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FTEHIM TA' L-GĦOTJA FP7  
ANNESS V – FORMOLA B – TALBA GĦALL-ADEŻJONI TA' BENEFIĊARJU ĠDID 

FIL-FTEHIM TA' L-GĦOTJA 
 

(biex timtela minn kull entità ġuridika ġdida disposta li ssir benefiċarju) 
 
[l-isem sħiħ u l-kapaċità ġuridika tal-benefiċarju ġdid] irrappreżentat għall-fini ta' dan 
minn [(isem tar-rappreżentant ġuridiku) (kariga) [u/jew (isem ir-rappreżentant ġuridiku), 
(kariga)], jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu/tagħha/tagħhom stabbilit fi (indirizz sħiħ: 
lokalità/stat/provinċja/pajjiż)] fil-kapaċità tagħha bħala r-rappreżentant ġuridiku 
awtorizzat, b'dan titlob li ssir benefiċarju ("benefiċarju nru...") fil-ftehim ta' l-għotja nru...... 
(b'rabta mal-proġett [titlu]) konkluż bejn il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u [isem 
il-koordinatur] u taċċetta, skond id-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta' l-għotja imsemmi qabel, 
id-drittijiet u l-obbligi kollha bħala benefiċarju minn [data], sakemm il-Kummissjoni ma 
topponix din it-talba fi żmien sitt ġimgħat minn meta tirċiviha. 
 
 [isem il-koordinatur u l-kapaċità ġuridika (akronimu) stabbilit fi (indirizz sħiħ: 
lokalità/stat/provinċja/pajjiż)] irrappreżentat għall-fini ta' dan minn [isem ir-rappreżentant 
ġuridiku) (kariga) [u/jew (isem ir-rappreżentant ġuridiku), (kariga)], jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu/tagħha/tagħhom stabbilit fi (indirizz sħiħ: lokalità/stat/provinċja/pajjiż)] 
fil-kapaċità ta' rappreżentant ġuridiku awtorizzat tiegħu, b'dan jiċċertifika bħala 
rappreżentant tal-benefiċarju fil-ftehim ta' l-għotja nru...... (b'rabta mal-proġett [titlu]) li l-
konsorżju jipproponi u jaqbel ma' l-adeżjoni ta' [isem sħiħ u kapaċità ġuridika tal-
benefiċarju l-ġdid] konkluż bejn il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u [isem il-
koordinatur] fil-ftehim ta' l-għotja imsemmi qabel bħala benefiċarju mill-jum indikat hawn 
fuq. 

Dokumenti mehmuża : 

- Formoli ta' Tħejjija tal-Ftehim ta' l-Għotja mimlija kif xieraq u ffirmati mill-benefiċarju l-
ġdid. 
 
- l-Anness I tal-ftehim ta' l-għotja modifikat, li jiddeskrivi x-xogħol imwettaq mill-
benefiċarju l-ġdid; 
 
- meta l-benefiċarju l-ġdid qed jiġi propost mill-konsorzju wara sejħa kompetittiva, id-
dokumenti rekwiżiti mill-ftehim ta' l-għotja għandhom jiġu pprovduti apparti din il-
Formola.  Jekk is-sejħa kompetittiva ma saritx biex jintagħżel dan/dawn il-benefiċarju/i, il-
ġustifikazzjoni għall-għażla ta' dan/dawn il-benefiċarju/i u, fejn meħtieġ, il-ġustifikazzjoni 
għaliex ma saritx sejħa kompetittiva. 
 
Magħmul fi 3 kopji, li minnhom waħda għandha tinżamm mill-koordinatur u waħda minn 
[isem il-benefiċarju l-ġdid], u t-tielet tintbagħat lill-Kummissjoni mill-koordinatur skond l- 
l-Artikolu 8 u II.36 tal-Ftehim ta' l-Għotja. 
 
[isem tal-benefiċarju l-ġdid (entità ġuridika)] 
Isem ir-rappreżentant(i) ġuridiku(ċi): (miktub sħiħ) 
Il-firma tar-rappreżentant(i) ġuridiku(ċi): 
 
Id-data: 
It-timbru ta' l-organizzazzjoni: 
 
[isem il-koordinatur (entità ġuridika)] 
Isem ir-rappreżentant ġuridiku: (miktub sħiħ) 
Il-firma tar-rappreżentant ġuridiku: 
Id-data: 
It-timbru ta' l-organizzazzjoni: 


