
ERC – Bilag III: 
 

SKEMA FOR MODTAGERENS TILTRÆDELSE AF TILSKUDSAFTALEN 
 

Tilskud til frontlinjeforskning 
 

 
(udfyldes af hver ny juridisk enhed, som er rede til at blive modtager under tilskudsaftalen)1 

 
[modtagerens fulde navn og juridiske status], her repræsenteret ved [(navn på juridisk 
repræsentant) (funktion) og/eller dennes bemyndigede repræsentant bosiddende i (adresse: 
by/stat/provins/land)], der handler som dennes juridiske repræsentant, anmoder herved om at 
blive modtager under ERC-tilskudsaftale nr. …… (i relation til projekt [titel]) indgået mellem 
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber og [hovedmodtagerens navn] og accepterer i 
overensstemmelse med bestemmelserne i ovenanførte tilskudsaftale alle rettigheder og 
forpligtelser for en modtager at regne fra [OPT. 2 dato for tilskudsaftalens ikrafttrædelse], [OPT.3 
[dato], hvis Kommissionen ikke modsætter sig denne anmodning inden 45 dage efter modtagelsen]. 
 
[navn på hovedmodtageren og juridisk status (kort betegnelse) bosiddende i (adresse: 
by/stat/provins/land)], her repræsenteret ved [(navn på juridisk repræsentant) (funktion) og/eller dennes 
bemyndigede repræsentant bosiddende i (adresse: by/stat/provins/land)], der handler som dennes juridiske 
repræsentant, foreslår og accepterer herved, at [modtagerens fulde navn og juridiske status] tiltræder 
ovenanførte tilskudsaftale som modtager med virkning fra [OPT.2 dato for tilskudsaftalens 
ikrafttrædelse] [OPT.3 [dato], hvis Kommissionen ikke modsætter sig denne anmodning inden 45 dage 
efter modtagelsen]. 
 
 
[OPT.3: Bilag: 
- ændret bilag I til tilskudsaftalen med beskrivelse af det arbejde, som den nye modtager skal udføre, 
og de nødvendige administrative og økonomiske oplysninger såsom skemaet til tilskudsaftalen.] 
 
 
 [navn på modtageren (juridisk enhed)] 
Navn på den juridisk bemyndigede repræsentant (skrevet helt ud) 
Titel på den juridisk bemyndigede repræsentant: 
Underskrift af den juridisk bemyndigede repræsentant: 
Dato: 
Organisationens stempel 
 
[navn på hovedmodtageren (juridisk enhed)] 
Navn på den juridisk bemyndigede repræsentant (skrevet helt ud) 
Titel på den juridisk bemyndigede repræsentant: 
Underskrift af den juridisk bemyndigede repræsentant: 
Dato: 
Organisationens stempel 
                                                 
1 Udfærdiget i tre eksemplarer, hvoraf et opbevares af hovedmodtageren og et af modtageren, mens 
hovedmodtageren sender det tredje til Kommissionen. 
2 Denne mulighed anvendes til modtagere, som tiltræder tilskudsaftalen ved projektets start. 
3 Denne mulighed anvendes til nye deltagere, som tiltræder tilskudsaftalen på et senere tidspunkt efter ændring af 
tilskudsaftalen som omhandlet i artikel II.35.4 (flere modtagere). 


