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BILAG III 
SÆRLIGE BESTEMMELSER 

 
 
 
 

INTERNATIONAL MARIE CURIE-
UDVEKSLINGSORDNING FOR 

FORSKNINGSPERSONALE 
Flere modtagere  

 
 
III. 1 – Definitioner 
 
Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne tilskudsaftale: 
 

1) Forsker i de tidlige faser af forskningskarrieren: professionel forsker i de første 
4 år (fuldtidsækvivalenter) af forskningskarrieren, inklusive 
forskningsuddannelsesperioden, der starter den dag, hvorpå den pågældende 
opnår den grad, der formelt giver adgang til ph.d.-studier i det land, hvor graden 
er erhvervet, eller i det land, hvor mobilitetsaktiviteterne tilbydes, uanset om en 
ph.d. tænkes påbegyndt eller ej. 

 
2) Erfaren forsker: professionel forsker, der: 1) allerede er i besiddelse af en 

doktorgrad, uanset hvor lang tid det har taget at erhverve den, eller 2) har mindst 
4 års forskererfaring (fuldtidsækvivalenter) efter at have opnået en grad, der 
formelt giver adgang til ph.d.-studier i det land, hvor graden er erhvervet eller i 
det land, hvor aktiviteterne under projektet gennemføres. 

 
3) Modtagerorganisation: den modtager eller partnerorganisation, hvor forskeren 

er fastansat. 
 

4) Værtorganisation: den modtager eller partnerorganisation, der er vært for 
forskeren i udstationeringsperioden. 

 
5) Mobilitetsaktiviteter: videnoverførsels- og netværksaktiviteter med tilknytning til 

forskeren i forbindelse med projektet. 
 

6) Partnerskabsaftale: en aftale, der er indgået mellem modtagerne og 
partnerorganisationerne i forbindelse med projektet. Denne aftale skal være 
indgået inden indgåelsen af tilskudsaftalen. 

 
7) Partnerorganisation: part i partnerskabsaftalen, der deltager i 

mobilitetsaktiviteterne. 
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8) Forsker: en forsker i de tidlige faser af forskningskarrieren eller en erfaren 

forsker, der er udvalgt og udpeget blandt medarbejderne i hans/hendes 
modtagerorganisation til at deltage i personaleudvekslingen i forbindelse med 
projektet. Teknikere og ledere kan, afhængig af deres faglige erfaring, sidestilles 
med forskere i de tidlige faser af forskningskarrieren eller erfarne forskere og er 
støtteberettigede, hvis de deltager i forskningsrelaterede aktiviteter. 

 
9) Udstationeringsperiode: den periode, som en forsker tilbringer i 

værtsorganisationens lokaliteter i forbindelse med projektet.   
 

10) Arbejdsprogram: det årlige program, der er vedtaget af Kommissionen med 
henblik på gennemførelsen af særprogrammet "Mennesker" (2007-2013), og som 
danner grundlag for den forslagsindkaldelse, hvortil det forslag, som denne 
tilskudsaftale vedrører, blev indsendt. 

 
 
DEL A: PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 
 
III. 2 – Resultatkrav 
 
1. Ud over de krav, der er opstillet i artikel II.2, skal konsortiet sikre: 
 

a)  at der er indgået en partnerskabsaftale, der stilles til rådighed for Kommissionen 
efter anmodning 

 
b) at forskerens løn opretholdes i udstationeringsperioden 
 
c) at forskeren har ret til at vende tilbage til hans/hendes modtagerorganisation efter 

udstationeringsperioden 
 

d) at den samlede udstationeringsperiode ikke overstiger 12 måneder pr. forsker 
 

e) at værtsorganisationen er vært for forskeren i udstationeringsperioden 
 
f) at forskeren skal hellige sig mobilitetsaktiviteterne i udstationeringsperioden 
 
g) at forskeren oplyses om, at han eller hun betragtes som Marie Curie-stipendiat 
 
h) at forskeren er dækket af en passende sundheds- og ulykkesforsikring 

 
i) at forskeren er omfattet af de samme arbejdsmiljøstandarder som lokale forskere, 

der beklæder en tilsvarende stilling hos værtsorganisationen 
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j) at forskeren i hele udstationeringsperioden får de midler, herunder infrastruktur, 
udstyr og produkter, der er nødvendige for projektets gennemførelse på de 
pågældende videnskabelige og tekniske områder 

 
k) at der ydes forskeren rimelig bistand med at gennemføre alle administrative 

procedurer, der kræves af de relevante myndigheder i det land, hvor 
modtagerorganisationen er etableret, samt alle administrative procedurer, der er 
nødvendige i forbindelse med udstationeringen, såsom visa og arbejdstilladelser, 
som kræves af de relevante myndigheder i det land, hvor modtagerorganisationen 
er etableret 

 
l) at mobilitetsaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med de etiske 

retningslinjer i det syvende rammeprogram, al gældende lovgivning, enhver 
relevant fremtidig lovgivning og særprogrammet "Mennesker" under det syvende 
rammeprogram 

 
m) at de relevante aftaler mellem værtsorganisationen og forskeren, der gælder under 

gennemførelsen af mobilitetsaktiviteterne og efter disses ophør i relation til 
intellektuelle ejendomsrettigheder, navnlig adgang til baggrundsviden, anvendelse 
af forgrundsviden, offentliggørelse og fortrolighed, er forenelige med 
bestemmelserne i artikel II. 9, II.12, II.25-II.33 og artikel III.5, III.6, III.8 og III.9 

 
n) at støtten fra Fællesskabet i forbindelse med en International Marie Curie-

udvekslingsordning for forskningspersonale anerkendes i alle tilknyttede 
publikationer eller andre medier i overensstemmelse med artikel II.12 og III.6 

 
o) at Kommissionen meddeles enhver hændelse, der kan berøre projektets 

gennemførelse og Fællesskabets rettigheder, og enhver omstændighed, der 
berører de betingelser for deltagelse, der er opstillet i deltagelsesreglerne eller i 
finansforordningen og alle andre krav i tilskudsaftalen. 

 
 

III. 3 – Udvælgelse af forskeren 
  
I overensstemmelse med de i artikel III.1.1, III.1.2 og III.1.8 nævnte betingelser sikrer 
modtagerne, at modtagerorganisationen i samarbejde med den pågældende 
værtsorganisation udvælger det nødvendige antal forskere svarende til projektets 
målsætninger og den vejledende fordeling, der er opstillet i bilag I. 
 

III. 4 – Rapporter og projektleverancer 

Ud over bestemmelserne i artikel 4 og artikel II.4 indsender konsortiet for hver 
rapporteringsperiode en midtvejsrapport. 
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Ved udgangen af hver rapporteringsperiode indberetter konsortiet for hver enkelt forsker 
følgende oplysninger vedrørende projektet:  

• navn og kontaktoplysninger, køn og nationalitet for hver enkelt forsker 

• modtagerorganisationens og værtsorganisationens navne og de steder, hvor de er 
etableret 

• varigheden af udstationeringsperioden i den pågældende rapporteringsperiode. 

Derudover indberetter konsortiet ved projektets afslutning den samlede varighed af 
udstationeringsperioden for hver enkelt forsker. 
 
III. 5 – Fortrolighed 

Modtagerne sikrer, at forskeren har de samme rettigheder og opfylder de samme 
forpligtelser i henhold til artikel II.9. 

III. 6 – Offentliggørelse 

Modtagerne sikrer, at forskeren har de samme rettigheder og opfylder de samme 
forpligtelser i henhold til artikel II.12. 

DEL B – FINANSIELLE BESTEMMELSER 

III.7 –Fællesskabets finansieringstilskud 

Fællesskabets finansieringstilskud består af et fast beløb pr. forsker-måned i henhold til 
de referencesatser, der er fastsat i arbejdsprogrammet og anført i bilag I. 

I specifikke og særligt begrundede tilfælde, der er anført i bilag I, kan Fællesskabets 
finansieringstilskud dække udstationeringer af forskere fra juridiske enheder, der er 
etableret i et partnerland for internationalt samarbejde. I disse tilfælde vil 
meromkostningerne ved mobilitetsaktiviteten blive afholdt af modtageren, som også har 
ret til Fællesskabets finansieringstilskud som anført i bilag I. 

DEL C – INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 

III. 8 – Adgangsret 

Ud over bestemmelserne i artikel II.30-33 sikrer modtagerne, at forskeren gives royaltyfri 
adgangsret til baggrundsviden og til forgrundsviden, hvis denne baggrundsviden eller 
forgrundsviden er nødvendig for den pågældendes aktiviteter i forbindelse med projektet. 
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III. 9 – Uforenelige eller begrænsende forpligtelser 

De modtagere, der skal sørge for adgangsret, informerer uden ophør forskeren om 
eventuelle begrænsninger, der måtte have betydelig indflydelse på indrømmelsen af 
adgangsret.  
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