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DOHODA O GRANTE 7RP  
PRÍLOHA V - FORMULÁR B – ŽIADOSŤ O PRISTÚPENIE NOVÉHO 

PRÍJEMCU K DOHODE O GRANTE  
 

(vyplní každý nový právny subjekt, ktorý sa chce stať príjemcom) 
 
[celé meno a právna forma nového príjemcu], na tento účel zastúpený [meno zákonného 
zástupcu) (funkcia) [a/alebo (meno zákonného zástupcu), (funkcia)], alebo jej/jeho/ich 
oprávnený zástupca so sídlom v (úplná adresa: mesto/štát/provincia/krajina)], konajúc ako 
jeho splnomocnený zákonný zástupca, týmto žiada, aby sa stal príjemcom (ďalej len 
„príjemca č. ...“) dohody o grante č. …… (týkajúcej sa projektu [názov]) uzatvorenej 
medzi Komisiou Európskych spoločenstiev a [meno koordinátora] a odo dňa [dátum] 
prijíma v súlade s ustanoveniami uvedenej dohody o grante všetky práva a povinnosti 
príjemcu, pokiaľ Komisia k tejto žiadosti nevznesie námietky do 6 týždňov od jej prijatia. 
 
[názov koordinátora a právna forma (skratka) so sídlom v (úplná adresa: 
mesto/štát/provincia/krajina)], na tento účel zastúpený [(meno zákonného zástupcu), 
(funkcia) [a/alebo (meno zákonného zástupcu), (funkcia)], alebo jej/jeho/ich splnomocnený 
zástupca so sídlom v (úplná adresa: mesto/štát/provincia/krajina)], konajúc ako jeho 
splnomocnený zákonný zástupca, týmto ako zástupca príjemcu dohody o grante č. …… 
(týkajúcej sa projektu [názov]) osvedčuje, že konzorcium navrhuje, a súhlasí s pristúpením 
[celé meno a právna forma nového príjemcu] ako príjemcu k uvedenej dohode o grante od 
uvedeného dátumu.  

Prílohy: 

- formuláre na prípravu dohody o grante náležite vyplnené a podpísané novým príjemcom, 
 
- upravená príloha I k dohode o grante opisujúca prácu, ktorú má vykonať nový príjemca,  
 
- ak nového príjemcu navrhuje konzorcium po vyhlásení súťaže, potom sa okrem toho 
formulára predložia dokumenty požadované podľa dohody o grante. Ak sa na účel výberu 
tohto/týchto príjemcu(-ov) neuskutočnila súťaž, zdôvodniť výber tohto/týchto príjemcu(-
ov) a v prípade potreby zdôvodniť, prečo sa nevyhlásila súťaž.  
 
Vyhotovené v 3 exemplároch, z ktorých jeden si ponechá koordinátor a jeden [meno 
nového príjemcu], a tretí exemplár pošle koordinátor Komisii v súlade s článkami 8 a II.36 
dohody o grante.  
 
[Meno nového príjemcu (právneho subjektu)] 
Meno zákonného(-ých) zástupcu(-ov): (napísať v plnom znení) 
Podpis zákonného(-ých) zástupcu(-ov): 
 
Dátum: 
Pečiatka organizácie  
 
[Meno koordinátora (právneho subjektu)] 
Meno zákonného zástupcu: (napísať v plnom znení) 
Podpis zákonného zástupcu: 
Dátum: 
Pečiatka organizácie  


