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LIITE III 
ERITYISMÄÄRÄYKSET 

 
 
 
 

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN 
MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA 

Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet  
 
 
III.1 – Määritelmät 
 
Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia 
määritelmiä: 
 

1) Uransa alkuvaiheessa oleva tutkija: ammattitutkija tutkijanuransa ensimmäisten 
neljän vuoden aikana (kokoaikavastaavasti laskettuna ja tähän ajanjaksoon 
sisältyvä tutkijakoulutus mukaan luettuna) alkaen siitä päivästä, jona hän on 
suorittanut tutkinnon, joka antaa virallisen oikeuden ryhtyä suorittamaan 
tohtorintutkintoon tähtääviä opintoja joko maassa, jossa tutkinto on suoritettu, tai 
maassa, jossa liikkuvuuteen liittyvät toimet toteutetaan, riippumatta siitä, 
pyritäänkö tohtorintutkintoon. 

 
2) Kokenut tutkija: ammattitutkija, jolla on joko 1) tohtorintutkinto (riippumatta 

siitä, kuinka kauan sen suorittaminen kesti) tai 2) vähintään neljä vuotta 
tutkimuskokemusta (kokoaikavastaavasti laskettuna) sen jälkeen, kun hän on 
suorittanut tutkinnon, joka antaa virallisen oikeuden ryhtyä suorittamaan 
tohtorintutkintoon tähtääviä opintoja joko maassa, jossa tutkinto on suoritettu, tai 
maassa, jossa hankkeen toimet toteutetaan. 

 
3) Kotiorganisaatio: rahoituksen saaja tai yhteistyökumppanilaitos, jonka 

henkilöstön jäsen tutkija on. 
 

4) Isäntäorganisaatio: rahoituksen saaja tai yhteistyökumppanilaitos, joka toimii 
tutkijan isäntänä tilapäisen siirron ajan. 

 
5) Liikkuvuuteen liittyvät toimet: tutkijaan liittyvät hankkeen tietämyksenvaihto- ja 

verkottumistoimet. 
 

6) Yhteistyökumppanuussopimus: sopimus, joka tehdään rahoituksen saajien ja 
yhteistyökumppanilaitosten välillä hanketta varten. Kyseinen sopimus katsotaan 
allekirjoitetuksi ennen avustussopimuksen allekirjoittamista. 
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7) Yhteistyökumppanilaitos: yhteistyökumppanuussopimuksen allekirjoittaja, joka 
osallistuu liikkuvuuteen liittyviin toimiin. 

 
8) Tutkija: joko uransa alkuvaiheessa oleva tutkija tai kokenut tutkija, jonka hänen 

kotiorganisaationsa on valinnut ja nimennyt henkilöstönsä jäsenistä 
henkilöstövaihtoon hankkeen puitteissa. Teknisen henkilöstön ja johtohenkilöstön 
jäsenet rinnastetaan heidän ammatillisen kokemuksensa mukaan uransa 
alkuvaiheessa oleviin tai kokeneisiin tutkijoihin ja katsotaan hakukelpoisiksi, 
mikäli he osallistuvat tutkimukseen liittyviin toimiin. 

 
9) Tilapäinen siirto: hankkeeseen sisältyvä(t) ajanjakso(t), jonka (jotka) tutkija 

viettää isäntäorganisaation palveluksessa.   
 

10) Työohjelma: komission ”Ihmiset”-erityisohjelman (2007–2013) täytäntöön 
panemiseksi hyväksymä vuotuinen ohjelma, johon liittyvän ehdotuspyynnön 
perusteella tämän avustussopimuksen kohteena oleva ehdotus on jätetty. 

 
 
A OSA: HANKKEEN TOTEUTUS 
 
III.2 – Suoritusvelvollisuudet 
 
1. Niiden velvollisuuksien lisäksi, jotka asetetaan II.2 artiklassa, konsortion on 
huolehdittava siitä, että: 
 

a)  yhteistyökumppanuussopimus on allekirjoitettu ja esitetään pyynnöstä 
komissiolle; 

 
b) tutkijan palkkausta pidetään yllä tilapäisen siirron aikana; 
 
c) tutkijalla on oikeus palata kotiorganisaatioonsa tilapäisen siirron jälkeen; 

 
d) tilapäisen siirron kokonaiskesto ei ylitä 12:ta kuukautta tutkijaa kohti; 

 
e) isäntäorganisaatio toimii tutkijan isäntänä tilapäisen siirron ajan; 
 
f) tutkija omistautuu tilapäisen siirron ajan liikkuvuuteen liittyville toimille; 
 
g) tutkijalle ilmoitetaan, että hänet katsotaan Marie Curie -stipendiaatiksi;  
 
h) tutkijalla on riittävä sairaus- ja tapaturmavakuutus; 

 
i) tutkijaan sovelletaan samoja turvallisuus- ja työterveysnormeja kuin 

isäntäorganisaation palveluksessa samankaltaisessa asemassa oleviin paikallisiin 
tutkijoihin; 
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j) tutkijalle tarjotaan koko tilapäisen siirron ajan välineet, mukaan luettuina 
infrastruktuuri, laitteisto ja tuotteet, hankkeen toteuttamiseksi kyseessä olevilla 
tieteen ja teknologian aloilla; 

 
k) tutkijalle tarjotaan kohtuullisesti apua kaikissa hallinnollisissa menettelyissä, joita 

kotiorganisaation viranomaiset edellyttävät, sekä kaikissa sellaisissa tilapäisiin 
siirtoihin liittyvissä hallinnollisissa menettelyissä, kuten viisumin ja työluvan 
hankkimisessa, joita isäntäorganisaation sijaintimaan viranomaiset voivat vaatia; 

 
l) liikkuvuuteen liittyvissä toimissa noudatetaan eettistä puitteistoa, jonka 

muodostavat seitsemäs puiteohjelma, sovellettava lainsäädäntö 
kokonaisuudessaan, mahdollinen tulevaisuudessa annettava asiaa koskeva 
lainsäädäntö ja seitsemännen puiteohjelman ”Ihmiset”-erityisohjelma; 

 
m) isäntäorganisaation ja tutkijan väliset järjestelyt, jotka koskevat liikkuvuuteen 

liittyvien toimien aikana ja niiden jälkeen immateriaalioikeuksia ja varsinkin 
tausta-aineiston käyttömahdollisuuksia, tulosaineiston hyödyntämistä, julkisuutta 
ja luottamuksellisuutta, ovat II.9, II.12 ja II.25–II.33 artiklan sekä III.5, III.6, III.8 
ja III.9 artiklan mukaiset;  

 
n) yhteisön tuki, joka on saatu tutkimusalan kansainvälisestä Marie Curie 

-henkilöstövaihto-ohjelmasta, mainitaan II.12 ja III.6 artiklan mukaisesti asiaa 
koskevissa julkaisuissa tai muulla tavoin asiasta viestittäessä; 

 
o) komissiolle ilmoitetaan kaikista tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa hankkeen 

toteutukseen ja yhteisön oikeuksiin, sekä kaikista seikoista, jotka vaikuttavat 
osallistumissäännöissä tai varainhoitoasetuksessa tarkoitettuihin 
osallistumisehtoihin tai avustussopimuksen asettamiin vaatimuksiin. 

 
 

III.3 – Tutkijan valinta 
  
Rahoituksen saajien on III.1 artiklan 1, 2 ja 8 kohdan mukaisia ehtoja noudattaen 
varmistettava, että kotiorganisaatio valitsee yhteisymmärryksessä isäntäorganisaation 
kanssa tarvittavan määrän tutkijoita ottaen huomioon hankkeen tavoitteet ja liitteessä I 
olevan ohjeellisen jakauman. 
 

III.4 – Raportit ja suoritteet 

Sen lisäksi, mitä 4 ja II.4 artiklassa määrätään, konsortion on toimitettava kunkin 
raportointijakson puolivälissä väliraportti edistymisestä. 

Kunkin raportointijakson päätyttyä konsortion on ilmoitettava jokaisen tutkijan osalta 
seuraavat hankkeeseen liittyvät tiedot:  
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• tutkijan nimi ja yhteystiedot, sukupuoli ja kansalaisuus; 

• kotiorganisaation ja isäntäorganisaation nimi ja kotipaikka; 

• tilapäisen siirron kesto kyseisen raportointijakson aikana. 

Lisäksi konsortion on hankkeen päätyttyä ilmoitettava tilapäisen siirron kokonaiskesto 
kunkin tutkijan osalta. 

 
III.5 – Luottamuksellisuus 

Rahoituksen saajien on varmistettava, että tutkijaa koskevat II.9 artiklassa tarkoitetut 
oikeudet ja velvollisuudet. 

III.6 – Julkisuus 

Rahoituksen saajien on varmistettava, että tutkijaa koskevat II.12 artiklassa tarkoitetut 
oikeudet ja velvollisuudet. 

B OSA – RAHOITUSMÄÄRÄYKSET  

III.7 – Yhteisön rahoitustuki 

Yhteisön rahoitus muodostuu tutkijakuukautta kohti maksettavasta kiinteästä määrästä, 
joka perustuu työohjelmassa esitettyihin ja liitteessä I mainittuihin viitemääriin. 

Liitteessä I mainituissa asianmukaisesti perustelluissa erityistapauksissa yhteisön 
rahoitusosuudesta voidaan kattaa sellaisten tutkijoiden tilapäisiä siirtoja, jotka tulevat 
kansainvälisen yhteistyön kumppanimaahan sijoittautuneen oikeussubjektin 
palveluksesta. Näissä tapauksissa liikkuvuuteen liittyvien toimien lisäkustannuksista 
vastaa rahoituksen saaja, jolla on oikeus yhteisön rahoitusosuuteen liitteen I mukaisesti.  

 

C OSA – IMMATERIAALIOIKEUDET 

III.8 – Käyttöoikeudet 

Sen lisäksi, mitä II.30–II.33 artiklassa määrätään, rahoituksen saajien on huolehdittava 
siitä, että tutkija saa tausta-aineiston ja tulosaineiston käyttöoikeudet maksutta, jos 
tausta-aineistoa tai tulosaineistoa tarvitaan hankkeen yhteydessä tehtävässä tutkijan 
työssä. 
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III.9 – Sopimuksen vastaiset tai rajoittavat sitoumukset  

Rahoituksen saajien, joilla on velvollisuus antaa käyttöoikeudet, on viipymättä 
ilmoitettava tutkijalle rajoituksista, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi käyttöoikeuksien 
myöntämiseen.  
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