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SEITSMES RAAMPROGRAMM – TOETUSLEPING  
V LISA – VORM B – UUE TOETUSESAAJA TAOTLUS TOETUSLEPINGUGA 

ÜHINEMISEKS 
 

(täidab iga uus õigussubjekt, kes soovib saada toetusesaajaks) 
 
[toetusesaaja täielik nimi ja õiguslik vorm], keda esindab (seadusliku esindaja nimi), (amet) 
[ja/või (seadusliku esindaja nimi), (amet)], või tema/nende volitatud esindaja, asutatud 
(täielik aadress: linn/maakond/riik)], kes tegutseb tema seadusliku esindajana, soovib saada 
toetusesaajaks (edaspidi „toetusesaaja nr …”) (seoses projektiga [nimi]) toetuslepingu nr 
… raames, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduste Komisjoni ja [koordinaatori nimi] vahel, ja 
nõustub alates [kuupäev] kõigi toetusesaaja õiguste ja kohustustega vastavalt eespool 
nimetatud toetuslepingule, välja arvatud juhul, kui komisjon kõnealuse taotluse kuue nädala 
jooksul alates teate kättesaamisest tagasi lükkab. 
 
 [koordinaatori täielik nimi ja õiguslik vorm (akronüüm)], asutatud (täielik aadress: 
linn/maakond/riik)], keda esindab (seadusliku esindaja nimi), (amet) [ja/või (seadusliku 
esindaja nimi), (amet)], või tema/nende volitatud esindaja, asutatud (täielik aadress: 
linn/maakond/riik)], kes tegutseb tema seadusliku esindajana, kinnitab (seoses projektiga 
[nimi]) toetuslepingu nr .… toetusesaaja esindajana, et konsortsium teeb ettepaneku [uue 
toetusesaaja täielik nimi ja õiguslik vorm] ühinemiseks toetusesaajana eespool nimetatud 
toetuslepinguga eespool nimetatud kuupäevast ja nõustub sellega. 

Lisad: 

– uue toetussaaja nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud toetuslepingu vormid; 
 
– toetuslepingu muudetud I lisa, milles kirjeldatakse uue toetusesaaja ülesandeid; 
 
– kui konsortsium teeb ettepaneku uue toetusaaja kohta pärast konkursikutse avaldamist, 
esitatakse lisaks kõnealuse vormile toetuslepinguga nõutud dokumendid.  Kui 
projektikonkurssi ei ole kõnealus(t)e toetusesaaja(te) valimiseks läbiviidud, tuleb 
kõnealus(t)e toetusesaaja(te) valikut põhjendada ja vajaduse korral põhjendada, miks 
projektikonkurssi ei toimunud. 
 
Koostatud kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb koordinaatorile ja teine [uue 
toetusesaaja nimi]-le, kolmanda eksemplari saadab koordinaator komisjonile vastavalt 
toetuselepingu artiklile 8 ja jaotisele II.36. 
 
[Uue toetusesaaja nimi (õigussubjekt)] 
Seadusliku esindaja / seaduslike esindajate nimi: (täielikult välja kirjutatud) 
Seadusliku esindaja / seaduslike esindajate allkiri: 
 
Kuupäev: 
Asutuse tempel 
 
[koordinaatori nimi (õigussubjekt)] 
Seadusliku esindaja nimi: (täielikult välja kirjutatud) 
Seadusliku esindaja allkiri: 
Kuupäev: 
Asutuse tempel 


