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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ 

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

МРЕЖА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ „МАРИЯ КЮРИ“  
[МНОГО БЕНЕФИЦИЕРИ] 

 

III. 1 — Дефиниции  

В допълнение към дефинициите в член ІІ.1, в настоящото споразумение за отпускане 
на безвъзмездна помощ са в сила следните дефиниции: 

1. Споразумение: означава писменото споразумение, сключено между бенефициера 
и изследователя по реда на член ІІІ.4. 

2. Млади  изследователи: означава изследователи в първите 4 години (приравнени 
към пълен работен ден)  от научноизследователската им кариера, включително 
периода на изследователско обучение, като се започне от датата на получаване на 
научна степен, която им позволява да започнат докторска аспирантура в 
държавата, където е получена научната степен, или в страната, където се 
извършва началното обучение, независимо дали се предвижда докторат. 

3. Опитни изследователи: означава изследователи, които: 1) вече имат докторска 
степен, независимо колко време им и било  необходимо за защитата; или 2) имат 
най-малко 4 години опит като научни изследователи (приравнени към пълен 
работен ден) след получаване на научна степен, която им дава формално право да 
започнат докторска аспирантура в държавата, където е получена 
степента/дипломата, или в държавата, където се извършва началното обучение; 

4. Гостуващ учен: означава опитен изследовател със забележителни постижения в 
областта на международното обучение и съвместната научноизследователска 
дейност, независимо дали е от частния или обществения сектор, с конкретна роля 
по обучение и ръководство на изследователи, включени в мрежата. 

5. Надзорен съвет означава комитет, който отговаря за контрола върху обучението 
на изследователи в цялата мрежа и за гарантиране на баланс между научното 
обучение и допълнителните умения, съответстващи на нуждите на всеки един 
избран изследовател. 

6. Място на произход: означава мястото, където изследователят е пребивавал(а) 
или извършвал(а) основната си дейност към датата на започване на процедурата по 
избирането му (ѝ) за началното обучение, освен ако не е пребивавал(а) или 
извършвал(а) основната си дейност за по-малко от 12 месеца на това място 
непосредствено преди тази дата. В последния случай мястото на произход е 
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столицата на държавата, чийто/чиято гражданин/гражданка е изследователят. 
Когато един изследовател има повече от едно гражданство, мястото на произход е 
столицата на държавата, където изследователят е пребивавал за най-дълъг срок 
през последните 5 години, преди да бъде избран(а) за обучението. 

7. Родителски отпуск: означава време за отпуск по майчинство или бащинство, на 
който изследователят има право по реда на цитираните в член ІІІ.4, параграф 1, 
буква ж) разпоредби. 

8. Личен план за развитие на кариерата: означава план, разработен от всеки 
изследовател, избран за начално обучение за срок, по-дълъг от 6 месеца, заедно с 
учения, който контролира дейностите по началното му обучение, съдържащ 
нуждите му/ѝ от обучение (включително допълнителни умения) и научните му 
задачи, както и предвидените  мерки за постигане на тези задачи и описание на 
неговото/нейното начално обучение. 

9. Изследовател: означава правоимащ млад или опитен изследовател, включително 
гостуващ учен, избран и нает от бенефициера за участие в проекта. 

10. Дейности по начално обучение: означава свързаните с изследователя по даден 
проект дейности, които са описани в Личния план за развитие на кариерата или в 
споразумението, когато не се изисква Личен план за развитие на кариерата. 

11. Период на командироване: означава период, прекаран от изследователя на обект 
на бенефициер,  различен от обекта на бенефициера, който го/я е назначил по 
проекта. Командироване  в институция, различна от тази на бенефициерите, се  
разрешава само при напълно обосновани случаи и по реда на условията, 
определени в приложение І. 

ЧАСТ А: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

III. 2 — Задължения за изпълнение 

1. В допълнение към задълженията, изброени в член ІІ.2., параграф 4, консорциумът  
трябва да:  

а) предприеме всички необходими и разумни мерки за набиране на минимум 40 % 
жени изследователи по проекта; 

б) следи в полза на бенефициерите от една държава да не се отпуска повече от 40 % 
от общата вноска на Общността по член 5 от споразумението за безвъзмездна 
помощ, с изключение на международните организации с европейски интереси и на 
случаите, когато мрежата е съставена само от два бенефициера („туининг“); 

в) организира междинна обзорна среща между представители на всички бенефициери 
и Комисията. Координаторът съгласува с Комисията датата, мястото и дневния ред 
на срещата най-малко два месеца преди провеждането ѝ; 

г) състави надзорен съвет на мрежата; 
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д) взема решение по всяко преразпределение на отпуснати месечни средства за всеки  
изследовател, който трябва да бъде избран за проекта, според съответната таблица в 
приложение І, като информира предварително Комисията за подобни трансфери, чрез 
нанасянето им в актуализирана таблица. Комисията си запазва правото да не приема 
предложеното преразпределение в случаите, когато го счита за неподходящо за 
надлежното изпълнение на проекта.  

2. В допълнение към задълженията, изброени в член ІІ.3., всеки бенефициер трябва да:   

а) избира всеки изследовател по критериите, посочени в член ІІІ.3, като гарантира, че 
всеки изследовател отговоря на критериите за избор към датата на включването му в 
проекта от бенефициера; 

б) сключи споразумение с всеки изследовател, нает по проекта, и да му бъде домакин 
за срока/сроковете, посочени в споразумението; 

в) осигури социалната сигурност на изследователя по схемата, която се прилага към 
служителите в страната на бенефициера, или по схема за социална сигурност, 
осигуряваща адекватна като равнище и обхват защита на всяко едно място по 
изпълнение на проекта; 

г) осигури на изследователя на всяко едно място по изпълнение на проекта същите 
стандарти за безопасност и здравословни условия на труда, каквито имат местните 
изследователи, заемащи сходна длъжност; 

д) осъществи в необходимите срокове всички плащания, за които носи отговорност 
съобразно споразумението по член ІІІ.4;  

е) следи за съставянето на Личен план за развитие на кариерата, когато това е 
необходимо; 

ж) осигури по време на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ  
средствата, включително инфраструктура, оборудване и продукти, необходими за 
изпълнение на проекта в съответната научна и техническа област, и да предоставя 
при необходимост тези средства на изследователя; 

з) подпомага, в рамките на разумното, изследователите във всички административни 
процедури, изисквани от властите в държавата на наелия го/я бенефициер, както и във 
всички административни процедури като издаване на визи или разрешителни за 
работа, които се изискват от съответните власти в държавата на бенефициера, където 
изследователят ще прекара периода на командироване; 

и) назначава всеки изследовател, на когото е домакин за срок, по-голям от срока за 
командироване, равен на 30 % от общия срок на споразумението между 
изследователя и другия бенефициер, който го/я е назначил преди това, за да започне 
начално обучение по проекта;  

й) гарантира, че всеки изследовател ще получи обучение по проекта в рамките на 
срока, посочен в споразумението; 
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к) предприеме мерки в края на началното обучение всеки изследовател да попълни 
въпросниците за оценка, предоставени от Комисията; 

л) се свърже с всеки изследовател  две години след приключване на проекта, за да 
го/я покани да попълни последващи въпросници, предоставени от Комисията;  

м) записва и актуализира в срок от минимум три години след края на проекта данните 
за връзка с изследователите; 

н) предоставя на Комисията попълнените въпросници по букви к) и л) от настоящия 
параграф, както и при поискване да предоставя информацията, упомената в буква м) 
от настоящия параграф; 

ІІІ. 3 — Подбор на изследовател(и) 

1. По реда на условията, изброени по-долу, бенефициерите избират необходимия 
брой изследователи според целите на проекта и примерното разпределение по 
приложение І.  

2. Критерии за подбор на изследовател(и) 

За да може да бъде избиран, всеки изследовател трябва едновременно да отговаря на 
следните критерии към датата на назначаването му от съответния бенефициер в 
рамките на проекта:  

а) Гражданство 

Изследователят може да е гражданин на държава-членка на Общността, на 
асоциирана държава  или на която и да е трета държава. 

б) Мобилност 

Изследователят не може да е гражданин на държавата, в която се намира  
изследователският екип на назначаващия го бенефициер.    

Когато изследователят има повече от едно гражданство, бенефициер, намиращ се в 
държава на негово/нейно гражданство, може да е домакин, ако изследователят не е 
пребивавал в съответната държава през предходните 5 години. 

Към датата на назначаването на изследователя той/тя не може да е пребивавал(а) или 
извършвал(а) основната си дейност в държавата на бенефициера за повече от 12  
месеца през последните 3 години, непосредствено предхождащи назначението. 
Кратките престои като тези по време на отпуск не се вземат под внимание.  

Като изключение от общото правило, изследовател, който е гражданин на държава-
членка или асоциирана държава, може да се включи в начално обучение в държавата, 
чийто гражданин е, ако може да представи доказателства, че е пребивавал(а) законно 
и е извършвал(а) основната си дейност в не-асоциирана трета държава за поне три от 
последните четири години, непосредствено преди назначението му. 

Правилата за мобилността не се отнасят за изследователите, назначени от 
международна организация с европейски интереси, от международна организация 
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със седалище в държава-членка или асоциирана държава, или от Съвместния 
научноизследователски център.  

в) Квалификации и изследователски опит 

Изследователят трябва да отговаря на изискванията в една от следните категории:  

- Млади изследователи според дефиницията в член ІІІ.1. 

- Опитни изследователи според дефиницията в член ІІІ.1 в рамките на първите пет 
години от изследователската им кариера; 

- Гостуващи учени според дефиницията в член ІІІ.1. 

3. Критерии за избор на  начално обучение 

а) Срок 

Млад изследовател може да бъде включен в проект за начално обучение за срок от 
най-малко 3 до най-много 36 месеца (приравнени към пълен работен ден). 

Опитен изследовател може да бъде включен в проект за начално обучение за срок от 
най-малко 3 до най-много 24 месеца (приравнени към пълен работен ден). 

Гостуващ учен може да бъде включен в проект като ползвател на дейностите по 
проекта за срок от най-малко 1 месец до най-много 24 месеца (приравнени към пълен 
работен ден). 
 
 
Един изследовател не може да получи финансиране като млад и като опитен 
изследовател в рамките на една и съща Мрежа за начално обучение „Мария Кюри“. 

Изследователят трябва да се посвети на дейностите по началното си обучение на  
пълен работен ден. Само при напълно основателни и доказани причини от лично или 
семейно естество, на един изследовател може да бъде разрешено да се посвети само 
почасово на началното си обучение. 

Дейностите по началното обучение могат да се разделят на множество престои, 
сборът от които не превишава продължителността, допустима за всяка категория 
изследователи, и които не продължават след края на срока на проекта. 
Продължителността на всяка фаза се отчита като етап от началното обучение и 
представлява неделима част от него или се обосновава на основата на семейни 
причини от страна на изследователя.  

б) Съдържание 

Началното обучение се състои от дейности в рамките на научната и технологичната 
област на проекта, описани в приложение І. 

в) Академична помощ 

Когато началното обучение включва обучение, представляващо част от програма за 
аспиранти за докторска степен, условията за ръководство и контрол задължително 
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включват академична помощ със съответното качество от посочен академичен 
настойник. 

4. Процедура за подбор 

а) Публикуване на обявления за свободните места 

Бенефициерите са длъжни да публикуват в международното пространство обявления 
за наличните свободни места в рамките на проекта за млади и опитни изследователи, 
както и за гостуващи учени, за да съберат максималния възможен брой кандидати, 
като използват всички подходящи средства за рекламиране (преса, плакати, 
електронни страници, интернет, информация на конференции и др.). 

б) Критерии за подбор 

Бенефициерите избират изследователи задължително посредством открити, 
прозрачни, безпристрастни и равнопоставени процедури за подбор, въз основа на:  

- научните способности на изследователите и съответствието на изследователския им 
опит с изследователската област, определена в приложение І;  

- способността на изследователите да се включат в началното обучение;  

- очакваното влияние на предлаганото обучение върху кариерата на изследователите; 

- степента, до която изследователите отговарят на задължителните критерии за 
подбор, описани в параграф 2 от настоящия член. 

Изборът на гостуващи учени трябва да бъде обоснован с необходимостта от обмен на 
знания и подсилване на научното ръководство. 

в) Равни възможности 

По силата на член ІІІ.2., параграф 1., буква а), бенефициерите трябва да полагат 
усилия за осигуряване на справедливо представителство на жените, като насърчават 
действителните равни възможности за достъп на мъже и жени по време на подбора. 

За тази цел бенефициерите търсят и насърчават кандидати жени в обявите по буква а) 
на настоящия параграф и специално внимават да не се допуска никаква 
дискриминация на полова основа в прилагане на критериите за подбор по буква б) на 
настоящия параграф. 

ІІІ. 4 — Отношения между бенефициера и изследователя 

1. В съответствие със споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, 
споразумението определя условията по изпълнение на дейностите по начално 
обучение, както и правата и задълженията на изследователя и бенефициера по 
проекта.  

Споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, включително възможните му 
изменения, се прилагат към споразумението, както и Личният план за развитие на 
кариерата, когато има такъв. Споразумението се съхранява от бенефициера за 
представяне при одит за срока по член ІІ.21.  
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В срок до 20 дни от датата на назначаване на изследователя, чрез координатора 
бенефициерът представя на Комисията подписана декларация за съответствието на 
споразумението помежду им със споразумението за безвъзмездна помощ. 
Координаторът вписва назначението и актуализира списъка и описанието на 
наличните свободни места, като спазва формата и процедурите, посочени от 
Комисията. 

Споразумението съдържа по-специално:  

а) името на учения/учените, които ръководят дейностите по началното обучение, 
както и описание (кратко извлечение) на тези дейности, когато не се изисква Личен 
план за развитие на кариерата; 

б) сумите, които изследователят има право да получи от бенефициера по 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ, и начина за изплащане на 
дължимите суми на изследователя;  

в) всякакви допълнителни суми, изплащани от бенефициера на изследователя за 
целите на настоящия проект,  и начините за изплащането им; 

г) всяка правомерно удържана сума;  

д) клауза, че за своите изследователски дейности по проекта изследователят няма 
право да получава други доходи освен тези, които получава от бенефициера по букви 
б) и в) на настоящия параграф; 

е) използвания обменен/ни курс/ове, включително точните дата/и и източник/ици на 
операциите, когато плащанията са извършвани в национална валута, различна от еуро;  

ж) законодателството, приложимо към споразумението;  

з) обхватът на социалните осигуровки, изплащани в полза на изследователя съгласно 
член ІІІ.2, параграф 2, буква в); 

и) правото на платен годишен отпуск и отпуск по болест според действащите 
вътрешни правила на бенефициера; 

й) клауза, че изследователят трябва да се посвети изцяло на дейностите по начално 
обучение, освен в случаите на основателни причини, свързани с лични или семейни 
обстоятелства; 

к) описанието и графика за провеждане на дейностите по начално обучение, когато 
тези дейности са разделени на няколко отделни периода; 

л) общата продължителност на споразумението, датата на назначаване и статута на 
изследователя, при условие че са спазени изискванията на член ІІІ.2, параграф 2, 
букви в) и г), както и на член ІІІ.8, параграф 1, буква а) и че работните условия са 
сравними с тези на местни изследователи, заемащи подобна позиция; 
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м) мястото/местата, където ще бъдат провеждани дейностите по  началното 
обучение; 

н) клауза, че изследователят трябва да информира възможно най-рано бенефициера 
за обстоятелства, които могат да окажат влияние върху изпълнението на 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ или на споразумението, като: 

- значително изменение на Личния план за развитие на кариерата, когато има такова 
изменение; 

- бременност или болест, които могат да окажат пряко влияние върху изпълнението на 
проекта; 

о) договореностите между бенефициера и изследователя относно правата на 
интелектуална собственост за периода на дейностите по началното обучение  и след 
това, в частност достъп до предходни знания, използване на произтичащи знания, 
разгласяване и поверителност, като договореностите трябва да са съвместими с 
разпоредбите на членове ІІ. 9, 12, 25-33 и членове III. 6, 7, 9 и 10; 

п) клауза, според която изследователят се задължава да попълва, подписва и предава 
на бенефициера въпросниците за оценяване и последващите въпросници по букви к) и 
л) от член ІІІ.2, параграф 2; 

р) клауза, че изследователят се задължава да известява бенефициера в срок от три 
години след приключване на проекта за всяка промяна в данните му/ѝ за връзка; 

с) клауза, че изследователят се задължава да посочва помощта от Общността в 
рамките на Мрежата за начално обучение „Мария Кюри“ във всяка свързана с това 
публикация или друга медийна изява по реда на член ІІІ.7. 

2. Начините за плащане съгласно параграф 1, буква б) от настоящия член се основават 
на принципа на месечните плащания за изтеклия месец, освен ако това не е в 
противоречие с приложимото законодателство по параграф 1, буква ж) от настоящия 
член. Плащанията в полза на изследователя трябва да се осигуряват от началото на 
назначението му/ѝ, като всички суми, предназначени за изследователя, трябва се 
изплатят най-късно до края на проекта. 

ІІІ. 5 — Отчети и документи  

В допълнение към разпоредбите на член ІІ.4 консорциумът представя: 

- отчет под формата на база данни с ежегодна актуализация и подходящ формат за 
публикуване в електронна база данни. Първоначално отчетът под формата на база 
данни се предоставя в рамките на два месеца от началната дата на проекта. 

- отчет по средата на срока на проекта, който да послужи за основа на дискусиите по 
време на срещата, свикана по реда на член ІІІ.2.1.в) и трябва да бъде предаден най-
малко един месец преди датата на тази среща. 
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III. 6 — Поверителност 

Бенефициерът гарантира на изследователя същите права и задължения, каквито има 
бенефициерът по реда на член ІІ.9.  

III. 7 — Публикуване 

Бенефициерът гарантира на изследователя същите права и задължения, каквито има 
бенефициерът по реда на член ІІ.12. 

ЧАСТ Б — ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ  

ІІІ.8 — Приемливи разходи по проекта 

Разходи могат да се начисляват към споразумението за отпускане на безвъзмездна 
помощ, когато са извършени при спазване на разпоредбите на Част Б от приложение 
ІІ. 

По-конкретно разходи, свързани с извършените по проекта дейности  по началното 
обучение, могат да се изплащат от Комисията както следва: 

1. Приемливи разходи за дейности, извършени от изследователите 

В приложение І е определена фиксирана сума изцяло в полза на назначения по 
проекта изследовател в съответствие с приложимите референтни суми, посочени в 
Работната програма, независимо от евентуалните допълнителни помощи, които 
бенефициерът може да изплаща на изследователя.  

Прилаганата твърда сума е определена на база назначение на пълен работен ден на 
изследователя по проекта (при назначение на непълен работен ден сумите се 
преобразуват пропорционално на времето, прекарано действително в работа по 
проекта), и се разпределя както следва: 

а) Месечна издръжка 
За по-дълъг престой бенефициерът назначава младите и опитните изследователи, 
както и гостуващите учени по трудов договор, с изключение на случаи, които са 
надлежно документирани или когато действащото национално законодателство 
забранява тази възможност.  За по-кратки престои бенефициерът има право да избира 
между назначение по трудов договор или по договор за фиксирана стипендия. 
Приложените референтни ставки за изследователи, наети по трудов договор, 
включват всички задължителни отчисления по националното законодателство в 
контекста на настоящото споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ. Когато 
не може да осигури трудов договор, бенефициерът наема изследователя, като му 
осигурява статут, който е равностоен на статута на стипендиант с фиксирана 
стипендия, при условие че това е съобразено с действащото законодателство в 
държавата на бенефициера и че осигурява адекватно социално осигуряване на 
изследователя, което не е задължително да се изплаща от стипендията му. 
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Категории А. Изследователи, наети по 
трудов договор/договор за 

стипендия с пълен обхват на 
социална сигурност 

(EUR/година) 

 Б. Изследователи,  които 
получават фиксирана 
стипендия с минимален 
обхват на социална 

сигурност 

(EUR/година) 

 

Млади изследователи  33800 16900 

Опитни изследователи (с 
опит 4-10 години) 

52000 26000 

Опитни изследователи (с опит >10  
години) 

78000 39000 

* За изследователи, финансирани като „гостуващи учени“ по настоящата дейност, референтните ставки 
са с 30 % по-високи от стойностите, прилагани за съответната категория опитни изследователи. 

 

б) Сума за разходите по мобилност, състояща се от:  

- Месечна сума за мобилност в зависимост от семейното положение на изследователя 
към датата на наемането му/ѝ. Изследователят има право на сума за мобилност, 
когато е осъществил(а) физически транснационално преместване в началото на 
дейностите по началното обучение или не повече от 12 месеца преди назначаването 
му/ѝ по проекта.  

i 800 EUR на месец: Изследовател със семейни разходи (женен или във връзка с 
равностоен на брак статут, призната по реда на действащото законодателство по член 
ІІІ.4, параграф 1, буква ж) или по законодателството на държавата, чийто гражданин е 
изследователят) и/или има деца на своя издръжка. 

i 500 EUR на месец: Изследовател без семейни разходи. 

За да се отчетат месечните разходи за издръжка и структурата на националните 
заплати в държавата/ите, където изследователят се е посветил/а на дейностите по 
начално обучение, към горепосочените суми за месечни разходи за издръжка и 
мобилност се прилагат коригиращи коефициенти, посочени в Работната програма, 
която е в сила към датата на подписване на споразумението за отпускане на 
безвъзмездна помощ.  

При повишаване на коригиращите коефициенти, включени в Работната програма, 
със стойности равни на или над 10 %, Комисията си запазва правото да прилага 
променения коефициент за текущи споразумения за отпускане на безвъзмездна 
помощ. Необходимите финансови корекции във финансовото участие на Общността 
се извършват с окончателното плащане. 

Освен това изследователят, който има право на месечна сума за мобилност, получава 
също така пътни според фиксираната ставка, определена в приложение І, изчислена  
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на базата на разстоянието между неговото/нейното място на произход и обекта на 
бенефициера, където той/тя извършва дейностите по начално обучение, за всеки 
период от 12 месеца или за по-кратък период, когато последният период е по-кратък 
от 12 месеца. Първата сума за пътни се изплаща при приемане на назначението, а 
следващите — годишно.  

Следните суми се основават на разстоянието (по права линия) в километри между 
мястото на произход на изследователя и обекта на бенефициера. 

 

Разстояние (км) Фиксирана сума (EUR) 

< 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 

 

в) Еднократна сума от 2000 EUR за професионално ориентиране, ако изследователят 
се посвети на дейностите по начално обучение най-малко за една година.  

г) Сума за покриване на разходите, свързани с включването на изследователя в  
дейностите по начално обучение по проекта, определена в приложение І. 

Тази сума се управлява от бенефициера и се използва за изплащане на разходи, 
свързани с участието на изследователите в дейностите по изследване и обучение по 
проекта.  

При временно прекъсване на изпълнението на споразумението поради родителски 
отпуск, Комисията има право, по писмено искане от бенефициера, да реши да 
преобразува финансовата помощ на Общността в полза на изследователя според 
характера на всеки отделен случай. Изчислена на месечна основа, помощта не може да 
превишава разликата между обезщетението, получено от изследователя по 
неговата/нейната социална осигуровка, упомената в член ІІІ.4, параграф 1, букви ж) и 
з), и сумата на помощта, определена в член ІІІ.8, параграф 1, буква а).  
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Разходи, свързани с други дейности, извършени по проекта, могат да се изплащат от 
Комисията както следва: 

2. Приемливи разходи за дейности, извършени от бенефициера 

а) В приложение I e определена фиксирана сума съгласно референтните суми, 
установени в Работната програма, за покриване на разходи за изпълнението на 
дейностите по обучението и за координацията между участниците. 

б) В приложение І е определена фиксирана сума според референтните суми в 
Работната програма за покриване на разходи, свързани с организацията на 
международни конференции, семинари и събития за изследователи извън мрежата. 

 г) Възстановяване на разходи по управление на дейности по проекта: максималният 
дял на финансиране от Общността, който може да се начисли по проекта, е 7 %. 
Когато Мрежата за начално обучение включва само два бенефициера (туининг), 
максималният дял на финансиране от Комисията, който може да се начисли по 
проекта, е 3 %. 

3. Непреки разходи 

Фиксирана сума в размер на 10 % от преките приемливи разходи с изключение на 
преките приемливи разходи за договори за подизпълнение и на разходите за средства, 
предоставени от трети страни, които не се използват в обекта на бенефициера, може 
да бъде заявена в рамките на споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ за 
покриване на непреките разходи по проекта. 

Чрез дерогация от член 5, параграф 2 се забранява прехвърляне на суми, отпуснати за 
извършваните от изследователя дейности, към бюджета за дейностите, извършвани от 
бенефициера. 

 

ЧАСТ В — ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

III. 9 — Право на достъп 

В допълнение към разпоредбите в членове ІІ.30-ІІ.33, бенефициерът осигурява на 
изследователя безплатно право на достъп до предходни знания и до произтичащи 
знания, ако тези предходни или произтичащи знания са необходими за 
неговите/нейните дейности по начално обучение. 

III. 10 — Несъвместими или ограничаващи задължения 

Възможно най-бързо бенефициерът известява изследователя за ограничения, които 
могат значително да засегнат предоставянето на права на достъп. 


	ІІІ. 4 — Отношения между бенефициера и изследователя

