
EFR – Bilaga III 
 

FORMULÄR FÖR ANSLUTNING AV STÖDMOTTAGARE TILL BIDRAGSAVTALET 
 

Stöd till spetsforskning 
 

 
(ifylles av varje ny rättslig enhet som önskar bli stödmottagare inom ramen för bidragsavtalet)1 

 
[stödmottagarens fullständiga namn och juridiska form], här företrädd av [(det juridiska ombudets namn) 
(befattning) eller hans/hennes/deras befullmäktigade ombud, etablerad i (fullständig adress: 
ort/stat/provins/land))] i egenskap av befullmäktigat juridiskt ombud, önskar härmed bli stödmottagare 
inom ramen för det EFR-bidragsavtal nr°…… (avseende projektet [titel]) som ingåtts mellan Europeiska 
gemenskapernas kommission och [huvudstödmottagarens namn] och godkänner i enlighet med 
bestämmelserna i ovannämnda bidragsavtal samtliga rättigheter och skyldigheter för stödmottagare från 
och med den [ALT2. datum då bidragsavtalet träder i kraft] [ALT3. [datum], såvida inte kommissionen 
avslår denna ansökan inom 45 dagar efter mottagandet]. 
 
[huvudstödmottagarens namn och juridiska form (förkortning) etablerad i (fullständig adress: 
ort/stat/provins/land], här företrädd av [(det juridiska ombudets namn) (befattning) eller 
hans/hennes/deras befullmäktigade ombud, etablerad i (fullständig adress: ort/stat/provins/land))] i 
egenskap av befullmäktigat juridiskt ombud föreslår och samtycker härmed till att [den nya 
stödmottagarens fullständiga namn och juridiska form] ansluts till ovannämnda bidragsavtal som 
stödmottagare från och med [ALT.2 datum då bidragsavtalet träder i kraft] [ALT.3 [datum], såvida inte 
kommissionen avslår denna ansökan inom 45 dagar efter mottagandet]. 
 
 
[ALT.3: Bilaga: 
- Ändrad bilaga I till bidragsavtalet med en beskrivning av det arbete som den nya stödmottagaren skall 
utföra och nödvändig administrativ och finansiell information, t.ex. ansökningsformuläret avseende 
bidragsavtal. ] 
 
 
 [stödmottagarens namn (rättslig enhet)] 
Det befullmäktigade juridiska ombudets namn: (fullständigt namn) 
Det befullmäktigade juridiska ombudets titel: 
Det befullmäktigade juridiska ombudets underskrift: 
Datum: 
Organisationens stämpel 
 
[huvudstödmottagarens namn (rättslig enhet)] 
Det befullmäktigade juridiska ombudets namn: (fullständigt namn) 
Det befullmäktigade juridiska ombudets titel: 
Det befullmäktigade juridiska ombudets underskrift: 
Datum: 

                                                 
1 Upprättas i tre kopior, varav en skall behållas av huvudstödmottagaren och en av stödmottagaren. Den tredje 
kopian skall sändas till kommissionen av huvudstödmottagaren. 
2 Detta alternativ används för stödmottagare som ansluter sig till bidragsavtalet när projektet inleds. 
3 Detta alternativ används för nya deltagare som ansluter sig till bidragsavtalet i ett senare skede av projektet genom 
ändring av bidragsavtalet enligt artikel II.35.4 (flera stödmottagare). 



Organisationens stämpel 


