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ANNESS III 
DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI 

 
 
 
 

SKEMA TA' SKAMBJU INTERNAZZJONALI GĦALL-
PERSUNAL TAR-RIĊKERKA MARIE CURIE 

Multibenefiċjarju  
 
 
III. 1 - Definizzjonijiet 
 
Minbarra d-definizzjonijiet fl-Artikolu II.1, id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw għal dan 
il-ftehim tal-għotja: 
 

1) Riċerkaturi novizz: tfisser riċerkatur professjonali fl-ewwel 4 snin (ekwivalenti 
għal full-time) tal-karrieri tar-riċerka tiegħu (jew tagħha), inkluż il-perjodu ta' 
taħriġ fir-riċerka, li jibda mid-data meta tinkiseb il-lawrija li formalment tintitolah 
biex jibda dottorat jew fil-pajjiż fejn kiseb il-lawrija jew inkella fil-pajjiż fejn 
huma pprovduti l-attivitajiet ta' mobbiltà, irrispettivament minn jekk hemmx 
ħsieb ta' dottorat jew le. 

 
2) Riċerkatur ta' esperjenza: tfisser riċerkatur professjonal 1) li diġà għandu 

dottorat indipendentement miż-żmien li dam biex kisbu jew 2) li għandu tal-anqas 
erba' snin esperjenza fir-riċerka (ekwivalenti għal full-time) wara li kiseb l-lawrija 
li formalment tippermettilu (jew lilha) jibda dottorat fil-pajjiż fejn kiseb l-
lawrija/id-diploma jew fil-pajjiż fejn jitwettqu l-attivitajiet taħt il-proġett. 

 
3) Organizzazzjoni proprja: tfisser l-organizzazzjoni benefiċjarja jew imsieħba li r-

riċerkatur ikun membru tal-persunal tagħha. 
 

4) Organizzazzjoni ospitanti tfisser l-organizzazzjoni benefiċjarja jew imsieħba li 
tospita lir-riċerkatur għall-perjodu ta' sekondar. 

 
5) Attivitajiet ta' mobbiltà: tfisser l-attivitajiet tat-qsim tal-għarfien u ta' netwerking 

relatati mar-riċerkatur taħt il-proġett. 
 

6) Ftehim ta' sħubija: tfisser ftehim iffirmat bejn il-benefiċjarji u l-
organizzazzjonijiet imsieħba għall-iskopijiet tal-proġett. Dan il-ftehim jitqies li 
ġie ffirmat qabel il-firma fil-ftehim tal-għotja. 

 
7) Organizzazzjoni msieħba: tfisser firmatarju għall-ftehim ta' sħubija li jipparteċipa 

fl-attivitajiet ta' mobbiltà. 
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8) Riċerkatur: tfisser riċerkatur novizz jew riċerkatur ta' esperjenza magħżul u 
maħtur minn fost il-persunal tal-organizzazzjoni proprja tiegħu biex jibbenefika 
mill-iskambju tal-persunal taħt il-proġett. Persunal tekniku u tal-maniġment jiġi 
assimilat ma' riċerkatur novizz jew ta' esperjenza skont il-livell tal-esperjenza 
professjonali tagħhom u jkunu eliġibbli jekk huma involuti f'attivitajiet relatati 
mar-riċerka. 

 
9) Perjodu ta' sekondar: tfisser il-perjodu/i li jqatta' riċerkatur f'organizzazzjoni 

ospitanti taħt il-proġett.   
 

10) Programm ta' Ħidma: tfisser il-programm annwali li tadotta l-Kummissjoni għall-
implimentazzjoni tal-Programm Speċifiku Nies (2007-201)3 u li jipprovdi għal 
sejħa għal proposti li taħtha gie mressaq is-suġġett tal-proposta ta' dan il-ftehim 
tal-għotja. 

 
 
PARTI A: L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-PROĠETT 
 
III. 2 – Obbligi ta' prestazzjoni 
 
1. Flimkien mal-obbligi identifikati fl-Artikolu II.2, il-konsorzju għandu jiżgura: 
 

a)  li ftehim ta' sħubija ġie ffirmat u għandu jkun disponibbli għall-Kummissjoni fuq 
it-talba tagħha; 

 
b) li s-salarju tar-riċerkatur jibqa jitħallas matul il-perjodu ta' sekondar; 
 
c) id-dritt tar-riċerkatur li jirritorna lejn l-organizzazzjoni proprja tiegħu wara l-

perjodu ta' sekondar; 
 

d) li t-total tal-perjodu ta' sekondar ma jaqbiżx 12-il xahar għal kull riċerkatur; 
 

e) li l-organizzazzjoni ospitanti tospita r-riċerkatur matul il-perjodu ta' sekondar; 
 
f) li matul il-perjodu ta' sekondar ir-riċerkatur għandu jiddedika ruħu għall-

attivitajiet ta' mobbiltà;    
 
g) li r-riċerkatur jiġi infurmat li huwa kkunsidrat bħala Marie Curie fellow; 
 
h) li r-riċerkatur jkun kopert minn assigurazzjoni adegwata tas-saħħa u tal-inċidenti; 

 
i) li r-riċerkatur igawdi mill-istess standards ta' sikurezza u saħħa fuq ix-xogħol 

bħal dawk li jingħataw lir-riċerkatur lokali fl-organizzazzjoni ospitanti li 
għandhom pożizzjoni simili; 

 



FP 7 Marie Curie Grant Agreement – Annex III 

 

j) li matul il-perjodu ta' żmien tal-perjodu ta' sekondar, ir-riċerkatur jingħata l-
mezzi, inklużi l-infrastruttura, it-tagħmir u l-prodotti, għall-implimentazzjoni tal-
proġett fl-oqsma xjentifiċi u tekniċi konċernati; 

 
k) li r-riċerktur jingħata assistenza raġonevoli fil-proċeduri amministrattivi kollha 

meħtieġa mill-awtoritajiet rilevanti tal-organizzazzjoni proprja kif ukoll fil-
proċeduri amministattivi kollha meħtieġa għas-sekondar, bħal visas u permessi ta' 
xogħol meħtieġa mill-awtoritajiet rilevanti tal-pajjiż tal-organizzazjzoni ospitanti. 

 
l) li l-attivitajiet ta' mobbiltà jitwettqu skont il-qafas etiku tas-seba' programm ta' 

qafas, mal-leġiżlazzjoni kollha applikabbli, ma' kull leġiżlazzjoni rilevanti fil-
ġejjieni, u mal-programm speċifiku "Nies" tas-seba' programm ta' qafas. 

 
m) li l-arranġamenti rilevanti bejn l-organizzazzjoni ospitanti u r-riċerkatur tul l-

attivitajiet ta' mobbiltà u dawk li jmorru lil hinn minnhom relatati mad-drittijiet 
tal-proprjetà intellettwali, b'mod partikolari l-aċċess għat-tagħrif eżistenti, l-użu 
tat-tagħrif miksub, il-pubbliċità u l-kunfidenzjalità jkunu kompatibbli mad-
dispożizzjonijiet previsti fl-Artikolu II.9, II.12, II.25 -II.33 u fl-Artikoli III.5, III.6, 
III.8 u III.9;  

 
n) li jiġi rikonoxxut l-appoġġ tal-Komunità taħt l-Iskema ta' Skambju Internazzjonali 

għall-Persunal tar-Riċerka Marie Curie fi kwalunkwe pubblikazzjoni jew midja 
oħra relatata skont l-Artikoli II.12 u III.6. 

 
o) li l-Kummissjoni tkun infurmata dwar kull avveniment li jista' jaffettwa l-

implimentazzjoni tal-proġett u d-drittijiet tal-Komunità u dwar kwalunkwe 
ċirkostanza li taffettwa l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni msemmija fir-
Regoli tal-Parteċipazzjoni, ir-Regolament Finanzjarju u fi kwalunkwe rekwiżit 
fil-ftehim tal-għotja. 

 
 

III. 3 – Għażla tar-riċerkatur 
  
Skont il-kundizzjonijiet imsemmija fl-Artikolu III.1.1, III.1.2 u III.1.8, il-benefiċjarji 
għandhom jiżguraw li bi qbil mal-organizzazzjoni ospitanti konċernata, li l-
organizzazzjoni proprja tagħżel l-għadd neċessarju ta' riċerkaturi skont l-għanijiet tal-
proġett u d-distribuzzjoni indikattiva kif imsemmija fl-Anness I. 
 

III. 4 – Rapporti u riżultati 

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4 u tal-Artikolu II.4, il-konsorzju għandu għal 
kull perjodu ta' rappurtar iressaq rapport interim dwar il-progress għal nofs it-terminu. 

Fi tmiem kull perjodu ta' rappurtar il-konsorzju għandu jirrapporta għal kull riċerkatur it-
tagħrif li ġej relatat mal-proġett:  
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• l-isem u d-dettalji ta' kuntatt, is-sess u n-nazzjonalità ta' kull riċerktur; 

• l-isem u l-post fejn jinsabu l-organizzazzjoni proprja u l-organizzazzjoni ospitanti 

• it-tul ta' żmien tal-perjodu ta' sekondar matul dak il-perjodu partikolari ta' 
rappurtar; 

Barra minn hekk, fi timiem il-proġett il-konsorzju għandu jirrapporta t-tul ta' żmien totali 
tal-perjodu ta' sekondar għal kull riċerkatur. 

 
III. 5 – Kunfidenzjalità 

Il-benefiċarji għandhom jiżguraw li r-riċerkatur għandu l-istess drittijiet u jikkonforma 
mal-istess obbligi, kif imsemmi fl-Artikolu II.9. 

III. 6 – Pubbliċità 

Il-benefiċarji għandhom jiżguraw li r-riċerkatur għandu l-istess drittijiet u jikkonforma 
mal-istess obbligi, kif imsemmi fl-Artikolu II.12. 

PARTI B – DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI  

III.7 – Il-kontribut finanzjarju tal-Komunità 

Il-kontribut finanzjarju tal-Komunità jikkonsisti f'ammont fiss għal kull xahar tar-
riċerkatur skont ir-rati ta' referenza stabbiliti fil-Programm ta' Ħidma u stipulati fl-
Anness I. 

Skont il-każijiet speċifiċi u ġustifikati b'mod xieraq, kif stabbiliti fl-Anness I, il-kontribut 
Komunitarju jista' jkopri s-sekondar ta' riċerkaturi minn entitajiet legali stabbiliti f'Pajjiż 
tas-Sħubija għall-Kooperazzjoni Internazzjonali. F'dawn il-każijiet l-ispejjeż addizzjonali 
tal-attività ta' mobbiltà jinġarru mill-benefiċjarju li jkun intitolat ukoll għall-kontribut 
finanzjarju tal-Komunità kif stipulat fl-Anness I. 

 

PARTI C – ID-DRITTJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETWALI 

III. 8 – Drittijiet tal-aċċess 

Minbarra d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli II.30-33, il-benefiċarji għandhom jiżguraw li r-
riċerkatur igawdi, ħieles mir-royalty, id-drittijiet tal-aċċess għat-tagħrif eżistenti u għat-
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tagħrif miksub, jekk dak it-tagħrif eżistenti jew miksub hu meħtieġ għall-attivitajiet 
tiegħu taħt il-proġett. 

III. 9 – Impenji inkompatibbli jew restrittivi  

Il-benefiċarji li huma meħtieġa jagħtu drittijiet ta’ aċċess għandhom jgħarrfu, malajr 
kemm jista' jkun, lir-riċerkatur bi kwalunkwe restrizzjoni, li tista' taffettwa 
sostanzjalment l-għoti ta' drittijiet ta' aċċess, skont il-każ.  
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