
ERC – Bijlage III 
 

FORMULIER VOOR DE TOETREDING VAN EEN BEGUNSTIGDE TOT DE 
SUBSIDIEOVEREENKOMST 

 
Steun aan grensverleggend onderzoek 

 
 
(in te vullen door elke nieuwe juridische entiteit die bereid is begunstigde van de subsidieovereenkomst te 

worden)1 
 
[volledige naam en rechtsvorm van de begunstigde], voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door 
[(naam van de wettelijke vertegenwoordiger) (functie) of haar/zijn/hun bevoegde vertegenwoordiger, 
gevestigd te (volledig adres: plaats/staat/provincie/land))], optredend als zijn wettelijk bevoegde 
vertegenwoordiger, is bereid een begunstigde te worden voor tussen de Commissie van de Europese 
Gemeenschap en [naam van de hoofdbegunstigde] gesloten ERC-subsidieovereenkomst nr. …… (met 
betrekking tot project [naam]) en aanvaardt overeenkomstig de bepalingen van voornoemde 
subsidieovereenkomst alle rechten en verplichtingen van een begunstigde met ingang van [OPT.2 datum 
waarop de subsidieoverkomst in werking treedt] [OPT.3 [datum] mits de Commissie zich niet binnen 45 
dagen na ontvangst tegen dit verzoek verzet]. 
 
[naam van de hoofdbegunstigde en rechtsvorm (acroniem), gevestigd te (volledig adres: 
plaats/staat/provincie/land)], voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door [(naam van de wettelijke 
vertegenwoordiger) (functie) of haar/zijn/hun bevoegde vertegenwoordiger, gevestigd te (volledig adres: 
plaats/staat/provincie/land))], optredend als zijn wettelijk bevoegde vertegenwoordiger, draagt voor en 
stemt in met de toetreding van [volledige naam en rechtsvorm van de begunstigde] tot voornoemde 
subsidieovereenkomst als begunstigde met ingang van [OPT.2 datum waarop de subsidieoverkomst in 
werking treedt] [OPT.3 [datum] mits de Commissie zich niet binnen 45 dagen na ontvangst tegen dit 
verzoek verzet]. 
 
 
[OPT.3 : Bijlage: 
- gewijzigde bijlage I bij de subsidieovereenkomst met een beschrijving van de werkzaamheden die door 
de nieuwe begunstigde moeten worden uitgevoerd alsmede de noodzakelijke administratieve en financiële 
informatie, zoals het voorbereidende formulier voor de subsidieovereenkomst.] 
 
 
 [naam van de begunstigde (juridische entiteit)] 
Naam van de wettelijk bevoegde vertegenwoordiger: (voluit geschreven) 
Titel van de wettelijk bevoegde vertegenwoordiger: 
Handtekening van de wettelijk bevoegde vertegenwoordiger: 
Datum: 
Stempel van de organisatie 
 

                                                 
1 Opgemaakt in drievoud, waarvan één exemplaar wordt bewaard door de hoofdbegunstigde en één door de 
begunstigde, en waarvan het derde exemplaar door de hoofdbegunstigde aan de Commissie wordt toegezonden. 
2 Deze optie is bedoeld voor begunstigden die bij de aanvang van het project tot de subsidieovereenkomst toetreden. 
3 Deze optie is bedoeld voor nieuwe deelnemers die in een latere fase van het project tot de subsidieovereenkomst 
toetreden vanwege wijziging van de subsidieovereenkomst als nader omschreven in artikel  II.35.4 (meerdere 
begunstigden). 



[naam van de hoofdbegunstigde (juridische entiteit)] 
Naam van de wettelijk bevoegde vertegenwoordiger: (voluit geschreven) 
Titel van de wettelijk bevoegde vertegenwoordiger: 
Handtekening van de wettelijk bevoegde vertegenwoordiger: 
Datum: 
Stempel van de organisatie 


