
 

 

Exempel på onlineansökan om stöd 
Det här exemplet på en onlineansökan om stöd hjälper dig att förbereda din egen ansökan. Alla fält som 
förekommer i onlineformuläret finns även med i det här exemplet, så att du kan se vilka uppgifter du behöver 
lämna. Föredrar du att skicka in din ansökan via post kan du antingen skriva ut ansökningsformuläret, fylla i 
det och skicka det tillsammans med dina andra handlingar, eller så kan du se till att ditt ansökningsbrev 
innehåller alla uppgifter som du måste lämna enligt ansökningsformuläret. Tack för att du kontaktade oss! 

ALLMÄNNA UPPGIFTER OM ORGANISATÖREN 

Titel 

Efternamn  

Förnamn  

E-post 

Organisationens adress (i förekommande fall) 

Postnummer 

Ort 

Land 

Telefon 

Organisatörens/organisationens webbplats (i förekommande fall) 

UPPGIFTER OM EVENEMANGET 

Titel 

Startdatum  

Slutdatum  

 Härmed intygar jag att om det evenemang som jag ansöker om stöd för inleds mindre än 2 månader från och med i dag 
(inlämning av webbformuläret) kan stöd nekas på grund av att ansökan kommit in försent, även om den är förenlig med alla 
andra regler som styr Europaparlamentets stödverksamhet.  
Utdrag ur reglerna, artikel 3.1: ”Ansökningarna ska tas emot av talmannen minst två månader innan evenemanget ska 
inledas.” 

Plats(er) (ange stad/städer och land/länder) 

Evenemangets webbplats (i förekommande fall): 

Ideellt/icke-kommersiellt evenemang: ange om ditt evenemang är av kommersiell natur eller genomförs i ett kommersiellt syfte och har 
som mål att marknadsföra eller främja varumärken och/eller kommersiell verksamhet, vare sig den är omedelbar eller förväntad, direkt 
eller indirekt, t.ex. genom att ta ut oskäligt höga avgifter för deltagande i evenemanget eller genom att visa priser eller kommersiella 
logotyper. 

 JA 

 NEJ 

Ytterligare uppgifter, om så krävs, för att styrka evenemangets ideella/icke-kommersiella natur  

Deltagarnas geografiska spridning 

 Internationella deltagare 

 Europeiska deltagare 

 Nationella deltagare 

 Regionala deltagare 

 Lokala deltagare 

 



 

 

Syften med och beskrivning av projektet: Förklara varför ditt evenemang är av relevans för Europaparlamentets och/eller 
Europeiska unionens mål, politik och verksamhet, och motivera på vilket sätt evenemanget uppmärksammar 
Europaparlamentets eller Europeiska unionens roll och bidrag till, eller prioriteringar inom, det berörda området (upp till 
1 500 tecken) 

Program: redogör för huvudämnena och, om det är relevant, talarlistan.  

Ange deltagare och målgrupp (exempelvis forskare/vetenskapsmän/akademiker, lärare/utbildare/instruktörer, 
studenter/ungdomar, politiker/beslutsfattare/statstjänstemän, civilsamhället/icke-statliga organisationer) 

SYNLIGHET 

Ange på vilket kommunikations-/marknadsföringsmaterial som Europaparlamentets särskilt framtagna logotyp för stöd 
kommer att användas (exempelvis foldrar, inbjudningar, tryckta program, affischer och webbplatser) 

Ange evenemanget förväntade synlighet i medierna 

MER INFORMATION 

Mer information (använd detta utrymme om du vill lägga till annan information om ditt evenemang och/eller om du vill 
skriva ett meddelande till Europaparlamentets talman där du anger varför du anser att ditt evenemang bör få stöd; ange 
här om ditt evenemang stöds av en ledamot av Europaparlamentet, eller om en ledamot kommer att delta i evenemanget) 

Har du tidigare mottagit denna typ av stöd från Europaparlamentet? 

 JA 

 NEJ 

Om ja, ange varje enskilt tillfälle (datum och evenemangets/evenemangens namn): 

Har andra personer eller organisationer fått eller ansökt om annat stöd för detta evenemang? 

 JA 

 NEJ 

Om ja, ange namn och om stödet har beviljats eller inte: 

Är din organisation med i öppenhetsregistret? 

 JA 

 NEJ 

FÖRSÄKRAN OM EFTERLEVNAD AV DE TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSERNA FÖR EUROPAPARLAMENTETS 
STÖDVERKSAMHET (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/sv-rules-
governing-patronage-by-ep-19970609.pdf); om villkoren för stödberättigande inte uppfylls kan talmannen när 
som helst dra tillbaka beslutet att bevilja stöd till ett evenemang. 

 JA 

 NEJ 

HÅLL KONTAKTEN 

 Jag vill få information om aktiviteter som anordnas av Europaparlamentet. 

Du kan när som helst avbryta prenumerationen genom att skicka ett meddelande till parlamentets förbindelsekontor i ditt 
hemland. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/sv-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/sv-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf

