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GRANTOVÁ DOHODA 7RP 
PŘÍLOHA V – FORMULÁŘ B – ŽÁDOST NOVÉHO PŘÍJEMCE O 

PŘISTOUPENÍ KE GRANTOVÉ DOHODĚ 
 

(vyplní každý nový právní subjekt, který se chce stát příjemcem) 
 
[celé jméno a právní forma nového příjemce] zastoupený pro účely tohoto dokumentu 
[jméno zákonného zástupce) (funkce) [a/nebo (jméno zákonného zástupce), (funkce)] nebo 
jeho/její/jejich zplnomocněný zástupce sídlící v (úplná adresa: město / stát / provincie / 
země)], který jedná jako zákonný zplnomocněný zástupce, žádá o to, aby se mohl stát 
příjemcem („příjemcem č.  “) grantové dohody č. …… (týkající se projektu [název]) 
uzavřené mezi Komisí Evropských Společenství a [jméno koordinátora] a v souladu 
s ustanoveními výše uvedené grantové dohody přijímá všechna práva a povinnosti příjemce 
počínaje dnem [datum], pokud Komise nezamítne tuto žádost do šesti týdnů po jejím 
obdržení. 
  
 
[jméno koordinátora a právní forma (zkratka) se sídlem v (úplná adresa: město / stát / 
provincie / země)] zastoupený za účelem tohoto dokumentu [(jméno zákonného zástupce), 
(funkce) [a/nebo (jméno zákonného zástupce), (funkce)] nebo jeho/její/jejich zplnomocněný 
zástupce sídlící v (úplná adresa: město / stát / provincie / země)] jednající jako zákonný 
zplnomocněný zástupce potvrzuje jakožto zástupce příjemce grantové dohody č. …… 
(týkající se projektu [název]), že konsorcium navrhuje a schvaluje přistoupení [celé jméno 
a právní forma nového příjemce] k výše uvedené grantové dohodě jako příjemce počínaje 
výše uvedeným dnem. 

Přílohy: 

– formuláře pro přípravu grantové dohody řádně vyplněné a podepsané novým příjemcem. 
 
– upravená příloha I grantové dohody popisující práci, kterou má provést nový příjemce. 
 
– jestliže nového příjemce navrhne konsorcium po vyhlášení soutěže, potom se kromě 
tohoto formuláře předkládají dokumenty požadované podle grantové dohody. Pokud se 
za účelem vybrání tohoto příjemce/těchto příjemců neuskutečnila soutěž, zdůvodnění 
výběru tohoto příjemce/těchto příjemců a v případě potřeby zdůvodnění toho, proč nebyla 
soutěž vyhlášena. 
 
Vyhotoveno ve třech opisech, z nichž si jeden ponechává koordinátor, jeden [jméno 
nového příjemce] a třetí zasílá koordinátor Komisi v souladu s články 8 a II.36 grantové 
dohody. 
 
[jméno nového příjemce (právního subjektu)] 
Jméno zákonného zástupce/zákonných zástupců: (v plném znění) 
Podpis zákonného zástupce/zákonných zástupců: 
 
Datum: 
Razítko organizace 
 
[jméno koordinátora (právního subjektu)] 
Jméno zákonného zástupce: (v plném znění) 
Podpis zákonného zástupce: 
Datum: 
Razítko organizace 


