
  KP7 Subsidieovereenkomst – Bijlage V – Formulier B 
 

KP7 SUBSIDIEOVEREENKOMST 
BIJLAGE V – FORMULIER B – VERZOEK TOT TOETREDING VAN EEN 

NIEUWE BEGUNSTIGDE TOT DE SUBSIDIEOVEREENKOMST 
 

(in te vullen door elke nieuwe juridische entiteit die een begunstigde wenst te worden) 
 
[volledige naam en rechtsvorm van de begunstigde], voor deze overeenkomst 
vertegenwoordigd door [naam van de wettelijke vertegenwoordiger) (functie) [en/of (naam 
van de wettelijke vertegenwoordiger), (functie)], of haar/zijn/hun bevoegde vertegenwoordiger, 
gevestigd te (volledig adres: plaats/staat/provincie/land)], optredend als zijn wettelijk 
bevoegde vertegenwoordiger, stemt ermee in een begunstigde te worden ("begunstigde 
nr.") voor tussen de Commissie van de Europese Gemeenschappen en [naam van de 
coördinator] gesloten subsidieovereenkomst  nr. …… (met betrekking tot project [naam]) 
en aanvaardt overeenkomstig de bepalingen van voornoemde subsidieovereenkomst alle 
rechten en verplichtingen van een begunstigde met ingang van [datum], mits de Commissie 
zich niet binnen zes weken na ontvangst tegen dit verzoek verzet. 
 
[naam van de coördinator en rechtsvorm (acroniem), gevestigd te (volledig adres: 
plaats/staat/provincie/land)], voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door [naam van 
de wettelijke vertegenwoordiger) (functie) [en/of (naam van de wettelijke 
vertegenwoordiger), (functie)], of haar/zijn/hun bevoegde vertegenwoordiger, gevestigd te 
(volledig adres: plaats/staat/provincie/land)], optredend als zijn wettelijk bevoegde 
vertegenwoordiger, verklaart als vertegenwoordiger van de begunstigde voor 
subsidieovereenkomst  nr. …… (met betrekking tot project [naam]) dat het consortium het 
voorstel doet van en instemt met de toetreding van [volledige naam en rechtsvorm van de 
nieuwe begunstigde] tot voornoemde subsidieovereenkomst als begunstigde met ingang van 
bovenvermelde datum. 

Bijgevoegde documenten: 

- voorbereidende formulieren voor de subsidieovereenkomst, volledig ingevuld en 
ondertekend door de nieuwe begunstigde. 
 
- gewijzigde bijlage I bij de subsidieovereenkomst waarin de door de nieuwe begunstigde 
uit te voeren werkzaamheden worden beschreven. 
 
- document waarin de nieuwe begunstigde door het consortium naar aanleiding van een 
aanbestedingsbericht wordt voorgedragen; de door de subsidieovereenkomst vereiste 
documenten dienen naast dit formulier te worden verstrekt. Indien er geen 
aanbestedingsbericht is gepubliceerd voor de selectie van deze begunstigde(n), dient er een 
rechtvaardiging voor de selectie van deze begunstigde(n) en, indien nodig, een 
rechtvaardiging voor het niet toepassen van een aanbestedingsbericht te worden 
bijgevoegd. 
 
Opgemaakt in drievoud, waarvan één exemplaar wordt bewaard door de coördinator en één 
door [naam van de begunstigde], en waarvan het derde exemplaar door de coördinator aan 
de Commissie wordt toegezonden overeenkomstig artikelen 8 en II.36 van de 
subsidieovereenkomst. 
 
[naam van de nieuwe begunstigde (juridische entiteit)] 
Naam van de wettelijke vertegenwoordiger(s):  (voluit geschreven) 
Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger(s): 
 
Datum: 
Stempel van de organisatie 
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