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BILAGA III 
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

 
 
 
 

MARIE CURIE – INTERNATIONELLT 
FORSKARUTBYTE 

[En enda stödmottagare] 
 
 
III.1 – Definitioner 
 
Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller följande definitioner i detta bidragsavtal: 
 

1) forskare i början av sin karriär: en professionell forskare som befinner sig inom 
de fyra första åren (motsvarande heltid) av sin forskningskarriär, inklusive 
perioder med forskarutbildning, efter att ha avlagt den examen som formellt ger 
tillträde till doktorandstudier antingen i det land där examen avlagts eller i det 
land där mobilitetsverksamheten bedrivs, oavsett om en doktorsexamen planeras 
eller inte. 

 
2) erfaren forskare: en professionell forskare som 1) redan avlagt doktorsexamen, 

oberoende av hur lång tid det tagit att avlägga den, eller 2) har minst fyra års 
forskningserfarenhet (motsvarande heltid) efter att ha avlagt den examen som 
formellt ger tillträde till doktorandstudier i det land där examen avlagts eller i det 
land där verksamheten inom ramen för projektet bedrivs. 

 
3) hemorganisation: den stödmottagare eller partnerorganisation vars personal 

forskaren tillhör. 
 

4) värdorganisation: den stödmottagare eller partnerorganisation som tar emot 
forskaren under utplaceringsperioden. 

 
5) mobilitetsverksamhet: kunskapsdelning och nätverksaktiviteter med anknytning 

till forskaren inom ramen för projektet. 
 

6) partnerskapsavtal: ett avtal mellan stödmottagaren och partnerorganisationerna 
inom ramen för projektet. Detta avtal ska ha undertecknats före undertecknandet 
av bidragsavtalet. 

 
7) partnerorganisation: en part som har undertecknat partnerskapsavtalet och som 

deltar i mobilitetsverksamheten. 
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8) forskare: en forskare i början av sin karriär eller en erfaren forskare som av sin 
hemorganisation valts ut bland de anställda och tillsatts för att dra nytta av 
personalutbytet inom ramen för projektet. Teknisk personal och personal i 
ledande ställning likställs med forskare i början av sin karriär eller erfarna 
forskare, beroende på nivån för deras yrkeserfarenhet, och kan komma i fråga om 
de deltar i forskningsrelaterad verksamhet. 

 
9) utplaceringsperiod: den eller de perioder som en forskare tillbringar vid en 

värdorganisation inom ramen för projektet.   
 

10) arbetsprogram: det årliga program som antagits av kommissionen för 
genomförandet av det särskilda programmet Människor (2007–2013) och som 
omfattar den ansökningsomgång inom vilken det förslag som är föremål för detta 
bidragsavtal lämnades in. 

 
 
DEL A: GENOMFÖRANDE AV PROJEKTET 
 
III.2 – Åtaganden 
 
1. Utöver de uppgifter som anges i artikel II.2 ska stödmottagaren sörja för 
 

a)  att ett partnerskapsavtal har undertecknats och att det görs tillgängligt för 
kommissionen på begäran, 

 
b) att forskarens lön bibehålls under utplaceringsperioden, 

 
c)  att forskaren har rätt att återvända till sin hemorganisation efter 

utplaceringsperioden, 
 

d) att utplaceringsperioden totalt sett inte överstiger 12 månader per forskare, 
 
e) att värdorganisationen tar emot forskaren under utplaceringsperioden, 
 
f) att forskaren ägnar sig åt mobilitetsverksamheten under utplaceringsperioden, 
 
g) att forskaren informeras om att hon eller han anses vara en Marie Curie-

stipendiat, 
 
h) att forskaren omfattas av en tillfredsställande hälso- och olycksfallsförsäkring, 
 
i) att forskaren omfattas av samma normer i fråga om säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen som de som tillämpas för lokala forskare med liknande ställning 
inom värdorganisationen, 
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j) att forskaren under hela utplaceringsperioden har tillgång till de resurser – 
däribland infrastruktur, utrustning och produkter – som krävs för genomförandet 
av projektet inom de aktuella vetenskapliga och tekniska områdena. 

 
k) att forskaren i rimlig omfattning bistås med alla formaliteter som krävs av berörda 

myndigheter i hemorganisationens land samt med alla formaliteter – t.ex. visum 
och arbetstillstånd – som av berörda myndigheter i värdorganisationens land 
krävs för utplaceringsperioden, 

 
l) att mobilitetsaktiviteterna genomförs i överensstämmelse med de etiska ramarna 

för sjunde ramprogrammet, all tillämplig lagstiftning, all relevant framtida 
lagstiftning samt det särskilda programmet Människor i sjunde ramprogrammet,  

 
m) att relevanta uppgörelser mellan värdorganisationen och forskaren under 

mobilitetsverksamheten och därefter och som rör immateriella rättigheter, framför 
allt i fråga om tillgång till bakgrundsinformation, utnyttjande av 
förgrundsinformation samt publicitet och konfidentialitet, är förenliga med 
bestämmelserna i artiklarna II.8, II.11, II.24–30 samt artiklarna III.5, III.6, III.8 
och III.9, 

 
n) att gemenskapens stöd genom ett Marie Curie-program för internationellt 

forskarutbyte nämns i relevanta publikationer eller andra media i 
överensstämmelse med artiklarna II.11 och III.6,  

 
o) att kommissionen underrättas om alla händelser som skulle kunna påverka 

genomförandet av projektet och gemenskapens rättigheter och om alla 
omständigheter som påverkar de villkor för deltagande som anges i reglerna för 
deltagande och i budgetförordningen samt alla krav enligt bidragsavtalet. 

 
 

III.3 – Urval av forskare 
 
I enlighet med villkoren i artiklarna III.1.1, III.1.2 och III.1.8 ska stödmottagaren i 
överenskommelse med berörda partnerorganisationer välja ut det antal forskare som 
behövs med hänsyn till målen för projektet och den preliminärt fastställda fördelningen 
enligt bilaga I. 

III.4 – Rapporter och delresultat 

Utöver bestämmelserna i artikel 3 och artikel II.3 ska stödmottagaren för varje 
rapporteringsperiod lämna in en lägesrapport efter halva löptiden. 

Vid slutet av varje rapporteringsperiod ska stödmottagaren för varje forskare lämna 
följande information med anknytning till projektet:  
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• Namn, kontaktuppgifter, kön och nationalitet för varje forskare. 

• Namn och ort för hemorganisationen och värdorganisationen. 

• Utplaceringsperiodens längd under den aktuella rapporteringsperioden. 

Dessutom ska stödmottagaren i slutet av projektet lämna uppgift om 
utplaceringsperiodens sammanlagda längd för varje forskare. 

 

III.5 – Konfidentialitet 

Stödmottagaren ska sörja för att forskaren har samma rättigheter och uppfyller samma 
skyldigheter enligt artikel II.8. 

III.6 – Publicitet 

Stödmottagaren ska sörja för att forskaren har samma rättigheter och uppfyller samma 
skyldigheter enligt artikel II.11. 

DEL B – FINANSIELLA BESTÄMMELSER  

III.7 – Gemenskapens finansiella bidrag 

Gemenskapens finansiella bidrag består av ett fast belopp per forskare och månad i 
enlighet med de referensbelopp som fastställs i arbetsprogrammet och anges i bilaga I. 

DEL C – IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

III.8 – Nyttjanderätt 

Utöver bestämmelserna i artiklarna II.29–30 gäller att stödmottagaren ska sörja för att 
forskaren kostnadsfritt har nyttjanderätt till bakgrunds- och förgrundsinformation, om 
han eller hon behöver denna bakgrunds- eller förgrundsinformation i sin verksamhet 
inom ramen för projektet. 
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III.9 – Oförenliga eller begränsande åtaganden  

Den stödmottagare som är skyldig att bevilja nyttjanderätt ska snarast möjligt underrätta 
forskaren om varje inskränkning som, beroende på omständigheterna, i väsentlig grad 
skulle kunna påverka beviljandet av nyttjanderätt.  
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