.2 c samt artikel III.9.1 a uppfylls och att 
arbetsvillkoren är likvärdiga med dem som lokala forskare med liknande ställning har. 

m) Den eller de platser enligt bilaga I där forskarutbildningen kommer att bedrivas. 

n) Klausul om att forskaren snarast möjligt skall underrätta stödmottagaren om 
omständigheter som sannolikt kan få följder för genomförandet av bidragsavtalet. Det 
kan t.ex. vara fråga om  

- ändringar som rör överenskommelsen och/eller den personliga 
karriärutvecklingsplanen, 

- förändringar i fråga om de uppgifter som låg till grund för tilldelningen av det 
europeiska Marie Curie-stipendiet för karriärutveckling, 

- havandeskap eller sjukdom som kan ha direkt följd för genomförandet av projektet. 

o) Uppgörelser mellan stödmottagaren och forskaren som träffas för den tid 
forskarutbildningen bedrivs och för tiden därefter och som rör immateriella rättigheter, 
framför allt i fråga om tillgång till bakgrundsinformation, utnyttjande av 
förgrundsinformation samt publicitet och konfidentialitet, under förutsättning att 
uppgörelserna är förenliga med bestämmelserna i artiklarna II.8, II.11 och II.24–30 samt 
artiklarna III.6, III.7, III.10 och III.11. 

p) Klausul om att forskaren förbinder sig att fylla i, underteckna och till stödmottagaren 
överlämna de utvärderings- och uppföljningsformulär som avses i punkterna h och i i 
artikel III.2. 

q) Klausul om att forskaren förbinder sig att under tre år efter projektets slut hålla 
stödmottagaren underrättad om eventuella ändringar av sina kontaktuppgifter. 

r) Klausul om att forskaren, i enlighet med artikel III.7, i relevanta publikationer eller 
andra medier skall nämna det stöd från gemenskapen som erhållits i form av ett 
europeiskt Marie Curie-stipendium för karriärutveckling. 

2. De betalningsvillkor som nämns i punkt 1 b i denna artikel skall grundas på principen 
om månatlig utbetalning i efterskott, såvida detta inte strider mot den lag som enligt 
punkt 1 g skall tillämpas på överenskommelsen. Utbetalningarna till forskaren skall ske 
med början från hans eller hennes tillsättning, och hela de bidrag som tillkommer 
forskaren skall vara utbetalda senast vid projektets slut.  
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III. 4 – Tillfälligt projektstopp och förlängning av projektet 

1. Utöver bestämmelserna i artikel II.7.2 gäller att stödmottagaren får begära att hela eller 
delar av projektet skall stoppas tillfälligt med anledning av personliga skäl, familjeskäl 
(även föräldraledighet) eller yrkesmässiga skäl som forskaren har och som inte är 
upptagna i bilaga I. Om en sådan begäran om tillfälligt stopp inte leder till att den löptid 
för projektet som anges i artikel 2 i bidragsavtalet förlängs med mer än 30 % och 
kommissionen inte yttrat sig inom 45 dagar, skall begäran betraktas som godkänd. 
Stödmottagarens begäran om tillfälligt stopp skall åtföljas av erforderliga motiveringar. 
Förlängningen av projektet skall motsvara längden på det tillfälliga stoppet. Samma 
bestämmelse skall tillämpas med nödvändiga ändringar vid en begäran om förlängning av 
projektets löptid till följd av förändrad status enligt punkt 5.  

2. Om ett tillfälligt stopp begärs på grund av föräldraledighet, varvid det samtidigt begärs 
att gemenskapens ekonomiska bidrag skall justeras, skall begäran läggas fram av 
stödmottagaren tillsammans med erforderliga motiveringar. Kommissionen får besluta att 
justera gemenskapens ekonomiska bidrag med hänsyn till kraven i det enskilda fallet. Det 
månatliga bidraget får inte överskrida skillnaden mellan den ersättning forskaren får inom 
ramen för sitt socialförsäkringsskydd, som nämns i artiklarna III.3.1 g och III.3.1 h, och 
det bidragsbelopp som avses i artikel III.9.1 a. Det faktum att kommissionen inte yttrat sig 
inom 45 dagar innebär inte att begäran har godkänts. Om kommissionen godkänner 
begäran skall de närmare ekonomiska följderna av förlängningen fastställas genom ett 
tillägg till bidragsavtalet. 

3. Stödmottagaren skall underrätta forskaren om kommissionens beslut. 

4. Vid ett tillfälligt stopp av forskarutbildningen, som godkänns av kommissionen under 
projektets genomförande, skall den rapporteringsperiod enligt artikel 3 under vilken det 
tillfälliga stoppet inleds automatiskt förlängas med lika lång tid som stoppet pågår. 
Inledningen av den (de) efterföljande perioden (perioderna) skall följaktligen skjutas upp, 
och projektets löptid enligt artikel 2 skall automatiskt förlängas i motsvarande 
utsträckning.  
 
5. Vid förändring av status i fråga om den tid forskaren ägnar åt projektet (från/till heltid 
till/från deltid eller förändring av deltidens omfattning), som godkänns av kommissionen 
under projektets genomförande, skall den rapporteringsperiod enligt artikel 3 under 
vilken förändringen inleds och den (de) efterföljande period (perioder) då den äger rum 
automatiskt förlängas (eller förkortas) i motsvarande utsträckning. Justeringen av 
rapporteringsperiodens (-periodernas) längd skall utgå från en normal rapporteringsperiod 
på tolv månader motsvarande heltidstjänstgöring. Inledningen av den (de) berörda 
perioden (perioderna) skall följaktligen skjutas upp (eller flyttas fram), och projektets 
löptid enligt artikel 2 skall automatiskt förlängas (eller förkortas) i motsvarande 
utsträckning. 
 
 
 

III. 5 – Inlämning av delresultat från projektet 

Utöver bestämmelserna i artikel 3 och artikel II.4 skall stödmottagaren lämna in en 
utvärderingsrapport efter halva löptiden med en bedömning av framstegen när det gäller 
forskningsverksamheten. 
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Utvärderingsrapporten efter halva löptiden och de slutliga verksamhetsrapporterna skall 
undertecknas av den ansvariga vetenskapsmannen enligt bilaga I och av forskaren.  

III. 6 – Konfidentialitet 

Stödmottagaren skall sörja för att forskaren har samma rättigheter och uppfyller samma 
skyldigheter som stödmottagaren enligt artikel II.8. 

III. 7 – Publicitet 

Stödmottagaren skall sörja för att forskaren har samma rättigheter och uppfyller samma 
skyldigheter som stödmottagaren enligt artikel II.11. 

AVSNITT 2 – UPPSÄGNING AV BIDRAGSAVTALET OCH ANSVARSFRÅGOR 

III. 8 – Uppsägning av bidragsavtalet 

Förutom under de omständigheter som anges i artikel II.33 får kommissionen säga upp 
bidragsavtalet även under följande omständigheter:  

a) Om forskaren av någon anledning inte längre är i stånd att fortsätta sitt arbete i 
projektet. 

b) Om överenskommelsen mellan stödmottagaren och forskaren sägs upp på grund av att 
deras skyldigheter enligt överenskommelsen inte har uppfyllts. 

c) Om forskaren har lämnat oriktiga uppgifter för vilka han eller hon kan hållas ansvarig, 
eller om forskaren avsiktligt har undanhållit väsentlig information i syfte att erhålla 
ekonomiskt bidrag från gemenskapen eller erhålla någon annan förmån enligt 
bidragsavtalet. 

DEL B – FINANSIELLA BESTÄMMELSER 

III. 9 – Bidragsberättigande kostnader 

Ersättning för kostnader får begäras inom ramen för bidragsavtalet under förutsättning att 
de faller inom ramen för bestämmelserna i del B i bilaga II. 

Kostnader för forskarutbildning som bedrivs inom ramen för projektet får ersättas av 
kommissionen enligt följande: 

1. Bidragsberättigande kostnader för verksamhet som bedrivs av forskaren 

I bilaga I anges ett schablonbelopp som uteslutande tillkommer den forskare som tillsatts 
inom ramen för projektet. Schablonbeloppet är fastställt i enlighet med de tillämpliga 
referensbelopp som anges i arbetsprogrammet och betalas ut oberoende av andra bidrag 
som stödmottagaren kan betala ut till forskaren.  

De tillämpliga referensbeloppen i arbetsprogrammet gäller då forskaren tillsatts för 
heltidstjänstgöring inom ramen för projektet. Vid deltidstjänstgöring skall beloppen 
anpassas i proportion till den tid som faktiskt ägnas åt projektet. 
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Det schablonbelopp som anges i bilaga I och som tillkommer forskaren skall fördelas 
enligt följande: 

a) Månatligt bidrag till levnadsomkostnader enligt bilaga I. 

För längre vistelser skall stödmottagaren tillsätta forskaren genom upprättande av ett 
anställningsavtal, utom i vederbörligen dokumenterade fall eller om nationella 
föreskrifter förbjuder denna möjlighet. För kortare vistelser kan stödmottagaren välja 
mellan att tillsätta honom eller henne genom upprättande av ett anställningsavtal eller 
genom tilldelning av ett stipendium på ett fast belopp. De referensbelopp i 
arbetsprogrammet som är tillämpliga på forskare som tillsatts genom upprättande av ett 
anställningsavtal inkluderar alla avdrag som är obligatoriska enligt den nationella 
lagstiftning som är tillämplig på detta bidragsavtal. Om ett anställningsavtal inte kan 
erbjudas skall formen för stödmottagarens tillsättning av forskaren ge rätt till ett 
stipendium på ett fast belopp, vara förenligt med den lagstiftning som gäller för 
stödmottagaren och innebära att forskaren får ett tillfredsställande 
socialförsäkringsskydd. Avgifterna för socialförsäkringen behöver dock inte 
nödvändigtvis tas från stipendiet. 

b) Utlandstillägg (även benämnt ”rörlighetsstöd”) bestående av följande:  

- Ett månatligt belopp enligt bilaga I, varvid hänsyn tas till forskarens familjesituation vid 
ansökningstidens utgång. För att vara berättigad till utlandstillägg (”rörlighetsstöd”) 
måste forskaren flytta utomlands vid påbörjandet av den aktuella 
forskningsverksamheten, eller inom en period på högst tolv månader före 
ansökningstidens utgång.  

 

För att hänsyn skall tas till levnadskostnadsnivån och lönestrukturen i det land eller de 
länder där forskaren ägnar sig åt forskarutbildningen skall de korrektionskoefficienter 
som anges i arbetsprogrammet och som gäller då bidragsavtalet undertecknas tillämpas 
på ovannämnda månatliga utlandstillägg (”rörlighetsstöd”) och bidrag till 
levnadsomkostnader.  

Kommissionen förbehåller sig rätten att på det löpande bidragsavtalet tillämpa 
justeringar av de korrektionskoefficienter som offentliggjorts i arbetsprogrammet, om 
koefficienten ökar med 10 % eller mer. De nödvändiga justeringarna av gemenskapens 
ekonomiska bidrag görs i samband med slutbetalningen. 

- Dessutom skall en forskare som är berättigad till det månatliga utlandstillägget 
(”rörlighetsstödet”) också erhålla reseersättning, beräknad på avståndet mellan sin hemort 
och stödmottagarens anläggning där forskningsverksamheten bedrivs, för varje 
tolvmånadersperiod (eller för en kortare period om den sista delen är kortare än tolv 
månader). Den första reseersättningen skall som regel betalas ut vid tillsättningen och 
därefter årligen.  
c) Engångsbidrag enligt bilaga I för karriärorientering om forskaren ägnar sig åt 
forskarutbildning under minst ett år. 

d) Ett bidrag enligt bilaga I som är avsett att täcka de övriga kostnaderna för forskarens 
deltagande i projektet och baseras på arten av den verksamhet som skall bedrivas i 
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projektet. Bidraget administreras av stödmottagaren och skall användas för kostnader 
som hänför sig direkt till forskaren.  

Kostnader för annan verksamhet som bedrivs inom ramen för projektet får ersättas av 
kommissionen enligt följande: 

2. Bidrag för verksamhet som bedrivs av stödmottagaren 

b) Ersättning för kostnader för förvaltning av projektet: högst 3 % av gemenskapens 
bidrag får hänföras till projektet. 

3. Indirekta kostnader 

För täckande av de indirekta kostnaderna för projektet får ersättning begäras inom ramen 
för bidragsavtalet med ett schablonbelopp motsvarande 10 % av de direkta 
bidragsberättigande kostnaderna, med undantag för direkta bidragsberättigande kostnader 
för underleverantörer och kostnader för resurser som tredje parter ställer till förfogande 
och som inte används i stödmottagarens lokaler. 

Trots vad som sägs i artikel 4,2 är det inte tillåtet att överföra medel från de belopp som 
anslagits för verksamhet som bedrivs av forskaren till de belopp som anslagits för 
verksamhet som bedrivs av stödmottagaren. 

 

DEL C – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

III. 10 – Nyttjanderätt 

Utöver bestämmelserna i artiklarna II.29 och II.30 gäller att stödmottagaren skall sörja 
för att forskaren kostnadsfritt har nyttjanderätt till bakgrunds- och förgrundsinformation, 
om han eller hon behöver denna bakgrunds- eller förgrundsinformation i sin 
forskarutbildning inom ramen för projektet. 

III. 11 – Oförenliga eller begränsande åtaganden 

Stödmottagaren skall snarast möjligt underrätta forskaren om varje inskränkning som, 
beroende på omständigheterna, i väsentlig grad skulle kunna påverka beviljandet av 
nyttjanderätt. 
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