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III PIELIKUMS 
ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

 
 
 
 

MARIJAS KIRĪ VĀRDĀ NOSAUKTĀ PĒTNIECĪBAS 
PERSONĀLA STARPTAUTISKĀS APMAIŅAS 

PROGRAMMA 
Vairāki saņēmēji 

 
 
III. 1. Definīcijas 
 
Papildus II.1. pantā minētajām definīcijām, šajā piešķīruma nolīgumā piemēro šādas 
definīcijas. 
 

1) Pētnieks agrīnā profesionālās darbības posmā ir profesionāls pētnieks 
profesionālās karjeras pirmajos 4 gados (pilna laika ekvivalents), ieskaitot 
mācības pētniecības jomā, sākot no tāda akadēmiskā grāda iegūšanas dienas, kas 
oficiāli dod tiesības uzsākt doktora studijas valstī, kurā grāds iegūts, vai valstī, 
kurā notiek mobilitātes pasākumi, neatkarīgi no tā, vai doktora studijas ir 
paredzētas. 

 
2) Pieredzējis pētnieks ir profesionāls pētnieks, 1) kuram jau ir doktora grāds, 

neatkarīgi no tā, cik ilgā laikā tas iegūts, vai 2) kuram ir vismaz 4 gadu pieredze 
pētniecībā (pilna laika ekvivalents), uzkrāta pēc tāda akadēmiskā grāda iegūšanas, 
kas oficiāli dod tiesības uzsākt doktora studijas valstī, kurā grāds/diploms iegūts, 
vai valstī, kurā tiek veikti projekta pasākumi. 

 
3) Norīkotāja organizācija ir saņēmējs vai partnerorganizācija, kurā pētnieks ir 

štata darbinieks. 
 

4) Uzņēmēja organizācija ir saņēmējs vai partnerorganizācija, kura uzņem pētnieku 
norīkojuma laikposmā. 

 
5) Mobilitātes pasākumi ir ar pētnieku saistīti zināšanu apmaiņas un kontaktu 

dibināšanas pasākumi, ko veic saskaņā ar projektu. 
 

6) Partnerības nolīgums ir nolīgums, ko projekta nolūkā parakstījuši saņēmēji un 
partnerorganizācija. Uzskata, ka šis nolīgums ir parakstīts pirms piešķīruma 
nolīguma parakstīšanas. 
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7) Partnerorganizācija ir partnerības nolīguma parakstītājs, kas piedalās mobilitātes 
pasākumos. 

 
8) Pētnieks ir pētnieks agrīnā profesionālās darbības posmā vai pieredzējis pētnieks, 

kuru norīkotāja organizācija no sava personāla vidus izraudzījusies un 
apstiprinājusi līdzdalībai personāla apmaiņā saskaņā ar projektu. Tehniskais un 
administratīvais personāls ir pielīdzināts pētniekiem agrīnā profesionālās 
darbības posmā vai pieredzējušiem pētniekiem, atkarībā no profesionālās 
pieredzes, un tas ir tiesīgs pretendēt uz piešķīrumu, ja ir iesaistīts ar pētniecību 
saistītos pasākumos. 

 
9) Norīkojuma laikposms ir laikposms(-i), ko pētnieks saskaņā ar projektu pavada 

uzņēmējā organizācijā.  
 

10) Darba programma ir gada programma, kuru Komisija pieņēmusi Īpašās 
programmas „Cilvēki” (2007–2013) īstenošanai un kurā paredzēts uzaicinājums 
iesniegt priekšlikumus, uz ko atsaucoties tika iesniegts priekšlikums, kas ir šā 
piešķīruma nolīguma priekšmets. 

 
 
A DAĻA. PROJEKTA ĪSTENOŠANA 
 
III. 2. Izpildes pienākumi 
 
1. Papildus II.2. pantā norādītajiem pienākumiem konsorcijs nodrošina: 
 

a) to, ka tiek parakstīts partnerības nolīgums un pēc pieprasījuma darīts pieejams 
Komisijai; 

 
b) to, ka norīkojuma laikposmā tiek saglabāta pētnieka darba samaksa; 
 
c) to, ka pētniekam pēc norīkojuma laikposma beigām ir tiesības atgriezties 

norīkotājā organizācijā; 
 

d) to, ka kopējais norīkojuma laikposms vienam pētniekam nepārsniedz 12 mēnešus; 
 

e) to, ka uzņēmēja organizācija uzņem pētnieku norīkojuma laikposmā; 
 
f) to, ka pētnieks norīkojuma laikposmā laikā īsteno mobilitātes pasākumus; 
 
g) to, ka pētnieku informē par viņa uzņemšanu Marijas Kirī stipendiātu vidū; 
 
h) to, ka pētniekam tiek noslēgta pienācīga veselības un nelaimes gadījumu 

apdrošināšana; 
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i) to, ka pētniekam tiek sagādāti tādi paši darba drošības un arodveselības apstākļi, 
kādi uzņēmējā organizācijā ir vietējiem pētniekiem līdzīgā amatā; 

 
j) to, ka visā norīkojuma laikposmā pētniekam ir sagādāti visi līdzekļi, tostarp 

infrastruktūra, aprīkojums un materiāli, kas vajadzīgi projekta īstenošanai 
attiecīgajās zinātnes un tehnikas jomās; 

 
k) to, ka pētniekam tiek sniegta saprātīga palīdzība visu to administratīvo procedūru 

kārtošanā, ko pieprasa norīkotājas organizācijas valsts attiecīgās iestādes, kā arī 
visu norīkojumam nepieciešamo administratīvo procedūru kārtošanā (piemēram, 
vīzas vai darba atļaujas saņemšana), ko pieprasa uzņēmējas organizācijas valsts 
attiecīgās iestādes; 

 
l) to, ka mobilitātes pasākumus īsteno saskaņā ar Septītās pamatprogrammas ētikas 

noteikumiem, visiem piemērojamiem tiesību aktiem, visiem attiecīgiem nākotnē 
iespējamiem tiesību aktiem un Septītās pamatprogrammas Īpašo programmu 
„Cilvēki”; 

 
m) to, ka visas attiecīgās vienošanās, ko uzņēmēja organizācija un pētnieks noslēguši 

mobilitātes pasākumu laikā un pēc tiem un kas saistītas ar intelektuālā īpašuma 
tiesībām, jo īpaši ar piekļuvi iepriekš uzkrātām zināšanām, jaunu zināšanu 
izmantošanu, publicitāti un konfidencialitāti atbilst II.9., II.12., 
II.25.−II.33. pantam un III.5., III.6., III.8. un III.9. pantam; 

 
n) to, ka visās saistītās publikācijās vai plašsaziņas līdzekļos saskaņā ar II.12. un 

III.6. pantu tiks iekļautas norādes par Kopienas atbalstu, kas saņemts saskaņā ar 
Marijas Kirī vārdā nosaukto pētniecības personāla starptautiskās apmaiņas 
programmu; 

 
o) to, ka Komisiju informē par visiem notikumiem, kas var ietekmēt projekta 

īstenošanu un skart Kopienas tiesības, un par visiem apstākļiem, kuri ietekmē 
līdzdalības nosacījumus, kas minēti līdzdalības noteikumos un Finanšu regulā, un 
par visām piešķīruma nolīgumā iekļautajām prasībām. 

 
 
III. 3. Pētnieku atlase 
 
Saskaņā ar III.1. panta 1., 2. un 8. punktā minētajiem nosacījumiem saņēmējs nodrošina, 
ka norīkotāja organizācija, vienojoties ar attiecīgo uzņēmēju organizāciju, atlasa 
vajadzīgo pētnieku skaitu atbilstīgi projekta mērķiem un I pielikumā minētajam 
orientējošajam sadalījumam. 
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III. 4. Ziņojumi un nodevumi 

Papildus 4. panta un II.4. panta nosacījumiem konsorcijs par katru pārskata periodu 
iesniedz termiņa vidusposma progresa ziņojumu. 

Katra pārskata perioda beigās konsorcijs par katru pētnieku paziņo šādu ar projektu 
saistītu informāciju: 

• katra pētnieka vārds, uzvārds un kontaktinformācija, dzimums un valstspiederība; 

• nosūtītājas organizācijas un uzņēmējas organizācijas nosaukums un atrašanās 
vieta; 

• norīkojuma laikposma ilgums konkrētajā pārskata periodā. 

Turklāt projekta beigās konsorcijs paziņo par katra pētnieka kopējo norīkojuma 
laikposma ilgumu. 

 
III. 5. Konfidencialitāte 

Saņēmēji nodrošina to, ka pētniekam ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kā minēts 
II.9. pantā. 

III. 6. Publicitāte 

Saņēmēji nodrošina to, ka pētniekam ir tādas pašas tiesības un pienākumi, kā minēts 
II.12. pantā. 

B DAĻA. FINANŠU NOTEIKUMI 

III. 7. Kopienas finanšu ieguldījums 

Kopienas finanšu ieguldījumu veido noteikta summa vienam pētniekmēnesim saskaņā ar 
darba programmā noteiktajām un I pielikumā norādītajām atsauces likmēm. 

Konkrētos un pienācīgi pamatotos gadījumos, kuri izklāstīti I pielikumā, Kopienas 
ieguldījumu var piemērot pētnieku norīkojumiem no tiesību subjektiem, kuri nodibināti 
starptautiskās sadarbības partnervalstī. Šādos gadījumos mobilitātes pasākumu papildu 
izmaksas uzņemas saņēmējs, kuram ir arī tiesības saņemt Kopienas finanšu ieguldījumu, 
kā izklāstīts I pielikumā. 
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C DAĻA. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

III. 8. Piekļuves tiesības  

Papildus II.30.–II.33. panta noteikumiem saņēmēji nodrošina to, ka pētniekam bez 
atlīdzības tiek piešķirtas piekļuves tiesības iepriekš uzkrātajām zināšanām un jaunajām 
zināšanām, ja šīs iepriekš uzkrātās zināšanas un jaunās zināšanas pētniekam ir 
vajadzīgas pasākumu veikšanai projektā. 

III. 9. Nesavienojamas vai ierobežojošas saistības 

Saņēmēji, kuriem ir pienākums piešķirt piekļuves tiesības, attiecīgā gadījumā iespējami 
drīz informē pētnieku par visiem ierobežojumiem, kas var būtiski ietekmēt piekļuves 
tiesību piešķiršanu. 
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