
FP 7 Marie Curie Grant Agreement – Annex III 

 1

LIITE III 

ERITYISMÄÄRÄYKSET 

 

 

MARIE CURIE -PERUSKOULUTUSVERKOT 
[YHDEN RAHOITUKSEN SAAJAN KÄSITTÄVÄT HANKKEET] 

 

III. 1 – Määritelmät  

Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia 
määritelmiä: 

1. Sopimus: rahoituksen saajan ja tutkijan välillä III.4 artiklan mukaisesti tehty kirjallinen 
sopimus. 

2. Uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat: tutkijat tutkijanuransa ensimmäisten neljän 
vuoden aikana (kokoaikavastaavasti laskettuna ja tähän ajanjaksoon sisältyvä 
tutkijakoulutus mukaan luettuna) alkaen siitä päivästä, jona he ovat suorittaneet 
tutkinnon, joka antaa virallisen oikeuden ryhtyä suorittamaan tohtorintutkintoon 
tähtääviä opintoja joko maassa, jossa tutkinto on suoritettu, tai maassa, jossa 
peruskoulutustoimet toteutetaan, riippumatta siitä, pyritäänkö tohtorintutkintoon. 

3. Kokeneet tutkijat: tutkijat, joilla on joko 1) tohtorintutkinto (riippumatta siitä, kuinka 
kauan sen suorittaminen kesti) tai 2) vähintään neljä vuotta tutkimuskokemusta 
(kokoaikavastaavasti laskettuna ja tähän ajanjaksoon sisältyvä tutkijakoulutus mukaan 
luettuna) sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet tutkinnon, joka antaa virallisen oikeuden 
ryhtyä suorittamaan tohtorintutkintoon tähtääviä opintoja joko maassa, jossa tutkinto on 
suoritettu, tai maassa, jossa peruskoulutustoimet toteutetaan.   

4. Vieraileva tieteenharjoittaja: kokenut tutkija, jolla on merkittäviä saavutuksia 
kansainvälisen koulutuksen ja tutkimusyhteistyön alalla joko julkiselta tai yksityiseltä 
sektorilta ja jolla on erityinen rooli tutkijoiden koulutuksessa ja ohjauksessa verkon 
puitteissa. 

5. Valvontalautakunta: komitea, joka vastaa tutkijoiden koulutuksen valvonnasta koko 
verkossa ja varmistaa, että kukin palvelukseen otettu tutkija saa tieteellisen koulutuksen 
lisäksi tarvitsemansa lisätaidot. Valvontalautakuntaan voidaan ottaa myös 
yhteistyökumppanilaitosten edustajia.  

6. Kotipaikka: paikka, jossa tutkija asuu vakituisesti tai harjoittaa pääasiallista 
toimintaansa päivänä, jona hän aloittaa peruskoulutustoimiin liittyvän työnsä, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa tutkija on asunut vakituisesti tai harjoittanut pääasiallista 
toimintaansa kyseisessä paikassa alle 12 kuukautta välittömästi ennen kyseistä päivää. 
Jälkimmäisessä tapauksessa kotipaikka on sen maan pääkaupunki, jonka kansalainen hän 
on. Jos tutkijalla on useampia kansalaisuuksia, kotipaikka on sen maan pääkaupunki, 
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jossa tutkija on asunut pisimpään viitenä viimeksi kuluneena vuonna ennen työnsä 
aloittamista. 

7. Vanhempainloma: äitiys- tai isyysloma, jonka tutkija pitää III.4 artiklan 1 kohdan g 
alakohdassa tarkoitetun lain nojalla. 

8. Henkilökohtainen urakehityssuunnitelma: suunnitelma, jonka kukin 
peruskoulutustoimia varten yli kuudeksi kuukaudeksi palvelukseen otettu tutkija laatii 
yhdessä peruskoulutustoimiensa ohjauksesta vastaavan tieteenharjoittajan kanssa ja joka 
sisältää tutkijan koulutustarpeet (mukaan luettuina lisätaidot), tieteellisen työn tavoitteet, 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettavat toimenpiteet sekä kuvauksen 
peruskoulutustoimista. 

9. Tutkija: rahoituksen saajan valitsema ja hankkeen yhteydessä palvelukseensa ottama, 
kelpoisuusperusteet täyttävä, joko uransa alkuvaiheessa oleva tai kokenut tutkija, joka 
voi olla myös vieraileva tieteenharjoittaja. 

10. Peruskoulutustoimet: hankkeessa toteutettavat tutkijaan liittyvät toimet, jotka kuvataan 
henkilökohtaisessa urakehityssuunnitelmassa tai, jos henkilökohtaista 
urakehityssuunnitelmaa ei vaadita, sopimuksessa. 

11. Yhteistyökumppanilaitos: kolmannen asemassa oleva laitos, joka on rahoituksen saajan 
kanssa tehtävän yhteistyökumppanuussopimuksen osapuoli. 

12. Yhteistyökumppanuussopimus: strategista yhteistyökumppanuutta koskeva sopimus, 
joka tehdään rahoituksen saajan sekä yhden tai useamman kolmannen osapuolen välillä, 
joka toimii tutkijoiden isäntälaitoksena peruskoulutustoimien toteuttamista varten. 

13. Tilapäinen siirto: ajanjakso, jonka tutkija viettää yhteistyökumppanilaitoksen 
toimitiloissa. 

A OSA: HANKKEEN TOTEUTUS 

III.2 – Suoritusvelvollisuudet  

Niiden velvoitteiden lisäksi, jotka asetetaan II.2 artiklassa, rahoituksen saajan on:  

a) toteutettava kaikki tarvittavat ja kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
hankkeeseen osallistuviksi tutkijoiksi valitaan vähintään 40 prosenttia naisia; 

b) järjestettävä väliarviointikokous rahoituksen saajan edustajan, 
yhteistyökumppanilaitosten edustajien ja komission kesken. Rahoituksen saajan on sovittava 
komission kanssa kokouksen aika, paikka ja esityslista vähintään kaksi kuukautta etukäteen; 

c) perustettava – yhdessä yhteistyökumppanilaitoksen (-laitosten) kanssa – verkon 
valvontalautakunta;  

d) valittava kukin tutkija III.3 artiklassa selostettujen kelpoisuusperusteiden mukaisesti ja 
varmistettava, että kukin tutkija täyttää kelpoisuusperusteet silloin, kun rahoituksen saaja 
ottaa hänet palvelukseensa hankkeen yhteydessä; 



FP 7 Marie Curie Grant Agreement – Annex III 

 3

e) tehtävä sopimus kunkin hankkeen yhteydessä palvelukseen otetun tutkijan kanssa ja 
toimittava tutkijan isäntänä sopimuksessa määritetty ajanjakso (määritetyt ajanjaksot) tai 
toteutettava tarvittava järjestely tutkijan siirtämiseksi tilapäisesti 
yhteistyökumppanilaitokseen.  Palvelukseen otetun tutkijan tilapäisen siirron kesto ei saa 
olla yli 30 prosenttia siitä ajanjaksosta, jonka ajaksi hänet otettiin palvelukseen hankkeen 
yhteydessä;  

f) varmistettava, että tutkija kuuluu sen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, jota sovelletaan 
rahoituksen saajan sijaintimaan palkansaajiin, tai että hän kuuluu jonkin muun, riittävän 
tasoisen ja laajuisen turvan tarjoavan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kaikissa 
peruskoulutustoimien toteuttamispaikoissa; 

g) huolehdittava siitä, että tutkijaan sovelletaan kaikissa peruskoulutustoimien 
toteuttamispaikoissa samoja turvallisuus- ja työterveysnormeja kuin samankaltaisessa 
asemassa oleviin paikallisiin tutkijoihin; 

h) suoritettava III.4 artiklassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti määräpäiviin mennessä 
kaikki maksut, jotka kuuluvat sen maksettaviksi;  

i) varmistettava, että tutkijalle laaditaan tarvittaessa henkilökohtainen 
urakehityssuunnitelma;  

j) tarjottava koko avustussopimuksen keston ajan välineet, mukaan luettuina infrastruktuuri, 
laitteisto ja tuotteet, hankkeen toteuttamiseksi kyseessä olevilla tieteen ja teknologian aloilla 
sekä asetettava nämä välineet tutkijoiden saataville tarpeen mukaan; 

k) tarjottava tutkijalle kohtuullisesti apua kaikissa hallinnollisissa menettelyissä, joita 
rahoituksen saajan sijaintimaan viranomaiset edellyttävät, sekä kaikissa sellaisissa 
hallinnollisissa menettelyissä, kuten viisumin ja työluvan hankkimisessa, joita 
yhteistyökumppanilaitoksen sijaintimaan viranomaiset voivat vaatia tutkijan tilapäisen 
siirron toteutusmaassa; 

l) varmistettava, että yhteistyökumppanilaitoksella (-laitoksilla) on tämän kohdan j 
alakohdassa tarkoitetut välineet ja että ne asetetaan tilapäisen siirron aikana tutkijan 
saataville tarpeen mukaan; 

m) varmistettava, että myös yhteistyökumppanilaitos tarjoaa tutkijalle tämän kohdan k 
alakohdassa tarkoitettua apua tilapäisen siirron aikana; 

n) huolehdittava siitä, että kukin tutkija saa hankkeen yhteydessä koulutusta sopimuksessa 
määritetyn ajan; 

o) toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kukin tutkija täyttää komission 
toimittamat arviointilomakkeet peruskoulutustoimien päättyessä; 

p) otettava yhteyttä kuhunkin tutkijaan kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen ja 
pyydettävä tätä täyttämään komission toimittamat seurantalomakkeet;  

q) kirjattava tutkijoiden yhteystiedot ja pidettävä ne ajan tasalla vähintään kolmen vuoden 
ajan hankkeen päättymisen jälkeen; 
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r) toimitettava komissiolle tämän kohdan o ja p alakohdassa mainitut lomakkeet täytettyinä 
sekä pyynnöstä q alakohdassa tarkoitetut tiedot.  

III.3 – Tutkijoiden valinta 

1. Rahoituksen saaja valitsee tarvittavan määrän tutkijoita ottaen huomioon hankkeen 
tavoitteet ja liitteessä I olevan ohjeellisen jakauman sekä seuraavat ehdot.  

2. Tutkijoiden kelpoisuusperusteet: 

Tutkijan on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset silloin, kun rahoituksen saaja ottaa 
hänet palvelukseensa hankkeen yhteydessä.  

a) Kansalaisuus 

Tutkija voi olla jonkin yhteisön jäsenvaltion tai assosioituneen maan tai minkä tahansa 
muun kolmannen maan kansalainen. 

b) Liikkuvuus 

Tutkija ei saa olla sen valtion kansalainen, johon hänet palvelukseensa ottavan rahoituksen 
saajan tutkijaryhmä on sijoittautunut. 

Jos tutkijalla on useamman kuin yhden maan kansalaisuus, hän voi olla sellaisen 
rahoituksen saajan tutkijavieraana, joka on sijoittautunut maahan, jonka kansalainen tutkija 
on mutta jossa tutkija ei ole asunut vakituisesti viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana. 

Palvelukseen otettaessa tutkija on saanut asua vakituisesti tai harjoittaa pääasiallista 
toimintaansa rahoituksen saajan sijaintimaassa enintään 12 kuukautta palvelukseen 
ottamista välittömästi edeltävien kolmen vuoden aikana. Lyhyitä oleskeluja, kuten lomia, ei 
oteta huomioon.  

Poikkeuksellisesti tutkija, jolla on jonkin jäsenvaltion tai assosioituneen maan kansalaisuus, 
voi toteuttaa peruskoulutustoimensa maassa, jonka kansalainen hän on, jos hän voi todistaa 
asuneensa laillisesti ja harjoittaneensa pääasiallista toimintaansa puiteohjelmaan 
assosioitumattomassa kolmannessa maassa vähintään kolmen vuoden ajan niinä neljänä 
viimeksi kuluneena vuonna, jotka välittömästi edeltävät hänen palvelukseen ottamistaan.  

Näitä liikkuvuussääntöjä ei sovelleta, jos tutkijan ottaa palvelukseensa Euroopan etua 
edistävä kansainvälinen järjestö, jäsenvaltiossa tai assosioituneessa maassa sijaitseva 
kansainvälinen järjestö tai YTK. 

c) Pätevyysvaatimukset ja tutkimuskokemus 

Tutkijan on täytettävä vaatimukset, jotka koskevat jotakin seuraavista luokista:  

– edellä III.1 artiklassa määritellyt uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat 

– edellä III.1 artiklassa määritellyt kokeneet tutkijat tutkijanuransa ensimmäisten viiden 
vuoden aikana 

– edellä III.1 artiklassa määritellyt vierailevat tieteenharjoittajat. 
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3. Peruskoulutustoimia koskevat kelpoisuusperusteet: 

a) Kesto 

Uransa alkuvaiheessa oleva tutkija voi osallistua peruskoulutustoimiin hankkeen yhteydessä 
vähintään kolmen kuukauden ja enintään 36 kuukauden ajan (kokoaikavastaavasti 
laskettuna). 

Kokenut tutkija voi osallistua peruskoulutustoimiin hankkeen yhteydessä vähintään kolmen 
kuukauden ja enintään 24 kuukauden ajan (kokoaikavastaavasti laskettuna). 

Vieraileva tieteenharjoittaja voi osallistua peruskoulutustoimiin hankkeen yhteydessä 
vähintään yhden kuukauden ja enintään 24 kuukauden ajan (kokoaikavastaavasti laskettuna). 

 
Yksittäinen tutkija ei voi samassa Marie Curie -peruskoulutusverkossa saada tukea uransa 
alkuvaiheessa olevana tutkijana ja kokeneena tutkijana.  

Tutkijan on tehtävä peruskoulutustoimiinsa liittyvää työtä kokoaikaisesti. Tutkija voi saada 
oikeuden tehdä peruskoulutustoimiinsa liittyvää työtä osa-aikaisesti ainoastaan 
asianmukaisesti perustelluista henkilökohtaisista tai perhesyistä. 

Peruskoulutustoimet voidaan jakaa useampiin vierailujaksoihin, joiden yhteenlaskettu kesto 
ei saa ylittää kuhunkin tutkijaluokkaan sovellettavaa kokonaiskeston enimmäismäärää eikä 
hankkeen kestoa. Kunkin jakson on oltava kestoltaan merkittävä peruskoulutustoimien 
kannalta, johdonmukainen osa näitä toimia tai perusteltu tutkijan perhesyistä.  

b) Sisältö 

Peruskoulutustoimien on koostuttava liitteessä I määritellyn hankkeen tieteelliseen ja 
teknologiseen alaan kuuluvasta toiminnasta. 

c) Akateeminen ohjaus 

Jos peruskoulutustoimiin sisältyy tohtorintutkintoa varten suoritettavia rekisteröitäviä 
opintoja, tutorointiin ja opintojen ohjaukseen täytyy sisältyä riittävän laadukasta akateemista 
ohjausta, jota antaa tehtävään nimetty akateeminen ohjaaja. 

4. Valintamenettely 

a) Paikanhakuilmoitukset 

Rahoituksen saajan on tiedotettava kansainvälisesti mahdollisimman monille potentiaalisille 
hakijoille paikoista, joita hankkeen yhteydessä on tarjolla uransa alkuvaiheessa oleville ja 
kokeneille tutkijoille sekä vieraileville tieteenharjoittajille, käyttämällä kaikkia sopivia 
tiedotuskeinoja (lehdistöä, julisteita, verkkosivustoja, Internetiä, konferenssien yhteydessä 
tiedottamista jne.). 

b) Valintaperusteet 

Rahoituksen saajan on valittava tutkijat avoimia, selkeitä, puolueettomia ja 
oikeudenmukaisia menettelyjä noudattaen seuraavien tekijöiden perusteella:  

– tieteelliset taidot ja liitteessä I määritetyn tutkimusalueen kannalta olennainen 
tutkimuskokemus;  
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– valmius tehdä peruskoulutustoimiin liittyvää työtä;  

– ehdotetun koulutuksen odotetut vaikutukset tutkijan uraan; 

– tämän artiklan 2 kohdassa määriteltyjen kelpoisuusperusteiden täyttyminen. 

Vierailevien tieteenharjoittajien valinnassa on käytettävä perusteina myös tietämyksen 
siirtoa ja heidän ohjaukseen antamaansa lisäpanosta. 

c) Tasavertaiset mahdollisuudet 

Rahoituksen saajan on pyrittävä varmistamaan naisten osuus III.2 artiklan a alakohdan 
mukaisesti edistämällä koko valinnan ajan miesten ja naisten tasavertaisten 
mahdollisuuksien toteutumista. 

Tätä varten rahoituksen saajan on pyrittävä saamaan mukaan naispuolisia hakijoita tämän 
kohdan a alakohdassa tarkoitetun tiedottamisen avulla ja kiinnitettävä tämän kohdan b 
alakohdassa tarkoitettuja valintaperusteita soveltaessaan erityistä huomiota 
sukupuolisyrjinnän estämiseen. 

III.4 – Rahoituksen saajan ja tutkijan välinen suhde 

1. Sopimuksessa on avustussopimuksen mukaisesti yksilöitävä peruskoulutustoimien 
toteuttamiseen sovellettavat ehdot sekä tutkijan ja rahoituksen saajan oikeudet ja 
velvollisuudet hankkeen yhteydessä.  

Sopimukseen on liitettävä avustussopimus, avustussopimukseen mahdollisesti tehdyt 
muutokset sekä henkilökohtainen urakehityssuunnitelma, jos se vaaditaan. Rahoituksen 
saajan on säilytettävä sopimus tarkastuksia varten II.20 artiklan 3 kohdassa mainitun ajan.  

Rahoituksen saajan on 20 päivän kuluessa tutkijan palvelukseen ottamisesta toimitettava 
komissiolle allekirjoitettu vakuutus siitä, että sopimus on avustussopimuksen mukainen. 
Rahoituksen saajan on kirjattava tutkijan palvelukseen ottaminen ja saatettava avoimien 
tutkijanpaikkojen luettelo ja tehtävänkuvaukset ajan tasalle komission antamien mallien ja 
menettelyjen mukaisesti. 

Sopimuksessa on erityisesti yksilöitävä:  

a) peruskoulutustoimien ohjauksesta vastaavan tieteenharjoittajan nimi (vastaavien 
tieteenharjoittajien nimet); lisäksi on esitettävä kuvaus (tiivistelmä) tästä koulutuksesta, jos 
henkilökohtaista urakehityssuunnitelmaa ei vaadita; 

b) rahamäärät, jotka tutkijalla on avustussopimuksen perusteella oikeus saada rahoituksen 
saajalta, ja tutkijalle suoritettavien määrien maksujärjestelyt;  

c) mahdolliset täydentävät määrät, jotka rahoituksen saaja maksaa tutkijalle hankkeen 
toteuttamista varten, ja niiden maksujärjestelyt; 

d) mahdolliset oikeudellisin perustein vähennettävät määrät;  

e) ettei tutkijalla saa olla hankkeen yhteydessä toteutettavia toimia varten muita tuloja kuin 
ne, jotka hän saa rahoituksen saajalta tämän kohdan b ja c alakohdan mukaisesti; 
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f) käytetyt muunto- ja vaihtokurssit sekä viitepäivä(t) ja tietolähde (-lähteet), jos maksut 
suoritetaan muina valuuttoina kuin euroina;  

g) sopimukseen sovellettava laki;  

h) tutkijalle III.2 artiklan f alakohdan mukaisesti tarjottava sosiaaliturva; 

i) vuosi- ja sairauslomaa koskevat määräykset rahoituksen saajan sisäisten sääntöjen 
mukaisesti; 

j) tutkijan velvollisuus tehdä peruskoulutustoimiin liittyvää työtä kokoaikaisesti, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa tästä voidaan poiketa asianmukaisesti perusteltujen 
henkilökohtaisten tai perhesyiden takia; 

k) peruskoulutustoimien kuvaus ja toteutusaikataulu, jos koulutus on jaettu useisiin erillisiin 
jaksoihin; 

l) sopimuksen kokonaiskesto sekä tutkijan työsuhteen luonne ja alkamispäivä; edellytyksenä 
on, että III.2 artiklan f ja g alakohdassa sekä III.8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitettyjä 
vaatimuksia noudatetaan ja että työehdot ovat verrattavissa samankaltaisessa asemassa 
olevien paikallisten tutkijoiden työehtoihin; 

m) paikka (paikat), jo(i)ssa peruskoulutustoimet toteutetaan 

n) tutkijan velvollisuus ilmoittaa rahoituksen saajalle mahdollisimman pian olosuhteista, 
jotka todennäköisesti vaikuttavat avustussopimuksen tai sopimuksen täytäntöönpanoon ja 
joita voivat olla: 

– henkilökohtaiseen urakehityssuunnitelmaan liittyvät merkittävät muutokset; 

– raskaus tai jokin sairaus, joka voi suoraan vaikuttaa sopimuksen toteuttamiseen; 

o) rahoituksen saajan ja tutkijan väliset järjestelyt, jotka liittyvät peruskoulutustoimien 
aikana ja niiden jälkeen immateriaalioikeuksiin ja varsinkin tausta-aineiston 
käyttömahdollisuuksiin, tulosaineiston hyödyntämiseen, julkisuuteen ja 
luottamuksellisuuteen; edellytyksenä on, että järjestelyt ovat II.8, II.11 ja II.24–II.30 artiklan 
sekä III.6, III.7, III.9 ja III.10 artiklan mukaisia; 

p) että tutkija sitoutuu täyttämään, allekirjoittamaan ja toimittamaan rahoituksen saajalle 
III.2 artiklan o ja p alakohdassa tarkoitetut arviointi- ja seurantalomakkeet; 

q) että tutkija sitoutuu kolmen vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen ilmoittamaan 
rahoituksen saajalle yhteystietojaan koskevista muutoksista; 

r) että tutkijan on III.7 artiklan mukaisesti ilmoitettava asiaa koskevissa julkaisuissa tai 
muulla tavoin asiasta viestiessään saaneensa yhteisöltä tukea Marie Curie 
-peruskoulutusverkkojen ohjelmasta. 
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2. Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen maksujärjestelyjen on perustuttava 
periaatteeseen, jonka mukaan maksut suoritetaan kuukausittain jälkikäteen, jollei se ole 
tämän artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetun sovellettavan lain vastaista. 
Maksujärjestelyissä on määrättävä, että maksuja suoritetaan tutkijalle hänen palvelukseen 
ottamisestaan lähtien ja että tutkijalle varatut määrät maksetaan hänelle kokonaisuudessaan 
viimeistään hankkeen päättyessä. 

III.5 – Raportit ja suoritteet  

Sen lisäksi, mitä II.3 artiklassa määrätään, rahoituksen saajan on annettava: 

– tietokantaraportti, joka päivitetään vuosittain ja joka soveltuu julkaistavaksi sähköisessä 
tietokannassa; ensimmäinen tietokantaraportti on toimitettava kahden kuukauden kuluessa 
hankkeen aloituspäivästä. 

– väliarviointiraportti, jota käytetään keskustelun pohjana III.2 artiklan b alakohdassa 
tarkoitetussa väliarviointikokouksessa; kyseinen raportti on toimitettava vähintään kuukausi 
ennen kokouspäivää. 

III.6 – Luottamuksellisuus 

Rahoituksen saajan on varmistettava, että tutkijaa koskevat samat II.8 artiklassa tarkoitetut 
oikeudet ja velvollisuudet kuin rahoituksen saajaa.  

III.7 – Julkisuus 

Rahoituksen saajan on varmistettava, että tutkijaa koskevat samat II.11 artiklassa tarkoitetut 
oikeudet ja velvollisuudet kuin rahoituksen saajaa. 

B OSA – RAHOITUSMÄÄRÄYKSET  

III.8 – Hankkeen tukikelpoiset kustannukset 

Avustussopimuksen perusteella voidaan laskuttaa sellaiset kustannukset, jotka ovat liitteessä 
II olevan B osan määräysten mukaisia. 

Komissio voi korvata hankkeen yhteydessä toteutetuista peruskoulutustoimista aiheutuneita 
kustannuksia seuraavasti: 

1. Tutkijoiden toteuttamiin toimiin liittyvät tukikelpoiset kustannukset 

Liitteessä I on esitetty kiinteä määrä, joka on määritetty työohjelmassa esitettyjen kulloinkin 
sovellettavien viitemäärien mukaisesti ja tarkoitettu nimenomaan hankkeen yhteydessä 
palvelukseen otettavia tutkijoita varten riippumatta rahoituksen saajan tutkijoille 
mahdollisesti maksamista täydentävistä määristä.  

Kiinteä määrä perustuu tutkijoiden kokoaikaiseen työskentelyyn hankkeessa (jos työskentely 
on osa-aikaista, korvaukset mukautetaan suhteessa hankkeessa tosiasiallisesti käytettyyn 
aikaan). Kiinteä määrä jakautuu seuraaviin osiin: 



FP 7 Marie Curie Grant Agreement – Annex III 

 9

a) Kuukausittainen elinkustannuskorvaus: 
Pitempiä vierailujaksoja varten rahoituksen saajan on otettava uransa alkuvaiheessa olevat 
ja kokeneet tutkijat sekä vierailevat tieteenharjoittajat palvelukseensa tekemällä heidän 
kanssaan työsopimus, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tai jos kansallinen 
lainsäädäntö estää työsopimuksen tekemisen. Jos kyseessä on lyhyempi vierailujakso, 
rahoituksen saaja voi valita, tekeekö se tutkijan kanssa työsopimuksen vai antaako se 
hänelle kiinteämääräisen apurahan.  Viitemäärissä, joita sovelletaan sellaisiin tutkijoihin, 
joiden kanssa on tehty työsopimus, on otettu huomioon kaikki avustussopimuksen 
yhteydessä tehtävät kansallisen lainsäädännön mukaiset pakolliset vähennykset. Jos 
työsopimusta ei voida tehdä, rahoituksen saajan on otettava tutkija palvelukseensa 
kiinteämääräisen apurahan saajan statusta vastaavalla statuksella, jolloin noudatetaan 
seuraavassa taulukossa mainittuja vuosittaisia määriä; edellytyksenä on, että status on 
rahoituksen saajaan sovellettavan lainsäädännön mukainen ja että sen yhteydessä taataan 
tutkijalle riittävä sosiaaliturva, jota ei kuitenkaan välttämättä ole katettava apurahasta. 

Tutkijaluokat A. Tutkijat, joiden kanssa on 
tehty työsopimus tai joilla on 
täyden sosiaaliturvan takaava 

stipendiaatin asema 

(euroa/vuosi) 

 B. Tutkijat, jotka saavat 
kiinteämääräisen apurahan 

ja vähimmäistasoisen 
sosiaaliturvan 

(euroa/vuosi) 

 

Uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat  33800 16900 

Kokeneet tutkijat (4–10 
vuoden kokemus)* 

52000 26000 

Kokeneet tutkijat (yli 10 vuoden 
kokemus)* 

78000 39000 

* Viitemäärät, joita sovelletaan tämän toimen puitteissa ”vierailevina tieteenharjoittajina” tukea saaviin 
tutkijoihin, ovat 30 prosenttia korkeampia kuin vastaavaan kokeneiden tutkijoiden luokkaan sovellettavat 
viitemäärät. 

 

b) Liikkuvuudesta aiheutuviin kustannuksiin tarkoitettu korvaus, joka muodostuu 
seuraavista osista:  

– Kuukausittainen liikkumiskorvaus, joka määräytyy sen mukaan, mikä tutkijan perhetilanne 
on rahoituksen saajan ottaessa hänet palvelukseensa. Tutkijalla on oikeus saada 
liikkumiskorvaus, jos hän on muuttanut valtiosta toiseen peruskoulutustoimien alkaessa tai 
alle 12 kuukauden aikana ennen kuin hänet on otettu palvelukseen hankkeen yhteydessä, 
seuraavasti:  

i 800 euroa/kk: tutkija, jolla on perhe (tutkija, joka elää avioliitossa tai statukseltaan 
avioliittoa vastaavassa parisuhteessa, joka on tunnustettu III.4 artiklan 1 kohdan g 
alakohdassa tarkoitetussa sovellettavassa laissa tai sen maan laissa, jonka kansalainen tutkija 
on) ja/tai huollettavia lapsia.  

i 500 euroa/kk: perheetön tutkija. 
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Edellä mainittuihin kuukausittaisiin elinkustannus- ja liikkumiskorvauksiin sovelletaan 
avustussopimuksen allekirjoittamisajankohtana voimassa olevassa työohjelmassa lueteltuja 
korjauskertoimia sen maan (niiden maiden) elinkustannusten ja kansallisen palkkarakenteen 
huomioon ottamiseksi, jo(i)ssa tutkija osallistuu peruskoulutustoimiin.  

Komissio pidättää oikeuden soveltaa voimassa oleviin avustussopimuksiin työohjelmassa 
julkaistujen korjauskerrointen tarkistuksia niissä tapauksissa, joissa kerroin kasvaa 10 
prosenttia tai enemmän. Tarvittavat mukautukset yhteisön rahoitustukeen tehdään 
loppumaksun yhteydessä. 

– Lisäksi tutkija, joka on oikeutettu saamaan kuukausittaisen liikkumiskorvauksen, saa 
matkakustannusten korvauksen tutkijan kotipaikan ja niiden rahoituksen saajan toimitilojen, 
joissa tutkija osallistuu peruskoulutustoimiin, välisen etäisyyden perusteella kutakin 12:ta 
kuukautta kohti (tai sitä lyhyempää ajanjaksoa kohti, jos viimeinen ajanjakso on alle 12 
kuukautta). Ensimmäinen matkakustannusten korvaus olisi maksettava tutkijan 
palvelukseenoton yhteydessä, minkä jälkeen maksu tapahtuu vuosittain.  

Matkakustannusten korvauksissa sovelletaan seuraavia määriä käyttäen perusteena tutkijan 
kotipaikan ja rahoituksen saajan toimitilojen välistä etäisyyttä (linnuntietä):  

 

Etäisyys (km) Kiinteämääräinen 
korvaus (euroa) 

< 500 250 

500 – 1000 500 

>1000 – 1500 750 

>1500 – 2500 1 000 

>2500 – 5000 1 500 

>5000 – 10000 2 000 

>10000 2 500 

c) Kertaluonteinen 2 000 euron suuruinen korvaus uramahdollisuuksien kartoittamiseksi, jos 
tutkija osallistuu peruskoulutustoimiin vähintään vuoden ajan.  

d) Rahoitustuki niiden kustannusten kattamiseksi, jotka aiheutuvat tutkijan osallistumisesta 
peruskoulutustoimiin hankkeen puitteissa, esitetään liitteessä I. 
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Tätä rahoitustukea hallinnoi rahoituksen saaja, ja se käytetään niiden kustannusten 
kattamiseen, jotka liittyvät tutkijoiden osallistumiseen hankkeen tutkimus- ja 
koulutustoimintaan.  

Jos sopimus keskeytyy vanhempainloman vuoksi, komissio voi rahoituksen saajan 
kirjallisesta pyynnöstä tehdä päätöksen, jolla tutkijaa varten varattua yhteisön rahoitustukea 
mukautetaan kyseisen tapauksen mukaan. Rahoitusmäärä ei saa tällöin kuukautta kohti 
laskettuna ylittää III.4 artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa mainitusta tutkijan 
sosiaaliturvasta saatavan korvauksen ja III.8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritetyn 
rahoitustuen erotusta.  

Komissio voi korvata hankkeen yhteydessä toteutetuista muista toimista aiheutuneita 
kustannuksia seuraavasti: 

2. Rahoituksen saajan toteuttamiin toimiin liittyvät tukikelpoiset kustannukset 

a) Työohjelmassa esitettyihin viitemääriin perustuva kiinteä määrä, joka käytetään 
koulutuksen järjestämisestä ja osallistujien välisestä koordinoinnista aiheutuvien 
kustannusten kattamiseen, mainitaan liitteessä I. 

b) Työohjelmassa esitettyihin viitemääriin perustuva kiinteä määrä, joka käytetään verkon 
ulkopuolisille tutkijoille avoimien kansainvälisten konferenssien, seminaarien ja 
tapahtumien järjestämiskustannusten kattamiseen, mainitaan liitteessä I. 

c) Hankkeen hallinnoinnin kustannusten korvaaminen: hankkeen hallinnoinnin kustannuksia 
varten voidaan laskuttaa enintään 3 prosenttia yhteisön rahoitustuesta.  

3. Välilliset kustannukset 

Hankkeen välillisten kustannusten korvaamiseksi voidaan avustussopimuksen perusteella 
laskuttaa 10 prosentin kiinteä osuus tukikelpoisista välittömistä kustannuksista, joihin ei 
lueta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen kustannuksia silloin kun kyseisiä voimavaroja ei käytetä 
rahoituksen saajan toimitiloissa. 

Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 2 kohdassa määrätään, budjettisiirrot tutkijan toteuttamiin 
toimiin osoitetuista korvauksista niihin määriin, jotka on osoitettu rahoituksen saajan 
toteuttamiin toimiin, eivät ole sallittuja.  

 

C OSA – IMMATERIAALIOIKEUDET 

III.9 – Käyttöoikeudet 

Sen lisäksi, mitä II.29 ja II.30 artiklassa määrätään, rahoituksen saajan on huolehdittava 
siitä, että tutkija saa tausta-aineiston ja tulosaineiston käyttöoikeudet maksutta, jos tausta-
aineistoa tai tulosaineistoa tarvitaan peruskoulutustoimissa. 

III.10 – Sopimuksen vastaiset tai rajoittavat sitoumukset 



FP 7 Marie Curie Grant Agreement – Annex III 

 12

Rahoituksen saajan, jolla on velvollisuus antaa käyttöoikeudet, on viipymättä ilmoitettava 
tutkijalle rajoituksista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi käyttöoikeuksien myöntämiseen. 


	III.4 – Rahoituksen saajan ja tutkijan välinen suhde

