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 Стр  от 
Приложение № 1А
към Правилникa за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователскa и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ /Правилника за оценка/.
ДАННИ ЗА ПАРТНЬОРИТЕ
Този формуляр се попълва от партньорите в съвместен проект (данните за координатора се попълват в заявлението)
Участва в качеството си на:
Регистрация по Закона за търговския регистър:          
(за организация за научни изследвания и разпространение на знания, (например университети, научноизследователски институти)
Партньорът (когато е предприятие) по проекта , има статут на: 
. на Европейската комисия
Вашата организация / предприятие:    
Имате ли задължения, чийто срок на доброволно изпълнение е изтекъл?
Наложена ли е обезпечителна мярка за бъдещ или настоящ процес върху активи и финансови средства от имуществото ви, има ли започнато спрямо вас принудително производство по установения ред?   
(трите имена по лична карта)
Служи за уникално идентифициране на услугата при последващите действия по нейната обработка, заплащане и доставка (генерира се автоматично при подписване)
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