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PŘÍLOHA III 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 
 
 
 

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA VÝZKUMNÝCH 
PRACOVNÍKŮ V RÁMCI PROGRAMU MARIE CURIE 

[jeden příjemce] 
 
 
III. 1 – Definice 
 
Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 
 

1) Vědeckým pracovníkem na počátku profesní dráhy: se rozumí kvalifikovaný 
výzkumný pracovník v prvních čtyřech letech své výzkumné kariéry (na plný 
úvazek), včetně období odborné přípravy v oblasti výzkumu, počínaje datem 
získání titulu, který by jej formálně opravňoval k zahájení doktorandského studia 
v zemi, kde byl titul získán, nebo v zemi, kde se provádějí činnosti v rámci 
mobility bez ohledu na to, zda se předpokládá získání doktorátu či ne. 

 
2) Zkušeným výzkumným pracovníkem: se rozumí kvalifikovaný výzkumný 

pracovník, 1) který již má doktorský titul nezávisle na době strávené jeho 
získáním nebo 2) který má alespoň čtyři roky výzkumné praxe (na plný úvazek) 
po získání titulu, který mu formálně umožňuje zahájit získání doktorátu v zemi, 
kde titul/diplom získal, nebo v zemi, kde se provádějí činnosti v rámci projektu. 

 
3) Domovskou organizací: se rozumí příjemce nebo partnerská organizace, jejímž 

zaměstnancem je výzkumný pracovník. 
 

4) Hostitelskou organizací: se rozumí příjemce nebo partnerská organizace, která je 
hostitelem výzkumného pracovníka během služebního pobytu. 

 
5) Činnostmi v rámci mobility: se rozumí činnosti v rámci projektu v oblasti sdílení 

znalostí a vytváření sítí spojené s výzkumným pracovníkem. 
 

6) Dohodou o partnerství: se rozumí dohoda pro účely projektu podepsaná mezi 
příjemcem a partnerskými organizacemi. Tato dohoda platí, jako by byla 
podepsána před podepsáním grantové dohody. 

 
7) Partnerskou organizací: se rozumí signatář dohody o partnerství, který se účastní 

činností v rámci mobility. 
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8) Výzkumným pracovníkem: se rozumí výzkumný pracovník na počátku profesní 
dráhy nebo zkušený výzkumný pracovník, kterého vybrala ze svých pracovníků a 
jmenovala jeho domovská organizace, aby se zúčastnil výměny pracovníků v 
rámci projektu. Mezi výzkumné pracovníky na počátku profesní dráhy nebo 
zkušené výzkumné pracovníky se řadí techničtí a vedoucí pracovníci podle úrovně 
své odborné praxe; jsou způsobilí, jestliže se podílejí na výzkumných činnostech. 

 
9) Obdobím služebního pobytu: se rozumí doba strávená výzkumným pracovníkem 

v hostitelské organizaci v rámci projektu.   
 

10) Pracovním programem: se rozumí roční program přijatý Komisí k provádění 
zvláštního programu „Lidé“(2007–2013), který obsahuje výzvu k předkládání 
nabídek, v jejímž rámci byla předložena nabídka, která je předmětem této 
grantové dohody. 

 
 
ČÁST A: PROVÁDĚNÍ PROJEKTU 
 
III. 2 – Povinnosti plnění 
 
1. Kromě povinností uvedených v článku II.2 příjemce zajistí: 
 

a)  aby byla podepsána dohoda o partnerství a aby tato dohoda byla na vyžádání 
dána k dispozici Komisi; 

 
b) aby byl výzkumnému pracovníkovi během období služebního pobytu zachován 

plat; 
 

c) právo výzkumného pracovníka na návrat do jeho domovské organizace po 
skončení období služebního pobytu; 

 
d) aby období služebního pobytu celkově nepřesáhlo 12 měsíců na jednoho 

výzkumného pracovníka; 
 

e) aby hostitelská organizace byla hostitelem výzkumného pracovníka během 
období jeho služebního pobytu; 

 
f) aby se výzkumný pracovník během období služebního pobytu věnoval činnostem 

v rámci mobility; 
 

g) aby byl výzkumný pracovník informován, že je považován za stipendistu 
programu Marie Curie; 

 
h) aby se na výzkumného pracovníka vztahovalo odpovídající zdravotní a úrazové 

pojištění; 
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i) aby výzkumný pracovník požíval výhod stejných norem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které jsou poskytovány místním výzkumným pracovníkům v 
hostitelské organizaci v podobném postavení; 

 
j) aby byly výzkumnému pracovníkovi po celou dobu trvání služebního pobytu 

poskytovány prostředky potřebné k provádění projektu v dotčených 
vědeckotechnických oblastech, a to včetně infrastruktury, vybavení a výrobků; 

 
k) aby byla výzkumnému pracovníkovi poskytnuta přiměřená pomoc při všech 

správních postupech vyžadovaných příslušnými orgány domovské organizace 
i při všech správních postupech nezbytných pro služební pobyt, jako jsou víza 
a pracovní povolení vyžadovaná příslušnými orgány země hostitelské 
organizace; 

 
l) aby byly činnosti v rámci mobility prováděny v souladu s etickým rámcem 

sedmého rámcového programu, s veškerými stávajícími platnými i budoucími 
právními předpisy a se zvláštním programem „Lidé“, který je součástí sedmého 
rámcového programu;  

 
m) aby byla příslušná ujednání dohodnutá mezi hostitelskou organizací 

a výzkumným pracovníkem v průběhu činností v rámci mobility i později 
o právech duševního vlastnictví, zejména o přístupu ke stávajícím znalostem, 
využívání nových znalostí, reklamě a důvěrnosti, slučitelná s ustanoveními 
uvedenými v článcích II.8, II.11, II.24–II.30, III.5, III.6, III.8 a III.9; 

 
n) aby byla podpora Společenství v rámci mezinárodní výměny výzkumných 

pracovníků programu Marie Curie uváděna ve všech souvisejících publikacích 
nebo jiných sdělovacích prostředcích v souladu s články II.11 a III.6;  

 
o) aby byla Komise informována o všech událostech, které by mohly ovlivnit 

provádění projektu a práva Společenství, a o jakékoli okolnosti, která má vliv na 
podmínky účasti uvedené v pravidlech pro účast, finančním nařízení 
a v jakýchkoli požadavcích grantové dohody. 

 
 

III. 3 – Výběr výzkumného pracovníka 
 
V souladu s podmínkami uvedenými v čl. III.1 odst. 1, 2 a 8 vybere příjemce, po dohodě 
s dotčenými partnerskými organizacemi potřebný počet výzkumných pracovníků podle 
cílů projektu a orientačního rozdělení uvedeného v příloze I. 

III. 4 – Zprávy a oznamování výsledků 

Kromě ustanovení článku 3 a článku II.3 předloží příjemce za každé období, za které se 
zpráva předkládá, zprávu o pokroku v polovině projektu. 
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Na konci každého období, za které se předkládá zpráva, předloží příjemce o každém 
výzkumném pracovníkovi tyto informace týkající se projektu:  

• jméno a kontaktní údaje, pohlaví a státní příslušnost výzkumného pracovníka; 

• název a adresu domovské organizace a hostitelské organizace; 

• dobu trvání služebního pobytu během příslušného období, za které se předkládá 
zpráva. 

Na konci projektu příjemce dále předloží zprávu o celkové době trvání služebního pobytu 
jednotlivých výzkumných pracovníků. 
 
III. 5 – Důvěrnost 

Příjemce zajistí, aby měl výzkumný pracovník stejná práva a aby dodržoval tytéž 
povinnosti, které jsou uvedeny v článku II.8. 

III. 6 – Reklama 

Příjemce zajistí, aby měl výzkumný pracovník stejná práva a aby dodržoval tytéž 
povinnosti, které jsou uvedeny v článku II.11. 

ČÁST B – FINANČNÍ USTANOVENÍ  

III.7 – Finanční příspěvek Společenství 

Finanční příspěvek Společenství sestává z pevné částky na jednoho výzkumného 
pracovníka a měsíc podle referenčních sazeb stanovených v pracovním programu a 
uvedených v příloze I. 

ČÁST C – PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

III. 8 – Přístupová práva 

Kromě ustanovení článků II.29–30 příjemce zajistí, aby výzkumný pracovník 
bez poplatků požíval přístupových práv ke stávajícím znalostem a novým znalostem, 
jestliže uvedené stávající znalosti nebo nové znalosti potřebuje k provádění svých 
činností v rámci projektu. 
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III. 9 – Neslučitelné nebo restriktivní závazky  

Příjemce, od něhož se požaduje udělení přístupových práv, výzkumného pracovníka co 
nejdříve informuje o jakémkoli omezení, které by mohlo případně podstatně ovlivnit 
udělení přístupových práv.  
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