
Dohoda o grante Marie Curie v rámci 7 RP – Príloha III 

 

PRÍLOHA III 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
 
 
 

MEDZINÁRODNÝ VÝMENNÝ PROGRAM MARIE CURIE 
PRE VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV  

[Jediný príjemca] 
 
 
III. 1 – Vymedzenie pojmov 
 
Okrem vymedzení pojmov uvedených v článku II.1 sa v tejto dohode o grante uplatňujú 
tieto vymedzenia pojmov: 
 

1) Začínajúci výskumný pracovník: znamená profesionálneho výskumného 
pracovníka v prvých štyroch rokoch (ekvivalent plného pracovného úväzku) jeho 
výskumnej práce vrátane obdobia odbornej prípravy na výskum začínajúceho 
dňom získania titulu, ktorý ho formálne oprávňuje nastúpiť na doktorandské 
štúdium buď v krajine, v ktorej získal titul, alebo v krajine, ktorá poskytuje 
aktivity súvisiace s mobilitou, bez ohľadu na to, či sa predpokladá získanie 
doktorátu, alebo nie. 

 
2) Skúsený výskumný pracovník: znamená profesionálneho výskumného 

pracovníka, ktorý 1) už má doktorát bez ohľadu na to, ako dlho mu trvalo jeho 
získanie, alebo 2) má aspoň štvorročnú prax vo výskume (ekvivalent plného 
pracovného úväzku) po získaní titulu, ktorý ho formálne oprávňuje začať doktorát 
v krajine, v ktorej získal titul/diplom, alebo v krajine, v ktorej sa vykonávajú 
aktivity v rámci projektu. 

 
3) Domovská organizácia: znamená príjemcu alebo partnerskú organizáciu, ktorej 

zamestnancom je výskumný pracovník. 
 

4) Hostiteľská organizácia:  znamená príjemcu alebo partnerskú organizáciu, ktorej 
je výskumný pracovník hosťom na obdobie vyslania. 

 
5) Aktivity súvisiace s mobilitou: znamenajú aktivity v oblasti výmeny znalostí 

a vytvárania sietí vzťahujúce sa na výskumného pracovníka v rámci projektu. 
 

6) Dohoda o partnerstve: znamená dohodu podpísanú medzi príjemcom 
a partnerskými organizáciami na účel projektu. Predpokladá sa, že dohoda sa 
podpíše pred podpísaním dohody o grante. 
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7) Partnerská organizácia: znamená signatára dohody o partnerstve, ktorý sa 
zúčastňuje na aktivitách súvisiacich s mobilitou. 

 
8) Výskumný pracovník: znamená začínajúceho výskumného pracovníka alebo 

skúseného výskumného pracovníka, ktorého spomedzi svojich zamestnancov 
vybrala a určila jeho domovská organizácia, aby mohol profitovať z výmeny 
zamestnancov v rámci projektu.  Technických a vedúcich pracovníkov domovskej 
organizácie príjemcu možno zaradiť medzi začínajúcich alebo skúsených 
výskumných pracovníkov v závislosti od úrovne ich odbornej praxe a sú spôsobilí, 
ak sa podieľajú na aktivitách spojených s výskumom. 

 
9) Obdobie vyslania: znamená obdobie(-ia), ktoré výskumný pracovník strávi 

v hostiteľskej organizácii v rámci projektu.   
 

10)  Pracovný program:  znamená ročný program, prijatý Komisiou, na 
implementáciu špecifického programu Ľudia (na roky 2007 – 2013) 
a ustanovujúci výzvu na predloženie návrhov, v rámci ktorej sa predložil návrh, 
ktorý je predmetom tejto dohody o grante. 

 

ČASŤ A: IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU 
 
III. 2 – Povinnosti plnenia 
 
1. Okrem povinností uvedených v článku II.2. príjemca zabezpečuje, aby: 
 

a)  sa dohoda o partnerstve podpísala a poskytla Komisii k dispozícii na požiadanie; 
 
b) sa mzda výskumného pracovníka zachovala počas obdobia vyslania, 

 
c)  mal výskumný pracovník právo vrátiť sa po uplynutí obdobia vyslania do svojej 

domovskej organizácie; 
 

d) celkové obdobie vyslania nepresiahlo 12 mesiacov na výskumného pracovníka; 
 
e) sa hostiteľská organizácia starala o výskumného pracovníka počas obdobia 

vyslania; 
 
f) sa výskumný pracovník počas obdobia vyslania venoval aktivitám súvisiacim 

s mobilitou; 
 
g) bol výskumný pracovník informovaný o tom, že bol určený ako štipendista 

programu Marie Curie; 
 
h) mal výskumný pracovník adekvátne zdravotné a úrazové poistenie; 
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i) výskumný pracovník využíval rovnaké normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, aké sa poskytujú miestnym výskumným pracovníkom v hostiteľskej 
organizácii v podobnom postavení; 

 
j) sa počas obdobia vyslania výskumnému pracovníkovi poskytli prostriedky na 

vykonávanie projektu v príslušných oblastiach vedy a techniky, ako je 
infraštruktúra, vybavenie a výrobky; 

 
k) sa výskumnému pracovníkovi poskytla primeraná pomoc pri všetkých 

administratívnych úkonoch vyžadovaných príslušnými orgánmi krajiny 
domovskej organizácie, ako aj pri všetkých administratívnych úkonoch 
potrebných na obdobie vyslania, ako sú víza a pracovné povolenia vyžadované 
príslušnými orgánmi krajiny hostiteľskej organizácie; 

 
l) sa aktivity súvisiace s mobilitou vykonávali v súlade s etickým rámcom siedmeho 

rámcového programu, všetkými platnými právnymi predpismi, všetkými 
relevantnými budúcimi právnymi predpismi a špecifickým programom siedmeho 
rámcového programu „Ľudia“;  

 
m) relevantné opatrenia dohodnuté medzi hostiteľskou organizáciou a výskumným 

pracovníkom v priebehu a po skončení aktivít súvisiacich s mobilitou, ktoré 
súvisia s právami duševného vlastníctva, najmä s prístupom k východiskovým 
znalostiam, využitím nových znalostí, propagáciou a dôvernosťou, boli zlučiteľné 
s ustanoveniami v článkoch II. 8, II.11, II.24 – II.30, III.5, III.6, III.8 a III.9; 

 
n) bola podpora Spoločenstva v rámci medzinárodného výmenného programu Marie 

Curie pre výskumných pracovníkov uznaná vo všetkých súvisiacich publikáciách 
alebo iných médiách v súlade s článkami II.11 a III.6;   

 
o) bola Komisia informovaná o každej udalosti, ktorá by mohla ovplyvniť 

implementáciu projektu a práva Spoločenstva, a o každej okolnosti, ktorá 
ovplyvňuje podmienky účasti uvedené v pravidlách účasti, nariadení 
o rozpočtových pravidlách a všetkých požiadavkách dohody o grante. 

 
 
III. 3 – Výber výskumného pracovníka 
 
V súlade s podmienkami uvedenými v článku III.1. ods. 1, III.1. ods. 2 and III.1. ods. 8 
príjemca po dohode s príslušnými partnerskými organizáciami vyberie potrebný počet 
výskumných pracovníkov podľa cieľov projektu a orientačného rozdelenia uvedeného v 
prílohe I. 

III. 4 – Správy a výsledky 

Okrem ustanovení článku 3 a článku II.3 predloží príjemca za každé vykazované obdobie 
v polovici projektu priebežnú správu o pokroku. 
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Na konci každého vykazovaného obdobia predloží príjemca za každého výskumného 
pracovníka tieto informácie týkajúce sa projektu:  

• meno a kontaktné údaje, pohlavie a štátnu príslušnosť každého výskumného 
pracovníka; 

• názov a sídlo domovskej organizácie a hostiteľskej organizácie; 

• dĺžku obdobia vyslania počas príslušného vykazovaného obdobia. 

Okrem toho na konci projektu predloží príjemca správu za celé obdobie vyslania na 
každého výskumného pracovníka. 

 
III. 5 – Dôvernosť 

Príjemca zabezpečí, aby mal výskumný pracovník rovnaké práva a dodržiaval rovnaké 
povinnosti, ako sa uvádza v článku II.8. 

III. 6 – Propagácia 

Príjemca zabezpečí, aby výskumný pracovník mal rovnaké práva a dodržiaval rovnaké 
povinnosti, ako sa uvádza v článku II.11. 

ČASŤ B – FINANČNÉ USTANOVENIA  

III.7 – Finančný príspevok Spoločenstva 

Finančný príspevok Spoločenstva pozostáva z pevne stanovenej sumy na výskumného 
pracovníka a na mesiac podľa referenčných sadzieb stanovených v pracovnom programe 
a v prílohe I. 

ČASŤ C – PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA 

III. 8 – Prístupové práva 

Okrem ustanovení článkov II.29 – II.30 príjemca zabezpečí výskumnému pracovníkovi 
bezplatne práva na prístup k východiskovým znalostiam a novým znalostiam, ak sú 
východiskové znalosti alebo nové znalosti potrebné na vykonávanie jeho aktivít v rámci 
projektu. 
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III. 9 – Nezlučiteľné alebo obmedzujúce záväzky  

Príjemca, od ktorého sa vyžaduje udelenie prístupových práv, čo možno najskôr 
informuje výskumného pracovníka o každom obmedzení, ktoré by prípadne mohlo 
podstatne ovplyvniť udelenie prístupových práv.  
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