Model de formular online de solicitare a patronajului
Acest model de formular online de solicitare a patronajului vă este pus la dispoziție pentru a vă ajuta să vă
pregătiți cererea. Toate rubricile din cadrul formularului online se regăsesc în model, oferindu-vă o imagine
de ansamblu cu privire la informațiile solicitate. Dacă preferați să trimiteți solicitarea de acordare a
patronajului prin poștă, vă rugăm fie să imprimați formularul de solicitare a patronajului, să îl completați și
să îl anexați la dosarul de solicitare a patronajului, fie să vă asigurați că includeți în cadrul scrisorii
dumneavoastră de solicitare toate informațiile prevăzute în formular. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați
contactat!
INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL
Titlu
Nume
Prenume
E-mail
Organizaţie (dacă este cazul)
Adresa poştală
Cod poştal
Localitate
Ţară
Telefon
Site internet

INFORMAŢII PRIVIND MANIFESTAREA
Titlu
Data de începere
Data de încheiere
Locul (locurile) de desfăşurare
Manifestare nonprofit
¨

DA

¨

NU

Oferiţi, dacă este necesar, mai multe informaţii în legătură cu caracterul nonprofit al manifestării

Acoperirea geografică a participanţilor
¨

Internaţională

¨

Europeană

¨

Naţională

¨

Regională

¨

Locală

Obiectivul şi descrierea proiectului: vă rugăm să explicaţi relevanţa manifestării dumneavoastră pentru obiectivele şi activităţile
Parlamentului European şi/sau ale Uniunii Europene(maximum 1 500 de caractere)

Program

Participanţi şi public-ţintă(Exemple: cercetători/oameni de ştiinţă/cadre universitare, cadre didactice/educatori/formatori,
studenţi/tineri, politicieni/factori de decizie/funcţionari publici, societatea civilă/ONG-uri)

VIZIBILITATE
Vă rugăm să precizaţi care sunt materialele de comunicare/promoţionale care vor include logoul PE(Exemple: broşuri, scrisori de
invitaţie, programe tipărite, bannere, site-uri internet)

Vă rugăm să furnizaţi mai multe detalii despre vizibilitatea media a manifestării

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Alte detalii(Puteţi utiliza acest spaţiu pentru a adăuga orice altă informaţie referitoare la evenimentul dumneavoastră şi / sau dacă
doriţi, pentru a trimite un mesaj Preşedintelui Parlamentului European în care să precizaţi motivele pentru care consideraţi că ar
trebui să se acorde patronajul Parlamentului evenimentului dumneavoastră).

Aţi beneficiat deja, cu altă ocazie, de patronajul Parlamentului European?
¨

DA

¨

NU

Dacă da, vă rugăm să precizaţi cu ce ocazie

A fost obţinut sau solicitat orice alt patronaj din partea altor persoane sau organisme pentru această manifestare?
¨

DA

¨

NU

Dacă da, vă rugăm să indicaţi numele acestora şi dacă patronajul a fost sau nu confirmat

Este organizaţia dvs. înscrisă în Registrul de transparenţă?
¨

DA

¨

NU

RĂMÂNEŢI CONECTAT
¨ Doresc să primesc informaţii despre activităţile organizate de Parlamentul European.
Puteţi anula în orice moment această abonare, adresându-vă în scris Biroului de Informare din ţara dvs de reşedinţă.

