
  FP7 Tilskudsaftale – Bilag V – Skema B 
 

FP7 TILSKUDSAFTALE  
BILAG V - SKEMA B – ANMODNING OM EN NY STØTTEMODTAGERS 

TILTRÆDELSE AF TILSKUDSAFTALEN 
 

(udfyldes af hver ny juridisk enhed, som er rede til at blive modtager) 
 
[den nye modtagers fulde navn og retlige status], her repræsenteret ved [(navn på juridisk 
repræsentant) (funktion) [og/eller (navn på juridisk repræsentant), (funktion)], eller dennes 
bemyndigede repræsentant bosiddende i (adresse: by/stat/provins/land)], der handler som 
dennes juridiske repræsentant, anmoder herved om at blive modtager ("modtager nr.") 
under tilskudsaftale nr. …… (i relation til projekt [titel]) indgået mellem Kommissionen for 
De Europæiske Fællesskaber og [koordinatorens navn] og accepterer i overensstemmelse 
med bestemmelserne i ovenanførte tilskudsaftale alle rettigheder og forpligtelser for en 
modtager at regne fra [dato], hvis Kommissionen ikke modsætter sig denne anmodning 
inden seks uger efter modtagelsen deraf. 
 
 [navn på koordinatoren og retlig status (kort betegnelse) med hjemsted i (adresse: 
by/stat/provins/land)], her repræsenteret ved [(navn på juridisk repræsentant) (funktion) 
[og/eller (navn på juridisk repræsentant), (funktion)], eller dennes bemyndigede 
repræsentant bosiddende i (adresse: by/stat/provins/land)], der handler som dennes 
juridiske repræsentant, bekræfter herved som repræsentant for modtageren af tilskudsaftale 
nr. ... (i tilknytning til projekt [titel), at konsortiet foreslår og godkender [fulde navn og 
retlig status for den nye modtagers] tiltrædelse af ovenanførte tilskudsaftale som modtager 
fra og med ovenanførte dato. 

Bilag: 

- Skemaer til tilskudsaftale, udfyldt og underskrevet af den nye modtager. 
 
- Ændret bilag I til tilskudsaftalen med en beskrivelse af det arbejde, den nye modtager skal 
udføre. 
 
- Hvorved konsortiet stiller forslag om den nye modtagers tiltrædelse efter en indkaldelse af 
ansøgninger, idet de af tilskudsaftalen omfattede dokumenter vedlægges dette skema.  Hvis 
der ikke gennemføres en indkaldelse af ansøgninger med henblik på udvælgelsen af den/de 
pågældende modtager/-e, vedlægges begrundelse for udvælgelsen af den/de pågældende 
modtager/-e og om nødvendigt begrundelse for ikke at have gennemført en indkaldelse af 
ansøgninger. 
 
Udfærdiget i tre eksemplarer, hvoraf et opbevares af koordinatoren og et af [navn på den 
nye modtager], og den tredje sendes til Kommissionen af koordinatoren i 
overensstemmelse med tilskudsaftalens artikel 8 og II.36 
 
[navn på den nye modtager (juridisk enhed)] 
Navn på den/de juridiske repræsentant/-er (skrevet helt ud) 
Den/de juridiske repræsentants/-ers underskrift: 
 
Dato: 
Organisationens stempel 
 
[navn på koordinatoren (juridisk enhed)] 
Navn på den juridiske repræsentant (skrevet helt ud): 
Den juridiske repræsentants underskrift: 
Dato: 
Organisationens stempel 


