
 

ERV – příloha III 
 

FORMULÁŘ PRO PŘISTOUPENÍ PŘÍJEMCE KE GRANTOVÉ DOHODĚ 
 

Podpora hraničního výzkumu 
 

 
(vyplní každý nový právní subjekt, který se chce stát příjemcem grantové dohody)1 

 
 
[celé jméno a právní forma příjemce] zastoupený pro účely tohoto dokumentu [(jméno 
zákonného zástupce) (funkce) nebo jeho/její/jejich zplnomocněný zástupce se sídlem v (úplná 
adresa: město / stát / provincie / země))] jednající jako zákonný zplnomocněný zástupce se 
chce stát příjemcem grantové dohody ERV č. ...... (týkající se projektu [název]) uzavřené 
mezi Komisí Evropského společenství a [jméno hlavního příjemce] a v souladu 
s ustanoveními výše uvedené grantové dohody přijímá všechna práva a povinnosti příjemce 
počínaje [MOŽNOST2 den, kdy grantová dohoda vstoupí v platnost] [MOŽNOST3 [datum], 
pokud Komise nezamítne tuto žádost do 45 dnů po jejím přijetí]. 
 
[jméno hlavního příjemce a právní forma (zkratka) se sídlem v (úplná adresa: město / stát / 
provincie / země)], pro účely této dohody zastoupený [(jméno právního zástupce) (funkce) 
nebo jeho/její/jejich zplnomocněný zástupce se sídlem v (úplná adresa: město / stát / 
provincie / země))] jednající jako zákonný zplnomocněný zástupce, navrhuje a souhlasí 
s přistoupením [úplné jméno a právní forma příjemce] k uvedené grantové dohodě jako 
příjemce od [MOŽNOST2 datum, kdy grantová dohoda vstupuje v platnost] [MOŽNOST3 
[datum] pokud Komise nezamítne tuto žádost do 45 dnů po jejím přijetí]. 
 
 
[MOŽNOST3 : Příloha 
– upravená příloha I grantové dohody popisující práci, kterou má vykonat nový příjemce, 
a nezbytné administrativní a finanční údaje, jako je například formulář pro přípravu grantové 
dohody.] 
 
 
[jméno příjemce (právního subjektu)] 
Název zákonně zplnomocněného zástupce: (v plném znění) 
Titul zákonně zplnomocněného zástupce: 
Podpis zákonně zplnomocněného zástupce: 
 
 
Datum: 
Razítko organizace 
 
[jméno hlavního  příjemce (právního subjektu)] 
Název zákonně zplnomocněného zástupce: (v plném znění) 
Titul zákonně zplnomocněného zástupce: 
Podpis zákonně zplnomocněného zástupce  
Datum: 

                                                 
1 Vyhotoveno ve 3 vyhotoveních, z nichž si jedno ponechává hlavní příjemce a druhé příjemce, třetí 
vyhotovení zasílá hlavní příjemce Komisi.  
2 Tato možnost se využívá u příjemců, kteří přistupují ke grantové dohodě na začátku projektu. 
3  Tato možnost se využívá u nových příjemců, kteří přistupují ke grantové dohodě v pozdější fázi 
projektu na základě dodatku ke grantové dohodě, jak je uvedeno v článku II.35.4 (více příjemců). 



 

Razítko organizace 
 
 
 
 


