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ANNESS III 

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI 

 

 FELLOWSHIP INTERNAZZJONALI GĦALL-
AKKOLJENZA MARIE CURIE 

FAŻI TAL-AKKOLJENZA 

 

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 u r-riċerkatur, skont 
l-Artikolu III.3. 

2. Post tal-oriġini: tfisser il-post fejn kien qed joqgħod ir-riċerkatur jew fejn kien qed 
iwettaq l-attività ewlenija tiegħu fiż-żmien tad-data tal-għeluq rilevanti għal-
preżentazzjoni tal-proposta sakemm ma kienx joqgħod jew iwettaq l-attività ewlenija 
tiegħu 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. 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 ħames snin qabel id-data tal-għeluq rilevanti għal-preżentazzjoni tal-proposta. 

3. 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.3.1.g).  

4. Riċerkatur: tfisser ir-riċerkatur professjonali msemmi fl-Anness I u maħtur mill-
benefiċjarju biex jibbenefika mill-attivitajiet tar-riċerka tal-proġett.  

5. Attivitajiet ta’ riċerka: tfisser it-trasferiment tal-attivitajiet ta’ għarfien marbuta mar-
riċerkatur irreklutat taħt il-proġett kif deskritt fl-Anness I. 

6. 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 taħtha tressaq is-suġġett tal-proposta ta' dan il-ftehim tal-għotja. 
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PARTI A: IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT 

SEZZJONI 1 – IMPLIMENTAZZJONI U RIŻULATATI 

III. 2 – Obbligi ta' prestazzjoni 

Minbarra l-obbligi identifikati fl-Artikolu II.2, il-benefiċjarju għandu:  

a) jikkonkludi ftehim mar-riċerkatur skont l-Artikolu III.3 u jospita lir-riċerkatur għall-
perjodu/i speċifikat(i) fl-Anness I u fil-ftehim, ix-xjenzjat indikat fl-Anness I ikun 
responsabbli mis-superviżjoni tal-attivitajiet ta' riċerka matul iż-żmen kollu tal-proġett; 

b) jiżgura li r-riċerkatur huwa kopert fi kwalunkwe post tal-implimentazzjoni tal-
attivitajiet ta' riċerka skont il-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali applikabbli skont it-
Titolu II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta' Ġunju 1971; 

c) jiżgura li r-riċerkatur igawdi, fi kwalunkwe post tal-implimentazzjoni tal-attivitajiet 
ta’ riċerka, l-istess standards ta’ sikurezza u saħħa fuq ix-xogħol bħal dawk mogħtija lir-
riċerkaturi lokali li għandhom pożizzjoni simili; 

d) iwettaq, sad-dati dovuti, skont il-ftehim ipprovdut fl-Artikolu III.3, il-pagamenti kollha 
li huwa responsabbli għalihom;  

e) ikollu, matul iż-żmien kollu tal-ftehim tal-għotja, il-mezzi, fosthom l-infrastruttura, it-
tagħmir u l-prodotti, għall-implimentazzjoni tal-proġett fl-oqsma xjentifiċi u tekniċi 
konċernati u biex iqiegħed dawn il-mezzi għad-dispożizzjoni tar-riċerkatur, kif meħtieġ; 

f) jipprovdi għajnuna raġonevoli lir-riċerkatur fil-proċeduri amministrattivi kollha 
meħtieġa mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż tal-benefiċjarju;   

g) jieħu miżuri biex jiżgura li r-riċerkatur jimla l-kwestjonarji ta’ evalwazzjoni, 
ipprovduti mill-Kummissjoni, fit-tmiem il-proġett; 

h) jikkuntattja lir-riċerkatur sentejn wara li jintemm il-proġett sabiex jistiednu jimla l-
kwestjonarji ta' segwitu pprovduti mill-Kummissjoni;  

i) jirreġistra u jaġġorna, sa minn tal-anqas tliet snin wara li jintemm il-proġett, id-dettalji 
ta’ kuntatt tar-riċerkatur; 

j) jgħaddi lill-Kummissjoni l-kwestjonarji mimlijin msemmija fil-punt g) u h) ta’ dan l-
Artikolu kif ukoll l-informazzjoni msemmija fil-punt i) ta' dan l-Artikolu meta jintalab; 

k) jgħarraf lill-Kummissjoni bi kwalunkwe avveniment li jista' jaffettwa l-
implimentazzjoni tal-proġett u d-drittijiet tal-Komunità u ta' kwalunkwe ċirkostanzi li 
jaffettwaw il-kundizzjonijiet ta' parteċipazzjoni msemmija fir-Regoli tal-Parteċipazzjoni, 
fir-Regolament Finanzjarju u fi kwalunke rekwiżit tal-ftehim tal-għotja inkluż: 

- kwalunkwe bidla fil-kontroll; 

- kwalunkwe modifika sinifikanti marbuta mal-ftehim; 

- kwalunkwe modifika marbuta mal-informazzjoni li serviet bħala bażi għall-għażla tar-
riċerkatur; 
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- liv għall-ġenituri fuq it-talba tar-riċerkatur u l-konsegwenzi ta' dan il-liv skont il-liġi 
nazzjonali applikabbli skont l-Artikolu III.3.1.g), partikolarment kemm hu twil, l-
implikazzjonijiet finanzjarji tiegħu u l-obbligi legali u kuntrattwali tal-benefiċjarju matul 
dan il-perjodu. 

III. 3 – Relazzjoni tal-benefiċjarju mar-riċerkatur 

1. Il-ftehim għandu jiddetermina, skont il-ftehim tal-għotja l-kundizzjonijiet għall-
implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ riċerka u d-drittijiet u l-obbligi rispettivi tar-
riċerkatur u tal-benefiċjarju skont il-proġett.  

Il-ftehim tal-għotja bl-inklużjoni ta' kwalunkwe emenda possibbli għandu jiġi mehmuż 
mal-ftehim. Il-ftehim għandu jinżamm mill-benefiċjarju għall-finijiet ta' verifika għall-
perjodu msemmi fl-Artikolu II.20.3.  

Jekk previst fl-Artikolu 2 tal-ftehim tal-għotja l-benefiċjarju għandu jgħarraf, b'mezz 
elettroniku, lill-Kummissjoni dwar id-data tat-tnedija tal-proġett. 

Fi żmien 20 ġurnata jew mill-ħatra tar-riċerkatur jew mid-data tat-tnedija tal-proġett jew 
mid-dħul fis-seħħ tal-ftehim tal-għotja, skont liema jiġi l-aħħar, il-benefiċjarju għandu 
jippreżenta, b'mezz elettroniku, dikjarazzjoni dwar il-konformità tal-ftehim mal-ftehim 
tal-għotja skont il-format u l-proċeduri li ser jiġu kkomunikati mill-Kummissjoni. 

Irrispettivament mill-kwistjonijiet speċifiċi li diġà jaqgħu taħt il-leġiżlazzjoni 
Komunitarja, il-ftehim għandu jispeċifika b’mod partikolari:  

a) isem ix-xjenzjat responsabbli mis-superviżjoni tal-attivitajiet ta' riċerka indikati fl-
Anness I;  

b) l-ammonti li r-riċerkatur hu intitolat li jirċievi mingħand il-benefiċjarju skont dan il-
ftehim tal-għotja u l-arranġamenti għall-pagament tal-ammonti dovuti lir-riċerkatur; 

c) kwalunkwe kontribut addizzjonali mħallas mill-benefiċjarju 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 r-riċerkatur ma għandux jitħalla jirċievi dħul ieħor għall-attivitajiet tiegħu ta’ 
riċerka, minbarra dawk li jirċievi mingħand il-benefiċjarju skont il-punti b) u c) ta' dan il-
paragrafu; 

f) il-konverżjoni u r-rata/i tal-kambju użati, inklużi id-data/i ta’ referenza u s-sors(i), meta 
l-pagamenti jsiru b'munita nazzjonali li mhijiex l-Ewro;  

g) il-liġi applikabbli għall-ftehim;  

h) il-kopertura tas-sigurtà soċjali pprovduta lir-riċerkatur; f’konformità mal-
Artikolu III.2.b); 

i) il-provvedimenti għal-liv annwali u għall-mard skont ir-regoli interni tal-benefiċjarju; 

j) li r-riċerkatur għandu jiddedika ruħu full-time għall-attivitajiet ta’ riċerka sakemm ma 
jkunx hemm raġunijiet iġġustifikati kif imiss marbuta ma' ċirkostanzi personali jew 
familjari u soġġetti għall-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni; 
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k) id-deskrizzjoni u l-iskeda għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ riċerka 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.b) u c) kif ukoll fl-
Artikolu III.9.1.a) huma rispettati u li l-kundizzjonijiet tax-xogħol huma komparabbli ma’ 
dawk mogħtija lir-riċerkaturi lokali li għandhom pożizzjoni simili; 

m) il-post(ijiet) fejn ser isiru l-attivitajiet ta’ riċerka, kif imsemmija fl-Anness I;  

n) li r-riċerkatur għandu jgħarraf lill-benefiċjarju malajr kemm jista’ jkun dwar 
ċirkostanzi li x’aktarx jaffettwaw il-prestazzjoni tal-ftehim tal-għotja, bħal:  

- kwalunkwe modifika marbuta mal-ftehim – kwalunkwe modifika marbuta mal-
informazzjoni li serviet bħala bażi għall-għoti tal-Fellowship Internazzjonali għall-
Akkoljenza Marie Curie;  

- tqala jew mard li jista’ jkollu effett dirett fuq l-implimentazzjoni tal-proġett;  

o) l-arranġamenti bejn il-benefiċjarju u r-riċerkatur waqt l-attivitajiet ta’ riċerka u lil 
hinn 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 previsti fl-Artikoli II. 8, 11, 24-30 u fl-
Artikoli II 6,7, 10 u 11; 

p) li r-riċerkatur għandu jimpenja ruħu biex jimla, jiffirma u jgħaddi lill-benefiċjarju l-
evalwazzjoni u l-kwestjonarji ta' segwitu msemmija fil-punti g) u h) tal-Artikolu III.2; 

q) li r-riċerkatur għandu jimpenja ruħu biex iżomm lill-benefiċjarju infurmat għal tliet 
snin wara li jintemm il-proġett bi kwalunkwe tibdil fid-dettalji ta’ kuntatt tiegħu; 

r) li r-riċerkatur għandu jirrikonoxxi l-appoġġ tal-Komunità taħt Fellowship 
Internazzjonali għall-Akkoljenza Marie Curie fi kwalunke pubblikazzjoni jew midja oħra 
relatati skont l-Artikolu III.7.2. L-arranġamenti għall-pagament imsemmija fil-
paragrafu 1.b) ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju ta’ pagamenti 
fix-xahar b’lura sakemm dan mhux kontra l-liġi applikabbli msemmija fil-paragrafu 1.g) 
ta’ dan l-Artikolu. Huma għandhom jipprovdu għall-pagamenti għar-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. 4 – Sospensjoni u titwil taż-żmien tal-proġett  

1. Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu II.7.2, il-benefiċjarju jista’ jipproponi li 
jissospendi l-proġett kollu, jew parti minnu, minħabba raġunijiet personali, familjari 
(inkluż liv għall-ġenituri) jew professjonali tar-riċerkatur li mhumiex previsti fl-
Anness I. Meta talba għal sospensjoni bħal din ma twassalx għal estensjoni ta' aktar minn 
30 % tat-tul taż-żmien tal-proġett indikat fl-Artikolu 2 tal-ftehim tal-għotja, in-nuqqas ta' 
tweġiba mill-Kummissjoni fi żmien 45 ġurnata, jkun ifisser l-approvazzjoni tat-talba. It-
talba għal sospensjoni mill-benefiċjarju għandu jkollha magħha l-ġustifikazzjonijiet 
meħtieġa. L-estensjoni tal-proġett għandha tkun daqs il-perjodu ta’ sospensjoni. L-istess 
regola tapplika, mutatis mutandis, fil-każ ta’ talba biex jiġi estiż it-tul taż-żmien tal-
proġett minħabba bidla fl-istatus kif definit fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.  
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2. F’każ ta’ talba għal sospensjoni marbuta mal-liv għall-ġenituri inkluż talba biex jiġi 
aġġustat il-kontribut finanzjarju Komunitarju, it-talba għandha tiġi ppreżentata mill-
benefiċjarju flimkien mal-ġustifikazzjonijiet neċessarji. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi 
li taġġusta l-kontribut finanzjarju Komunitarju skont il-ħtiġijiet tal-każ partikolari. 
Ikkalkulat kull xahar, il-kontribut ma għandux jeċċedi d-differenza bejn il-kumpens 
irċevut mir-riċerkatur skont il-kopertura tiegħu tas-sigurtà soċjali msemmija fl-
Artikolu III.3.1.h) u i) u l-ammont tal-kontribut stipulat fl-Artikolu III.9.1.a). In-nuqqas 
ta' tweġiba mill-Kummissjoni fi żmien 45 ġurnata ma jsarrafx f'approvazzjoni tat-talba. 
F'każ ta' tweġiba pożittiva, emenda għall-ftehim tal-għotja għandha tistipula d-dettalji 
finanzjarji ta’ din l-estensjoni. 

3. Il-benefiċjarju għandu jgħarraf lir-riċerkatur bid-deċiżjoni tal-Kummissjoni. 

4.  F’każ ta’ sospensjoni tal-attività ta' riċerka approvata mill-Kummissjoni waqt l-
implimentazzjoni tal-proġett, il-perjodu ta’ rapportar kif stipulat fl-Artikolu 3 li fih tibda 
s-sospensjoni, għandu jiġi estiż awtomatikament għat-tul taż-żmien tas-sospensjoni. 
Bħala konsegwenza, il-bidu tal-perjodu (jew perjodi) sussegwenti għandu jiġi deferit u t-
tul taż-żmien tal-proġett stipulat fl-Artikolu 2 għandu jiġi estiż awtomatikament skont 
dan. 

5. F’każ ta’ bidla fl-istatus li tikkonċerna ż-żmien iddedikat għall-proġett mir-riċerkatur 
(minn/għal pożizzjoni full-time minn/għall-pożizzjoni part-time jew bidla fil-perċentwali 
ta’ part-time) approvat mill-Kummissjoni waqt l-implimentazzjoni tal-proġett, il-perjodu 
ta’ rappurtar kif stipulat fl-Artikolu 3 li fih tibda l-bidla fl-istatus u l-perjodu/i 
sussegwenti li fih isseħħ, għandu jiġi estiż awtomatikament (jew imnaqqas) 
proporzjonalment. L-aġġornar tat-tul tal-perjodu/i ta' rappurtar konċernat għandu jieħu 
bħala referenza perjodu ta' rapportar standard ta' 12-il xahar li jikkorrispondi għal ħatra 
full-time. Bħala konsegwenza, il-bidu tal-perjodu (jew perjodi) konċernat għandu jiġi 
deferit (jew antiċipat) u t-tul taż-żmien tal-proġett stipulat fl-Artikolu 2 għandu jiġi estiż 
awtomatikament (jew imnaqqas) skont dan. 

III. 5 – Preżentazzjoni tar-riżultati tal-proġett 

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3 u tal-Artikolu II.3, il-benefiċjarju għandu 
jippreżenta, għal perjodi ta' rappurtar itwal minn 18-il xahar, rapport ta' nofs it-terminu 
biex jivvaluta l-progress tal-attivitajiet ta’ riċerka. 

Ir-rapport ta’ reviżjoni ta' nofs it-terminu u r-rapporti finali dwar l-attività għandhom jiġu 
ffirmati mix-xjenzjat responsabbli indikat fl-Anness I u mir-riċerkatur.  

III. 6 – Kunfidenzjalità 

Il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-riċerkatur ikollu l-istess drittijiet u jikkonforma mal-
istess obbligi bħall-benefiċjarju, kif imsemmi fl-Artikolu II.8. 

III. 7 – Pubbliċità  

Il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-riċerkatur għandu l-istess drittijiet u jikkonforma mal-
istess obbligi bħall-benefiċjarju, kif imsemmi fl-Artikolu II.11.  
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SEZZJONI 2 – TERMINAZZJONI TAL-FTEHIM TAL-GĦOTJA U R-
RESPONSABBILTA` 

III. 8 – Terminazzjoni tal-ftehim tal-għotja 

Minbarra ċ-ċirkostanzi previsti fl-Artikolu II.33, il-Kummissjoni tista’ tittermina l-ftehim 
tal-għotja fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:  

a) meta r-riċerkatur għal kwalunkwe raġuni ma għadux f’pożizzjoni li jibqa’ jaħdem taħt 
il-proġett; 

b) meta l-ftehim bejn il-benefiċjarju u r-riċerkatur jiġi tterminat minħabba nuqqas ta’ 
konformità mal-obbligi tagħhom skont il-ftehim;  

c) meta r-riċerkatur ikun għamel dikjarazzjonijiet foloz li jista’ jinżamm responsabbli 
għalihom, jew inkella żamm minn jeddu informazzjoni materjali sabiex jikseb il-
kontribut finanzjarju Komunitarju jew xi vantaġġ ieħor ipprovdut mil-ftehim tal-għotja. 

PARTI B – DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI  

III. 9 – Spejjeż Eliġibbli  

L-ispejjeż jistgħu jitħallsu mill-ftehim tal-għotja dejjem jekk jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet stipulati fil-Parti B tal-Anness II. 

B’mod partikolari, l-ispejjeż marbuta mal-attivitajiet ta’ riċerka mwettqa skont il-proġett 
jistgħu jiġu rimburżati mill-Kummissjoni kif ġej: 

1. L-ispejjeż eliġibbli għall-attivitajiet li twettqu mir-riċerkatur 

Rata fissa hi stipulata fl-Anness I esklussivament għall-benefiċċju tar-riċerkatur maħtur 
taħt il-proġett skont ir-rati ta’ referenza applikabbli indikati fil-Programm ta' Ħidma, 
irrispettivament minn kwalunkwe kontribut addizzjonali li jista' jitħallas mill-benefiċjarju 
lir-riċerkatur.  

Ir-rati ta’ referenza applikabbli tal-Programm ta' Ħidma huma stipulati abbażi ta' ħatra 
full-time tar-riċerkatur taħt il-proġett. F’każ ta’ ħatra part-time, l-allowances għandhom 
jiġu adattati prorata għaż-żmien li fil-fatt tqatta’ fuq il-proġett.  

Ir-rata fissa stipulata fl-Anness I għall-benefiċċju tar-riċerkatur hi mqassma kif ġej: 

a) Allowance ta’ kull xahar għall-għajxien, skont l-Anness I.  

Għal żjajjar itwal il-benefiċjarju għandu jirrekluta lir-riċerkatur b'kuntratt ta’ impjieg 
minbarra f’każijiet dokumentati kif xieraq jew fejn ir-regolament nazzjonali jipprojbixxi 
din il-possibbiltà.  Għal żjajjar iqsar il-benefiċjarju jista’ jagħżel bejn li jirreklutah 
b'kuntratt ta’ impjieg jew fellowship b’ammont fiss. Ir-rati ta’ referenza applikabbli tal-
Programm ta’ Ħidma għar-riċerkaturi rreklutati b'kuntratt ta’ impjieg jinkludu t-tnaqqis 
obbligatorju skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali fil-kuntest ta’ dan il-ftehim tal-għotja. Meta 
ma jistax jingħata kuntratt ta’ impjieg, il-benefiċjarju għandu jirrekluta lir-riċerkatur 
skont status ekwivalenti għall-ammont fiss ta’ fellowship u dejjem jekk ikun kompatibbli 
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mal-leġiżlazzjoni applikabbli tal-benefiċjarju u jiġi żgurat li ngħatat lir-riċerkatur 
kopertura tas-sigurtà soċjali li tinkludi mill-inqas il-fergħat previsti fl-Artikolu 4.1, a), b), 
e) u g) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta' Ġunju 1971, iżda mhux 
neċessarjament imħallsa mill-fellowship. L-allowances ta' kull xahar applikabbli huma 
dawk stabbiliti fil-Programm ta' Ħidma. 

b) Kontribut għall-ispejjeż ta’ mobbiltà, li jikkonsisti minn:  

- Allowance ta’ kull xahar għall-mobbiltà, skont l-Anness I, li tqis il-qagħda familjari tar-
riċerkatur fiż-żmien tad-data tal-għeluq rilevanti għal-preżentazzjoni tal-proposta. Ir-
riċerkatur għandu jiċċaqlaq fiżikament minn pajjiż għall-ieħor fil-bidu tal-attivitajiet tar-
riċerka jew fi żmien inqas minn 12-il xahar qabel għeluq iż-żmien rilevanti għal-
preżentazzjoni tal-proposta sabiex ikun intitolat għal allowance ta’ mobbiltà.  

Sabiex jitqiesu l-ispejjeż tal-għajxien u l-istruttura nazzjonali tas-salarju fil-pajjiż(i) fejn 
ir-riċerkatur qed jiddedika ruħu għall-attivitajiet tar-riċerka, il-koeffiċjenti ta’ 
korrezzjoni indikati fil-Programm ta’ Ħidma fis-seħħ meta jiġi ffirmat il-ftehim tal-
għotja għandhom japplikaw għall-allowances, imsemmija hawn fuq, ta' kull xahar għall-
għajxien u għall-mobbiltà.  

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li tapplika, għal-ftehim tal-għotjiet fis-seħħ, ir-
reviżjonijiet tal-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni ppubblikati fil-Programm ta' Ħidma f’każ ta’ 
żieda tal-koeffiċjenti ta' 10 % jew aktar. L-aġġustamenti finanzjarji neċessarji tal-
kontribut finanzjarju Komunitarju għandhom isiru mal-aħħar pagament. 

- Barra minn hekk, ir-riċerkatur intitolat għall-allowance ta’ kull xahar għall-mobbiltà 
għandu jirċievi wkoll allowance għall-ivjaġġar, ikkalkulata fuq id-distanza bejn il-post 
tal-oriġini tiegħu u l-bini tal-benefiċjarju fejn qed iwettaq l-attivitajiet tar-riċerka għal 
kull perjodu ta' 12-il xahar jew inqas meta l-aħħar perjodu huwa inqas minn 12-il xahar. 
L-ewwel allowance għall-ivjaġġar għandha titħallas mal-ħatra u kull sena wara.  
c) Kontribut, skont l-Anness I, biex ikopri l-ispejjeż l-oħra marbuta mal-involviment tar-
riċerkatur fil-proġett abbażi tan-natura tal-attivitajiet li għandhom jitwettqu taħt il-
proġett. Din l-allowance għandha tiġi amministrata mill-benefiċjarju u użata għall-
ispejjeż marbuta direttament mar-riċerkatur.  

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

2. L-ispejjeż eleġibbli għall-attivitajiet imwettqa mill-benefiċjarju u l-ispejjeż indiretti 

L-ispejjeż tal-ġestjoni u l-ispejjeż indiretti għandhom jiġu rimburżati skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Anness I, skont il-Programm ta' Ħidma. 

B’deroga mill-Artikolu 4.2, ma jistgħux isiru trasferimenti ta' baġit mill-allowances 
allokati għall-attivitajiet imwettqa mir-riċerkatur għall-ammonti allokati għall-attivitajiet 
imwettqa mill-benefiċjarju. 
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PARTI C – DRITTJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETWALI 

III. 10 – Drittijiet tal-aċċess 

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli II.29-30, il-benefiċjarju għandu jiżgura li r-
riċerkatur igawdi, b'mod ħieles mir-royalty, id-drittijiet tal-aċċess għat-tagħrif eżistenti u 
għat-tagħrif miksub, jekk dak it-tagħrif eżistenti jew it-tagħrif miksub huwa meħtieġ 
għall-attivitajiet tar-riċerka tiegħu taħt il-proġett. 

III. 11 – Impennji inkompatibbli jew restrittivi 

Il-benefiċjarju għandu jgħarraf, malajr kemm jista' jkun, lir-riċerkatur bi kwalunkwe 
restrizzjoni li tista' taffettwa sostanzjalment l-għoti tad-drittijiet tal-aċċess, skont il-każ. 
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