Eżempju tal-formola online ta' applikazzjoni għall-patroċinju
Dan l-eżempju tal-formola online ta' applikazzjoni għall-patroċinju jgħinek tipprepara l-applikazzjoni tiegħek.
Il-partijiet kollha li jidhru fil-formola online jintwerew fl-eżempju biex ikollok stampa sħiħa dwar
x'informazzjoni hija rikjesta. Jekk tippreferi tibgħat l-applikazzjoni tiegħek għall-patroċinju bil-posta, jekk
jogħġbok stampa din il-formola tal-patroċinju, imliha u ehmiżha mal-fajl tal-patroċinju tiegħek, jew inkella ħu
ħsieb li fl-ittra ta' talba tiegħek tinkludi l-informazzjoni kollha mitluba fil-formola. Nirringrazzjawk li
kkuntattjajtna!
INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR L-ORGANIZZATUR
Titolu
Kunjom
Isem
email
Organizazzjoni (jekk applikabbli)
Indirizz postali
Codiċi postali
Lokalità
Pajjiż
Numru telefoniku
Websajt

INFORMAZZJONI DWAR L-AVVENIMENT
Titolu
Data tal-bidu
Data tat-tmiem
Post(ijiet)
Avveniment mhux għal skop ta' qligħ
¨

IVA

¨

LE

Jekk hemm bżonn, fisser fid-dettal in-natura mhux għal skop ta' qligħ tal-avveniment

Kopertura ġeografika tal-parteċipanti
¨

Internazzjonali

¨

Ewropea

¨

Nazzjonali

¨

Reġjonali

¨

Lokali

Objettiv u deskrizzjoni tal-proġett: jekk jogħġbok, spjega r-rilevanza tal-avveniment tiegħek għall-objettivi u l-attivitajiet tal-Parlament
Ewropew u/jew tal-Unjoni Ewropea(massimu ta' 1500 karattru)

Programm

Parteċipanti u udjenza intenzjonata(Pereżempju: riċerkaturi/xjenzjati/akkademiċi, għalliema/edukaturi/ħarrieġa, studenti/żgħażagħ,
politiċi/min jieħu d-deċiżjonijiet/uffiċjali pubbliċi, soċjetà ċivili/organizzazzjonijiet mhux governattivi)

VIŻIBILITÀ
Jekk jogħġbok indika fuq liema komunikazzjoni/materjal promozzjonali kieku jintuża l-logo tal-PE(Pereżempju: fuljetti, ittri ta'
stedina, programmi stampati, banners, websajts)

Jekk jogħġbok iddeskrivi fid-dettall il-viżibilità medjatika li se jkollu l-avveniment tiegħek

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI
Aktar dettalji(tista' tuża dan l-ispazju biex iżżid kwalunkwe informazzjoni oħra dwar l-avveniment tiegħek u/jew, jekk tixtieq, tikteb
messaġġ lill-President tal-Parlament Ewropew biex tgħid għalfejn taħseb li l-avveniment tiegħek għandu jingħata patroċinju)

Diġà rċevejt il-patroċinju tal-Parlament Ewropew fl-imgħoddi?
¨

IVA

¨

LE

Jekk iva, jekk jogħġbok indika kull okkażjoni

Ingħata jew intalab xi patroċinju ieħor minn persuni jew entitajiet oħra proprju għal dan l-avveniment?
¨

IVA

¨

LE

Jekk iva, jekk jogħġbok indika l-isem/ismijiet u jekk il-patroċinju hux ikkonfermat jew le

L-organizzazzjoni tiegħek hi rreġistrata fir-Reġistru tat-Trasparenza?
¨

IVA

¨

LE

IBQA' KONNESS
¨ Nixtieq nirċievi informazzjoni rigward l-attivitajiet organizzati mill-Parlament Ewropew.
Tista' tagħżel li tieqaf tirċievi din l-informazzjoni fi kwalunkwe mument billi tikteb lill-Uffiċċju ta' Informazzjoni fil-pajjiż ta' residenza
tiegħek.

