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Sporazum o dodelitvi sredstev v okviru 7OP  
PRILOGA V – OBRAZEC B – PROŠNJA ZA PRISTOP NOVEGA UPRAVIČENCA 

K SPORAZUMU O DODELITVI SREDSTEV 
 

(izpolni vsak nov pravni subjekt, ki želi postati upravičenec) 
 
[polno ime in pravna oblika novega upravičenca], ki ga zastopa [(ime zakonitega 
zastopnika (funkcija) [in/ali (ime zakonitega zastopnika), (funkcija)] ali njen/njegov/njihov 
pooblaščeni zastopnik s sedežem v (polni naslov: mesto/provinca/država)] v funkciji 
njegovega zakonitega pooblaščenega zastopnika, vlaga prošnjo, da bi postal upravičenec 
(„št. upravičenca…“) v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št.…(v zvezi s projektom 
[naslov]), sklenjenega med Komisijo Evropskih skupnosti in [ime koordinatorja], ter v 
skladu z določbami zgoraj navedenega sporazuma o dodelitvi sredstev od [datum] sprejema 
vse pravice in obveznosti upravičenca, če Komisija temu ne nasprotuje v šestih tednih od 
prejema te prošnje. 
 
 [ime koordinatorja in pravna oblika (okrajšava) s sedežem v (polni naslov: 
mesto/provinca/država)], ki ga zastopa [(ime zakonitega zastopnika (funkcija) [in/ali (ime 
zakonitega zastopnika), (funkcija)] ali njen/njegov/njihov pooblaščeni zastopnik s sedežem 
v (polni naslov: mesto/provinca/država)] v funkciji njegovega zakonitega pooblaščenega 
zastopnika, kot zastopnik upravičenca v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št…. (v 
zvezi s projektom [naslov]) potrjuje, da konzorcij predlaga in se strinja s pristopom [polno 
ime in pravna oblika novega upravičenca] kot upravičenca od zgoraj navedenega datuma k 
zgoraj navedenemu sporazumu o dodelitvi sredstev. 

Priloge: 

– pripravljalni obrazci v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev, ki jih ustrezno izpolni in 
podpiše nov upravičenec. 
 
– spremenjena Priloga I k sporazumu o dodelitvi sredstev, ki opisuje delo, ki ga mora 
opraviti novi upravičenec. 
 
– če konzorcij predlaga novega upravičenca na podlagi odprtega razpisa, se poleg tega 
obrazca predložijo dokumenti, ki se zahtevajo v sporazumu o dodelitvi sredstev. Če 
upravičenec(-nci) ni(-so) bil(-i) izbran(-i) na podlagi odprtega razpisa, je treba izbor tega 
(teh) upravičenca(-ev) utemeljiti in po potrebi tudi utemeljiti, zakaj ni bil uporabljen odprti 
razpis. 
 
Izdelano v 3 izvodih, od katerih enega obdrži koordinator in enega [ime upravičenca], 
tretjega pa koordinator pošlje Komisiji v skladu s členoma 8 in II.36 sporazuma o dodelitvi 
sredstev. 
 
[ime novega upravičenca (pravni subjekt)] 
Ime zakonitega(-ih) zastopnika(-ov): (izpisano v celoti) 
Podpis zakonitega(-ih) zastopnika(-ov): 
 
Datum: 
Žig organizacije 
 
[ime koordinatorja (pravni subjekt)] 
Ime zakonitega zastopnika: (izpisano v celoti) 
Podpis zakonitega zastopnika: 
Datum: 
Žig organizacije 


