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HETEDIK KERETPROGRAM, TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS  
V. MELLÉKLET – B. FORMANYOMTATVÁNY – KÉRELEM EGY ÚJ 

KEDVEZMÉNYEZETTNEK A TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁSHOZ VALÓ 
CSATLAKOZÁSÁRA 

 
(minden olyan jogalanynak ki kell töltenie, aki új kedvezményezetté kíván válni) 

 
[az új kedvezményezett teljes neve és jogi formája] (képviselője e megállapodás 
tekintetében [(a törvényes képviselő neve) (beosztása) [és/vagy (törvényes képviselő neve), 
(beosztása)] vagy meghatalmazott képviselője, amelynek székhelye (teljes cím: város/ 
tartomány/ ország)], aki meghatalmazott törvényes képviselőjeként jár el), ezúton kérelmet 
nyújt be azzal a céllal, hogy az Európai Közösségek Bizottsága és a [a koordinátor neve] 
között létrejött, …… sz. ([megnevezés] projektre vonatkozó) támogatási megállapodás 
kedvezményezettjévé váljon (a továbbiakban: … sz. kedvezményezett), és a fent említett 
támogatási megállapodás rendelkezéseivel összhangban [dátum]-tól/től kezdődően 
elfogadja a kedvezményezettre vonatkozó valamennyi jogot és kötelezettséget, amennyiben 
a Bizottság a kérelem átvételétől számított hat héten belül nem emel kifogást ezzel 
szemben. 
 
 [a koordinátor neve és jogi formája (rövidítve) (székhelye (teljes cím: város/ tartomány/ 
ország)], képviselője e megállapodás tekintetében [(a törvényes képviselő neve) (beosztása) 
[és/vagy (törvényes képviselő neve), (beosztása)] vagy meghatalmazott képviselője, 
székhelye (teljes cím: város/ tartomány/ ország)], aki meghatalmazott törvényes 
képviselőjeként jár el), a …… sz., ([megnevezés] projektre vonatkozó] támogatási 
megállapodás kedvezményezettjének képviselőjeként ezúton igazolja, hogy a konzorcium 
javasolja [az új kedvezményezett teljes neve és jogi formája] kedvezményezettként történő 
csatlakozását az említett támogatási megállapodáshoz a fent említett időponttól kezdődően, 
és egyetért azzal. 

Mellékletek: 

- a támogatási megállapodás előkészítő nyomtatványai, amelyeket az új kedvezményezett 
megfelelően kitöltött és aláírt; 
 
- a támogatási megállapodás módosított I. melléklete, amely az új kedvezményezett által 
elvégzendő munkát írja le; 
 
- amennyiben az új kedvezményezettre a konzorcium versenyfelhívást követően tett 
javaslatot, e nyomtatvány mellett be kell nyújtani a támogatási megállapodásban előírt 
dokumentumokat is. Amennyiben e kedvezményezett(ek) kiválasztása nem versenyfelhívás 
útján történt, indokolni kell e kedvezményezett(ek) kiválasztását, továbbá szükséges esetben 
azt, hogy miért nem alkalmaztak versenyfelhívást. 
 
Készült három példányban, amelyből egy-egy példány a koordinátornál és [az új 
kedvezményezett neve]-nál/-nél marad, egyet pedig a koordinátor a támogatási 
megállapodás 8. és II.36. cikkével összhangban megküld a Bizottságnak. 
 
[az új kedvezményezett (jogalany) neve] 
Törvényes képviselő(k) neve: (teljesen kiírva) 
Törvényes képviselő(k) aláírása: 
 
Időpont: 
A szervezet bélyegzője 
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