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PRILOGA III 
POSEBNE DOLOČBE 

 
 
 
 

MEDNARODNI PROGRAM MARIE CURIE ZA 
IZMENJAVO RAZISKOVALNEGA OSEBJA 

Več upravičencev  
 
 
III.1 – Opredelitve pojmov 
 
Poleg opredelitev pojmov iz člena II.1 se za ta sporazum o dodelitvi sredstev uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov: 
 

1) Raziskovalec na začetku poklicne poti: pomeni poklicnega raziskovalca v prvih 4 
letih (polni delovni čas) svoje raziskovalne poklicne poti, vključno z obdobjem 
usposabljanja na področju raziskovanja, ki se začne, ko pridobi diplomo, ki mu 
formalno dovoljuje, da začne z doktoratom v državi, v kateri je pridobil diplomo, 
ali v državi, kjer se izvajajo dejavnosti mobilnosti, ne glede na to, ali je predviden 
doktorat ali ne. 

 
2) Izkušeni raziskovalec: pomeni poklicnega raziskovalca, 1) ki že ima doktorat, ne 

glede na čas, ki ga je potreboval za njegovo pridobitev, ali 2) ima vsaj 4 leta 
izkušenj na področju raziskovanja (polni delovni čas) potem, ko je pridobil 
diplomo, ki mu formalno dovoljuje, da začne z doktoratom v državi, v kateri je 
pridobil diplomo, ali v državi, kjer se izvajajo dejavnosti v okviru projekta. 

 
3) Domača organizacija: pomeni upravičenca ali partnersko organizacijo, v kateri 

je raziskovalec član osebja. 
 

4) Organizacija gostiteljica: pomeni upravičenca ali partnersko organizacijo, ki 
gosti raziskovalca v obdobju začasne dodelitve. 

 
5) Dejavnosti mobilnosti: pomenijo dejavnosti izmenjave znanja in mreženja, 

povezane z raziskovalcem, ki sodeluje pri projektu. 
 

6) Sporazum o partnerstvu: pomeni sporazum, ki ga za namene projekta podpišejo 
upravičenci in partnerske organizacije. Za ta sporazum velja, da je bil podpisan 
pred podpisom sporazuma o dodelitvi sredstev. 

 
7) Partnerska organizacija: pomeni podpisnico partnerskega sporazuma, ki 

sodeluje pri dejavnostih mobilnosti. 
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8) Raziskovalec: pomeni raziskovalca na začetku poklicne poti ali izkušenega 
raziskovalca, ki ga domača organizacija izbere med osebjem in imenuje za 
upravičenca izmenjave osebja v okviru projekta. Tehnično in vodstveno osebje se 
glede na vrsto poklicnih izkušenj izenači z raziskovalci na začetku poklicne poti 
ali z izkušenimi raziskovalci in je upravičeno, če sodeluje pri dejavnostih, 
povezanih z raziskavami. 

 
9) Obdobje začasne dodelitve: pomeni obdobje, ki ga je raziskovalec preživel v 

organizaciji gostiteljici v okviru projekta.   
 

10) Delovni program: pomeni letni program, ki ga je Komisija sprejela za izvajanje 
posebnega programa Ljudje (2007–2013) in v katerem je predviden razpis za 
zbiranje predlogov, v okviru katerega je bil vložen predlog za ta sporazum o 
dodelitvi sredstev. 

 
 
DEL A: IZVAJANJE PROJEKTA 
 
III.2 – Obveznosti glede izvajanja 
 
1. Poleg obveznosti iz člena II.2. konzorcij zagotovi: 
 

a)  da je partnerski sporazum podpisan in na željo na voljo Komisiji; 
 
b) da ima raziskovalec zagotovljeno plačo med obdobjem začasne dodelitve; 
 
c) da ima raziskovalec pravico vrniti se v domačo organizacijo po obdobju začasne 

dodelitve;  
 

d) da celotno obdobje začasne dodelitve ne presega 12 mesecev na raziskovalca; 
 

e) da organizacija gostiteljica gosti raziskovalca med obdobjem začasne dodelitve; 
 
f) da se raziskovalec posveti dejavnostim mobilnosti med obdobjem začasne 

dodelitve;  
 
g) da je raziskovalec obveščen o tem, da je obravnavan kot kandidat za štipendijo 

Marie Curie; 
 
h) da ima raziskovalec zadostno zdravstveno in nezgodno zavarovanje; 

 
i) da za raziskovalca veljajo enaki standardi glede varnosti in zdravja pri delu kot za 

lokalne raziskovalce v organizaciji gostiteljici, ki so na podobnih položajih; 
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j) da ima raziskovalec med obdobjem začasne dodelitve na voljo sredstva, tudi 
infrastrukturo, opremo in izdelke, za izvajanje projekta na zadevnih znanstvenih 
in tehničnih področjih; 

 
k) da je raziskovalcu zagotovljena ustrezna pomoč pri vseh upravnih postopkih, ki 

jih zahtevajo zadevni organi v domači organizaciji, in pri vseh upravnih 
postopkih, potrebnih za začasno dodelitev, kot so vizumi in delovna dovoljenja, ki 
jih zahtevajo zadevni organi v državi organizacije gostiteljice; 

 
l) da se dejavnosti mobilnosti izvajajo v skladu z etičnim okvirom sedmega 

okvirnega programa, vso veljavno zakonodajo, vso ustrezno prihodnjo 
zakonodajo in posebnim programom sedmega okvirnega programa Ljudje; 

 
m) da so ustrezne ureditve med organizacijo gostiteljico in raziskovalcem med 

dejavnostmi mobilnosti in po njih, ki zadevajo pravice intelektualne lastnine in 
zlasti dostop do že obstoječega znanja, uporabo novega znanja, obveščanje 
javnosti in zaupnost, v skladu z določbami iz členov II.9, II.12, II.25 do II.33 ter 
členov III.5, III.6, III.8 in III.9;  

 
n) da je v vseh povezanih publikacijah ali drugih medijih v skladu s členoma II.12 in 

III.6 navedena podpora Skupnosti v okviru Mednarodnega programa Marie Curie 
za izmenjavo raziskovalnega osebja; 

 
o) da je Komisija obveščena o kakršnem koli dogodku, ki bi lahko vplival na 

izvajanje projekta in pravice Skupnosti, ter o kakršnih koli okoliščinah, ki 
vplivajo na pogoje za udeležbo iz pravil za udeležbo, finančne uredbe ter kakršnih 
koli zahtev sporazuma o dodelitvi sredstev. 

 
 

III.3 – Izbor raziskovalca 
  
Upravičenci v skladu s pogoji iz členov III.1.1, III.1.2 in III.1.8 zagotovijo, da domača 
organizacija v soglasju z zadevno organizacijo gostiteljico izbere potrebno število 
raziskovalcev v skladu s cilji projekta in okvirno distribucijo iz Priloge I. 
 

III.4 – Poročila in končni rezultati 

Poleg izpolnjevanja določb iz člena 4 in člena II.4 konzorcij za vsako obdobje poročanja 
predloži vmesno poročilo o napredku. 

Na koncu vsakega obdobja poročanja konzorcij za vsakega raziskovalca sporoči 
naslednje informacije, povezane s projektom:  

• ime in kontaktne podatke, spol in državljanstvo vsakega raziskovalca; 
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• naziv in kraj domače organizacije in organizacije gostiteljice; 

• trajanje obdobja začasne dodelitve v zadevnem obdobju poročanja. 

Poleg tega konzorcij na koncu projekta sporoči skupno trajanje obdobja začasne 
dodelitve za posameznega raziskovalca. 

 
III.5 – Zaupnost 

Upravičenci zagotovijo, da ima raziskovalec enake pravice in izpolnjuje enake 
obveznosti, kakor je navedeno v členu II.9. 

III.6 – Obveščanje javnosti 

Upravičenci zagotovijo, da ima raziskovalec enake pravice in izpolnjuje enake 
obveznosti, kakor je navedeno v členu II.12. 

DEL B – FINANČNE DOLOČBE  

III.7 – Finančni prispevek Skupnosti 

Finančni prispevek Skupnosti zajema stalni znesek na raziskovalca na mesec v skladu z 
referenčnimi zneski, določenimi v delovnem programu in navedenimi v Prilogi I. 

Prispevek Skupnosti lahko v posebnih in ustrezno utemeljenih primerih, navedenih v 
Prilogi I, zajema začasne dodelitve raziskovalcev iz pravnih subjektov, ustanovljenih v 
državi, ki sodeluje pri partnerstvu za mednarodno sodelovanje. V teh primerih dodatne 
stroške dejavnosti mobilnosti krije upravičenec, ki je tudi upravičen do finančnega 
prispevka Skupnosti, kot je določen v Prilogi I. 

 

DEL C – PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 

III.8 – Pravice dostopa 

Upravičenci poleg izpolnjevanja določb iz členov II.30–II.33 zagotovijo, da raziskovalec 
brezplačno uživa pravice dostopa do že obstoječega in novega znanja, če je to že 
obstoječe ali novo znanje potrebno za opravljanje njegovih dejavnosti v okviru projekta. 
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III.9 – Nezdružljive ali omejevalne obveznosti  

Upravičenci, ki morajo odobriti pravice dostopa, čim prej obvestijo raziskovalca o 
kakršnih koli omejitvah, ki bi lahko pomembno vplivale na odobritev pravic dostopa 
glede na okoliščine.  
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