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BIJLAGE III 
BIJZONDERE BEPALINGEN 

 
 
 
 

MARIE CURIE-INTERNATIONAAL 
UITWISSELINGSPROGRAMMA VOOR 

ONDERZOEKSPERSONEEL 
[Eén begunstigde] 

 
 
III. 1 – Definities 
 
Naast de definities in artikel II.1 zijn de volgende definities van toepassing op deze 
subsidieovereenkomst: 
 

1) Beginnende onderzoeker: een onderzoeker in de eerste vier jaar 
(voltijdsequivalent) van zijn of haar onderzoekscarrière, met inbegrip van de 
periode van onderzoeksopleiding, gerekend vanaf de datum waarop de graad die 
formeel toegang geeft tot een academische promotie is behaald, hetzij in het land 
waar de graad is verkregen, hetzij in het land waar de activiteiten in het kader van 
mobiliteit worden aangeboden, of een doctoraat nu het oogmerk is of niet. 

 
2) Ervaren onderzoeker: een onderzoeker die 1) al in het bezit is van een 

doctorsgraad, ongeacht de tijd die het heeft gekost om deze te verkrijgen, of 2) 
beschikt over ten minste vier jaar onderzoekservaring (voltijdsequivalent) na 
verkrijging van de graad die hem of haar formeel toegang geeft tot een 
academische promotie in het land waar de graad of het diploma is verkregen of in 
het land waar de activiteiten in het kader van het project worden aangeboden. 

 
3) Uitzendende organisatie: de begunstigde of partnerorganisatie waarvan de 

onderzoeker een personeelslid is. 
 

4) Ontvangende organisatie: de begunstigde of partnerorganisatie die de 
onderzoeker voor de duur van de detacheringsperiode in zijn instelling opneemt. 

 
5) Activiteiten in het kader van mobiliteit: de activiteiten in het kader van 

kennisdeling en networking in verband met de onderzoeker in het kader van het 
project. 

 
6) Partnerschapsovereenkomst: een tussen de begunstigde en de 

partnerorganisaties gesloten overeenkomst die onderzoekers ontvangen om het 
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project uit te voeren. Deze overeenkomst wordt geacht gesloten te zijn, voor de 
subsidieovereenkomst ondertekend wordt. 

 
7) Partnerorganisatie: een ondertekenende partij van de 

partnerschapsovereenkomst die deelneemt aan de activiteiten in het kader van 
mobiliteit. 

 
8) Onderzoeker: een beginnende onderzoeker of een ervaren onderzoeker die door 

zijn of haar uitzendende organisatie uit de personeelsleden is geselecteerd en 
aangesteld om te profiteren van de uitwisseling van personeel in het kader van het 
project. Technisch en leidinggevend personeel wordt gelijkgesteld met een 
beginnende onderzoeker of een ervaren onderzoeker op grond van 
beroepservaring en komt in aanmerking indien betrokken bij onderzoeksgerichte 
activiteiten. 

 
9) Detacheringsperiode: een periode die een onderzoeker doorbrengt in de ruimten 

van een ontvangende organisatie in het kader van het project. 
 

10) Werkprogramma: het door de Commissie goedgekeurde jaarprogramma voor de 
tenuitvoerlegging van het specifieke programma "Mensen" (2007-2013) dat 
voorziet in de uitnodiging tot het indienen van voorstellen waarop het voorstel dat 
het voorwerp uitmaakt van deze subsidieovereenkomst werd ingediend. 

 
 
DEEL A: UITVOERING VAN HET PROJECT 
 
III. 2 – Prestatieverplichtingen 
 
1. Naast de in artikel II.2 genoemde verplichtingen moet de begunstigde ervoor zorgen: 
 

a)  dat er een partnerschapsovereenkomst gesloten is die op verzoek aan de 
Commissie ter beschikking wordt gesteld; 

 
b) dat het salaris van de onderzoeker gedurende de detacheringsperiode wordt 

behouden; 
 

c) dat de onderzoeker het recht behoudt om na de detacheringsperiode terug te keren 
naar zijn of haar uitzendende organisatie; 

 
d) dat de detacheringsperiode in totaal per onderzoeker niet langer duurt dan 

12 maanden; 
 
e) dat de ontvangende organisatie de onderzoeker voor de duur van de 

detacheringsperiode in zijn instelling opneemt; 
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f) dat de onderzoeker zich tijdens de detacheringsperiode fulltime wijdt aan zijn of 
haar activiteiten in het kader van mobiliteit; 

 
g) dat de onderzoeker ervan op de hoogte is gebracht dat hij of zij wordt beschouwd 

als een Marie Curie-bursaal;  
 
h) dat de onderzoeker voldoende gedekt is door een ziekte- en 

ongevallenverzekering;  
 
i) dat voor de onderzoeker dezelfde normen inzake veiligheid en arbeidshygiëne 

gelden als die waaraan plaatselijke onderzoekers bij de ontvangende organisatie 
zijn onderworpen; 

 
j) dat de onderzoeker gedurende de looptijd van de detacheringsperiode over de 

middelen beschikt, waaronder de infrastructuur, uitrusting en producten, voor de 
uitvoering van het project op de betrokken wetenschappelijke en technische 
gebieden; 

 
k) dat de onderzoeker redelijke bijstand wordt geboden bij alle administratieve 

procedures die de bevoegde instanties van het land van de uitzendende 
organisatie verlangen, en bij alle administratieve procedures die nodig zijn voor 
de detachering, zoals visums en werkvergunningen die worden verlangd door de 
bevoegde instanties van het land van de ontvangende organisatie; 

 
l) dat de activiteiten in het kader van mobiliteit worden uitgevoerd in 

overeenstemming met het ethisch kader van het zevende kaderprogramma, alle 
toepasselijke wetgeving, alle relevante toekomstige wetgeving en het specifieke 
programma "Mensen" van het zevende kaderprogramma;  

 
m) dat de relevante regelingen tussen de ontvangende organisatie en de onderzoeker 

tijdens en na de activiteiten in het kader van mobiliteit voor intellectuele-
eigendomsrechten, met name de toegang tot background, het gebruik van 
foreground, openbaarmaking en vertrouwelijkheid, voldoen aan de bepalingen in 
de artikelen II.8, II.11, II.24 tot II.30 en de artikelen III.5, III.6, III.8 en III.9; 

 
n) dat de steun van de Gemeenschap in het kader van een Marie Curie-

internationaal uitwisselingsprogramma voor onderzoekspersoneel 
overeenkomstig artikelen II.11 en III.6 wordt vermeld in alle betrokken 
publicaties en andere media;  

 
o) dat de Commissie in kennis wordt gesteld van alle gebeurtenissen die van invloed 

zouden kunnen zijn op de uitvoering van het project en de rechten van de 
Gemeenschap en van iedere omstandigheid waardoor de voorwaarden voor 
deelname als genoemd in de regels voor deelname, het Financieel Reglement en 
de eisen van de subsidieovereenkomst worden beïnvloed. 
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III. 3 – Selectie van de onderzoeker 
 
Overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel III.1.1, III.1.2 en III.1.8 selecteert de 
begunstigde, met goedkeuring van de betrokken partnerorganisaties, het benodigde 
aantal onderzoekers volgens de doelstellingen van het project en de in bijlage I genoemde 
indicatieve verdeling. 

III. 4 – Verslagen en prestaties 

Naast de bepalingen van artikel 3 en artikel II.3, moet de begunstigde halverwege elke 
verslagperiode een tussentijds voortgangsrapport indienen. 

Aan het einde van elke verslagperiode deelt de begunstigde voor elke onderzoeker de 
volgende gegevens in verband met het project mee:  

• naam en contactgegevens, geslacht en nationaliteit van elke onderzoeker; 

• naam en plaats van de uitzendende organisatie en de ontvangende organisatie; 

• duur van de detacheringsperiode tijdens die specifieke verslagperiode. 

Daarnaast deelt de begunstigde aan het einde van het project de totale duur van de 
detacheringsperiode voor elke onderzoeker mee. 

 
III. 5 – Vertrouwelijkheid 

De begunstigde zorgt ervoor dat de onderzoeker dezelfde rechten heeft en dezelfde 
verplichtingen nakomt overeenkomstig artikel II.8. 

III. 6 – Publiciteit 

De begunstigde zorgt ervoor dat de onderzoeker dezelfde rechten heeft en dezelfde 
verplichtingen nakomt overeenkomstig artikel II.11. 

DEEL B – FINANCIËLE BEPALINGEN 

III. 7 – De financiële bijdrage van de Gemeenschap 

De financiële bijdrage van de Gemeenschap bestaat uit een vast bedrag per onderzoeker – 
maand volgens de in het werkprogramma vastgestelde referentietarieven die worden 
vermeld in bijlage I. 
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DEEL C – INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

III. 8 – Toegangsrechten 

Naast het bepaalde in de artikelen II.29 en II.30 zorgt de begunstigde ervoor dat de 
onderzoeker kosteloos toegangsrechten geniet tot de background en de foreground, 
indien die background of foreground vereist is voor zijn of haar activiteiten binnen het 
project. 

III. 9 – Onverenigbare of beperkende verplichtingen 

De begunstigde die toegangsrechten moet verlenen, stelt de onderzoeker zo spoedig 
mogelijk in kennis van beperkingen die van wezenlijke invloed kunnen zijn op het 
verlenen van toegangsrechten, al naar gelang van de situatie. 
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