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III PIELIKUMS ĪPAŠIE 

NOTEIKUMI 

MARIJAS KIRĪ VĀRDĀ NOSAUKTAIS PĒTNIEKU 
SĀKOTNĒJĀS SAGATAVOŠANAS TĪKLS 

[VAIRĀKI SAŅĒMĒJI] 

III. 1 – Definīcijas 

Papildus II.1. pantā minētajām definīcijām, šajā piešķīruma nolīgumā piemēro šādas 
definīcijas. 

1. Nolīgums ir rakstisks nolīgums, kas saskaņā ar III.4. pantu noslēgts starp saņēmēju un 
pētnieku. 

2. Pētnieki agrīnā profesionālās darbības posmā ir pētnieki profesionālās karjeras 
pirmajos 4 gados (pilna laika ekvivalents), ieskaitot mācības pētniecības jomā, sākot no 
tāda akadēmiskā grāda iegūšanas dienas, kas oficiāli dod tiesības uzsākt doktora studijas 
valstī, kurā grāds iegūts, vai valstī, kurā notiek sākotnējās sagatavošanas pasākumi, 
neatkarīgi no tā, vai doktora studijas ir paredzētas. 

3. Pieredzējuši pētnieki ir pētnieki 1) kuriem jau ir doktora grāds, neatkarīgi no tā, cik ilgā 
laikā tas iegūts, vai 2) kuriem ir vismaz 4 gadu pieredze pētniecībā (pilna laika 
ekvivalents), uzkrāta pēc tāda akadēmiskā grāda iegūšanas, kas oficiāli dod tiesības 
uzsākt doktora studijas valstī, kurā grāds/diploms iegūts, vai valstī, kurā notiek 
sākotnējās sagatavošanas pasākumi. 

4. Vieszinātnieks ir pieredzējis pētnieks, kurš guvis izcilus panākumus starptautiskā 
pētnieku sagatavošanā un kopīgā pētniecībā un kurš pārstāv publisko vai privāto sektoru, 
un kuram tīklā ir īpaša loma pētnieku sagatavošanā un pētniecības darba vadīšanā. 

5. Uzraudzības padome ir komiteja, kas ir atbildīga par pētnieku sagatavošanas 
pārraudzību visā tīklā un kam jānodrošina tas, ka līdztekus zinātniskām mācībām katrs 
darbā pieņemtais pētnieks iegūst savām vajadzībām piemērotas papildu prasmes. 

6. Izcelsmes vieta ir vieta, kurā pētnieks pastāvīgi uzturējās vai veica galveno darbību 
dienā, kad viņš sāk pildīt amata pienākumus sākotnējās sagatavošanas pasākumos, 
izņemot gadījumus, ja pētnieks šajā vietā ir pastāvīgi uzturējies vai veicis galveno 
darbību mazāk nekā 12 mēnešus pirms attiecīgās dienas. Šādos gadījumos izcelsmes 
vieta ir viņa valstspiederības valsts galvaspilsēta. Ja pētnieks ir vairāku valstu 
valstspiederīgais, izcelsmes vieta ir tās valsts galvaspilsēta, kurā pētnieks pastāvīgi 
uzturējies visilgāk pēdējos 5 gados pirms viņa pieņemšanas darbā. 
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7. Bērna kopšanas atvaļinājums ir atvaļinājums, kas saistīts ar maternitāti vai paternitāti 
un kas pētniekam pienākas saskaņā ar III.4. panta 1. punkta g) apakšpunktā minētajiem 
tiesību aktiem. 

8. Individuālais profesionālās izaugsmes plāns ir plāns, ko katrs pētnieks, kurš pieņemts 
darbā sākotnējās sagatavošanas pasākumu veikšanai uz vairāk nekā 6 mēnešiem, 
sagatavo kopā ar zinātnieku, kas ir atbildīgs par viņa sākotnējās sagatavošanas 
pasākumu vadīšanu, norādot plānā mācību vajadzības (tostarp papildu prasmes) un 
zinātniskos mērķus, kā arī šo mērķu sasniegšanai paredzētos pasākumus, un iekļaujot 
tajā sākotnējās sagatavošanas pasākumu izklāstu. 

9. Pētnieks ir kritērijiem atbilstošs profesionāls pētnieks agrīnā profesionālās darbības 
posmā vai pieredzējis pētnieks, arī vieszinātnieks, ko saņēmējs atlasījis un pieņēmis 
darbā projektā. 

10. Sākotnējās sagatavošanas pasākumi ir ar pētnieku saistīti pasākumi, ko veic saskaņā ar 
projektu, kā izklāstīts attiecīgi individuālajā profesionālās izaugsmes plānā vai 
nolīgumā, ja individuālais profesionālās izaugsmes plāns nav obligāts. 

11. Norīkojuma laikposms ir laikposms, ko pētnieks pavada tāda saņēmēja telpās vai 
teritorijā, kas nav saņēmējs, kurš viņu pieņēmis darbā projektā. Norīkojuma laikposmus, 
ko pavada tādās institūcijās, kuras nav saņēmēji, var piešķirt tikai pienācīgi pamatotos 
gadījumos un saskaņā ar I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. 

12. Darba programma ir gada programma, kuru Komisija pieņēmusi Īpašās programmas 
„Cilvēki” (2007–2013) īstenošanai un kurā paredzēts uzaicinājums iesniegt 
priekšlikumus, uz ko atsaucoties tika iesniegts priekšlikums, kas ir šā piešķīruma 
nolīguma priekšmets. 
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A DAĻA. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

III. 2. Izpildes pienākumi 

1. Papildus II.2. panta 4. punktā norādītajiem pienākumiem konsorcijs:  

a) veic visus vajadzīgos un pamatotos pasākumus, lai pieņemtu darbā projektā vismaz 40 % 
pētnieču; 

b) nodrošina to, ka ne vairāk kā 40 % no Kopienas kopējā ieguldījuma, kas norādīts 
piešķīruma nolīguma 5. pantā, iedala vienas valsts saņēmējiem, izņemot Eiropas nozīmes 
starptautiskas organizācijas un izņemot gadījumus, ja tīklu veido tikai divi saņēmēji; 

c) organizē termiņa vidusposma pārskatīšanas sanāksmes, kurās piedalās visu saņēmēju un 
Komisijas pārstāvji. Koordinators vismaz divus mēnešus iepriekš vienojas ar Komisiju par 
sanāksmes norises dienu, vietu un darba kārtību; 

d) izveido tīkla uzraudzības padomi; 

e) pieņem lēmumus par pārmaiņām projektam atvēlamo „pētniekmēnešu” orientējošajā 
sadalījumā atbilstīgi I pielikuma attiecīgajai tabulai, un iepriekš informē Komisiju par šādām 
pārmaiņām, nosūtot atjauninātu tabulu. Komisija saglabā tiesības nepieņemt ierosināto jauno 
sadalījumu, ja tas varētu traucēt projekta pienācīgai īstenošanai. 

2. Papildus II.3. pantā norādītajiem pienākumiem katrs saņēmējs:  
 
a) katru pētnieku atlasa saskaņā ar III.3. pantā izklāstītajiem atbilstības kritērijiem, 
nodrošinot to, ka katrs pētnieks atbilst minētajiem kritērijiem dienā, kad saņēmējs viņu 
pieņem darbā šajā projektā; 

b) noslēdz nolīgumu ar katru pētnieku, kas pieņemts darbā projektā, un uzņem pētnieku 
laikposmā(-os), kas norādīts(-i) nolīgumā; 

c) nodrošina to, ka uz pētnieku attiecas sociālā nodrošinājuma jomā pieņemtie tiesību akti, 
kuri piemērojami saskaņā ar Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 
II sadaļu.  
  
Ja pētnieks veic sākotnējās sagatavošanas pasākumus valstī, kas nav ES dalībvalsts, katrs 
saņēmējs nodrošina to, ka uz pētnieku attiecas sociālā nodrošinājuma sistēma, kas sniedz 
vismaz tādu pašu aizsardzību, kāda ir vietējiem pētniekiem līdzīgā amatā; 

d) nodrošina to, ka pētniekam visās projekta īstenošanas vietās tiek sagādāti tādi paši darba 
drošības un arodveselības apstākļi, kādi ir vietējiem pētniekiem līdzīgā amatā; 

e) saskaņā ar III.4. pantā paredzēto nolīgumu laikus veic visus maksājumus, par ko viņš ir 
atbildīgs;  

f) nodrošina to, ka attiecīgā gadījumā tiek sagatavots individuālais profesionālās izaugsmes 
plāns; 
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g) visā piešķīruma nolīguma termiņā nodrošina līdzekļus, tostarp infrastruktūru, aprīkojumu 
un materiālus, projekta īstenošanai attiecīgajās zinātnes un tehnikas jomās un vajadzības 
gadījumā dara šos līdzekļus pieejamus pētniekiem; 

h) saprātīgā mērā palīdz pētniekiem nokārtot visas administratīvās procedūras, ko pieprasa tā 
saņēmēja valsts attiecīgās iestādes, kurš viņus pieņem darbā, kā arī nokārtot visas 
administratīvās procedūras (piemēram, vīzas vai darba atļaujas saņemšana), ko pieprasa 
attiecīgās iestādes saņēmēja valstī, kurā pētnieks pavada norīkojuma laikposmu; 

i) pieņem darbā pētnieku, kura uzņemšanas laiks pārsniedz norīkojuma laikposmu, kas ir 
30 % no tā spēkā esošā nolīguma kopējā termiņa, kuru pētnieks noslēdzis ar citu saņēmēju, 
kas viņu iepriekš pieņēmis darbā sākotnējās sagatavošanas pasākumu veikšanai projektā; 

j) nodrošina to, ka katra pētnieka sagatavošanai saskaņā ar projektu tiek atvēlēts nolīgumā 
norādītais laiks; 

k) veic pasākumus, lai nodrošinātu to, ka sākotnējās sagatavošanas pasākumu beigās katrs 
pētnieks aizpilda Komisijas sagatavotās novērtējuma anketas; 

l) sazinās ar katru pētnieku divus gadus pēc projekta beigām, lai aicinātu viņu aizpildīt 
turpmāka izvērtējuma anketas, ko sagatavojusi Komisija;  

m) vismaz trīs gadus pēc projekta beigām reģistrē un atjaunina pētnieku kontaktinformāciju; 
 
n) nosūta Komisijai aizpildītas šā punkta k) un l) apakšpunktā minētās anketas, pēc 
pieprasījuma arī šā punkta m) apakšpunktā minēto informāciju. 

III. 3. Pētnieka(-u) atlase 

1. Saskaņā ar turpmāk minētajiem nosacījumiem saņēmēji atlasa vajadzīgo pētnieku skaitu 
atbilstīgi projekta mērķiem un I pielikumā minētajam orientējošajam sadalījumam.  

2. Pētnieka(-u) atbilstības kritēriji 

Katram pētniekam dienā, kad attiecīgais saņēmējs viņu pieņem darbā šajā projektā, jāatbilst 
visiem turpmāk minētajiem kritērijiem.  

a) Valstspiederība 

Pētnieks var būt Kopienas dalībvalsts, asociētās valsts vai jebkuras trešās valsts 
valstspiederīgais. 

b) Mobilitāte 

Pētnieks nevar būt tās valsts valstspiederīgais, kurā atrodas tā saņēmēja pētniecības grupa, 
kas viņu pieņem darbā. 

Ja pētnieks ir vairāku valstu valstspiederīgais, viņu varēs uzņemt saņēmējs, kas atrodas 
pētnieka valstspiederības valstī, kurā viņš nav pastāvīgi uzturējies iepriekšējos 5 gadus. 
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Darbā pieņemšanas dienā pētnieks nedrīkst būt pastāvīgi uzturējies vai veicis savu galveno 
darbību saņēmēja valstī ilgāk nekā 12 mēnešus pēdējos 3 gados tieši pirms pieņemšanas 
darbā. Īsa uzturēšanās, piemēram, brīvdienas, netiek ņemtas vērā.  

Paredzot izņēmumu no šā vispārējā noteikuma, pētnieks, kas ir dalībvalsts vai asociētas 
valsts valstspiederīgais, var veikt sākotnējās sagatavošanas pasākumus savas 
valstspiederības valstī, ja viņš var pierādīt, ka vismaz trīs no pēdējiem četriem gadiem tieši 
pirms pieņemšanas darbā viņš ir oficiāli uzturējies un veicis savu galveno darbību trešā 
valstī, kas nav asociētā valsts. 

Šos mobilitātes noteikumus nepiemēro, ja pētnieku pieņem darbā Eiropas nozīmes 
starptautiska organizācija, t.i., starptautiska organizācija, kas atrodas dalībvalstī vai 
asociētā valstī, vai Kopīgais pētniecības centrs.  

c) Kvalifikācija un pieredze pētniecībā  

Pētniekam jāatbilst prasībām, kas saistītas ar vienu no šādām kategorijām:  

- pētnieki agrīnā profesionālās darbības posmā saskaņā ar III.1. pantā sniegto definīciju; 

- pieredzējuši pētnieki saskaņā ar III.1. pantā sniegto definīciju pirmajos piecos pētniecības 
karjeras gados; 

- vieszinātnieki saskaņā ar III.1. pantā sniegto definīciju. 
 
3. Atbilstības kritēriji sākotnējās sagatavošanas pasākumu veikšanai 

a) Ilgums 

Pētnieks agrīnā profesionālās darbības posmā var iesaistīties projektā, lai piedalītos 
sākotnējās sagatavošanas pasākumos vismaz 3 mēnešus, bet ne ilgāk kā 36 mēnešus (pilna 
laika ekvivalents). 

Pieredzējis pētnieks var iesaistīties projektā, lai piedalītos sākotnējās sagatavošanas 
pasākumos vismaz 3 mēnešus, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus (pilna laika ekvivalents). 

Vieszinātnieks var iesaistīties projektā, lai piedalītos sākotnējās sagatavošanas pasākumos 
vismaz 1 mēnesi, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus (pilna laika ekvivalents). 

Atsevišķs pētnieks vienā un tajā pašā Marijas Kirī vārdā nosauktajā zinātnieku sākotnējās 
sagatavošanas tīklā nevar saņemt atbalstu kā pētnieks agrīnā profesionālās darbības posmā 
un kā pieredzējis pētnieks. 

Pētniekam pilns darba laiks jāvelta sākotnējās sagatavošanas pasākumiem. Tikai pienācīgi 
pamatotos gadījumos, kas saistīti ar personiskiem vai ģimenes apstākļiem, pētnieks 
sākotnējās sagatavošanas pasākumos drīkst iesaistīties nepilnu darba laiku. 

Sākotnējās sagatavošanas pasākumus var sadalīt vairākos posmos, kas nepārsniedz katrai 
pētnieku kategorijai atļauto maksimālo ilgumu un projekta termiņu. Katram posmam jābūt 
pietiekami ilgam sākotnējās sagatavošanas pasākumu veikšanai, tam jāveido šo pasākumu 
loģiska daļa, vai arī posma ilgums jāpamato ar pētnieka ģimenes apstākļiem. 

b) Saturs 
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Sākotnējās sagatavošanas pasākumiem jābūt pasākumiem I pielikumā izklāstītā projekta 
zinātnes un tehnikas jomā. 

c) Akadēmiskais atbalsts 

Ja sākotnējās sagatavošanas pasākumi ir saistīti ar doktora studijām, zinātniskā darba 
konsultēšanas un vadīšanas noteikumos jāparedz pienācīgas kvalitātes akadēmiskais atbalsts, 
ko sniedz konkrēts zinātniskais vadītājs. 

4. Atlases procedūra 

a) Vakanto vietu publiskošana 

Izmantojot visus piemērotos plašsaziņas līdzekļus (presi, plakātus, tīmekļa vietnes, internetu, 
konferences u.c.), saņēmējiem starptautiskā mērogā jāpublisko vakantās vietas, kas projektā 
pieejamas pētniekiem agrīnā profesionālās darbības posmā un pieredzējušiem pētniekiem, 
lai par tām uzzinātu iespējami daudz potenciālo pretendentu. 

b) Atlases kritēriji 

Saņēmējiem jāveic pētnieku atlase, izmantojot atklātas, pārskatāmas, objektīvas un 
vienlīdzīgas atlases procedūras, kuru pamatā ir: 

- zinātniskās prasmes un attiecīga pieredze pētniecībā I pielikumā izklāstītajā pētniecības 
jomā;  

- spēja veikt sākotnējās sagatavošanas pasākumus; 

- ierosināto mācību paredzamā ietekme uz pētnieka profesionālo izaugsmi; 

- atbilstība obligātajiem pētnieku atbilstības kritērijiem, kas noteikti šā panta 2. punktā. 

Vieszinātnieku atlasei jābūt pamatotai zināšanu tālāknodošanas un pamatīgākas zinātniskā 
darba vadīšanas ziņā. 

c) Vienlīdzīgas iespējas 

Saskaņā ar III.2. panta 1. punkta a) apakšpunktu saņēmēji cenšas panākt sieviešu samērīgu 
pārstāvību projektā, atlasē nodrošinot vīriešiem un sievietēm reālas vienlīdzīgas piekļuves 
iespējas. 

Šajā nolūkā saņēmēji šā punkta a) apakšpunktā minētajā informācijā cenšas uzrunāt 
pētnieces un rosina viņas pretendēt, kā arī pievērš īpašu uzmanību tam, lai dzimumu 
līdztiesība tiktu nodrošināta šā punkta b) apakšpunktā minēto atlases kritēriju piemērošanā. 

III. 4. Saņēmēja un pētnieka attiecības 

1. Nolīgumā saskaņā ar piešķīruma nolīgumu paredz nosacījumus sākotnējās sagatavošanas 
pasākumu īstenošanai un pētnieka un saņēmēja attiecīgās tiesības un pienākumus projektā.  

Piešķīruma nolīgumu, ieskaitot visus iespējamos grozījumus, kā pielikumu pievieno 
nolīgumam un attiecīgā gadījumā arī individuālajam profesionālās izaugsmes plānam. 
Saņēmējs revīzijas vajadzībām glabā nolīgumu II.21. pantā norādīto laikposmu.  
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Pēc tam, kad pētnieks sācis pildīt amata pienākumus, bet katrā ziņā līdz II.4. panta 1. punktā 
norādītajam termiņam, saņēmēji ar koordinatora starpniecību nosūta Komisijai parakstītu 
deklarāciju par nolīguma atbilstību šim piešķīruma nolīgumam. Koordinators reģistrē darbā 
pieņemtos pētniekus un atjaunina sarakstu un vakanto vietu aprakstu, ievērojot Komisijas 
norādīto noformējumu un procedūras. 

Neskarot īpašus jautājumus, kurus jau reglamentē Kopienas tiesību akti, nolīgumā jo īpaši 
norāda: 

a) tā zinātnieka(-u) vārdu, uzvārdu, kas atbild par sākotnējās sagatavošanas pasākumu 
vadīšanu, kā arī šo pasākumu aprakstu (kopsavilkumu), ja individuālais profesionālās 
izaugsmes plāns nav obligāts; 

b) summas, ko pētniekam ir tiesības saņemt no saņēmēja saskaņā ar šo piešķīruma nolīgumu, 
un kārtību, kādā veicami pētniekam piekritīgo summu maksājumi; 

c) visus papildu maksājumus, ko saņēmējs maksā pētniekam šā projekta vajadzībām, un šo 
summu maksāšanas kārtību; 

d) visas atskaitītās summas, norādot juridisko pamatojumu; 

e) to, ka pētniekam par projektā veiktajiem pasākumiem nav atļauts gūt citus ienākumus, bet 
tikai tos, kurus saņēmējs maksā saskaņā ar šā punkta b) un c) apakšpunktu; 

f) izmantoto(-ās) konversijas likmi(-es) un maiņas kursu(-s), tostarp atsauces datumu(-s) un 
avotu(-s), ja maksājumus veic citā valūtā, nevis euro;  

g) nolīgumam piemērojamos tiesību aktus;  

h) pētniekam paredzēto sociālo nodrošinājumu saskaņā ar III.2. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu; 

i) noteikumus gadskārtējā atvaļinājuma un slimības atvaļinājuma piešķiršanai saskaņā ar 
saņēmēja iekšējo kārtību; 

j) to, ka pētniekam pilns darba laiks jāvelta sākotnējās sagatavošanas pasākumiem, ja vien 
viņam nav pienācīgi pamatoti iemesli, kas saistīti ar personiskiem vai ģimenes apstākļiem; 

k) sākotnējās sagatavošanas pasākumu izklāstu un īstenošanas grafiku, ja šie pasākumi 
sadalīti pa vairākiem atsevišķiem laikposmiem; 

l) nolīguma kopējo ilgumu, statusu, kādā pētnieks pieņemts darbā, un datumu, kad viņš sāk 
pildīt amata pienākumus, ar nosacījumu, ka ir ievērotas III.2. panta c) un d) apakšpunktā un 
III.8. panta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstītās prasības un ka darba apstākļi ir līdzvērtīgi 
tiem, kādi nodrošināti vietējiem pētniekiem līdzīgā amatā; 

m) vietu(-as), kur notiks sākotnējās sagatavošanas pasākumi; 

n) to, ka pētniekam iespējami drīz jāinformē saņēmējs par apstākļiem, kas varētu ietekmēt 
piešķīruma nolīguma vai nolīguma izpildi, piemēram: 

- attiecīgā gadījumā — par visām būtiskām izmaiņām saistībā ar individuālo profesionālās 
izaugsmes plānu, 
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- par grūtniecību vai slimību, kas var tieši ietekmēt nolīguma 
īstenošanu; 

o) sākotnējās sagatavošanas pasākumu laikā un pēc tam panāktās vienošanās starp saņēmēju 
un pētnieku saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesībām, jo īpaši piekļuvi iepriekš uzkrātām 
zināšanām, jaunu zināšanu izmantošanu, publicitāti un konfidencialitāti, ar nosacījumu, ka 
šīs vienošanās ir saskaņā ar II.9., II.12., II.25.–II.33. pantu un III.6., III.7., III.9. un 
III.10. pantu; 

p) to, ka pētnieks apņemas aizpildīt, parakstīt un nosūtīt saņēmējam novērtējuma un 
turpmāka izvērtējuma anketas, kas minētas III.2. panta 2. punkta k) un l) apakšpunktā; 

q) to, ka pētnieks apņemas trīs gadus pēc projekta beigām informēt saņēmēju par visām 
pārmaiņām savā kontaktinformācijā; 
 
r) to, ka pētnieks visās saistītajās publikācijās vai plašsaziņas līdzekļos saskaņā ar 
III.7. pantu norādīs, ka ir saņēmis Kopienas atbalstu, darbojoties Marijas Kirī vārdā 
nosauktajā pētnieku sākotnējās sagatavošanas tīklā. 

2. Šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās maksāšanas kārtības pamatā ir ikmēneša 
maksājumi, ko veic pēc katra kārtējā mēneša beigām, ja vien tas nav pretrunā šā panta 
1. punkta g) apakšpunktā minētajiem piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā kārtībā jāparedz 
maksājumi pētniekam no dienas, kad viņš sāk pildīt amata pienākumus, kā arī pētniekam 
iedalīto summu pilnīga izmaksa vēlākais projekta beigās. 

III.5. Ziņojumi un nodevumi 

Papildus II.4. pantā noteiktajiem dokumentiem konsorcijs iesniedz: 

- datubāzes pārskatu, kas jāatjaunina katru gadu un ko iespējams publicēt elektroniskā 
datubāzē. Datubāzes pārskatu pirmo reizi iesūta ne vēlāk kā pēc diviem mēnešiem no 
projekta sākuma dienas; 

- termiņa vidusposma pārskata ziņojumu, kas kalpo par pamatu diskusijām III.2. panta 
1. punkta c) apakšpunktā minētajā termiņa vidusposma pārskatīšanas sanāksmē, — vismaz 
vienu mēnesi pirms sanāksmes. 

III. 6. Konfidencialitāte 

Saņēmējs nodrošina to, ka pētniekam un saņēmējam ir vienādas tiesības un pienākumi, kā 
minēts II.9. pantā.  

III. 7. Publicitāte 

Saņēmējs nodrošina to, ka pētniekam un saņēmējam ir vienādas tiesības un pienākumi, kā 
minēts II.12. pantā. 

B DAĻA. FINANŠU NOTEIKUMI  
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III. 8. Projekta attaisnotās izmaksas 

Izmaksas var attiecināt uz piešķīruma nolīgumu, ja tās atbilst II pielikuma B daļā 
izklāstītajiem noteikumiem. 

Izmaksas, kas saistītas ar projektā veiktiem sākotnējās sagatavošanas pasākumiem, 
Komisija var atlīdzināt saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem. 

1. Pētnieku veiktu pasākumu attaisnotie izdevumi 

I pielikumā ir noteikta vienota likme, ko piemēro tikai pētniekiem, kuri pieņemti darbā 
projektā, un kas noteikta saskaņā ar darba programmā norādītajām piemērojamajām 
atsauces likmēm, neraugoties uz visiem papildu maksājumiem, ko attiecīgais(-ie) saņēmējs(-
i) var maksāt pētniekiem. 
 
Šo vienoto likmi piemēro pētniekiem, kas pieņemti darbā projektā uz pilnu darba laiku 
(pieņemot darbā uz nepilnu darba laiku, summas proporcionāli pielāgo laikam, kas faktiski 
pavadīts, strādājot projektā), un to sadala šādi. 

a) Dzīves dārdzības kompensācijas mēneša pabalsts 
Ilgākas uzturēšanās gadījumos saņēmējam jāpieņem darbā pētnieki agrīnā profesionālās 
darbības posmā un pieredzējuši pētnieki, kā arī vieszinātnieki, noslēdzot darba līgumu, 
izņemot pienācīgi dokumentētus gadījumus vai gadījumus, kad saskaņā ar valsts 
noteikumiem šāda iespēja nav pieļaujama. Īsākas uzturēšanās gadījumos saņēmējs var 
izvēlēties iespēju pieņemt pētnieku darbā, noslēdzot darba līgumu vai piešķirot noteikta 
apjoma stipendiju. Pētniekiem, kas pieņemti darbā, noslēdzot darba līgumu, piemērojamās 
atsauces likmes ietver visus valsts tiesību aktos paredzētos obligātos atvilkumus saistībā ar 
šo piešķīruma nolīgumu. Ja nav iespējams slēgt darba līgumu, saņēmējs pieņem pētnieku 
darbā tādā statusā, kura atlīdzība atbilst noteikta apjoma stipendijai, un ar nosacījumu, ka tas 
ir saskaņā ar saņēmēja piemērojamajiem tiesību aktiem, un nodrošina, ka pētniekam tiek 
sagādāts sociālais nodrošinājums, kas aptver vismaz Padomes 1971. gada 14. jūnija 
Regulas (EEK) Nr. 1408/71 4. panta 1. punkta a), b) un e) apakšpunktā paredzētās jomas, 
bet kas nav obligāti jāsedz no stipendijas. Piemēro darba programmā noteiktos dzīves 
dārdzības kompensācijas mēneša pabalstus.  

b) Maksājums mobilitātes izmaksu segšanai 

- Šis maksājums ietver mēneša pabalstu mobilitātei atkarībā no pētnieka ģimenes stāvokļa 
dienā, kad viņu pieņem darbā. Pētniekam ir tiesības saņemt mobilitātes pabalstu, ja viņš ir 
pārcēlies no vienas valsts uz citu pirms sākotnējās sagatavošanas pasākumu sākuma vai 
mazāk nekā 12 mēnešus, pirms viņš sācis pildīt amata pienākumus projektā. Piemēro darba 
programmā noteiktos mobilitātes pabalstus, kas paredzēti turpmāk minētajām pētnieku 
kategorijām. 

i Pētnieks, kam ir ģimenes uzturēšanas izmaksas (ir noslēgta laulība vai partnerība ar laulībai 
līdzvērtīgu statusu, kura atzīta saskaņā ar III.4. panta 1. punkta g) apakšpunktā minētajiem 
tiesību aktiem vai ar pētnieka valstspiederības valsts tiesību aktiem), un/vai bērnu 
uzturēšanas izmaksas. 

i Pētnieks, kam nav ģimenes uzturēšanas izmaksu. 
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Lai ņemtu vērā dzīves dārdzību un algu struktūru tajā(-s) valstī(-s), kur pētnieks piedalās 
sākotnējās sagatavošanas pasākumos, iepriekš minētajam dzīves dārdzības kompensācijas 
un mobilitātes pabalstam piemēro darba programmā norādītos korekcijas koeficientus.  

Komisija saglabā tiesības pārskatīt darba programmā publicētos korekcijas koeficientus un 
piemērot tos spēkā esošajos piešķīruma nolīgumos, ja koeficientu palielina par 10 % vai 
vairāk. Vajadzīgos pielāgojumus Komisijas finanšu ieguldījumā izdara, veicot galīgo 
maksājumu. 

- Pētnieks, kam ir tiesības saņemt ikmēneša mobilitātes pabalstu, papildus saņem arī ceļa 
izdevumu pabalstu, ko aprēķina, pamatojoties uz attālumu starp viņa izcelsmes vietu un 
saņēmēja atrašanās vietu, kurā pētnieks veic sākotnējās sagatavošanas pasākumus, par katru 
12 mēnešu vai īsāku laikposmu, ja pēdējais laikposms ir īsāks par 12 mēnešiem. Pirmais 
ceļa izdevumu pabalsts jāizmaksā tūlīt pēc pieņemšanas darbā, pēc tam — reizi gadā.  

Piemēro darba programmā noteiktās likmes, kas aprēķinātas, pamatojoties uz attālumu 
(gaisa līnijā) kilometros starp izcelsmes vietu un saņēmēja telpām. 

c) Vienreizējs karjeras iespēju izpētes pabalsts, ja pētnieks, kas pieņemts darbā 
sākotnējai sagatavošanai, sākotnējās sagatavošanas pasākumos piedalās vismaz vienu 
gadu. Piemēro darba programmā noteikto karjeras iespēju izpētes pabalstu. 

d) Maksājums, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar pētnieku, kurš pieņemts darbā 
sākotnējai sagatavošanai projektā, ir noteikts I pielikumā. 

Šo pabalstu pārvaldīs saņēmējs, un to izmantos izdevumiem, kas saistīti ar pētnieku 
līdzdalību projekta pētniecības un sagatavošanas pasākumos.  

Ja nolīgumu pārtrauc bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ, Komisija pēc saņēmēja rakstiska 
pieprasījuma var pieņemt lēmumu par Kopienas finanšu ieguldījuma pielāgošanu pētnieka 
labā atbilstīgi konkrētā gadījuma apstākļiem. Maksājums, ko aprēķina katram mēnesim, 
nedrīkst pārsniegt starpību starp kompensāciju, ko pētnieks saņem saskaņā ar III.4. panta 
1. punkta g) un h) apakšpunktā minēto sociālā nodrošinājuma sistēmu, un III.8. panta 
1. punkta a) apakšpunktā noteikto maksājuma summu.  

Izmaksas, kas saistītas ar citiem projektā veiktiem pasākumiem, Komisija var atlīdzināt 
saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem. 

2. Saņēmēja veiktu pasākumu attaisnotie izdevumi 

a) Vienotas likmes maksājums, ko aprēķina saskaņā ar darba programmā noteiktajām 
atsauces likmēm, lai segtu izdevumus mācību pasākumu veikšanai un dalībnieku rīcības 
koordinēšanai, ir paredzēts I pielikumā. 

b) Vienotas likmes maksājums, ko aprēķina saskaņā ar darba programmā noteiktajām 
atsauces likmēm, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar tādu starptautisku konferenču, 
darbsemināru un pasākumu organizēšanu, kuros var piedalīties tīklu darbībā neiesaistīti 
pētnieki, ir paredzēts I pielikumā. 

c) Projekta pārvaldības pasākumu izmaksu atlīdzināšana: Kopienas ieguldījuma maksimālā 
daļa, ko var attiecināt uz projektu, ir 7 %. Gadījumos, kad sākotnējās sagatavošanas tīklā 
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iesaistījušies tikai divi saņēmēji, Kopienas ieguldījuma maksimālā daļa, ko var attiecināt uz 
projektu, ir 3 %. 

3. Netiešās izmaksas 
Projekta netiešo izmaksu segšanai uz piešķīruma nolīgumu var attiecināt vienotu likmi 10 % 
apmērā no tiešajām attaisnotajām izmaksām, izņemot tiešās attaisnotās izmaksas par 
apakšuzņēmuma līgumiem un izmaksas par trešo pušu piešķirtiem resursiem, kas nav 
izmantoti saņēmēja telpās vai teritorijā. 
Atkāpjoties no 5. panta 2. punkta, līdzekļus, kas atvēlēti pētnieka veiktiem pasākumiem, 
budžetā nav atļauts pārvietot uz līdzekļiem, kas atvēlēti saņēmēja veiktiem pasākumiem. 
 
C DAĻA. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

III.9. Piekļuves tiesības 
Papildus II.30.–II.33. panta noteikumiem saņēmējs nodrošina to, ka pētniekam bez atlīdzības 
tiek piešķirtas piekļuves tiesības iepriekš uzkrātajām zināšanām un jaunajām zināšanām, ja 
šīs iepriekš uzkrātās zināšanas un jaunās zināšanas ir vajadzīgas sākotnējās sagatavošanas 
pasākumiem. 
 
III. 10. Nesavienojamas vai ierobežojošas saistības 

Saņēmējs, kuram ir pienākums piešķirt piekļuves tiesības, attiecīgā gadījumā iespējami drīz 
informē pētnieku par visiem ierobežojumiem, kas var būtiski ietekmēt piekļuves tiesību 
piešķiršanu. 


