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SEITSEMÄS PUITEOHJELMA – AVUSTUSSOPIMUS   
LIITE V – LOMAKE B – UUDEN RAHOITUKSEN SAAJAN 

AVUSTUSSOPIMUKSEEN LIITTYMISTÄ KOSKEVA PYYNTÖ 
 

(jokainen rahoituksen saajaksi hakeva uusi oikeussubjekti täyttää) 
 
[Rahoituksen saajan täydellinen nimi ja oikeudellinen muoto], laillisesti valtuutettuna 
edustajanaan [(laillisen edustajan nimi), (asema) [ja/tai (laillisen edustajan nimi), (asema)] 
tai tämän/näiden valtuuttama edustaja, jonka kotipaikka on (täydellinen osoite: 
kaupunki/osavaltio/lääni/maa)], pyytää saada liittyä rahoituksen saajana (’rahoituksen 
saaja nro […]’) Euroopan yhteisöjen komission ja [koordinaattorin nimi)] väliseen 
(hanketta [nimi] koskevaan) avustussopimukseen nro […] ja hyväksyy mainitun 
avustussopimuksen määräysten mukaisesti kaikki rahoituksen saajan oikeudet ja 
velvollisuudet [päivämäärä] alkaen edellyttäen, että komissio ei vastusta tätä pyyntöä 
kuuden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. 
 
[Koordinaattorin nimi ja oikeudellinen muoto (lyhytnimi), jonka kotipaikka on (täydellinen 
osoite: kaupunki/osavaltio/lääni/maa)], laillisesti valtuutettuna edustajanaan [(laillisen 
edustajan nimi), (asema) [ja/tai (laillisen edustajan nimi), (asema)] tai tämän/näiden 
valtuuttama edustaja, jonka kotipaikka on (täydellinen osoite: 
kaupunki/osavaltio/lääni/maa)], todistaa (hanketta [nimi] koskevan) avustussopimuksen 
nro […] rahoituksen saajan edustajana, että konsortio ehdottaa ja hyväksyy, että [uuden 
rahoituksen saajan täydellinen nimi ja oikeudellinen muoto] liittyy mainittuun 
avustussopimukseen rahoituksen saajana edellä mainitusta päivästä alkaen. 

Liitteet: 

– uuden rahoituksen saajan täyttämät ja allekirjoittamat lomakkeet avustussopimukseen 
liittymistä varten  
 
– avustussopimuksen päivitetty liite I, joka sisältää kuvauksen uuden rahoituksen saajan 
suorittamasta työstä 
 
– jos konsortio ehdottaa uutta rahoituksen saajaa tarjouskilpailun perusteella, tämän 
lomakkeen lisäksi on esitettävä avustussopimuksessa edellytetyt asiakirjat. Jos rahoituksen 
saajan (rahoituksen saajien) valitsemiseksi ei ole järjestetty tarjouskilpailua, on esitettävä 
perusteet rahoituksen saajan (rahoituksen saajien) valinnalle ja tarvittaessa syyt siihen, 
miksi tarjouskilpailua ei ole järjestetty.  
 
Tehty kolmena kappaleena, joista yksi annetaan koordinaattorin ja toinen [uuden 
rahoituksen saajan nimi] haltuun ja joista kolmannen koordinaattori toimittaa komissiolle 
avustussopimuksen 8 artiklan ja II.36 artiklan mukaisesti.  
 
[uuden rahoituksen saajan nimi (oikeussubjekti)] 
Laillisen edustajan (edustajien) nimi: (täydellinen nimi) 
Laillisen edustajan (edustajien) allekirjoitus: 
 
Päiväys: 
Organisaation leima: 
 
[koordinaattorin nimi (oikeussubjekti)] 
Laillisen edustajan nimi: (täydellinen nimi) 
Laillisen edustajan allekirjoitus: 
Päiväys: 
Organisaation leima: 


