
EMTT – III priedas 
 

GAVĖJO PRISIJUNGIMO PRIE DOTACIJOS SUSITARIMO FORMA 
 

Parama netirtų sričių moksliniams tyrimams 
 

 
(pildo kiekvienas naujas juridinis asmuo, pageidaujantis tapti gavėju pagal dotacijos susitarimą)1 

 
[gavėjo visas pavadinimas ir juridinis statusas], pasirašant šį dokumentą atstovaujamas [(teisinio atstovo 
vardas, pavardė), (pareigos) arba jo (jos, jų) įgaliotasis atstovas, įsteigtas (visas adresas: miestas 
(regionas, provincija, šalis)], veikiantis kaip jo teisiškai įgaliotas atstovas, pageidauja tapti gavėju pagal 
Europos bendrijos Komisijos ir [pagrindinio gavėjo pavadinimas] sudarytą EMTT dotacijos susitarimą 
Nr.  …… (susijusį su projektu [pavadinimas]), ir pagal to dotacijos susitarimo nuostatas priima visas 
gavėjo teises ir pareigas nuo [GAL.2 dotacijos susitarimo įsigaliojimo dienos] [GAL.3 [data], jeigu 
Komisija, gavusi šį prašymą, per 45 dienas nepareiškia jam prieštaravimo]. 
 
[pagrindinio gavėjo pavadinimas ir juridinis statusas (santrumpa), įsteigtas (visas adresas: miestas 
(regionas, provincija, šalis)], pasirašant šį dokumentą atstovaujamas [(teisinio atstovo vardas, pavardė), 
(pareigos) arba jo (jos, jų) įgaliotasis atstovas, įsteigtas (visas adresas: miestas (valstija, provincija, 
šalis)], veikiantis kaip jo teisiškai įgaliotas atstovas, siūlo ir sutinka, kad [gavėjo visas pavadinimas ir 
juridinis statusas] prisijungtų prie ėto dotacijos susitarimo kaip gavėjas nuo [GAL.2 dotacijos susitarimo 
įsigaliojimo dienos] [GAL.3 [data], jeigu Komisija, gavusi šį prašymą, per 45 dienas nepareiškia jam 
prieštaravimo]. 
 
 
[GAL.3: pridedama: 
– pakeistas dotacijos susitarimo I priedas, kuriame pateikiamas naujo gavėjo atliktinas darbas ir būtina 
administracinė ir finansinė informacija, tokia kaip dotacijos susitarimo parengimo forma.] 
 
 
[gavėjo (teisės subjekto) pavadinimas] 
Teisiškai įgalioto atstovo vardas, pavardė: (visas vardas, pavardė) 
Teisiškai įgalioto atstovo profesinis vardas: 
Teisiškai įgalioto atstovo parašas: 
Data: 
Organizacijos antspaudas 
 
[pagrindinio gavėjo (teisės subjekto) pavadinimas] 
Teisiškai įgalioto atstovo vardas, pavardė: (visas vardas, pavardė) 
Teisiškai įgalioto atstovo profesinis vardas: 
Teisiškai įgalioto atstovo parašas: 
Data: 
Organizacijos antspaudas 

                                                 
1 Sudaryta 3 egzemplioriais, vieną iš jų saugo pagrindinis gavėjas, antrą – gavėjas, o trečią pagrindinis gavėjas 
siunčia Komisijai. 
2 Ši galimybė suteikiama gavėjams, prisijungiantiems prie dotacijos susitarimo projekto pradžioje. 
3 Ši galimybė suteikiama naujiems dalyviams, prisijungiantiems prie dotacijos susitarimo vėlesniame projekto etape, 
priimant dotacijos susitarimo pataisą, kaip nustatyta II.35.4 straipsnyje (daugiau kaip vienas gavėjas). 


