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ZAŁĄCZNIK III 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

 [EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE 
CURIE] 

 [MIĘDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY 
MARIE CURIE] 

 

 

 

III.1 – Definicje  

Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej umowy w sprawie przyznania grantu 
stosuje się następujące definicje:  

1. Umowa: oznacza pisemną umowę zawartą pomiędzy beneficjentem a naukowcem, 
zgodnie z art. III.3. 

2. Urlop rodzicielski: oznacza okres urlopu związanego z macierzyństwem lub 
ojcostwem, na którym naukowiec może przebywać zgodnie z przepisami, o których 
mowa w art. III.3 ust.1. lit. c).  

3. Naukowiec: oznacza zawodowego naukowca określonego w załączniku I i 
zatrudnionego przez beneficjenta w celu uczestniczenia w działaniach w ramach 
projektu. 

4. Działania badawcze: oznaczają działania związane z naukowcem w ramach projektu, 
jak opisano w załączniku I. 

5. 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.  



Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7 PR – Załącznik III 
Wersja 2 

 2

CZĘŚĆ A: REALIZACJA PROJEKTU 

SEKCJA 1 – REALIZACJA I REZULTATY 

III. 2 – Zobowiązania w zakresie wykonania 

Oprócz zobowiązań określonych w art. II.2, beneficjent:  

a) zawiera umowę z naukowcem na podstawie art. III.3, przy czym odpowiedzialny 
pracownik naukowy wskazany w załączniku I odpowiada za nadzorowanie działań 
naukowca podczas całego okresu realizacji projektu; 

b) zapewnia objęcie naukowca w każdym miejscu realizacji działań badawczych 
systemem zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie zgodnie z tytułem II 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r.;  

c) zapewnia naukowcowi korzystanie w każdym miejscu realizacji działań badawczych z 
ochrony na podstawie tych samych norm bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie 
obowiązują w odniesieniu do miejscowych naukowców zajmujących podobne 
stanowisko; 

d) przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie przyznania grantu zapewnia 
środki, włącznie z infrastrukturą, urządzeniami i produktami, do realizacji projektu w 
danej dziedzinie nauki i techniki i stosownie do potrzeb udostępnia te środki 
naukowcowi;  

e) udziela naukowcowi uzasadnionej pomocy w zakresie wszystkich procedur 
administracyjnych wymaganych przez właściwe organa kraju beneficjenta;   

f) podejmuje działania w celu zapewnienia wypełnienia przez naukowca kwestionariuszy 
oceny dostarczonych przez Komisję na zakończenie realizacji projektu; 

g) kontaktuje się z naukowcem dwa lata po zakończeniu realizacji projektu w celu 
zaproszenia go do wypełnienia kwestionariuszy uzupełniających, dostarczonych przez 
Komisję;  

h) przez co najmniej trzy lata po zakończeniu projektu zapisuje i aktualizuje dane 
kontaktowe naukowca; 

i) przekazuje Komisji wypełnione kwestionariusze, o których mowa w lit. f) i g) 
niniejszego artykułu, jak również na żądanie przekazuje informacje, o których mowa w 
lit. h); 

j) informuje Komisję o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby wpłynąć na realizację 
projektu i 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; w tym o: 

- wszelkich zmianach w zakresie kontroli; 

- wszelkich istotnych zmianach dotyczących umowy; 

- wszelkich zmianach dotyczących informacji, które stanowiły podstawę wyboru 
naukowca; 
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- urlopie rodzicielskim udzielanym na wniosek naukowca i jego skutkach w świetle 
obowiązującego prawa krajowego, zgodnie z art. III.3 ust. 1 lit. c), w szczególności o 
jego długości. 

III.3 – Stosunek między beneficjentem a naukowcem 

1. Umowa określa, zgodnie z umową w sprawie przyznania grantu, warunki realizacji 
działań naukowca oraz odnośne prawa i obowiązki naukowca i beneficjenta w ramach 
projektu.  

Umowa w sprawie przyznania grantu wraz z ewentualnymi zmianami jest załączana do 
umowy. Umowa musi być przechowywana przez beneficjenta na potrzeby audytu przez 
okres wskazany w art. II.20 ust. 3.  

Jeżeli art. 2 umowy w sprawie przyznania grantu tak przewiduje, beneficjent powiadamia 
Komisję drogą elektroniczną o rozpoczęciu realizacji projektu . 

W terminie 20 dni od przyjęcia naukowca lub daty rozpoczęcia projektu lub wejścia w 
życie umowy w sprawie przyznania grantu, w zależności od tego, który z tych terminów 
przypada później, beneficjent przekazuje drogą elektroniczną deklarację zgodności 
umowy z umową w sprawie przyznania grantu, stosując formę i procedury przekazane 
przez Komisję. 

Niezależnie od kwestii szczegółowych objętych prawodawstwem wspólnotowym, w 
umowie należy podać w szczególności:  

a) nazwisko pracownika naukowego odpowiedzialnego za nadzorowanie wskazanych w 
załączniku I działań naukowca;  

b) kwoty wypłacone przez beneficjenta naukowcowi na cele związane z jego działaniami; 

c) prawo właściwe dla umowy;  

d) zakres zabezpieczenia społecznego zagwarantowanego naukowcowi, zgodnie z art. 
III.2 lit. b); 

e) postanowienia dotyczące urlopu wypoczynkowego i zwolnień chorobowych zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami beneficjenta; 

f) opis i harmonogram realizacji działań naukowca;  

g) całkowity okres obowiązywania umowy, charakter i datę przyjęcia naukowca, w tym 
wymiar czasu pracy, pod warunkiem że spełnione są wymagania, o których mowa w art. 
III.2. lit. b) i c), a warunki pracy są porównywalne z warunkami miejscowych 
naukowców zajmujących podobne stanowisko; 

h) miejsce lub miejsca, gdzie prowadzone będą działania naukowca, o których mowa w 
załączniku I;  

i) że naukowiec informuje beneficjenta możliwie najwcześniej o okolicznościach, które 
mogą mieć wpływ na wykonanie umowy w sprawie przyznania grantu, takich jak:  

- wszelkie zmiany dotyczące umowy; 
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- wszelkie zmiany dotyczące informacji stanowiących podstawę przyznania 
[Europejskiego Grantu Reintegracyjnego Marie Curie] [Międzynarodowego Grantu 
Reintegracyjnego Marie Curie]; 

- informacje o ciąży lub chorobie, która może bezpośrednio wpłynąć na realizację 
projektu;  

j) ustalenia pomiędzy beneficjentem a naukowcem dokonane podczas działań badawczych 
i poza nimi, dotyczące praw własności intelektualnej, w szczególności dostępu do 
istniejącej wiedzy, wykorzystania nowej wiedzy, promocji i poufności, pod warunkiem że 
są zgodne z postanowieniami przewidzianymi w art. II.8, II.11, II.24-II.30 i art. III.6, 
III.7, III.9 i III.10; 
k) że naukowiec zobowiązuje się do wypełnienia, podpisania i przekazania beneficjentowi 
kwestionariusza oceny i kwestionariusza uzupełniającego, o których mowa w art. III.2 lit. 
f) i g); 

l) że naukowiec zobowiązuje się do informowania beneficjenta przez trzy lata od 
zakończenia projektu o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych; 

m) zobowiązanie naukowca do zamieszczania informacji na temat faktu otrzymania 
pomocy wspólnotowej w ramach [Europejskiego Grantu Reintegracyjnego Marie Curie] 
[Międzynarodowego Grantu Reintegracyjnego Marie Curie] we wszystkich odnośnych 
publikacjach oraz na innych nośnikach, zgodnie z art. II.11 i III.7. 

III. 4 – Zawieszenie i przedłużenie projektu  

1. Oprócz postanowień art. II.7 ust. 2, beneficjent może zaproponować zawieszenie 
części lub całości projektu z powodów osobistych, rodzinnych (włącznie z urlopem 
rodzicielskim) lub zawodowych naukowca nie przewidzianych w załączniku I. Jeżeli 
wniosek w sprawie zawieszenia nie skutkuje przedłużeniem czasu realizacji projektu 
określonego w art. 2 umowy w sprawie przyznania grantu w wymiarze przekraczającym 
30 %, brak odpowiedzi Komisji w ciągu 45 dni stanowi zatwierdzenie wniosku. Do 
wniosku beneficjenta o zawieszenie musi być dołączone wymagane uzasadnienie. Okres 
przedłużenia jest równy okresowi zawieszenia. Ta sama zasada obowiązuje, z 
uwzględnieniem odpowiednich zmian, w przypadku wniosku o przedłużenie czasu 
realizacji projektu z powodu zmiany wymiaru czasu pracy, zgodnie z definicją w ust. 5 
niniejszego artykułu.  

2. Beneficjent informuje naukowca o decyzji Komisji. 

3. W przypadku uzgodnionego z Komisją zawieszenia działań naukowca podczas 
realizacji projektu, okres sprawozdawczy określony w art. 3, w trakcie którego 
rozpoczyna się zawieszenie, jest automatycznie przedłużany o długość okresu 
zawieszenia. W konsekwencji rozpoczęcie kolejnych okresów przesuwa się na dalszy 
termin, a czas realizacji projektu określony w art. 2 przedłuża się automatycznie o 
odpowiedni okres.  
 
4. W razie uzgodnionej z Komisją zmiany wymiaru czasu poświęconego na projekt przez 
naukowca (ze stanowiska w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, ze stanowiska w niepełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko 
w pełnym wymiarze czasu pracy lub procentowej zmiany niepełnego wymiaru pracy) 
podczas realizacji projektu, okres sprawozdawczy określony w art. 3, w trakcie którego 
rozpoczyna się zmiana wymiaru czasu pracy, i kolejne okresy, w których ma miejsce 
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praca w zmienionym wymiarze, są automatycznie przedłużane lub skracane w 
odpowiednich proporcjach. Do aktualizacji długości danego okresu sprawozdawczego 
jako punkt odniesienia przyjmuje się standardowy 12-miesięczny okres sprawozdawczy 
odpowiadający zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. W konsekwencji 
rozpoczęcie danego okresu przesuwa się na dalszy (lub bliższy) termin, a określony w art. 
2 czas realizacji projektu przedłuża się (lub skraca) automatycznie o odpowiedni okres.  

III.5 – Przedkładanie rezultatów projektu 

Oprócz postanowień art. 3 i art. II.3, w przypadku okresów sprawozdawczych 
przekraczających 24 miesięcy beneficjent składa śródokresowe sprawozdania w celu 
oceny postępu działań naukowca. 

Śródokresowe sprawozdanie kontrolne i końcowe sprawozdania z działań podpisywane 
są przez pracownika naukowego wskazanego w załączniku I oraz przez naukowca. 
 

III.6 – Poufność 

Beneficjent zapewnia, aby naukowiec miał te same prawa i wypełniał te same obowiązki 
co beneficjent, jak określono w art. II.8. 

III.7 – Promocja  

Beneficjent zapewnia, aby naukowiec miał te same prawa i wypełniał te same obowiązki 
co beneficjent, jak określono w art. II.11. 

SEKCJA 2 – ROZWIĄZANIE UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

III.8 – Rozwiązanie umowy w sprawie przyznania grantu 

Oprócz okoliczności przewidzianych w art. II.33, Komisja może rozwiązać umowę w 
sprawie przyznania grantu w następujących sytuacjach:  

a) jeżeli naukowiec z jakiejkolwiek przyczyny nie jest w stanie kontynuować pracy w 
ramach projektu, 

b) jeżeli umowa pomiędzy beneficjentem a naukowcem została rozwiązania z powodu 
niedotrzymania przez nich zobowiązań wynikających z umowy;  

c) jeżeli naukowiec złożył fałszywe oświadczenia, za które może zostać pociągnięty do 
odpowiedzialności, lub celowo zataił istotne informacje w celu otrzymania wkładu 
finansowego Wspólnoty lub innej korzyści przewidzianej w umowie w sprawie 
przyznania grantu. 

CZĘŚĆ B – POSTANOWIENIA FINANSOWE  

III.9 – Wkład finansowy Wspólnoty 

Wkład finansowy Wspólnoty składa się z ustalonej kwoty na każdego naukowca na rok, 
zarządzanej przez beneficjenta, na wydatki związane z reintegracją naukowca, zgodnie ze 
stawkami referencyjnymi ustalonymi w Programie Prac i określonymi w załączniku I. 
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CZĘŚĆ C – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

III.10 – Prawa dostępu 

Oprócz postanowień art. II.29-30, beneficjent zapewnia, 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.11 – Zobowiązania sprzeczne lub ograniczające 

Beneficjent informuje naukowca możliwie najwcześniej o ewentualnych ograniczeniach, 
które mogłyby istotnie wpłynąć na przyznanie praw dostępu, stosownie do okoliczności. 
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