
 

 

Patrooniks palumise e-taotluse näidisvorm 
E-taotluse näidisvorm aitab teil patrooniks palumise taotlust koostada. Kuna näidises on esitatud kõik 
elektroonilises vormis esinevad väljad, saate ülevaate kogu nõutavast teabest. Kui eelistate saata taotluse 
postiga, siis kas printige taotlusvorm välja, täitke see ära ja lisage patrooniks palumise taotluse dokumentidele 
või veenduge, et teie taotluskiri sisaldab kogu teavet, mida vormis küsitakse. Täname teid, et meiega ühendust 
võtsite. 

ÜLDINE TEAVE KORRALDAJA(TE) KOHTA 

Tiitel 

Perekonnanimi 

Eesnimi 

E-post 

Organisatsioon (kui see on asjakohane) 

Postiaadress 

Postiindeks 

Linn/maakond 

Riik 

Telefon 

Korraldaja/organisatsiooni veebisait (kui on olemas) 

TEAVE ÜRITUSE KOHTA 

Nimetus 

Alguskuupäev  

Lõpukuupäev  

Toimumiskoht või -kohad (märkige linn ja riik) 

Ürituse veebileht (kui on olemas) 

Mittetulunduslik/mittekommertslik üritus: kas üritus on kommertslikku laadi või sellel on kommertseesmärk ja sellega reklaamitakse või 
edendatakse kas vahetult või eeldatavalt või otseselt või kaudselt kaubamärke ja/või kaubanduslikku tegevust, näiteks üritusel 
osalemise eest ülemäärase tasu võtmisega või hindade või ärilogode väljapanekuga? 

 JAH 

 EI 

Kirjeldage vajaduse korral ürituse mittetulunduslikku/mittekommertslikku olemust.  

Osalejate geograafiline päritolu 

 Rahvusvaheline 

 Euroopa 

 Riigisisene 

 Piirkondlik 

 Kohalik 

 



 

 

Projekti eesmärk ja kirjeldus: selgitage ürituse olulisust Euroopa Parlamendi ja/või Euroopa Liidu eesmärkide ja tegevuse 
seisukohast ning põhjendage, kuidas toob üritus esile Euroopa Parlamendi või Euroopa Liidu rolli ja panust või prioriteete 
vastavas valdkonnas (kuni 1500 tähemärki). 

Kava: esitage põhiteemad ja vajaduse korral sõnavõtjate nimekiri;  

Osalejad ja sihtrühm (näiteks teadurid, teadlased, akadeemilised ringkonnad, õpetajad, haridustöötajad, koolitajad, 
õppurid, noored, poliitikud, poliitikakujundajad, avalikud teenistujad, kodanikuühiskond, vabaühendused) 

NÄHTAVUS 

Märkige, millistes teavitus- ja reklaammaterjalides kasutatakse spetsiaalselt selleks otstarbeks kujundatud Euroopa 
Parlamendi logo (näiteks infolehed, kutsed, trükitud kavad, plakatid, veebisaidid) 

Täpsustage, kuidas üritust meedias kajastatakse. 

TÄIENDAV TEAVE 

Lisateave (siin võite anda lisateavet ürituse kohta ja/või kirjutada soovi korral Euroopa Parlamendi presidendile sõnumi, 
milles põhjendate, miks parlament peaks ürituse patrooniks asuma; märkige siin, kui üritust toetab või sellel osaleb mõni 
Euroopa Parlamendi liige) 

Kas Euroopa Parlament on varem olnud mõne Teie korraldatud ürituse patroon? 

 JAH 

 EI 

Kui jah, siis märkige ära kõik sellised üritused. 

Kas sellele üritusele on veel mõni isik või organisatsioon patrooniks asunud või on seda taotletud? 

 JAH 

 EI 

Kui jah, siis märkige nende nimi/nimed ja täpsustage, kas nende patrooniks asumine on kinnituse saanud või mitte. 

Kas olete registreerinud organisatsiooni läbipaistvusregistris? 

 JAH 

 EI 

NÕUSOLEK JÄRGIDA PATROONIKS OLEMISE EESKIRJA SÄTTEID (https://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/files/be-heard/patronage/et-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf); (juhime tähelepanu sellele, 
et kui üritus ei vasta vajalikele tingimustele, võib president patrooniks asumise otsuse igal ajal tühistada) 

 JAH 

 EI 

HOIAME ÜHENDUST 

 Soovin saada teavet Euroopa Parlamendi korraldatud ürituste kohta. 

Saate teavitamisteenusest alati loobuda, saates selleks kirja Teie elukohariigis tegutsevale Euroopa Parlamendi büroole. 

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

