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BILAG III 

SÆRLIGE BESTEMMELSER 

 

 [EUROPÆISKE MARIE CURIE-
REINTEGRATIONSSTIPENDIER] 

 [INTERNATIONALE MARIE CURIE-
REINTEGRATIONSSTIPENDIER] 

 

 

III. 1 – Definitioner  

Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne tilskudsaftale: 

1. Aftale: den skriftlige aftale, der indgås mellem modtageren og forskeren i henhold til 
artikel III.3. 

2. Forældreorlov: den orlovsperiode i tilknytning til moderskab eller faderskab, som 
forskeren skal tage i henhold til den lovgivning, der henvises til i artikel III.3.1.c).  

3. Forsker: den professionelle forsker, der er navngivet i bilag I, og som modtageren har 
ansat til at deltage i aktiviteterne under projektet. 

4. Forskningsaktiviteter: aktiviteter tilknyttet forskeren under projektet som beskrevet i 
bilag I. 

5. Arbejdsprogram: den plan, der er vedtaget af Kommissionen med henblik på 
gennemførelsen af særprogrammet "Mennesker" (2007-2013), og som danner 
grundlag for den indkaldelse, hvortil det forslag, som denne tilskudsaftale vedrører, 
blev indsendt. 
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DEL A: PROJEKTETS GENNEMFØRELSE 

AFSNIT 1 – GENNEMFØRELSE OG PROJEKTLEVERANCER 

III. 2 – Resultatkrav 

Ud over de krav, der er opstillet i artikel II.2, skal modtageren:  

a) indgå en aftale med forskeren i medfør af artikel III.3, idet den videnskabsmand, der er 
nævnt i bilag I, er ansvarlig for tilsyn med forskeraktiviteterne i hele projektets løbetid 

b) sikre, at forskeren på et hvilket som helst sted for gennemførelsen af 
forskningsaktiviteterne er omfattet af den socialsikringslovgivning, der gælder i henhold 
til afsnit II i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 

c) sikre, at forskeren på et hvilket som helst sted for gennemførelsen af 
forskeraktiviteterne er omfattet af de samme arbejdsmiljøstandarder som lokale forskere, 
der beklæder en tilsvarende stilling 

d) i hele tilskudsaftalens løbetid være i besiddelse af de midler, herunder infrastruktur, 
udstyr og produkter, der er nødvendige for projektets gennemførelse på de pågældende 
videnskabelige og tekniske områder, og stille disse midler til rådighed for forskeren efter 
behov 

e) yde forskeren rimelig bistand med at gennemføre alle administrative procedurer, som 
de relevante myndigheder i modtagerens hjemland måtte kræve 

f) træffe foranstaltninger til at sikre, at forskeren udfylder de evalueringsspørgeskemaer, 
Kommissionen udleverer ved projektets afslutning 

g) kontakte forskeren to år efter projektets afslutning for at opfordre ham/hende til at 
udfylde de opfølgningsspørgeskemaer, som Kommissionen udleverer 

h) registrere og ajourføre forskerens kontaktoplysninger i mindst tre år efter projektets 
afslutning 

i) på anmodning fremsende de i punkt f) og g) i dette afsnit nævnte spørgeskemaer i 
udfyldt stand samt de i punkt h) nævnte oplysninger til Kommissionen 

j) informere Kommissionen om enhver hændelse, der kan berøre projektets gennemførelse 
og Fællesskabets rettigheder, og enhver omstændighed, der berører de 
deltagelsesbetingelser, der er opstillet i deltagelsesreglerne eller i finansforordningen og 
alle andre krav i tilskudsaftalen, herunder: 

- enhver ændring i kontrol 

- betydelige ændringer i tilknytning til aftalen 

- enhver ændring af de oplysninger, der har ligget til grund for udvælgelsen af forskeren 

- forældreorlov på forskerens anmodning og dens følger i medfør af gældende national 
lovgivning i henhold til artikel III.3.1.c), navnlig dens varighed. 
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III. 3 - Modtagerens forhold til forskeren 

1. I aftalen skal i overensstemmelse med tilskudsaftalen fastlægges betingelserne for 
gennemførelsen af forskeraktiviteterne og forskerens og modtagerens respektive 
rettigheder og forpligtelser i forbindelse med projektet.  

Tilskudsaftalen inklusive eventuelle ændringer vedlægges aftalen. Modtageren opbevarer 
aftalen med henblik på revision i den i artikel II.20.3 nævnte periode.  

Hvis det er fastsat i tilskudsaftalens artikel 2, underretter modtageren Kommissionen om 
projektets startdato elektronisk. 

Inden for 20 dage efter enten ansættelsen af forskeren eller projektets startdato eller 
tilskudsaftalens ikrafttræden, alt efter hvad der indtræder senest, fremsender modtageren 
elektronisk en erklæring om, at aftalen stemmer overens med tilskudsaftalen, i 
overensstemmelse med det layout og de procedurer, som vil blive meddelt af 
Kommissionen. 

Uanset specifikke spørgsmål, som allerede er omfattet af fællesskabslovgivning, skal 
aftalen navnlig indeholde følgende oplysninger:  

a) navnet på den videnskabsmand, der er ansvarlig for forskeraktiviteterne i bilag I 

b) de beløb, som modtageren betaler til forskeren i forbindelse med forskeraktiviteterne 

c) den lovgivning, der finder anvendelse på aftalen 

d) den socialsikringsdækning, som forskeren er omfattet af i overensstemmelse med 
artikel III.2.b) 

e) retningslinjerne for årlig ferie og sygeorlov i henhold til modtagerens interne regler 

f) beskrivelsen og tidsplanen for gennemførelsen af forskeraktiviteterne 

g) aftalens samlede varighed, ansættelsens art og ansættelsesdato for forskeren, for så 
vidt angår status, forudsat at kravene i artikel III.2.b) og c) overholdes, og at 
arbejdsvilkårene svarer til arbejdsvilkårene for lokale forskere ansat i en tilsvarende 
stilling 

h) det/de sted(er), hvor forskeraktiviteterne skal gennemføres som anført i bilag I 

i) at forskeren hurtigst muligt skal oplyse modtageren om forhold, der kan få indflydelse 
på tilskudsaftalens gennemførelse, f.eks.: 

- ændringer i tilknytning til aftalen 

- enhver ændring af de oplysninger, der har dannet grundlag for tildelingen af det 
[europæiske Marie Curie-reintegrationsstipendium] [internationale Marie Curie-
reintegrationsstipendium] 

- en graviditet eller en sygdom, der kan få direkte indflydelse på projektets gennemførelse 

j) aftaler mellem modtageren og forskeren, der gælder under gennemførelsen af 
forskningsaktiviteterne og efter disses ophør i relation til intellektuelle 
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ejendomsrettigheder, navnlig adgang til baggrundsviden, anvendelse af forgrundsviden, 
offentliggørelse og fortrolighed, under forudsætning af at dette er foreneligt med 
bestemmelserne i artikel II. 8, 11, 24-30 og artikel III. 6, 7, 9 og 10 
k) at forskeren forpligter sig til at udfylde, underskrive og fremsende de i punkt f) og g) i 
artikel III.2 nævnte evaluerings- og opfølgningsspørgeskemaer til modtageren 

l) at forskeren forpligter sig at underrette modtageren om alle ændringer i sine 
kontaktoplysninger i en periode på tre år efter projektets afslutning 

m) at forskeren anerkender støtten fra Fællesskabet i forbindelse med et [europæisk 
Marie Curie-reintegrationsstipendium] [internationalt Marie Curie-
reintegrationsstipendium], i alle tilknyttede publikationer eller andre medier i 
overensstemmelse med artikel II.11 og III.7. 

III. 4 – Suspendering og forlængelse af projektet 

1. Ud over bestemmelserne i artikel II.7.2 kan modtageren foreslå at suspendere hele eller 
dele af projektet af hensyn til forskerens personlige eller familiemæssige (herunder 
forældreorlov) eller faglige forhold, der ikke er anført i bilag I. Når en 
suspensionsansøgning ikke resulterer i en overskridelse af den i tilskudsaftalens artikel 2 
omhandlede varighed af projektet på over 30 %, anses Kommissionens godkendelse for at 
foreligge, hvis den ikke har svaret inden for 45 dage. Modtagerens suspensionsansøgning 
skal ledsages af den nødvendige dokumentation. Forlængelsen er af samme varighed som 
suspensionsperioden. Samme regel gælder ved ansøgning om forlængelse af projektets 
varighed på grund af en statusændring som defineret i denne artikels punkt 5.  

2. Modtageren informerer forskeren om Kommissionens beslutning. 

3. Hvis forskeraktiviteterne suspenderes med Kommissionens godkendelse under 
projektets gennemførelse, skal rapporteringsperioden som beskrevet i artikel 3, hvor 
suspensionen påbegyndes, automatisk forlænges med en periode af samme varighed som 
suspensionsperioden. Som følge heraf skal starten på den/de efterfølgende 
rapporteringsperiode(r) udskydes, og projektets varighed som beskrevet i artikel 2 
automatisk forlænges tilsvarende.  
 
4. Hvis der under gennemførelsen af projektet sker en statusændring med hensyn til den 
tid, forskeren anvender på projektet (fra/til en fuldtidsstilling til/fra en deltidsstilling eller 
en ændring af andelen af deltidsstillingen), som er godkendt af Kommissionen, skal den i 
artikel 3 fastsatte rapporteringsperiode, hvor statusændringen påbegyndes, og den/de 
efterfølgende periode(r), hvor den er gældende, automatisk forlænges (eller forkortes) 
tilsvarende. Ved ajourføringen af den/de pågældende rapporteringsperiode(r)s varighed 
skal der som reference anvendes en standard 12-månedersrapporteringsperiode svarende 
til en fuldtidsstilling. Som følge heraf skal starten på den/de pågældende 
rapporteringsperiode(r) udskydes (eller fremskyndes), og projektets varighed som fastsat 
i artikel 2 skal automatisk forlænges (eller forkortes) tilsvarende.  

III. 5 – Indsendelse af projektleverancer 

Ud over bestemmelserne i artikel 3 og artikel II.3 skal modtageren i forbindelse med 
rapporteringsperioder på over 24 måneder indsende en midtvejsrapport, hvori det 
vurderes, hvordan forskeraktiviteterne skrider frem. 
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Midtvejsrapporten og de endelige aktivitetsrapporter underskrives af den ansvarlige 
videnskabsmand og/eller forskeren, som anført i bilag I. 
 

III. 6 – Fortrolighed 

Modtageren sikrer, at forskeren har de samme rettigheder og opfylder de samme 
forpligtelser som modtageren i henhold til artikel II.8. 

III. 7 – Offentliggørelse  

Modtageren sikrer, at forskeren har de samme rettigheder og opfylder de samme 
forpligtelser som modtageren i henhold til artikel II.11. 

AFSNIT 2 – OPHÆVELSE AF TILSKUDSAFTALEN OG ANSVAR 

III. 8 – Ophævelse af tilskudsaftalen 

Ud over de tilfælde, der er anført i artikel II.33, kan Kommissionen ophæve 
tilskudsaftalen under følgende omstændigheder:  

a) når forskeren af en eller anden grund ikke længere er i stand til at fortsætte arbejdet i 
forbindelse med projektet 

b) når aftalen mellem modtageren og forskeren ophæves på grund af manglende 
opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til aftalen 

c) hvis forskeren har afgivet urigtige oplysninger, som den pågældende kan drages til 
ansvar for, eller bevidst har tilbageholdt vigtige oplysninger for at få adgang til 
Fællesskabets finansieringstilskud eller andre fordele hidrørende fra tilskudsaftalen. 

DEL B – FINANSIELLE BESTEMMELSER  

III. 9 – Fællesskabets finansieringstilskud 

Fællesskabets finansieringstilskud består af et fast beløb pr. forsker-år, der forvaltes af 
modtageren for udgifter i forbindelse med reintegration af forskeren i henhold til de 
referencesatser, der er fastsat i arbejdsprogrammet og anført i bilag I. 

PART C – INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 

III. 10 – Adgangsret 

Ud over bestemmelserne i artikel II.29-30 sikrer modtageren, at forskeren gives royaltyfri 
adgangsret til baggrundsviden og til forgrundsviden, hvis denne baggrundsviden eller 
forgrundsviden er nødvendig for den pågældendes forskeraktiviteter under projektet. 

III. 11 – Uforenelige eller begrænsende forpligtelser 

Modtageren informerer hurtigst muligt forskeren om eventuelle begrænsninger, der måtte 
have betydelig indflydelse på indrømmelsen af adgangsret. 
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