
ERV – príloha III 
 

FORMULÁR PRE PRISTÚPENIE PRÍJEMCU K DOHODE O GRANTE 
 

Podpora na hraničný výskum 
 

 
(vyplní každý nový právny subjekt, ktorý sa chce stať sa príjemcom dohody o grante)1 

 
[celé meno a právna forma príjemcu], na tento účel zastúpený [(meno zákonného zástupcu) (funkcia) 
alebo jej/jeho/ich splnomocnený zástupca so sídlom v (úplná adresa: mesto/štát/provincia/krajina))], 
konajúc ako jeho zákonný splnomocnený zástupca, sa týmto chce stať príjemcom dohody o 
grante ERV č. ....... (týkajúcej sa projektu [názov]) uzatvorenej medzi Komisiou Európskych 
spoločenstiev a [meno hlavného príjemcu], a v súlade s ustanoveniami uvedenej dohody o grante 
prijíma všetky práva a povinnosti príjemcu [MOŽNOSŤ2, deň, ktorým dohoda o grante vstupuje 
do platnosti] [MOŽNOSŤ3]. [dátum], ak Komisia nebude mať námietky proti tejto žiadosti do 45 dní 
od jej prijatia]. 
 
[meno hlavného príjemcu a právna forma (skratka) so sídlom v (úplná adresa: 
[mesto/štát/provincia/krajina], na tento účel zastúpený [(meno zákonného zástupcu) (funkcia) alebo 
jej/jeho/ich splnomocnený zástupca so sídlom v (úplná adresa: mesto/štát/provincia/krajina))], konajúc 
ako jeho zákonný splnomocnený zástupca, týmto navrhuje, aby [celé meno a právna forma príjemcu] 
pristúpil k prv uvedenej dohode o grante ako príjemca počnúc [MOŽNOSŤ2, dátum nadobudnutie 
platnosti dohody o grante] [MOŽNOSŤ3, [dátum], ak Komisia nebude mať proti tejto žiadosti námietky 
do 45 dní od jej prijatia]. 
 
 
[MOŽNOSŤ3 : Príloha: 
- upravená príloha I k dohode o grante opisujúca prácu, ktorú má vykonať nový príjemca, a potrebné 
administratívne a finančné informácie, ako napríklad formulár na prípravu dohody o grante. ] 
 
 
 [meno príjemcu (právneho subjektu)] 
Meno zákonne splnomocneného zástupcu: (napísané v neskrátenej podobe) 
Meno zákonne splnomocneného zástupcu: 
Podpis zákonne splnomocneného zástupcu: 
Dátum: 
Pečiatka organizácie 
 
[meno hlavného príjemcu (právneho subjektu)] 
Meno zákonne splnomocneného zástupcu: (napísané v neskrátenej podobe) 
Meno zákonne splnomocneného zástupcu: 
Podpis zákonne splnomocneného zástupcu: 
Dátum: 
Pečiatka organizácie 
                                                 
1 Vyhotovené v 3 exemplároch, z ktorých jeden si ponechá hlavný príjemca, jeden si ponechá príjemca a jeden 
exemplár zašle hlavný príjemca Komisii. 
2 Táto možnosť sa používa v prípade príjemcov pristupujúcich k dohode o grante na začiatku projektu. 
3 Táto možnosť sa využíva v prípade nových účastníkov pristupujúcich k dohode o grante v neskoršom štádiu 
projektu zmenou a doplnením dohody o grante, ako je vymedzené v článku II.35 ods. 4 (viacerí príjemcovia). 


