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LIITE III 

ERITYISMÄÄRÄYKSET 

 

 [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS-
APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE 

TUTKIJOILLE] 

 [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS-
APURAHAT EUROOPAN ULKOPUOLELLA 

TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] 
 

III. 1 – Määritelmät  

Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia 
määritelmiä:  

1. Sopimus: rahoituksen saajan ja tutkijan välillä III.3 artiklan mukaisesti tehty 
kirjallinen sopimus. 

2. Vanhempainloma: äitiys- tai isyysloma, jonka tutkija pitää III.3 artiklan 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitetun lain nojalla.  

3. Tutkija: liitteessä I nimetty tutkija, jonka rahoituksen saaja on ottanut palvelukseensa 
hankkeeseen liittyvien toimien toteuttamista varten. 

4. Tutkijan työ: hankkeessa toteutettavat tutkijaan liittyvät toimet, jotka kuvataan 
liitteessä I. 

A OSA: HANKKEEN TOTEUTUS 

1 JAKSO – TOTEUTUS JA SUORITTEET 

III.2 – Suoritusvelvollisuudet 

Niiden velvoitteiden lisäksi, jotka asetetaan II.2 artiklassa, rahoituksen saajan on:  

a) tehtävä tutkijan kanssa III.3 artiklan mukainen sopimus siten, että liitteessä I 
nimetty tieteenharjoittaja on vastuussa tutkijan työn ohjauksesta hankkeen koko 
keston ajan; 

b) varmistettava, että tutkija otetaan palvelukseen tekemällä hänen kanssaan 
työsopimus ja että tutkija kuuluu sen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, jota 
sovelletaan rahoituksen saajan sijaintimaan palkansaajiin, tai että hän kuuluu jonkin 
muun, riittävän tasoisen ja laajuisen turvan tarjoavan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin 
kaikissa tutkijan työn toteuttamispaikoissa; 
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c) huolehdittava siitä, että tutkijaan sovelletaan kaikissa tutkijan työn 
toteuttamispaikoissa samoja turvallisuus- ja työterveysnormeja kuin 
samankaltaisessa asemassa oleviin paikallisiin tutkijoihin; 

d) tarjottava koko avustussopimuksen keston ajan välineet, mukaan luettuina 
infrastruktuuri, laitteisto ja tuotteet, hankkeen toteuttamiseksi kyseessä olevilla tieteen 
ja teknologian aloilla sekä asetettava nämä välineet tutkijan saataville tarpeen 
mukaan;  

e) tarjottava tutkijalle kohtuullisesti apua kaikissa rahoituksen saajan sijaintimaan 
viranomaisten vaatimissa hallinnollisissa menettelyissä;   

f) toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että tutkija täyttää komission toimittamat 
arviointilomakkeet hankkeen päättyessä; 

g) otettava yhteyttä tutkijaan kaksi vuotta hankkeen päättymisen jälkeen ja pyydettävä 
tätä täyttämään komission toimittamat seurantalomakkeet;  

h) kirjattava tutkijan yhteystiedot ja pidettävä ne ajan tasalla vähintään kolmen vuoden 
ajan hankkeen päättymisen jälkeen; 

i) toimitettava komissiolle tämän artiklan f ja g alakohdassa mainitut lomakkeet 
täytettyinä sekä pyynnöstä h alakohdassa tarkoitetut tiedot; 

j) ilmoitettava komissiolle kaikista tapahtumista, jotka voivat vaikuttaa hankkeen 
toteutukseen ja yhteisön oikeuksiin, sekä kaikista seikoista, jotka vaikuttavat 
osallistumissäännöissä tai varainhoitoasetuksessa tarkoitettuihin osallistumisehtoihin tai 
avustussopimuksen asettamiin vaatimuksiin, mukaan luettuina: 

– määräysvallan muutokset; 

– sopimukseen liittyvät merkittävät muutokset; 

– tutkijan valinnan perusteina olleisiin tietoihin liittyvät muutokset; 

– tutkijan anoma vanhempainloma ja sen seuraukset III.3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun sovellettavan kansallisen lain mukaisesti ja varsinkin vanhempainloman kesto. 

III.3 – Rahoituksen saajan ja tutkijan välinen suhde 

1. Sopimuksessa on avustussopimuksen mukaisesti yksilöitävä ehdot, joita sovelletaan 
tutkijan työn toteuttamiseen, sekä tutkijan ja rahoituksen saajan oikeudet ja 
velvollisuudet hankkeen yhteydessä.  

Sopimukseen on liitettävä avustussopimus ja avustussopimukseen mahdollisesti tehdyt 
muutokset. Rahoituksen saajan on säilytettävä sopimus tarkastuksia varten II.20 artiklan 
3 kohdassa mainitun ajan.  

Rahoituksen saajan on 20 päivän kuluessa tutkijan palvelukseen ottamisesta toimitettava 
komission antamia malleja ja menettelyjä noudattaen komissiolle vakuutus siitä, että 
sopimus on avustussopimuksen mukainen.  

Sopimuksessa on erityisesti yksilöitävä:  

a) liitteessä I nimetyn, tutkijan työn ohjauksesta vastaavan tieteenharjoittajan nimi;  
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b) rahamäärät, jotka rahoituksen saaja maksaa tutkijalle tutkijan työtä varten; 

c) sopimukseen sovellettava laki;  

d) tutkijalle III.2 artiklan b alakohdan mukaisesti tarjottava sosiaaliturva; 

e) vuosi- ja sairauslomaa koskevat määräykset rahoituksen saajan sisäisten sääntöjen 
mukaisesti; 

f) tutkijan työn kuvaus ja toteutusaikataulu;  

g) sopimuksen kokonaiskesto sekä tutkijan työsuhteen luonne ja alkamispäivä; 
edellytyksenä on, että III.2 artiklan b ja c alakohdassa esitettyjä vaatimuksia noudatetaan 
ja että työehdot ovat verrattavissa samankaltaisessa asemassa olevien paikallisten 
tutkijoiden työehtoihin; 

h) liitteessä I tarkoitettu paikka (tarkoitetut paikat), jo(i)ssa tutkijan työn toteutetaan;  

i) tutkijan velvollisuus ilmoittaa rahoituksen saajalle mahdollisimman pian olosuhteista, 
jotka todennäköisesti vaikuttavat avustussopimuksen täytäntöönpanoon ja joita voivat 
olla:  

– sopimukseen liittyvät muutokset; 

– niihin tietoihin liittyvät muutokset, joiden perusteella tutkijalle myönnettiin [Marie 
Curie -uudelleenintegroitumisapuraha Euroopassa työskenteleville tutkijoille] [Marie 
Curie -uudelleenintegroitumisapuraha Euroopan ulkopuolella työskenteleville 
tutkijoille]; 

– raskaus tai jokin sairaus, joka voi suoraan vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen;  

j) rahoituksen saajan ja tutkijan väliset järjestelyt, jotka liittyvät tutkijan työn aikana ja 
sen jälkeen immateriaalioikeuksiin ja varsinkin tausta-aineiston käyttömahdollisuuksiin, 
tulosaineiston hyödyntämiseen, julkisuuteen ja luottamuksellisuuteen; edellytyksenä on, 
että järjestelyt ovat II.8, II.11 ja II.24–II.30 artiklan sekä III.6, III.7, III.9 ja III.10 artiklan 
mukaiset; 
k) että tutkija sitoutuu täyttämään, allekirjoittamaan ja toimittamaan rahoituksen saajalle 
III.2 artiklan f ja g alakohdassa tarkoitetut arviointi- ja seurantalomakkeet; 

l) että tutkija sitoutuu kolmen vuoden ajan hankkeen päättymisen jälkeen ilmoittamaan 
rahoituksen saajalle yhteystietojaan koskevista muutoksista; 

m) että tutkijan on III.7 artiklan mukaisesti ilmoitettava asiaa koskevissa julkaisuissa tai 
muulla tavoin asiasta viestiessään saaneensa yhteisöltä tukea ohjelmasta, josta 
myönnetään [Marie Curie -uudelleenintegroitumisapurahoja Euroopassa työskenteleville 
tutkijoille] [Marie Curie -uudelleenintegroitumisapurahoja Euroopan ulkopuolella 
työskenteleville tutkijoille]. 

III.4 – Hankkeen tilapäinen keskeyttäminen ja keston pidentäminen  

1. Sen lisäksi, mitä II.7 artiklan 2 kohdassa määrätään, rahoituksen saaja voi ehdottaa 
hankkeen tilapäistä keskeyttämistä osittain tai kokonaan sellaisista tutkijaan liittyvistä 
henkilökohtaisista, perhe- (vanhempainloma mukaan luettuna) tai ammatillisista syistä, 
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joita ei mainita liitteessä I.  Jos hankkeen tilapäistä keskeyttämistä koskevasta pyynnöstä 
on seurauksena jatkoaika, jonka kesto on enintään 30 prosenttia avustussopimuksen 2 
artiklassa määritetystä hankkeen kestosta, pyyntö katsotaan hyväksytyksi, jos komissio ei 
ole vastannut 45 päivän kuluessa sen esittämisestä. Rahoituksen saajan on liitettävä 
keskeyttämispyyntöön tarvittavat perustelut. Jatkoajan pituus vastaa keskeytyksen 
pituutta. Tätä sääntöä sovelletaan soveltuvin osin myös pyyntöihin, jotka koskevat 
hankkeen keston pidentämistä tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun aseman muuttumisen 
vuoksi.   

2. Rahoituksen saajan on ilmoitettava tutkijalle komission tekemästä päätöksestä. 

3. Jos tutkijan työ keskeytetään tilapäisesti komission suostumuksella hankkeen 
toteutuksen aikana, 3 artiklassa määritettyä raportointijaksoa, jonka aikana keskeytys 
alkaa, pidennetään ilman eri toimenpiteitä keskeytyksen pituutta vastaavalla ajalla.  
Seuraavien raportointijaksojen alkamisajankohtaa myöhennetään ja 2 artiklassa 
määritettyä hankkeen kestoa pidennetään vastaavasti ilman eri toimenpiteitä.  
 
4. Jos tutkijan asema muuttuu hänen hankkeeseen käyttämänsä työajan suhteen 
(kokoaikaisesta osa-aikaiseksi tai osa-aikaisesta kokoaikaiseksi tai osa-aikaprosentiltaan) 
komission suostumuksella hankkeen toteutuksen aikana, 3 artiklassa määritettyä 
raportointijaksoa, jonka aikana muutos toteutetaan, sekä sitä seuraavia raportointijaksoja, 
joiden aikana muutos on voimassa, pidennetään (tai lyhennetään) ilman eri toimenpiteitä 
samassa suhteessa. Raportointijaksojen pituutta muutettaessa käytetään viitepituutena 12 
kuukauden vakioraportointijaksoa, joka vastaa kokoaikaista työskentelyä. Asianomaisten 
raportointijaksojen alkamisajankohtaa myöhennetään (tai aikaistetaan) ja 2 artiklassa 
määritettyä hankkeen kestoa pidennetään (tai lyhennetään) vastaavasti ilman eri 
toimenpiteitä.  
 
 

III.5 – Hankkeen suoritteiden toimittaminen 

Sen lisäksi, mitä 3 ja II.3 artiklassa määrätään, rahoituksen saajan on toimitettava 
väliarviointiraportti, jossa arvioidaan tutkijan työn edistymistä. 

Liitteessä I nimetyn ohjauksesta vastaavan tieteenharjoittajan sekä tutkijan on 
allekirjoitettava väliarviointiraportti ja lopulliset toimintaraportit.  

III.6 – Luottamuksellisuus 

Rahoituksen saajan on varmistettava, että tutkijaa koskevat samat II.8 artiklassa 
tarkoitetut oikeudet ja velvollisuudet kuin rahoituksen saajaa. 

III.7 – Julkisuus  

Rahoituksen saajan on varmistettava, että tutkijaa koskevat samat II.11 artiklassa 
tarkoitetut oikeudet ja velvollisuudet kuin rahoituksen saajaa. 

2 JAKSO – AVUSTUSSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN 
SEKÄ VASTUUT 
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III.8 – Avustussopimuksen irtisanominen 

Niiden tapausten lisäksi, joista määrätään II.33 artiklassa, komissio voi irtisanoa 
avustussopimuksen seuraavissa tapauksissa:  

a) jos tutkija ei jostain syystä enää pysty jatkamaan työskentelyään hankkeessa; 

b) jos rahoituksen saajan ja tutkijan välinen sopimus puretaan sopimusvelvoitteiden 
noudattamatta jättämisen vuoksi;  

c) jos tutkija on antanut vääriä tietoja, joista hänen voidaan katsoa olevan vastuussa, tai 
jos hän on tahallisesti jättänyt ilmoittamatta olennaisia tietoja saadakseen yhteisön 
rahoitustukea tai muuta avustussopimuksessa määrättyä etua. 

B OSA – RAHOITUSMÄÄRÄYKSET  

III.9 – Tukikelpoiset kustannukset  

Avustussopimuksen perusteella voidaan laskuttaa sellaiset kustannukset, jotka ovat 
liitteessä II olevan B osan määräysten mukaisia.  

1. Rahoituksen saajan toteuttamiin toimiin liittyvät tukikelpoiset kustannukset 

a) Työohjelmassa esitettyihin viitemääriin perustuva kiinteä määrä, jonka rahoituksen 
saaja käyttää tutkijan uudelleenintegroitumiseen liittyvien kustannusten kattamiseen, 
mainitaan liitteessä I. 

b) Hankkeen hallinnoinnin kustannusten korvaaminen: hankkeen hallinnoinnin 
kustannuksia varten voidaan laskuttaa enintään 3 prosenttia yhteisön rahoitustuesta. 

3. Välilliset kustannukset 

Hankkeen välillisten kustannusten korvaamiseksi voidaan avustussopimuksen perusteella 
laskuttaa 10 prosentin kiinteä osuus tukikelpoisista välittömistä kustannuksista, joihin ei 
lueta alihankinnan tukikelpoisia välittömiä kustannuksia eikä kolmansien osapuolten 
käyttöön antamien voimavarojen kustannuksia silloin kun kyseisiä voimavaroja ei käytetä 
rahoituksen saajan toimitiloissa. 

C OSA – IMMATERIAALIOIKEUDET 

III.10 – Käyttöoikeudet 

Sen lisäksi, mitä II.29 ja II.30 artiklassa määrätään, rahoituksen saajan on huolehdittava 
siitä, että tutkija saa tausta-aineiston ja tulosaineiston käyttöoikeudet maksutta, jos 
tausta-aineistoa tai tulosaineistoa tarvitaan hankkeen yhteydessä tehtävässä tutkijan 
työssä. 

III.11 – Sopimuksen vastaiset tai rajoittavat sitoumukset 

Rahoituksen saajan on viipymättä ilmoitettava tutkijalle rajoituksista, jotka voivat 
vaikuttaa merkittävästi käyttöoikeuksien myöntämiseen. 
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