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PRÍLOHA III 

OSOBITNÉ 

USTANOVENIA 

SIEŤ ÚVODNEJ ODBORNEJ PRÍPRAVY V RÁMCI 
PROGRAMU MARIE CURIE 

[JEDINÝ PRÍJEMCA] 

III. 1 – Vymedzenie pojmov 

Okrem vymedzení pojmov uvedených v článku II.1 sa v tejto dohode o grante uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov: 

1. Dohoda: znamená písomnú dohodu uzavretú medzi príjemcom a výskumným 
pracovníkom podľa článku III.4. 

2. Začínajúci výskumní pracovníci:  znamenajú výskumných pracovníkov v prvých 4 
rokoch (ekvivalent plného pracovného úväzku) ich výskumnej práce vrátane obdobia 
odbornej prípravy v oblasti výskumu, začínajúceho dňom získania titulu, ktorý ich 
formálne oprávňuje nastúpiť na doktorandské štúdium buď v krajine, v ktorej získali 
titul, alebo v krajine, ktorá poskytuje aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy, bez 
ohľadu na to, či sa predpokladá získanie doktorátu, alebo nie. 

3. Skúsení výskumní pracovníci:  znamenajú výskumných pracovníkov:  1) ktorí už majú 
doktorát bez ohľadu na to, ako dlho im trvalo jeho získanie, alebo 2) majú aspoň 
štvorročnú prax vo výskume (ekvivalent plného pracovného úväzku), vrátane obdobia 
odbornej prípravy v oblasti výskumu, po získaní titulu, ktorý ich formálne oprávňuje 
nastúpiť na doktorandské štúdium v krajine, v ktorej získali titul/diplom, alebo v krajine, 
kde sa vykonávajú aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy. 

4. Hosťujúci vedeckí pracovníci:  znamenajú skúsených vedeckých pracovníkov 
s mimoriadnymi výsledkami dosiahnutými v oblasti medzinárodného výskumu odbornej 
prípravy a spolupráce, ktorí pochádzajú buď z verejného alebo súkromného sektora a 
majú osobitnú úlohu pri odbornej príprave a dohľade nad výskumnými pracovníkmi 
v rámci siete. 

5. Dozorná rada znamená výbor zodpovedný za dohľad nad celosieťovou odbornou 
prípravou výskumných pracovníkov a za zabezpečenie vyváženosti vedeckej odbornej 
prípravy s komplementárnymi zručnosťami vhodnými pre potreby každého prijatého 
výskumného pracovníka.  Jej členmi sa môžu stať zástupcovia partnerských inštitúcií. 
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6. Miesto pôvodu: znamená miesto, v ktorom mal výskumný pracovník bydlisko alebo 
vykonával svoju hlavnú činnosť v čase prijímacieho procesu na začiatku svojich aktivít 
v oblasti úvodnej odbornej prípravy, pokiaľ bezprostredne pred týmto dátumom nebýval 
alebo nevykonával svoju hlavnú činnosť v tomto mieste menej ako 12 mesiacov. 
V tomto prípade je miestom pôvodu hlavné mesto krajiny jeho štátnej príslušnosti. Ak 
má výskumný pracovník viac ako jednu štátnu príslušnosť, miestom pôvodu je hlavné 
mesto krajiny, v ktorej mal výskumný pracovník najdlhší čas bydlisko v priebehu 
posledných piatich rokov pred svojím prijímacím procesom. 

7. Rodičovská dovolenka: znamená obdobie dovolenky súvisiacej s materstvom alebo 
otcovstvom, ktorú si výskumný pracovník berie podľa zákona uvedeného v článku III.4. 
ods. 1 písm. g). 

8. Osobný plán rozvoja kariéry:  znamená plán, ktorý si každý výskumný pracovník prijatý 
na aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy na dlhšie ako 6 mesiacov vytvorí spolu s 
vedeckým pracovníkom zodpovedným za dohľad nad jeho aktivitami v oblasti úvodnej 
odbornej prípravy a ktorý naznačuje jeho vzdelávacie potreby (vrátane doplnkovej 
kvalifikácie) a vedecké ciele, ako aj opatrenia predpokladané na splnenie týchto cieľov a 
náplň jeho aktivít v oblasti úvodnej odbornej prípravy. 

9. Výskumný pracovník:  znamená spôsobilého začínajúceho alebo skúseného výskumného 
pracovníka vrátane hosťujúceho vedeckého pracovníka, ktorého vybral a prijal príjemca, 
aby sa zúčastnil projektu. 

10. Aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy:  znamenajú aktivity súvisiace s výskumným 
pracovníkom v rámci projektu, ako sú v prípadne opísané v osobnom pláne rozvoja 
kariéry alebo v dohode, keď sa osobný plán rozvoja kariéry nevyžaduje. 

11. Partnerská inštitúcia znamená inštitúciu tretej strany, ktorá s príjemcom uzavrela 
dohodu o partnerstve. 

12. Dohoda o partnerstve znamená dohodu o strategickom partnerstve podpísanú medzi 
príjemcom a jednou treťou stranou alebo viacerými tretími stranami, ktoré sú hostiteľmi 
výskumných pracovníkov, s cieľom vykonávať aktivity v oblasti úvodnej odbornej 
prípravy. 

13. Obdobie vyslania:  znamená obdobie, ktoré výskumný pracovník strávi v pracovných 
priestoroch partnerskej inštitúcie. 

14. Pracovný program:  znamená ročný program, prijatý Komisiou, na implementáciu 
špecifického programu Ľudia (na roky 2007 – 2013) a ustanovujúci výzvu na predloženie 
návrhov, v rámci ktorej sa predložil návrh, ktorý je predmetom tejto dohody o grante. 
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ČASŤ A:  IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU 

III. 2 – Povinnosti plnenia 

Okrem povinností uvedených v článku II.2 príjemca: 

a) prijíma všetky potrebné a primerané opatrenia na nábor najmenej 40 % výskumných 
pracovníčok v projekte; 

b) organizuje v polovici obdobia kontrolné stretnutie svojho zástupcu, zástupcov 
partnerských inštitúcií a Komisie. Príjemca dohodne s Komisiou dátum, miesto konania a 
program stretnutia najmenej dva mesiace vopred; 

c) spolu s partnerskou(-ými) inštitúciou(-iami) ustanovuje dozornú radu siete; 

d) vyberá každého výskumného pracovníka podľa kritérií spôsobilosti ustanovených 
v článku III.3, ktorými sa zabezpečuje, že každý výskumný pracovník spĺňa kritériá 
spôsobilosti v čase prijímacieho procesu, ktorý uskutočňuje príjemca v rámci tohto projektu; 

e) uzatvára dohodu s každým výskumným pracovníkom prijatým v rámci projektu a je 
hostiteľom výskumného pracovníka na obdobie(-ia) uvedené v dohode, alebo prijíma 
zodpovedajúce opatrenie na vyslanie výskumného pracovníka do partnerskej inštitúcie. 
Trvanie vyslania prijatého výskumného pracovníka nesmie presiahnuť 30 % celkového 
trvania jeho vymenovania v rámci projektu;  

f) zabezpečuje, aby sa na každého výskumného pracovníka vzťahovali právne predpisy v 
oblasti sociálneho zabezpečenia uplatniteľné v súlade s hlavou II nariadenia Rady (EHS) 
č. 1408/71 zo 14. júna 1971.  

Pokiaľ bude výskumný pracovník vykonávať aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy 
v krajine, ktorá nie je členským štátom EÚ, príjemca zabezpečí, aby sa na výskumného 
pracovníka vzťahoval systém sociálneho zabezpečenia poskytujúci ochranu prinajmenšom 
rovnocennú s ochranou poskytovanou miestnym výskumným pracovníkom v podobnom 
postavení; 

g) zabezpečuje, aby výskumný pracovník v každom mieste uskutočňovania aktivít v oblasti 
úvodnej odbornej prípravy využíval rovnaké normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
ako miestni výskumní pracovníci v podobnom postavení; 

h) vykonáva všetky platby, za ktoré je zodpovedný, v súlade s dohodou v termínoch 
splatnosti podľa článku III.4; 

f) v príslušných prípadoch zabezpečuje zostavenie osobného plánu rozvoja kariéry; 

j) počas celého trvania dohody o grante zabezpečuje prostriedky na implementáciu projektu 
v príslušných oblastiach vedy a techniky, vrátane infraštruktúry, vybavenia a výrobkov 
a tieto prostriedky sprístupní výskumným pracovníkom, ak je to potrebné; 

k) výskumným pracovníkom poskytuje primeranú pomoc vo všetkých administratívnych 
úkonoch vyžadovaných príslušnými orgánmi krajiny príjemcu, ako aj vo všetkých 
administratívnych úkonoch, ako sú víza a pracovné povolenia vyžadované príslušnými 
orgánmi krajiny partnerskej inštitúcie, kam môže byť výskumný pracovník vyslaný; 
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l) zabezpečuje, aby partnerská(-é) inštitúcia(-e) mala(-i) prostriedky uvedené v písmene j) 
tohto odseku a sprístupňuje tieto prostriedky, ak je to potrebné, výskumnému pracovníkovi 
počas obdobia vyslania; 

m) zabezpečuje, aby pomoc uvedenú v písmene j) tohto odseku poskytovala výskumnému 
pracovníkovi počas obdobia vyslania aj partnerská inštitúcia; 

n) zabezpečuje, aby každý výskumný pracovník absolvoval odbornú prípravu v rámci 
projektu v čase uvedenom v dohode; 

o) urobí opatrenia, aby každý výskumný pracovník na konci aktivít v oblasti úvodnej 
odbornej prípravy vyplnil hodnotiace dotazníky, ktoré poskytne Komisia; 

p) dva roky po skončení projektu sa skontaktuje s výskumným pracovníkom a vyzve ho, aby 
vyplnil nadväzné dotazníky, ktoré poskytne Komisia; 

q) zaznamenáva a aktualizuje kontaktné údaje výskumného pracovníka najmenej tri roky 
po skončení projektu, 

r) Komisii na požiadanie zašle vyplnené dotazníky uvedené v písmenách n) a o) tohto 
odseku, ako aj informácie uvedené v písmene p) tohto odseku. 

 

III. 3 – Výber výskumného(-ých) pracovníka(-ov) 

1. V súlade s ďalej uvedenými podmienkami príjemca vyberie potrebný počet výskumných 
pracovníkov podľa cieľov projektu a orientačného rozdelenia uvedeného v prílohe I. 

2. Kritériá spôsobilosti výskumného(-ých) pracovníka(-ov) 

Každý spôsobilý výskumný pracovník musí v čase vymenovania daným príjemcom v rámci 
tohto projektu súčasne spĺňať tieto kritériá. 

a) Štátna príslušnosť 

Výskumný pracovník môže byť štátnym príslušníkom členského štátu Spoločenstva, 
pridruženej krajiny alebo akejkoľvek inej tretej krajiny. 

b) Mobilita 

Výskumný pracovník nesmie byť štátnym príslušníkom štátu, v ktorom sídli výskumný tím 
príjemcu, ktorý ho vymenoval. 

Ak má výskumný pracovník viac ako jedno štátne občianstvo, môže byť hosťom príjemcu 
so sídlom v krajine jeho štátnej príslušnosti, v ktorej nemal v priebehu posledných piatich 
rokov bydlisko. 

V čase vymenovania nesmie mať výskumný pracovník bydlisko ani nesmie vykonávať svoju 
hlavnú činnosť v krajine príjemcu dlhšie než 12 mesiacov v priebehu 3 rokov bezprostredne 
pred vymenovaním. Krátkodobé pobyty, ako napríklad dovolenky, sa neberú do úvahy. 

Výnimkou z tohto všeobecného pravidla je, že výskumný pracovník, ktorý je štátnym 
príslušníkom členského štátu alebo pridruženej krajiny, môže vykonávať svoje aktivity 
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v oblasti úvodnej odbornej prípravy v krajine svojej štátnej príslušnosti, ak poskytne dôkaz, 
ktorým sa dosvedčí, že mal zákonný pobyt a vykonával svoju hlavnú činnosť 
v nepridruženej tretej krajine najmenej tri z ostatných štyroch rokov bezprostredne pred 
vymenovaním. 

Tieto pravidlá mobility sa neuplatňujú vtedy, keď výskumného pracovníka vymenuje 
medzinárodná európska záujmová organizácia, medzinárodná organizácia so sídlom 
v niektorom z členských štátov alebo pridružených krajín alebo SVC. 

c) Kvalifikácia a prax vo výskume 

Výskumný pracovník musí spĺňať požiadavky spojené s jednou z týchto kategórií: 

- začínajúci výskumní pracovníci podľa definície v článku III.1; 

- skúsení výskumní pracovníci podľa definície v článku III.1 v priebehu prvých piatich rokov 
práce vo výskume; 

- hosťujúci vedeckí pracovníci podľa definície v článku III.1. 
3. Kritériá spôsobilosti pri aktivitách v oblasti úvodnej odbornej prípravy 
 
a) Trvanie 

Začínajúci výskumný pracovník sa môže v rámci projektu zapojiť do aktivít v oblasti úvodnej 
odbornej prípravy najmenej na 3 mesiace a najviac na 36 mesiacov (ekvivalent plného 
pracovného úväzku). 

Skúsený výskumný pracovník sa môže v rámci projektu zapojiť do aktivít v oblasti úvodnej 
odbornej prípravy najmenej na 3 mesiace a najviac na 24 mesiacov (ekvivalent plného 
pracovného úväzku). 

Hosťujúci vedecký pracovník sa môže v rámci projektu zapojiť do aktivít v oblasti projektu 
najmenej na 1 mesiac a najviac na 24 mesiacov (ekvivalent plného pracovného úväzku). 

Jednotlivých výskumných pracovníkov nemožno podporovať ako začínajúcich a skúsených 
výskumných pracovníkov v rámci tej istej siete úvodnej odbornej prípravy v rámci programu 
Marie Curie. 

Výskumný pracovník sa musí venovať svojim aktivitám v oblasti úvodnej odbornej prípravy 
na plný pracovný úväzok. Výskumný pracovník sa môže venovať svojim aktivitám v oblasti 
úvodnej odbornej prípravy na čiastočný pracovný úväzok len z riadne opodstatnených 
dôvodov spojených s osobnými alebo rodinnými okolnosťami. 

Aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy možno rozložiť na niekoľko pobytov, ktoré 
nepresiahnu maximálne povolené trvanie pre každú kategóriu výskumných pracovníkov a 
trvanie projektu. Trvanie každej fázy má pre aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy 
význam a je ich neoddeliteľnou súčasťou, alebo je opodstatnené na základe rodinných 
dôvodov výskumného pracovníka. 

b) Obsah 

Aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy musia pozostávať z činností z vedeckej alebo 
technickej oblasti v rámci projektu vymedzených v prílohe I. 

c) Akademická podpora 
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Ak aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy zahŕňajú akreditované doktorandské 
štúdium, mechanizmy konzultácií a dohľadu musia zahŕňať akademickú podporu adekvátnej 
kvality, ktorú poskytuje osobitný akademický dohľad. 

4. Výberové konanie 

a) Zverejnenie voľných miest 

Od príjemcu sa vyžaduje medzinárodne zverejňovať voľné miesta v rámci projektu 
pre začínajúcich a skúsených výskumných pracovníkov dostupné čo najväčšiemu počtu 
potenciálnych uchádzačov s využitím všetkých vhodných prostriedkov inzerovania (tlač, 
plagáty, internetové stránky, internet, informácie na konferenciách atď.).  

b) Kritériá výberu 

Príjemca musí vyberať výskumných pracovníkov v rámci verejných, priehľadných, 
nestranných a rovnoprávnych výberových konaní na základe: 

- ich vedeckej kvalifikácie a významu ich praxe vo výskume pre oblasť výskumu stanovenú 
v prílohe I; 

- ich schopnosti vykonávať aktivity v oblasti úvodnej odbornej prípravy; 

- očakávaného vplyvu navrhovanej odbornej prípravy na kariéru výskumných pracovníkov; 

- splnenia požadovaných kritérií spôsobilosti výskumných pracovníkov vymedzených 
v odseku 2 tohto článku. 

Výber hosťujúcich vedeckých pracovníkov musí byť opodstatnený z hľadiska prenosu 
znalostí a posilnenia dohľadu. 

c) Rovnosť príležitostí 

Podľa článku III.2. písm. a) sa príjemca snaží zaistiť spravodlivé zastúpenie žien 
presadzovaním príležitostí na prístup na základe skutočnej rovnosti medzi mužmi a ženami 
počas celého výberového konania. 

Preto príjemca v inzercii uvedenej v písmene a) vyhľadáva a povzbudzuje kandidátky 
a pri uplatňovaní výberových kritérií uvedených v písmene b) tohto odseku venuje osobitnú 
pozornosť tomu, aby zabezpečil, že nedôjde k diskriminácii pohlaví. 

III. 4 – Vzťah príjemcu s výskumným pracovníkom 

1. V súlade s dohodou o grante sa v dohode ustanovujú podmienky implementácie aktivít 
v oblasti úvodnej odbornej prípravy a príslušné práva a povinnosti výskumného pracovníka a 
príjemcu v rámci projektu. 

Prílohou dohody je dohoda o grante vrátane akýchkoľvek zmien a doplnení, ako aj, 
v príslušných prípadoch, osobný plán rozvoja kariéry. Dohodu si príjemca musí ponechať na 
účely auditu počas obdobia uvedeného v článku II.20 ods. 3. 

Po vymenovaní výskumného pracovníka a v každom prípade pred termínom uvedeným 
v článku II.3 ods. 1 zašle príjemca Komisii podpísané vyhlásenie o zhode dohody s touto 
dohodou o grante. Príjemca vymenovanie zaznamená a zaktualizuje zoznam a popis 
voľných miest, pričom dodrží úpravu a postupy oznámené Komisiou. 
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Bez ohľadu na osobitné otázky už upravené v právnych predpisoch Spoločenstva sa 
v dohode uvádzajú najmä tieto skutočnosti: 

a) meno vedeckého(-ých) pracovníka(-ov) zodpovedného(-ých) za dohľad nad aktivitami 
v oblasti úvodnej odbornej prípravy, ako aj opis (výťah z) týchto aktivít, keď sa nevyžaduje 
osobný plán rozvoja kariéry; 

b) sumy, ktoré je výskumný pracovník oprávnený dostať od príjemcu podľa tejto dohody 
o grante a mechanizmy vyplácania týchto súm výskumnému pracovníkovi; 

c) akýkoľvek dodatočný príspevok, ktorý príjemca vyplatí výskumnému pracovníkovi 
na účel tohto projektu a mechanizmy vyplácania tejto sumy; 

d) akákoľvek suma stiahnutá v závislosti od zákonného odôvodnenia; 

e) že výskumný pracovník nemôže za aktivity vykonávané v rámci projektu dostávať iný 
príjem, ako dostáva od príjemcu podľa písmen b) a c) tohto odseku; 

f) použitý(-é) prevodný(-é) a výmenný(-é) kurz(-y) vrátane referenčného(-ých) dátumu(-ov) 
a zdroja(-ov), keď sú platby uskutočňované v inej národnej mene ako euro; 

g) právo, ktorým sa riadi dohoda; 

h) sociálne zabezpečenie poskytnuté výskumnému pracovníkovi v súlade s článkom III.2. 
písm. e); 

i) ustanovenia o riadnej a zdravotnej dovolenke podľa vnútorných predpisov príjemcu, 

j) že sa výskumný pracovník musí na plný úväzok venovať svojim aktivitám v oblasti 
úvodnej odbornej prípravy, pokiaľ mu v tom nebránia riadne opodstatnené dôvody spojené 
s osobnými alebo rodinnými okolnosťami; 

k) opis a časový harmonogram vykonávania aktivít v oblasti úvodnej odbornej prípravy 
v prípade, že sú tieto aktivity rozdelené do niekoľkých samostatných období; 

l) celkové trvanie dohody, charakter a dátum vymenovania výskumného pracovníka 
z hľadiska štatútu za predpokladu, že sú dodržané požiadavky stanovené v článku III.2. 
písm. e) a f), ako aj článku III.8. ods. 1 písm. a) a že pracovné podmienky sú porovnateľné 
s podmienkami miestnych výskumných pracovníkov v podobnom postavení; 

m) miesto(-a) výkonu aktivít v oblasti úvodnej odbornej prípravy; 

n) že výskumný pracovník informuje príjemcu podľa možnosti čo najskôr o okolnostiach, 
ktoré môžu mať vplyv na plnenie dohody o grante alebo dohody, ako napríklad: 

- v príslušných prípadoch o akejkoľvek úprave súvisiacej s jeho osobným plánom 
rozvoja kariéry; 

- tehotenstvo alebo choroba, ktorá môže mať priamy účinok na implementáciu  
dohody; 
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o) opatrenia dohodnuté medzi príjemcom a výskumným pracovníkom v priebehu 
a po skončení aktivít v oblasti úvodnej odbornej prípravy, ktoré súvisia s právami duševného 
vlastníctva, najmä prístupom k východiskovým znalostiam, využívaním nových znalostí, 
propagáciou a dôvernosťou za predpokladu, že sú zlučiteľné s ustanoveniami článkov II.8, 
II.11, II.24 – 30 a článkov III.6, III.7, III.9 a III.10; 

p) že sa výskumný pracovník zaviaže vyplniť, podpísať a odovzdať príjemcovi hodnotiaci 
a nadväzujúci dotazník uvedený v článku III.2. písm. n) a o); 

q) že sa výskumný pracovník zaviaže informovať príjemcu tri roky od skončenia projektu 
o každej zmene svojich kontaktných údajov; 

r) že sa výskumný pracovník poďakuje za podporu Spoločenstva v rámci siete úvodnej 
odbornej prípravy v rámci programu Marie Curie v akýchkoľvek súvisiacich publikáciách 
alebo v iných médiách v súlade s článkom III.7. 

2. Platobné mechanizmy uvedené v odseku 1 písm. b) tohto článku sú založené na zásade 
mesačných výplat za predchádzajúci mesiac, pokiaľ nie sú v rozpore s rozhodným právom 
uvedeným v odseku 1 písm. g) tohto článku. Výskumnému pracovníkovi musia zabezpečovať 
výplaty od začiatku jeho vymenovania, ako aj vyplatenie súm v plnej výške pridelených 
v prospech výskumného pracovníka najneskôr na konci projektu. 

III. 5 – Správy a výsledky 

Okrem ustanovení článku II.3 príjemca predloží: 

- správu o databáze, ktorá sa každoročne aktualizuje a je vhodná na uverejnenie 
v elektronickej databáze. Správa o databáze sa po prvýkrát predloží do dvoch mesiacov 
od dátumu začatia projektu. 

- revíznu správu v polovici projektu, ktorá sa stane podkladom diskusie na kontrolnom 
stretnutí v polovici obdobia uvedenom v článku III.2. písm. g), aspoň jeden mesiac 
pred dátumom stretnutia. 

III. 6 – Dôvernosť 

Príjemca zabezpečí, aby mal výskumný pracovník rovnaké práva a dodržiaval rovnaké 
povinnosti ako príjemca, ako je uvedené v článku II.8. 

III. 7 – Propagácia 

Príjemca zabezpečí, aby mal výskumný pracovník rovnaké práva a dodržiaval rovnaké 
povinnosti ako príjemca, ako je uvedené v článku II.11. 

ČASŤ B – FINANČNÉ USTANOVENIA 

III. 8 – Oprávnené náklady projektu 

Náklady možno účtovať v rámci dohody o grante za predpokladu, že spĺňajú ustanovenia 
stanovené v časti B prílohy II. 
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Komisia môže preplácať predovšetkým náklady súvisiace s aktivitami v oblasti úvodnej 
odbornej prípravy vykonávanými v rámci projektu takto: 

1. Oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vykonáva výskumný pracovník 

Paušálna sadzba je stanovená v prílohe I výhradne v prospech výskumných pracovníkov 
vymenovaných v rámci projektu podľa platných referenčných sadzieb uvedených 
v pracovnom programe bez ohľadu na akýkoľvek dodatočný príspevok, ktorý môže daný 
príjemca zaplatiť výskumným pracovníkom. 

Táto paušálna sadzba je stanovená na základe vymenovania výskumných pracovníkov 
na plný úväzok v rámci projektu (v prípade vymenovania na čiastočný úväzok sa príspevky 
upravia v pomere k času skutočne strávenému prácou na projekte) a rozdelí sa takto: 

a) Mesačný príspevok na živobytie. 

Pri dlhších pobytoch vymenuje príjemca začínajúcich a skúsených výskumných 
pracovníkov, ako aj hosťujúcich vedeckých pracovníkov na základe pracovnej zmluvy, 
s výnimkou adekvátne zdokumentovaných prípadov alebo ak túto možnosť zakazujú 
vnútroštátne právne predpisy. Pri kratších pobytoch si príjemca môže vybrať, či 
pracovníka získa na základe pracovnej zmluvy alebo na základe štipendia v pevnej výške. 
Referenčné sadzby pre výskumných pracovníkov prijatých na základe pracovnej zmluvy 
zahŕňajú všetky povinné zrážky podľa vnútroštátnych právnych predpisov v kontexte tejto 
dohody o grante. Keď nemožno poskytnúť pracovnú zmluvu, príjemca prijme výskumného 
pracovníka na základe postavenia, ktoré zodpovedá štipendiu v pevnej výške za 
predpokladu, že je to zlučiteľné s platnými právnymi predpismi príjemcu a výskumnému 
pracovníkovi zabezpečí poskytovanie sociálneho zabezpečenia vzťahujúceho sa aspoň na 
časti uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a), b) a e) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. 
júna 1971, ktoré sa však nemusí platiť zo štipendia. Uplatniteľné mesačné príspevky na 
živobytie sú stanovené v pracovnom programe. 
 

b) Príspevok na náklady na mobilitu, ktorý pozostáva z: 

- mesačného príspevku na mobilitu podľa rodinnej situácie výskumného pracovníka v čase 
náboru. Výskumný pracovník má nárok na príspevok na mobilitu, ak sa podujal fyzicky 
presťahovať do iného štátu na začiatku aktivít v oblasti úvodnej odbornej prípravy alebo 
v období kratšom než 12 mesiacov pred jeho vymenovaním v rámci projektu. Uplatniteľné 
príspevky na mobilitu sú stanovené v pracovnom programe pre tieto kategórie 
výskumných pracovníkov:  

i Výskumný pracovník s rodinnými záväzkami (manželstvo alebo vzťah so štatútom 
ekvivalentným manželstvu, ktorý uznávajú platné právne predpisy podľa III.4. ods. 1 písm. 
g) alebo právne predpisy krajiny štátnej príslušnosti výskumného pracovníka a/alebo ktorý sa 
stará o deti). 

i Výskumný pracovník bez rodinných záväzkov. 

S cieľom zohľadniť životné náklady a vnútroštátnu štruktúru platov v krajine/krajinách, 
kde sa výskumný pracovník venuje aktivitám v oblasti úvodnej odbornej prípravy, sa na 
uvedený mesačný príspevok na živobytie a príspevok na mobilitu uplatňujú opravné 
koeficienty uvedené v pracovnom programe.
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Komisia si vyhradzuje právo uplatniť na prebiehajúce dohody o grante revízie opravných 
koeficientov zverejnených v pracovnom programe v prípade zvýšenia koeficientu aspoň 
o 10 percent. Potrebné finančné úpravy finančného príspevku Spoločenstva sa urobia pri 
záverečnej platbe. 

- Okrem toho výskumný pracovník, ktorý má nárok na mesačný príspevok na mobilitu, 
dostane aj príspevok na cestovné vypočítaný na základe vzdialenosti medzi jeho miestom 
pôvodu a priestormi príjemcu, v ktorých vykonáva aktivity v oblasti úvodnej odbornej 
prípravy, na každé 12-mesačné alebo kratšie obdobie, keď je posledné obdobie kratšie ako 
12 mesiacov. Prvý príspevok na cestovné by sa mal vyplatiť až po prvom prijatí 
vymenovania, a potom v ročných intervaloch. 

Uplatniteľné sadzby sú stanovené v pracovnom programe a vychádza sa v nich zo 
vzdialenosti (vzdušnou čiarou) v kilometroch medzi miestom pôvodu a priestormi 
príslušného príjemcu. 

c) Výskumný pracovník dostane jednorazový príspevok na preskúmanie možností kariéry, 
ak sa venuje aktivitám v oblasti úvodnej odbornej prípravy najmenej jeden rok. Uplatniteľný 
príspevok na preskúmanie možností kariéry je stanovený v pracovnom programe. 

d) Príspevok na pokrytie nákladov súvisiacich so zapojením výskumného pracovníka do 
úvodnej prípravy v rámci projektu je stanovený v prílohe I. 

Tento príspevok bude spravovať príjemca a použije sa na výdavky súvisiace s účasťou 
výskumných pracovníkov na výskumných a odbornovzdelávacích aktivitách projektu. 

V prípade odkladu dohody z dôvodu rodičovskej dovolenky môže Komisia na základe 
písomnej žiadosti príjemcu rozhodnúť o úprave finančného príspevku Spoločenstva 
v prospech výskumného pracovníka podľa požiadaviek daného prípadu. Príspevok 
vypočítavaný na mesačnom základe nesmie byť vyšší ako rozdiel medzi náhradou, ktorú 
dostáva výskumný pracovník zo sociálneho zabezpečenia uvedeného v článku III.4 ods. 1 
písm. g) a h), a výškou príspevku vymedzenou v článku III.8 ods. 1 písm. a). 

Náklady na ostatné aktivity vykonávané v rámci projektu môže Komisia nahradiť takto: 

2. Oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vykonáva príjemca 

a) Paušálna sadzba príspevku podľa referenčných sadzieb stanovených v pracovnom 
programe na pokrytie výdavkov na vykonávanie odbornovzdelávacích aktivít 
a na koordináciu medzi účastníkmi je stanovená v prílohe I. 

b) Paušálna sadzba príspevku podľa referenčných sadzieb stanovených v pracovnom 
programe na pokrytie nákladov súvisiacich s organizovaním medzinárodných konferencií, 
pracovných seminárov a podujatí otvorených pre výskumných pracovníkov mimo siete je 
stanovená v prílohe I. 

d) Náhrada nákladov na riadiace činnosti projektu: maximálny podiel príspevku 
Spoločenstva, ktorý možno účtovať na projekt, je 3 %. 
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3. Nepriame náklady 
Na pokrytie nepriamych nákladov projektu možno na dohodu o grante účtovať paušálnu 
sadzbu 10 % priamych oprávnených nákladov s výnimkou priamych oprávnených nákladov 
na subdodávky a nákladov na prostriedky sprístupnené tretími stranami, ktoré sa 
nepoužívajú v priestoroch príjemcu. 
Odchylne od článku 4.2 nie sú povolené prevody rozpočtu z príspevkov vydelených na 
aktivity vykonávané výskumným pracovníkom na sumy vydelené na aktivity vykonávané 
príjemcom. 

ČASŤ C – PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

III. 9 – Prístupové práva 

Okrem ustanovení článkov II.29 – 30 príjemca zabezpečí výskumnému pracovníkovi 
bezplatne prístupové práva k východiskovým znalostiam a novým znalostiam, ak sú 
východiskové znalosti alebo nové znalosti potrebné na jeho aktivity v oblasti úvodnej 
odbornej prípravy. 

III. 10 – Nezlučiteľné alebo obmedzujúce záväzky 

Príjemca, od ktorého sa vyžaduje udeliť prístupové práva, podľa možnosti čo najskôr 
informuje výskumného pracovníka o akomkoľvek obmedzení, ktoré môže podstatne 
ovplyvniť prípadné udelenie prístupových práv. 


