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ANNESS III 

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI 

 

 

NETWERK TA’ TAĦRIĠ INIZJALI MARIE CURIE 
[BENEFIĊARJU WIEĦED] 

 

III. 1 - Definizzjonijiet 

Minbarra d-definizzjonijiet fl-Artikolu II.1, id-definizzjonijiet li ġejjin japplika għal dan il-
ftehim ta’ l-għotja: 

1. Ftehim: tfisser il-ftehim miktub konkluż bejn xi benefiċarju u xi riċerkatur, skond l-
Artikolu III.4. 

2. Riċerkaturi novizzi: tfisser riċerkaturi fl-ewwel 4 snin (ekwivalenti għall-full-time) tal-
karrieri tar-riċerka tagħhom, inkluż il-perjodu ta’ taħriġ fir-riċerka, li jibda mid-data 
meta tinkiseb il-lawrija li formalment tintitolahom biex jibdew dottorat jew fil-pajjiż li 
fih kisbu l-lawrija jew inkella fil-pajjiż li fih huma provduti l-attivitajiet ta’ taħriġ 
inizjali) minkejja jekk hemmx ħsieb ta’ dottorat jew le. 

3. Riċerkaturi ta’ l-esperjenza: tfisser riċerkaturi: 1) li diġà għandhom dottorat, 
indipendentement miż-żmien li damu biex kisbuha jew 2) li għandhom talanqas 4 snin 
ta' esperjenza fir-riċerka (ekwivalenti għall-full-time) inkluż il-perjodu tat-taħriġ fir-
riċerka, wara li kisbu d-dottorat li formalment jippermettilhom jibdew dottorat fil-pajjiż 
li fih kisbu l-lawrija/diploma jew fil-pajjiż fejn huma provduti l-attivitajiet ta' taħriġ 
inizjali.   

4. Xjenzjat viżitatur: tfisser riċerkaturi ta’ l-esperjenza li għamlu kisbiet eċċezzjonali fl-
imgħoddi fit-taħriġ internazzjonali u fir-riċerka kollaborattiva, li ġejjin jew mis-settur 
pubbliku inkella dak privat, bi rwol speċifiku fit-taħriġ u riċerkaturi li jagħmlu 
superviżjoni fi ħdan in-netwerk. 

5. Bord superviżorju, tfisser kumitat responsabbli biex jieħu ħsieb it-taħriġ man-netwerk 
kollu tar-riċerkaturi u biex jassigura li t-taħriġ xjentifiku hu bilanċjat b'ħiliet 
komplementari adattati għall-bżonnijiet ta' kull riċerkatur ingaġġat.  Jista’ jilqa’ fih il-
parteċipazzjoni ta’ rappreżentanti mill-istituzzjonijiet imsieħba. 

6. Post ta’ l-oriġini: tfisser il-post fejn kien qed joqgħod ir-riċerkatur jew fejn kien qed 
iwettaq l-attività ewlenija tiegħu/tagħha meta ħa l-ingaġġ fil-bidu ta’ l-attivitajiet ta’ 
taħriġ inizjali tiegħu/tagħha sakemm hu/hi ma kienx jirresiedi jew iwettaq l-attività 
ewleninja tiegħu/tagħha għal inqas minn 12-il xahar f’dan il-post eżatt qabel din id-data. 
Fil-każ ta’ l-aħħar, il-post ta’ l-oriġini huwa l-belt kapitali tal-pajjiż taċ-ċittadinanza 
tiegħu/tagħha. Fil-każ ta’ riċerkatur li għandu aktar minn ċittadinanza waħda, il-post ta’ 
l-oriġini huwa l-belt kapitali tal-pajjiż fejn ir-riċerkatur kien qed joqgħod għall-itwal 
perjodu matul l-aħħar 5 snin qabel ir-reklutaġġ tiegħu/tagħha. 
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7. Leave tal-ġenituri tfisser il-perjodu ta’ leave marbut ma’ maternità jew paternità li jrid 
jittieħed mir-riċerkatur skond il-liġi msemmija fl-Artikolu III4.1.g). 

8. Pjan ta’ Żvilupp Personali tal-Karriera: tfisser pjan stabbilit minn kull riċerkatur 
ingaġġat għall-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali għal aktar minn 6 xhur, flimkien max-
xjenzjat inkarigat mis-superviżjoni ta’ l-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali tiegħu/tagħha li 
jindikaw il-bżonnijiet tiegħu/tagħha (inkluż il-ħiliet komplementari) u l-għanijiet 
xjentifiċi kif ukoll il-miżuri previsti biex jintlaħqu dawn l-għanijiet u deskrizzjoni ta' l-
attivitajiet ta' riċerka inizjali tiegħu/tagħha. 

9. Riċerkatur tfisser riċerka ta’ l-istadju bikri jew ta’ l-esperjenza eleġibbli inkluż xjenzat 
viżitatur magħżul u ingaġġat mill-benefiċarju biex jipparteċipa fil-proġett. 

10. Attivitajiet ta’ riċerka inizjali: tfisser l-attivitajiet marbuta mar-riċerkatur taħt il-proġett 
kif deskritt, fejn japplika, fil-Pjan ta’ Żvilupp Personali tal-Karriera jew fil-ftehim meta 
m’hemmx bżonn ta’ Pjan ta’ Żvilupp Personali tal-Karriera. 

11. Istituzzjoni msieħba tfisser istituzzjoni ta’ parti terza membru fi ftehim ta’ partenarjat 
mal-benefiċarju. 

12. Ftehim ta’ partenarjat, tfisser ftehim ta’ partenarjat strateġiku ffirmat bejn il-
benefiċarju u parti(jiet) terzi waħda jew aktar li jospitaw riċerkaturi sabiex iwettqu l-
attivitajiet ta’ taħriġ inizjali. 

13. Perjodu ta’ sekondar: tfisser perjodu li xi riċerkatur iqatta’ fil-bini ta’ istituzzjoni 
msieħba. 

PARTI A: IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT 

III. 2 – Obbligazzjonijiet dwar il-ħidma 

Flimkien ma’ l-obbligazzjonijiet identifikati fl-Artikolu II.2, il-benefiċarju għandu:  

a) jieħu l-miżuri kollha neċessarji u raġonevoli biex jingaġġa talanqas 40% riċerkaturi nisa 
fil-proġett; 

b) jorganizza laqgħa ta’ reviżjoni fin-nofs bejn ir-rappreżentant tiegħu, ir-rappreżentanti ta' 
l-istituzzjonijiet imsieħba u l-Kummissjoni. Il-benefiċarju għandu jaqbel mal-Kummissjoni 
dwar id-data, il-post u l-aġenda tal-laqgħa talanqas xahrejn bil-quddiem; 

ċ) iwaqqaf – flimkien ma’ l-istituzzjoni(jiet) imsieħba – bord superviżorju tan-netwerk; 

d) jagħżel kull riċerkatur skond il-kriterji ta’ eleġibbiltà mogħtija fl-Artikolu III.3 billi 
jassigura li kull riċerkatur jilħqa l-kriterji ta’ eleġibbiltà meta jsir ir-reklutaġġ mill-
benefiċarju fil-qafas ta’ dan il-proġett; 

d) jikkonkludi ftehim ma’ kull riċerkatur ingaġġat taħt il-proġett u jospita lir-riċerkatur 
għall-perjodu(/i) speċifikat fil-ftehim jew jieħu l-arranġament adattat biex isellef lir-
riċerkatur lil istituzzjoni msieħba. It-tul tas-sekondar tar-riċerkatur ingaġġat ma jistax ikun 
iktar minn 30% tat-tul globali tal-ħatra tiegħu/tagħha taħt il-proġett; 
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e) jassigura li r-riċerkatur hu kopert bl-iskema tas-sigurtà soċjali, li hi applikata fuq l-
impjegati fil-pajjiż tal-benefiċarju jew taħt skema tas-sigurtà soċjali li tipprovdi protezzjoni 
biżżejjed fir-rigward tal-livell u l-iskop fi kwalunkwe post ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-
attivitajiet ta’ taħriġ inizjali; 

f)  tassigura li r-riċerkatur igawdi, fi kwalunkwe post ta’ l-implimentazzjoni ta’ l-attivitajiet 
ta’ riċerka inizjali l-istess standards ta’ sigurtà u saħħa okkupazzjonali bħal dawk mogħtija 
lir-riċerkaturi li għandhom pożizzjoni simili; 

g) iwettaq, sad-dati dovuti, skond il-ftehim provdut fl-Artikolu III.4, il-pagamenti kollha li 
hu responsabbli għalihom; 

h) jassigura li Pjan ta’ Żvilupp Personali tal-Karriera jiġi stabbilit, fejn japplika; 

i) jipprovdi, tul il-ftehim ta’ l-għotja kollu, il-mezzi, inkluż l-infrastruttura, it-tagħmir u l-
prodotti, biex jiġi implimentat il-proġett fl-oqsma xjentifiċi u tekniċi konċernati u biex 
iqiegħed dawn il-mezzi għad-dispożizzjoni tar-riċerkaturi, kif hemm bżonn; 

j) jipprovdi għajnuna raġonevoli lir-riċerkaturi fil-proċeduri amministrattivi kollha meħtieġa 
mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż tal-benefiċarju kif ukoll fil-proċeduri amminstrattivi 
kollha, bħall-viżaż u permessi għax-xogħol meħtieġa mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż ta’ 
l-istituzzjoni msieħba fejn ir-riċerkatur jista’ jagħmel perjodu ta’ sekondar; 

k) jassigura li l-istituzzjoni(jiet) sħab għandha l-mezzi msemmija fil-punt i) ta' dan il-
paragrafu u tqiegħed dawn il-mezzi għad-dispożizzjoni tar-riċerkatur, kif meħtieġ, waqt il-
perjodu ta' sekondar; 

l) jassigura li l-għajnuna msemmija fil-punt j) ta’ dan il-paragrafu hi provduta wkoll mill-
istituzzjoni sħab lir-riċerkatur waqt il-perjodu ta’ sekondar; 

m) tassigura li kull riċerkatur se jkun imħarreġ taħt il-proġett għaż-żmien speċifikat fil-
ftehim; 

n) jieħu l-miżuri biex jassigura li kull riċerkatur mela l-kwestjonarji ta’ evalwazzjoni, 
provduti mill-Kummissjoni, fl-aħħar ta' l-attivitajiet ta' taħriġ inizjali; 

o) jikkuntattja lil kull riċerkatur sentejn wara li jintemm il-proġett sabiex jistiednu/jistedinha 
jimlew kwestjonarji li jsegwu, provduti mill-Kummissjoni; 

p) iżomm u jaġġorna, għal talanqas tliet snin wara li jintemm il-proġett, id-dettalji ta’ kuntatt 
tar-riċerkaturi; 

q) jgħaddi lill-Kummissjoni l-kwestjonarji kompluti msemmija fil-punt n) u o) ta’ dan il-
paragrafu kif ukoll l-informazzjoni msemmija fil-punt p) ta' dan il-paragrafu meta jintalab.  
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III. 3 – Għażla tar-riċerkatur(i) 

1. Bi qbil mal-kondizzjonijiet imsemmija hawn taħt, il-benefiċarju għandu jagħżel in-numru 
ta’ riċerkaturi meħtieġa skond l-għanijiet tal-proġett u t-tqassim indikattiv imsemmi fl-
Anness I. 

2. Kriterji dwar l-eleġibbiltà tar-riċerkatur(i) 

Biex ikun eleġibbli, kull riċerkatur irid fl-istess ħin jissodisfa l-kriterji li ġejjin meta ssir il-
ħatra mill-benefiċarju konċernat fil-qafas ta’ dan il-proġett.  

a) Ċittadinanza 

Ir-riċerkatur jista' jkun ċittadin ta' Stat Membru tal-Komunita, ta' Pajjiż Assoċjat jew ta' xi 
pajjiż terz ieħor. 

b) Mobbilità 

Ir-riċerkatur m'għandux ikun ċittadin ta' Stat li fih jinsab it-tim ta' riċerkaturi tal-benefiċarju 
li jaħtruh/jaħtruha. 

F’każ li xi riċerkatur ikollu aktar minn ċittadinanza waħda, hu/hi jkun jista’ jiġi ospitat minn 
xi benefiċarju li joqgħod fil-pajjiż taċ-ċittadinanza tiegħu/tagħha li fih ma kienx/ma kinetx 
qed jirresiedi tul il-5 snin ta’ qabel. 

Meta ssir il-ħatra, ir-riċerkatur ma jistax kien qed joqgħod jew jagħmel l-attività ewlenija 
tiegħu/tagħha fil-pajjiż tal-benefiċarju għal aktar minn 12-il xahar fit-3 snin eżatt qabel ir-
reklutaġġ tiegħu/tagħha. Żjajjar qosra bħal vakanzi m’għandhomx jitqiesu.  

B'eċċezzjoni għar-regola ġenerali, riċerkatur li għandu ċ-ċittadinanza minn xi Stat Membru 
jew xi Pajjiż Assoċjat jista' jwettaq l-attivitajiet tiegħu/tagħha ta' riċerka fil-pajjiż ta' 
ċittadinanza tiegħu/tagħha jekk jista' jagħti/tagħti xhieda li turi li rresieda/irresidiet b'mod 
legali u kellu/kellha l-attività ewlenija tiegħu/tagħha f’xi pajjiż terz li mhux Assoċjat għal 
talanqas tlieta mill-aħħar erba’ snin eżatt wara l-ħatra tiegħu/tagħha.  

Dawn ir-regoli ta’ mobbilità ma japplikawx meta riċerkatur jinħatar minn organizzazzjoni 
internazzjonali b’interess Ewropew, organizzazzjoni internazzjonali li tinsab fi kwalunkwe 
Stat Membru jew Pajjiż Assoċjat jew il-JRC. 

ċ) Kwalifiki u esperjenza fir-riċerka 

Ir-riċerkatur irid jissodisfa r-rekwiżiti assoċjati ma' waħda mill-kategoriji li ġejjin:  

- Riċerkaturi novizzi kif definit fl-Artikolu III1. 

- Riċerkaturi ta’ l-esperjenza kif definit fl-Artikolu III.1, fi żmien l-ewwel ħames snin tal-
karriera tagħhom fir-riċerka. 

- Xjenzjati viżitaturi kif definit fl-Artikolu III.1 

3. Kriterji dwar l-eleġibbiltà ta’ l-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali 

a) Tul 
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Ir-riċerkatur novizz jista’ jkun involut taħt il-proġett biex jibbenefika mill-attivitajiet ta’ 
taħriġ inizjali għat-tul talanqas ta’ 3 xhur sa massimu ta’ 36 xahar (ekwivalenti għal full-
time). 

Ir-riċerkatur ta’ l-esperjenza jista’ jkun involut taħt il-proġett biex igawdi mill-attivitajiet 
ta’ taħriġ inizjali għal tul talanqas ta’ 3 xhur sa massimu ta’ 24 xahar (ekwivalenti għal full-
time). 

Ix-xjenzjat viżitatur jista’ jkun involut taħt il-proġett biex igawdi mill-attivitajiet tal-proġett 
għal tul talanqas ta’ 1 xahar sa massimu ta' 24 xahar (ekwivalenti għal full-time). 

 
Riċerkatur individwali ma jistax jiġi appoġġjat bħala novizz u bħala riċerkatur ta’ l-
esperjenza fi ħdan l-istess Netwerk ta’ Taħriġ Inizjali Marie Curie. 

Ir-riċerkatur irid jiddedika ħinu/tiddedika ħinha full-time għall-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali. 
Għal raġunijiet ġustifikati kif imiss biss assoċjati ma' ċirkostanzi personali jew familjari, ir-
riċerkatur jista' jitħalla jiddedika lilu nnifsu/lilha nnifsha part-time għall-attivitajiet ta' 
riċerka inizjali tiegħu/tagħha. 

L-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali jistgħu jinqasmu f’diversi soġġorni li ma jeċċedux it-tul 
massimu permess marbut ma’ kull kategorija ta’ riċerkaturi u ma jmorrux lil hemm mit-tul 
tal-proġett. It-tul ta’ kull fażi għandu jkollha sinifikat għall-attivitajiet ta’ riċerka inizjali u 
jifformaw parti koerenti minnhom jew huma ġustifikati abbażi ta’ raġunijiet familjarji tar-
riċerkatur.  

b) Kontenut 

L-attivitajiet ta’ riċerka inizjali jridu jkunu magħmula mill-attivitajiet fi ħdan il-qasam 
xjentifiku u teknoloġiku fil-qafas tal-proġett definit fl-Anness I. 

ċ) Appoġġ akkademiku 

F’każ li l-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali jinvolvu studji reġistrati ta’ PhD, l-arranġamenti ta’ 
tutela u superviżjoni jridu jinkludu l-appoġġ akkademiku ta' kwalità suffiċjenti minn 
supervisor akkademiku speċifikat. 

4. Proċedura ta’ l-għażla 

a) Pubblikazzjoni ta’ postijiet vakanti 

Il-benefiċarju hu meħtieġ jirreklama b’mod internazzjonali l-postijiet vakanti li hemm fil-
qafas tal-proġett għal riċerkaturi novizzi u ta’ l-esperjenza kif ukoll għal xjenzjati viżitaturi 
lil għadd ta’ applikanti potenzjali kbir kemm jista’ jkun permezz tal-mezzi ta’ reklamar 
adattati (ġurnali, posters, siti ta’ l-internet, internet, informazzjoni f’konferenzi, eċċ.). 

b) Kriterji dwar l-għażla 

Il-benefiċarju jrid jagħżel lir-riċerkaturi, skond proċeduri ta' għażla miftuħa, trasparenti, 
imparzjali u ekwi, abbażi ta':  

- il-ħiliet xjentifiċi tagħhom u r-rilevanza ta’ l-esperjenza tar-riċerka tagħhom mal-qasam 
tar-riċerka stipulat fl-Anness I; 
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- l-abbiltà tagħhom biex jagħmlu l-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali; 

- l-impatt mistenni tat-taħriġ propost fuq il-karriera tar-riċerkaturi; 

- il-konformità tagħhom mal-kriterji meħtieġa għall-eleġibbiltà tar-riċerkaturi kif imfissra 
fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. 

L-għażla tax-xjenzjati viżitaturi trid tkun ġustifikata fir-rigward tat-trasferiment tal-
konoxxenza u biex tissaħħaħ is-superviżjoni. 

ċ) Opportunitajiet indaqs 

Skond l-Artikolu III.2.a), il-benefiċarju jagħmel ħiltu biex jassigura rappreżentazzjoni 
femminili ġusta billi jippromwovi opportunitajiet vera ta' aċċess ugwali bejn l-irġiel u n-nisa 
tul l-għażla. 

Għal dan il-għan, il-benefiċarju jfittex u jħeġġeġ lill-kandidati nisa fil-pubbliċità msemmija 
fil-punt a) ta’ dan il-paragrafu u joqgħod, fl-applikazzjoni tal-kriterji ta' l-għażla msemmija 
fil-punt b) ta' dan il-paragrafu, attenti ħafna li jassigura li ma jkun hemm l-ebda 
diskriminazzjoni bejn is-sessi. 

III. 4 – Ir-relazzjoni tal-benefiċarju mar-riċerkatur 

1. Il-ftehim għandu jiddetermina, skond il-ftehim ta’ l-għotja, il-kondizzjonijiet biex jiġu 
implimentati l-attivitajiet ta’ riċerka inizjali u d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet rispettivi tar-
riċerkatur u tal-benefiċarju taħt il-proġett.  

Il-ftehim ta’ l-għotja inkluż kull emenda possibbli għandhom jiġu annessi mal-ftehim, kif 
ukoll il-Pjan ta’ Żvilupp Personali tal-Karriera fejn japplika. Il-ftehim irid jinżamm mill-
benefiċarju għall-finijiet ta’ awditjar għall-perjodu msemmi fl-Artikolu II.20.3. 

Fi żmien 20 ġurnata mill-ħatra tar-riċerkatur, il-benefiċarju għandu jitrażmetti lill-
Kummissjoni, dikjarazzjoni ffirmata dwar il-konformità tal-ftehim ma’ dan il-ftehim ta’ 
għotja. Il-benefiċarju għandu jirreġistra l-ħatra u jaġġorna l-lista u d-deskrizzjoni tal-
postijiet vakanti li jeżistu, skond il-format u l-proċeduri komunikati mill-Kummissjoni. 

Il-ftehim għandu jispeċifika b’mod partikolari:  

a) isem ix-xjenzat(i) li qed jieħdu ħsieb jagħmlu superviżjoni ta' l-attivitajiet ta' taħriġ 
inizjali kif ukoll deskrizzjoni (fil-qosor) ta' dawn l-attivitajiet meta ma jkunx hemm bżonn 
ta' Pjan ta' Żvilupp Personali tal-Karriera; 

b) l-ammonti li r-riċerkatur hu intitolat li jirċievi mingħand il-benefiċarju skond dan il-
ftehim ta' l-għotja u l-arranġamenti għall-pagament ta’ l-ammonti dovuti lir-riċerkatur; 

ċ) kwalunkwe kontribut addizzjonali mħallas mill-benefiċarju lir-riċerkatur għall-fini ta’ 
dan il-proġett u l-arranġamenti għall-pagament ta’ dan l-ammont; 

d) kwalunkwe ammont imnaqqas, soġġett għal ġustifkazzjoni ġuridika; 
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e) li, ir-riċerkatur m’għandux jitħalla jirċievi, għall-attivitajiet li saru fil-qafas tal-proġett, 
dħul ieħor minbarra dak li rċieva mingħand il-benefiċarju skond il-punti (b) u (ċ) ta' dan il-
paragrafu; 

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

g) il-liġi applikabbli għall-ftehim; 

h) il-kopertura tas-sigurtà soċjali provduta lir-riċerkatur, b'konformità ma' l-Artikolu 
III.2.e); 

i) il-provvedimenti għal-leave annwali u għall-mard skond ir-regoli interni tal-benefiċarju; 

j) li r-riċerkatur irid jiddedika lilu nnifsu/lilha nnifsha full-time għall-attivitajiet ta’ taħriġ 
inizjali tiegħu/tagħha sakemm ma jkunx raġunijiet ġustifikati kif imiss marbuta ma' 
ċirkostanzi personali jew familjari; 

k) id-deskrizzjoni u l-iskeda għall-implimentazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ riċerka inizjali f’każ 
li dawk l-attivitajiet jinqasmu f’diversi perjodi separati; 

l) it-tul totali tal-ftehim, in-natura u d-data tal-ħatra tar-riċerkatur fejn jidħol l-istatus, dejjem 
jekk ir-rekwiżiti mogħtija fl-Artikolu III.2.e) u f) kif ukoll fl-Artikolu III.8.1.a) huma 
rispettati u li l-kondizzjonijiet tax-xogħol huma komparabbli ma’ dawk mogħtija lir-
riċerkaturi lokali li għandhom pożizzjoni simili; 

m) il-post(ijiet) fejn se jsiru l-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali; 

n) li r-riċerkatur għandu jgħarraf lill-benefiċarju kemm jista’ jkun malajr dwar iċ-
ċirkostanzi li x’aktarx jaffettwaw il-ħidma tal-ftehim ta' l-għotja jew il-ftehim, bħal: 

- fejn japplika, kwalunkwe modifikazzjoni sinifikanti marbuta mal-Pjan ta’ Żvilupp 
Personali tal-Karriera tiegħu/tagħha; 

- tqala jew marda li jista' jkollha effett dirett fuq l-implimentazzjoni tal-ftehim; 

o) l-arranġamenti bejn il-benefiċarju u r-riċerkatur waqt u wara l-attivitajiet ta’ taħriġ 
inizjali marbuta mad-drittijiet tal-proprjetà intelletwali, partikolarment l-aċċess għall-
informazzjoni miksuba, l-użu ta’ l-informazzjoni eżistenti ta' pubbliċità u kunfidenzjalità 
dejjem jekk ikunu kompatibbli mad-dispożizzjonijiet fl-Artikoli II.  8, 11, 24-30 u l-Artikoli 
III. 6, 7, 9 u 10; 

p) li r-riċerkatur għandu jikkometti ruħu biex itemm, jiffirma u jgħaddi lill-benefiċarju l-
evalwazzjoni u l-kwestjonarji li jsegwu msemmija fil-punti n) u o) ta’ l-Artikolu III.2; 

q) li r-riċerkatur għandu jikkometti lilu nnifsu/lilha nnifsha biex iżomm lill-benefiċarju 
infurmat għal tliet snin wara li jintemm il-proġett bi kwalunkwe tibdil fid-dettalji ta' kuntatt 
tiegħu/tagħha; 
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r) li r-riċerkatur se jirrikonoxxi l-appoġġ tal-Komunità taħt in-Netwerk ta' Taħriġ Inizjali 
Marie Curie fi kwalunkwe pubblikazzjonijiet relatati jew midja oħra skond 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 ma 
jmurx kontra l-liġi applikabbli msemmija fil-paragrafu 1.g) ta’ dan l-Artikolu. Huma jridu 
jipprovdu għall-pagamenti lir-riċerkatur mill-bidu tal-ħatra tiegħu/tagħha kif ukoll għall-
pagament ta’ l-ammonti kollha allokati għall-benefiċċju tar-riċerkatur mhux aktar tard mill-
aħħar tal-proġett. 

III. 5 - Rapporti u dokumenti relatati 

Minbarra d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu II.3, il-benefiċarju għandu jissottometti: 

- rapport tad-database, li jrid jiġi aġġornat u adattat biex jiġi pubblikat f’database elettroniku. 
Ir-rapport tad-database għandu jiġi sottomess fil-bidu fi żmien xahrejn mill-bidu tal-proġett. 

- rapport ta’ reviżjoni fin-nofs, li jrid ikun is-suġġett tad-diskussjoni fil-laqgħa ta' reviżjoni 
fin-nofs imsemmija fl-Artikolu III.2.g) talanqas xahar qabel id-data tal-laqgħa. 

III. 6 - Kunfidenzjalità 

Il-benefiċarju għandu jassigura li r-riċerkatur għandu l-istess drittijiet u jikkonforma ma' l-
istess obbligazzjonijiet bħall-benefiċarju, kif imsemmi fl-Artikolu II.8.  

III. 7 - Pubbliċità 

Il-benefiċarju għandu jassigura li r-riċerkatur għandu l-istess drittijiet u jikkonforma ma’ l-
istess obbligazzjonijiet bħall–benefiċarju, kif imsemmi fl-Artikolu II.11. 

PARTI B – DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI 

III. 8 – Spejjeż eleġibbli tal-proġett 

L-ispejjeż jistgħu jiġu ċċarġjati lill-ftehim ta’ l-għotja dejjem jekk jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet mogħtija fil-Parti B ta’ l-Anness II. 

B’mod partikolari, l-ispejjeż marbuta ma’ l-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali li saru taħt il-
proġett jistgħu jiġu rimbursati mill-Kummissjoni kif ġej: 

1. Spejjeż eleġibbli għall-attivitajiet li saru mir-riċerkaturi 

Rata fissa hi stipulata fl-Anness I esklussivament għall-benefiċċju tar-riċerkaturi maħtura 
taħt il-proġett skond ir-rati ta’ referenza applikabbli indikati fil-Programm tax-Xogħol 
minkejja kwalunkwe kontribut addizzjonali li jista' jitħallas mill-benefiċjarji lir-riċerkaturi.  
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Din ir-rata fissa mogħtija abbazi ta’ ħatra full-time tar-riċerkaturi taħt il-proġett (f'każ ta' 
ħatra part-time, l-allowances għandhom jiġu adattati pro-rata għall-ħin li fil-fatt tqatta' fuq il-
proġett) u jiġu mqassma kif ġej: 

a) Allowance ta’ kull xahar għall-ħajja. 
Għal soġġorni itwal il-benefiċarju għandu jaħtar riċerkaturi novizzi u ta’ l-esperjenza kif 
ukoll xjenzjati viżitaturi taħt kuntratt ta’ impjieg ħlief f’każijiet dokumentati biżżejjed jew 
fejn ir-regolament nazzjonali jipprojbixxi din il-possibbiltà. Għal soġġorni iqsar il-
benefiċarju jista’ jagħżel bejn li jingaġġah/jingaġġaha taħt kuntratt ta’ impjieg jew taħt 
sħubija b’ammont fiss. Ir-rati ta’ referenza għar-riċerkaturi ingaġġati taħt kuntratt ta’ 
impjieg jinkludu t-tnaqqis obbligatorju kollu skond il-leġislazzjoni nazzjonali fil-kuntest ta' 
dan il-ftehim ta' l-għotja. Meta ma jkunx jista’ jiġi provdut kuntratt ta’ impjieg, il-
benefiċarju għandu jingaġġa lir-riċerkatur taħt status ekwivalenti għal sħubija b’ammont 
fiss skond ir-rati annwali li ġejjin u dejjem jekk ikun kompatibbli mal-leġislazzjoni 
applikabbli tal-benefiċarju u jassiguraw li sigurtà soċjali adegwata ġiet provduta lir-
riċerkatur, iżda mhux neċessarjament imħallsa mill-borża ta’ studju. 

Kategoriji A. Riċerkaturi ingaġġati taħt 
kuntratt ta’ impjieg/borża ta’ 
studju b’kopertura sħiħa tas-

sigurtà soċjali 

(€/sena) 

 B. Riċerkaturi li jirċievu 
borża ta’ studju b’ammont 

fiss b’kopertura minima tas-
sigurtà soċjali 

(€/sena) 

 

Riċerkaturi novizzi 33800 16900 

Riċerkaturi ta’ l-esperjenza 
(4-10 snin esperjenza) * 

52000 26000 

Riċerkaturi ta’ l-esperjenza (> 10 snin 
esperjenza) * 

78000 39000 

* Għar-riċerkaturi li huma appoġġjati bħala "xjenzat viżitatur" taħt din l-attività, ir-rati ta' referenza huma 30% 
ogħla mir-rati applikati għall-kategorija korrispondenti ta' riċerkaturi ta' l-esperjenza. 

 

b) Kontribut għall-ispejjeż ta’ mobilità, magħmula minn:  

- Allowance ta’ kull xahar għall-mobilita skond il-qagħda familjari tar-riċerkatur meta jsir 
ir-reklutaġġ tiegħu/tagħha. Ir-riċerkatur hu intitolat għall-allowance ta’ mobilità jekk hu(/hi) 
jagħmlu mobilità fiżika transnazzjonali fil-bidu ta’ l-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali jew fi 
żmien inqas minn 12-il xahar qabel il-ħatra tiegħu/tagħha taħt il-proġett.  

i € 800/xahar: Riċerkatur b’responsabbiltajiet familjari (żwieġ jew relazzjoni bi status 
ekwivalenti għal żwieġ rikonoxxut mil-liġi applikabbli skond III.4.1.g jew bil-liġi tal-pajjiż 
ta' ċittadinanza tar-riċerkatur, u/jew b’responsabbiltà tat-tfal).  

i € 500/xahar: Riċerkatur mingħajr responsabbiltajiet familjari. 

Sabiex jitqiesu l-ispejjeż tal-ħajja u l-istruttura nazzjonali tas-salarju fil-pajjiż/i fejn ir-
riċerkatur qed jiddedika lilu nnifsu/lilha nnifsha għall-attivitajiet ta’ riċerka inizjali, il-
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koeffiċjenti ta’ korrezzjoni indikati fil-Programm ta’ Ħidma fis-seħħ meta jiġi ffirmat il-
ftehim ta' l-għotja għandhom jiġu applikati għall-allowances t'hawn fuq għall-għajxien fix-
xahar u għall-mobilità.  

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li tapplika r-reviżjonijiet kontinwi tal-ftehim ta’ l-għotjiet 
tal-koeffiċjenti ta’ korrezzjoni ppubblikati fil-Programm tax-Xogħol f’każ ta’ żieda tal-
koeffiċjenti ugwali jew aktar minn 10%. L-aġġustamenti finanzjarji neċessarji tal-
kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja se jsiru mal-pagament finali. 

- Barra minn hekk, ir-riċerkatur intitolat għall-allowance ta’ mobilità fix-xahar, għandu 
jirċievi wkoll allowance għall-ivvjaġġar ikkalkulata fuq id-distanza bejn il-post ta’ l-oriġini 
tiegħu/tagħha u l-bini tal-benefiċarju fejn hu(/hi) qed jagħmlu l-attivitajiet ta' taħriġ inizjali 
għal kull perjodu ta' 12-il xahar jew inqas meta l-aħħar perjodu huwa inqas minn 12-il xahar. 
L-ewwel allowance għall-ivvjaġġar għandha titħallas mal-ħatra u kull sena wara.  

Ir-rati li ġejjin huma bbażati fuq id-distanza (jew il-crow miles) f'kilometri bejn il-post ta' l-
oriġini u l-bini tal-benefiċarju. 

 

Distanza (km) Ammont b’rata fissa (€) 

< 500 250 

500 – 1.000 500 

>1.000 – 1.500 750 

>1.500 – 2.500 1 000 

>2.500 – 5.000 1 500 

>5.000 – 10.000 2 000 

>10.000 2 500 

ċ) Allowance waħda esplorattiva għall-karriera ta' €2000 jekk ir-riċerkatur jiddedika lilu 
nnifsu/lilha nnifsha għall-attivitajiet ta’ taħriġ inizjali għal talanqas sena.  

d) Kontribuzzjoni biex tkopri l-ispejjeż marbuta ma’ l-involviment tar-riċerkatur taħt il-
proġett hu mogħti fl-Anness I. 

Din l-allowance se tkun amministrata mill-benefiċarju u użata għall-ispejjeż marbuta mal-
parteċipazzjoni tar-riċerkaturi fl-attivitajiet ta’ riċerka u ta' taħriġ tal-proġett.  
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F’każ ta’ sospensjoni tal-ftehim minħabba leave tal-ġenituri, il-Kummissjoni tista’ 
tiddeċiedi, fuq talba bil-miktub mingħand il-benefiċarju biex taġġusta l-kontribuzzjoni 
finanzjarja Komunitarja għall-benefiċċju tar-riċerkatur skond ir-rekwiżiti tal-każ partikolari. 
Ikkalkulat kull xahar, il-kontribut m'għandux jeċċedi d-differenza bejn il-kumpens irċevut 
mir-riċerkatur taħt il-kopertura tas-sigurtà soċjali tiegħu/tagħha msemmija taħt l-Artikolu 
III.4.1.g) u h) u l-ammont tal-kontribuzzjoni definit fl-Artikolu III.8.1.a).  

L-ispejjeż marbuta ma’ l-attivitajiet l-oħra magħmula taħt il-proġett jistgħu jiġu rimbursati 
mill-Kummissjoni kif ġej: 

2. Spejjeż eleġibbli għall-attivitajiet imwettqa mill-benefiċarju 

a) Rata ta’ kontribuzzjoni fissa skond ir-rati ta’ referenza stabbiliti fil-Programm tax-
Xogħol biex tkopri l-ispejjeż għat-twettiq ta’ l-attivitajiet ta’ taħriġ u għall-
koordinazzjoni bejn il-parteċipanti hi mogħtija fl-Anness I. 

b) Kontribuzzjoni b’rata fissa skond ir-rati ta’ referenza stabbiliti fil-Programm ta’ Xogħol 
biex tkopri l-ispejjeż marbuta ma’ l-organizzazzjoni ta’ konferenzi internazzjonali, 
workshops u avvenimenti miftuħa għar-riċerkaturi minn barra n-netwerk kif stipulat fl-
Anness I. 

 ċ) Rimbors ta’ l-ispejjeż għall-attivitajiet ta’ ġestjoni tal-proġett. is-sehem massimu tal-
kontribuzzjoni Komunitarja li jista’ jiġi ċċarġjat lill-proġett huwa 3%.  

3. Spejjeż indiretti 
Rata fissa ta’ 10% ta’ l-ispejjeż diretti eleġibbli minbarra l-ispejjeż diretti eleġibbli għas-
subkuntrattar u l-ispejjeż tar-riżorsi li taw l-partijiet terzi li ma jintużawx fil-bini tal-
benefiċarju jistgħu jiġu ċċarġjati lill-ftehim ta' l-għotja biex ikopru l-ispejjeż indiretti tal-
proġett. 
B’deroga mill-Artikolu 4.2, it-trasferimenti tal-baġit mill-allowances allokati għall-
attivitajiet imwettqa mir-riċerkatur għall-ammonti allokati għall-attivitajiet imwettqa mill-
benefiċarju ma jistgħux isiru. 

 

PARTI Ċ – DRITTJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETWALI 

III. 9 – Drittijiet ta’ l-aċċess 

Minbarra d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikoli II.29-30, il-benefiċarju għandu jassigura li r-
riċerkatur igawdi, ħieles mir-royalty, id-drittijiet ta' l-aċċess għall-informazzjoni miksuba u 
għall-informazzjoni eżistenti, jekk dik l-informazzjoni miksuba jew l-informazzjoni eżistenti 
hi meħtieġa għall-attivitajiet ta' taħriġ inizjali tiegħu/tagħha. 

III. 10 – Impenji inkompatibbli jew restrittivi 
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Il-benefiċarju meħtieġ jagħti drittijiet ta’ aċċess għandu jgħarraf, malajr kemm jista' jkun, 
lir-riċerkatur bi kwalunkwe restrizzjoni li tista' taffettwa sostanzjalment l-għoti ta' drittijiet 
ta' aċċess, skond il-każ. 
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