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ZAŁĄCZNIK III 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
 
 
 

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM WYMIANY 
PERSONELU NAUKOWEGO MARIE CURIE  

Wersja dla wielu beneficjentów  
 
 
III.1 – Definicje 
 
Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu 
stosuje się następujące definicje: 
 

1) Początkujący naukowiec: oznacza zawodowego naukowca, którego okres kariery 
naukowej nie przekroczył 4 lat (w przeliczeniu na pełny etat), włącznie z okresem 
szkolenia badawczego, licząc od daty uzyskania stopnia, który formalnie 
uprawnia go do rozpoczęcia doktoratu w kraju, w którym otrzymał ten stopień, 
albo w kraju, w którym realizowane są działania związane z mobilnością, 
niezależnie od tego, czy przewidywany jest doktorat. 

 
2) Doświadczony naukowiec: oznacza zawodowego naukowca, który 1) już posiada 

stopień doktora, niezależnie od czasu poświęconego na jego uzyskanie, lub 2) 
posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie naukowe (w przeliczeniu na pełny 
etat) po otrzymaniu stopnia, który formalnie uprawnia go do rozpoczęcia 
doktoratu w kraju, w którym otrzymał ten stopień, albo w kraju, w którym 
prowadzone są działania objęte projektem. 

 
3) Instytucja macierzysta: oznacza beneficjenta lub organizację partnerską, w 

których naukowiec jest członkiem personelu. 
 

4) Instytucja  przyjmująca: oznacza beneficjenta lub organizację partnerską 
przyjmujących naukowca przez okres oddelegowania. 

 
5) Działania związane z mobilnością: oznaczają działania związane z dzieleniem się 

wiedzą i tworzeniem sieci dotyczące naukowca w ramach projektu. 
 

6) Umowa partnerstwa: oznacza umowę podpisaną między beneficjentami i 
organizacjami partnerskimi dla celów projektu. Uznaje się, że umowa ta została 
podpisana przed podpisaniem umowy w sprawie przyznania grantu. 

 
7) Organizacja partnerska: oznacza sygnatariusza umowy partnerskiej 

uczestniczącego w działaniach związanych z mobilnością. 
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8) Naukowiec: oznacza początkującego lub doświadczonego naukowca , który został 

wybrany i wyznaczony przez swoją instytucję macierzystą spośród jej 
pracowników do uczestniczenia w wymianie personelu w ramach projektu. 
Pracownicy techniczni i kadra zarządzająca są uważani za początkujących lub 
doświadczonych naukowców w zależności od posiadanego doświadczenia 
zawodowego i spełniają warunki uczestnictwa jeżeli zajmują się działalnością 
badawczą. 

 
9) Okres oddelegowania: oznacza okres lub okresy spędzone przez naukowca w 

instytucji przyjmującej w ramach projektu.   
 

10) Program Prac: oznacza roczny program przyjęty przez Komisję w celu realizacji 
programu szczegółowego „Ludzie” (2007-2013), w którym przewidziano 
zaproszenie do składania wniosków, w odpowiedzi na które złożono wniosek 
będący przedmiotem niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu.  

 
 
CZĘŚĆ A: REALIZACJA PROJEKTU 
 
III. 2 – Zobowiązania w zakresie wykonania 
 
1. Oprócz zobowiązań określonych w art. II.2 konsorcjum zapewnia: 
 

a)  aby umowa partnerstwa została podpisana i była udostępniania Komisji na 
żądanie; 

 
b) aby wynagrodzenie naukowca było utrzymywane przez okres oddelegowania; 
 
c) prawo naukowca do powrotu do jego instytucji macierzystej po zakończeniu 

okresu oddelegowania; 
 

d) aby łączny okres oddelegowania nie przekroczył 12 miesięcy dla każdego 
naukowca; 

 
e) aby instytucja przyjmująca przyjęła naukowca w okresie oddelegowania; 
 
f) aby w okresie oddelegowania naukowiec poświęcił się działaniom związanym z 

mobilnością;    
 
g) aby naukowiec został poinformowany, że jest uważany za stypendystę Marie 

Curie; 
 
h) aby naukowiec był objęty stosownym ubezpieczeniem zdrowotnym i od 

wypadków; 
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i) aby naukowiec korzystał z ochrony na podstawie tych samych norm 
bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie obowiązują w odniesieniu do miejscowych 
naukowców instytucji przyjmującej, zajmujących podobne stanowisko; 

 
j) aby przez cały okres oddelegowania naukowiec miał do dyspozycji środki, 

włącznie z infrastrukturą, urządzeniami i produktami, niezbędne do realizacji 
projektu w danej dziedzinie nauki i techniki; 

 
k) aby naukowcowi udzielana była uzasadniona pomoc w zakresie wszystkich 

procedur administracyjnych wymaganych przez właściwe organy krajowe 
instytucji macierzystej, jak również wszystkich procedur administracyjnych 
niezbędnych przy oddelegowaniu, takich jak wizy i pozwolenia na pracę, 
wymagane przez właściwe organy krajowe instytucji przyjmującej; 

 
l) aby działania związane z mobilnością były prowadzone zgodnie z ramami 

etycznymi siódmego programu ramowego, z wszystkimi stosownymi przepisami 
prawa, z odpowiednimi przepisami, jakie mogą obowiązywać w przyszłości, oraz 
z programem szczegółowym „Ludzie” siódmego programu ramowego; 

 
m) aby ustalenia pomiędzy instytucją przyjmującą a naukowcem dokonane podczas 

prowadzenia działań związanych z mobilnością i poza nimi, dotyczące praw 
własności intelektualnej, w szczególności dostępu do istniejącej wiedzy, 
wykorzystania nowej wiedzy, promocji i poufności, były zgodne z 
postanowieniami  art. II.9, II.12, II.25-II.33 i art. III.5, III.6, III.8 i III.9;  

 
n) aby we wszelkich powiązanych publikacjach lub na innych nośnikach zgodnie z 

art. II.12 i II.6 umieszczono informację o wsparciu Wspólnoty w ramach 
międzynarodowego programu wymiany personelu naukowego Marie Curie; 

 
o) aby Komisja była informowana o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby wpłynąć 

na realizację projektu i na prawa Wspólnoty oraz o wszelkich okolicznościach 
wpływających na warunki uczestnictwa, o których mowa w zasadach 
uczestnictwa, rozporządzeniu finansowym i postanowieniach umowy w sprawie 
przyznania grantu. 

 
 

III.3 – Wybór naukowca 
  
Zgodnie z warunkami, o których mowa w art. III.1.1, III.1.2 i III.1.8, beneficjenci 
dopilnują, aby instytucja macierzysta w porozumieniu z odnośną instytucją przyjmującą 
wybrała potrzebną liczbę naukowców zgodnie z celami projektu i orientacyjnym 
podziałem, o którym mowa w załączniku I. 
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III.4 – Sprawozdania i rezultaty 

Oprócz postanowień art. 4 i art. II.4 konsorcjum składa śródokresowe sprawozdania z 
postępu dla każdego okresu sprawozdawczego. 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego konsorcjum przedkłada w odniesieniu do 
każdego naukowca następujące informacje dotyczące projektu:  

• nazwisko i dane kontaktowe, płeć i narodowość każdego naukowca; 

• nazwę i lokalizację instytucji macierzystej i instytucji przyjmującej; 

• okres oddelegowania w danym okresie sprawozdawczym; 

Ponadto na zakończenie projektu konsorcjum przedkłada informacje o łącznej długości 
okresu oddelegowania dla każdego naukowca. 

 
III.5 – Poufność 

Beneficjenci zapewniają, aby naukowiec miał te same prawa i wypełniał te same 
obowiązki, jak te określone w art. II.9. 

III.6 – Promocja 

Beneficjenci zapewniają, aby naukowiec miał te same prawa i wypełniał te same 
obowiązki, jak te określone w art. II.12. 

CZĘŚĆ B – POSTANOWIENIA FINANSOWE  

III.7 – Wkład finansowy Wspólnoty 

Wkład finansowy Wspólnoty składa się z ustalonej kwoty na każdego naukowca na 
miesiąc – zgodnie ze stawkami referencyjnymi ustalonymi w Programie Prac i 
określonymi w załączniku I.  

W określonych, należycie uzasadnionych przypadkach, wyszczególnionych w załączniku 
I, Wspólnota może pokryć koszty oddelegowania naukowców z podmiotów prawnych 
mających siedzibę w kraju partnerskim w ramach współpracy międzynarodowej. W 
takim przypadku beneficjent, który jest również upoważniony do otrzymania wkładu 
finansowego Wspólnoty zgodnie z załącznikiem I, poniesie dodatkowe koszty działania 
związanego z mobilnością. 
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CZĘŚĆ C – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

III.8 – Prawa dostępu 

Oprócz postanowień art. II.30-33, beneficjenci zapewniają, aby naukowiec korzystał 
nieodpłatnie z praw dostępu do istniejącej i nowej wiedzy, jeżeli ta istniejąca lub nowa 
wiedza jest potrzebna do działań naukowca w ramach projektu. 

III.9 – Zobowiązania sprzeczne lub ograniczające  

Beneficjenci, którzy powinni udzielić praw dostępu, informują naukowca możliwie 
najwcześniej o ewentualnych ograniczeniach, które mogłyby istotnie wpłynąć na 
przyznanie praw dostępu, stosownie do okoliczności.  
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