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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ 
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН НА 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КАДРИ „МАРИЯ КЮРИ“ 

(ЕДИН БЕНЕФИЦИЕР) 
 
 
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) Млад изследовател: означава професионален изследовател в първите 4 
години (приравнени към пълен работен ден) от научноизследователската му 
кариера, включително периода на изследователско обучение, като се 
започне от датата на получаване на образователна степен, която му 
позволява да започне докторантура в държавата, където е получена 
образователната степен, или в държавата, където се предлага дейността за 
мобилност, независимо дали се предвижда докторантура. 

 
2) Опитен изследовател: означава професионален изследовател, който 1) 

вече притежава докторска степен, независимо колко време е било 
необходимо за получаването ѝ или 2) има минимум 4 години опит като 
научен изследовател (приравнени към пълен работен ден) след получаване 
на образователна степен, която му дава формално право да започне 
докторантура в държавата, където е получена степента/дипломата, или в 
държавата, където се извършват дейности по проекта. 

 
3) Изходна организация: означава бенефициерът или организацията-

партньор, на която изследователят е щатен служител. 
 

4) Приемна организация: означава бенефициерът или организацията-
партньор, приемаща изследователя за срока на командироването. 

 
5) Дейности за мобилност: означава обменът на знания и дейности за работа 

в мрежа, свързани с изследователя в рамките на проекта. 
 

6) Споразумение за партньорство: означава споразумение, подписано от 
бенефициера и организациите-партньори за целите на проекта. Това 
споразумение се приема за подписано преди подписването на 
споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ. 
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7) Организация-партньор: означава организацията, подписала споразумение 

за партньорство, и която участва в дейности за мобилност. 
 
 

8) Изследовател: означава млад или опитен изследовател, избран и посочен 
от неговата изходна организация измежду кадрите на същата организация, за 
да участва в обмена на кадри по проекта. Инженерни и управленски кадри 
се приравняват към млади или опитни изследователи в зависимост от 
тяхното равнище на професионален опит и могат да бъдат избирани, ако 
участват в дейности, отнасящи се до изследователската работа. 

 
9) Период на командироване: означава периодът/периодите, прекаран/и от 

изследовател в приемната организация по проекта.   
 

10) Работна програма: означава годишната програма, приета от Комисията за 
прилагане на специфичната програма „Хора“ (2007 г.—2013 г.) и 
осигуряваща покана за отправяне на предложения, за която е представено 
предложение, предмет на настоящото споразумение за отпускане на 
безвъзмездна помощ. 

 
 
ЧАСТ А: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 
 
III. 2 — Задължения за изпълнение 
 
1. В допълнение към задълженията, изброени в член ІІ.2, бенефициерът трябва да 
гарантира: 
 

 а) че споразумението за партньорство е било подписано и е достъпно за 
Комисията при поискване; 
 
б) че заплатата на изследователя се запазва по време на периода на 
командироване; 

 
в) правото на изследователя да се завърне в своята изходна организация след 
периода на командироване; 

 
г) че общото времетраене на периода на командироване не надвишава 12 месеца 
за изследовател; 
 
д) че приемната организация ще приеме изследователя по време на периода на 
командироване; 
 
е) че изследователят трябва да участва пълноценно в дейностите за 
мобилност по време на периода на командироване; 
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ж) че изследователят е информиран, че се счита за стипендиант на програмата 
„Мария Кюри“; 
 
з) че изследователят се ползва от адекватна здравна застраховка и застраховка 
срещу злополука; 
 
и) че на изследователя са осигурени същите стандарти за безопасност и 
здравословни условия на труд като тези, които са предоставени на местните 
изследователи от приемната организация, заемащи сходна длъжност; 
 
й) че по време на периода на командироване на изследователя са осигурени 
средствата, включително инфраструктура, оборудване и продукти, необходими 
за изпълнение на проекта в съответната научна и техническа област; 
 
к) че в рамките на разумното на изследователя е предоставена помощ за 
всички административни процедури, изисквани от властите в държавата на 
изходната организация, както и за всички административни процедури, 
необходими за командироването, като получаване на виза или на разрешение за 
работа, които се изискват от съответните органи в държавата на приемната 
организация; 
 
л) провеждането на дейностите за мобилност е в съответствие с етичната 
рамка на седмата рамкова програма, с цялото приложимо законодателство и със 
съответното бъдещо законодателство, както и със специфичната програма 
„Хора“ от седмата рамкова програма;  

 
м) че съответните договорености между приемната организация и 
изследователя относно правата на интелектуална собственост за периода на 
дейностите за мобилност и след това, в частност достъп до предходни знания, 
използване на произтичащи знания, публикуване и поверителност, са 
съвместими с разпоредбите на членове ІІ. 8, II.11, II.24 –II.30 и членове III.5, 
III.6, III.8 и III.9; 

 
н) че е прието задължението да се назовава финансирането от Общността в 
рамките на Международната програма за обмен на изследователски кадри 
„Мария Кюри” във всяка една съответна публикация или друга медийна изява в 
съответствие с членове II.11 и III.6;  
 
о) че Комисията е информирана за всеки един случай, който може да засегне 
изпълнението на проекта и правата на Общността, както и за всички 
обстоятелства, засягащи условията за участие, посочени в Правилата за 
участие, Финансовия регламент и изискванията на споразумението за 
отпускане на безвъзмездна помощ. 
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III.3 — Подбор на изследовател 
 
В съответствие с условията по членове III.1.1, III.1.2 и III.1.8 бенефициерът 
подбира в съгласие със съответната организация-партньор необходимия брой от 
изследователи, съобразно целите на проекта и примерното разпределение, 
посочено в приложение I. 

III. 4 — Отчети и резултати 

В допълнение към разпоредбите на член 3 и Член II.3, бенефициерът представя за 
всеки отчетен период междинен доклад за напредъка. 

В края на всеки отчетен период бенефициерът отчита за всеки изследовател 
следната информация, свързана с проекта:  

• името и данните за връзка, пол и гражданство на всеки изследовател; 

• наименованието и мястото на изходната и на приемната организация 

• продължителността на периода на командироване през съответния отчетен 
период; 

В допълнение, в края на проекта бенефициерът отчита общата продължителност 
на периода на командироване за всеки изследовател. 
 
III. 5 – Поверителност 

Бенефициерът гарантира, че изследователят има същите права и задължения, 
съгласно член ІІ.8. 

III. 6 – Публичност 

Бенефициерът гарантира, че изследователят има същите права и задължения, 
съгласно член ІІ.11. 
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ЧАСТ Б – ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ  

III.7 – Финансово участие на Общността 

Финансовото участие на Общността се състои от фиксирана сума за изследовател 
за месец, съгласно референтните ставки, установени в Работната програма и 
посочени в приложение I. 

ЧАСТ В – ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

III. 8 – Права на достъп 

В допълнение към разпоредбите в членове ІІ.29 — II.30, бенефициерът осигурява 
на изследователя безплатно право на достъп до предходни знания и до 
произтичащи знания, ако тези предходни и произтичащи знания са необходими за 
провеждане на неговите дейности в рамките на проекта. 

III. 9 – Несъвместими или ограничаващи задължения  

Възможно най-бързо бенефициерът, към който е отправено искане за предоставяне 
на права на достъп, известява изследователя за ограничения, които могат 
значително да засегнат предоставянето на права на достъп.  
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