Награда „Достъпен град“ за 2020 г.
Бележка за насоки за кандидатите
Моля, прочетете внимателно следните указания, преди да се регистрирате. Тук ще
намерите цялата необходима информация, която ще ви помогне да попълните
правилно разделите във формуляра за кандидатстване, както и да опишете успешно
дейностите.
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
Език: Насърчаваме кандидатите да подадат предложението си за проект на английски
език, за да се улесни обработката на предложенията и да се ускори процеса по
оценяване. Необходимо е да се отбележи, обаче, че подадените предложения на който
и да е от официалните езици на ЕС ще бъдат приети 1.
Начин на доставяне на кандидатурите: чрез онлайн инструмент
Краен срок: 11 септември 2019 г., 24:00 – централноевропейско време (CET)
КАК СЕ ПОПЪЛВА КАНДИДАТУРАТА
Вашата кандидатура трябва да бъде написана възможно най-ясно и конкретно, така
че националното и европейското жури да могат да оценят усилията ви в областта на
достъпността. Моля, наблегнете на фактите и числата. Навсякъде, където е
възможно, давайте примери, включително количествени и качествени данни.
Уверете се, че представяте ясно вашия подход и стратегия относно достъпността
и че подчертавате всички иновативни и изключителни дейности, които ви носят
успех в тази област. Укажете срока на дейностите: кога са започнали, как ще се
развиват занапред.
Указаният максимален брой знаци за всеки отговор включва и интервалите.

А/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАДА
Кратко описание на града
В тази част включете основна информация за вашия град, неговия произход и история
до момента, тъй като тези аспекти може да имат влияние върху достъпността
(например дали градът е построен върху хълмове или дали има средновековен център
в близките улици и пречки, които затрудняват придвижването на лицата в инвалидни
колички или зрителни увреждания)

Б/ ОБХВАТ НА ИНИЦИАТИВИТЕ
За всяка инициатива/дейност/програма включете нейните намерения, цели,
бенефициенти, начална и крайна дата. Покажете общ подход и амбициозни идеи за
бъдещето за справяне с проблемите, свързани с достъпността, в града ви. Където е
възможно, количествено определете нивото или процентите на достъпност в областите
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Формулярът за кандидатстване ще бъде наличен на всеки от официалните езици на ЕС след изпратена
заявка до секретариата на наградата „Достъпен град“ не по-късно от 30-ти август 2019 г.
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по-долу. Например: процент достъпни метро станции, работни среди, брой превозни
средства, уеб сайтове, сгради, обществена администрация и др.
Описание на инициативите в четирите области на достъпност:
a) Достъпност до изградена среда и обществени пространства
Моля, опишете мерките, свързани с проектирането на градските центрове, улиците и
тротоарите, парковете, площадите, монументите и отворените пространства,
работните среди, пазарите, фестивалите и другите дейности на открито.
b) Достъпност до транспорт и прилежащата инфраструктура
Моля, опишете мерките, свързани с автомобилните паркинги, летищата,
железопътните гари и автогарите, такситата, влаковете, автобусите и трамваите,
близостта, вътрешната свързаност на градския транспорт и наличността на
информация за пътуванията.
c) Достъпност
до
информационни
и
комуникационни
средства,
включително информационни и комуникационни технологии
Моля, опишете мерките, свързани с достъпа до официална информация на местната
власт, например: достъпност до промоционална мултимедийна информация на
общината, съвети и процедури за обратна връзка на гражданите, свързани с
достъпността на уеб сайта, предоставяне на онлайн информация в областта на
изкуствата, културата, развлеченията, спортните съоръжения, означения и насоки на
обществените места – на закрито и на открито, туристическа/посетителска
информация, достъпност до обществени информационни павилиони, предоставяне на
помощни технологии и приобщаващи ИКТ ресурси за цялата общност в обществените
библиотеки и онлайн центровете.
d) Достъпност до обществени съоръжения и служби
Моля, опишете обществените услуги, осигурени от вашия град (социални услуги,
здравна помощ, дейности и съоръжения, свързани с младежта, образованието,
свободното време и спорта, културата, услуги, засягащи заетостта, обучения, жилища
и др.) и посочете до каква степен са достъпни. Моля, илюстрирайте как се възприема
и интегрира достъпността в тези услуги. Освен конкретните услуги за лица с
увреждания осигурете информация и за това по какъв начин общите услуги се правят
достъпни за лицата с увреждания. Можете да дадете примери за алтернативни
формати за електронни административни услуги, както и примери за предоставени
услуги по мултимодален начин или чрез различни канали.

В/ СОБСТВЕНОСТ/НИВО НА АНГАЖИРАНОСТ
a) Опишете цялостния подход за достъпност в града ви и как се
осъществява политиката.
Моля, демонстрирайте цялостната политика по отношение на достъпността,
осъществяваща се във вашия град, като предоставите примери: приобщаване на
достъпността в единна стратегия и политическа работна рамка; политически
изявления на високо равнище и ангажименти спрямо достъпността; интегриране на
политиките и регламентите в града; структури или работни рамки за
въвеждане/координиране/контролиране на дейностите, свързани с достъпността,
отговорния(те) отдел(и), основните участващи лица, инициативи от ресурси и
разпределен персонал от частния сектор (ако има); контролиране и оценяване на
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механизма, информация, ако градът е извършил анализ на разходите и ползите от
прилагането на достъпността.
Г/ ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Моля, включете количествени и/или качествени данни, за да подкрепите
въздействието и ефективността на вашата инициатива, както и референтни
показатели. Спокойно можете да качвате връзки, документи или аудио-визуални
материали (филми или снимки), които показват резултатите и промените.
Оценяването на въздействието трябва да отговаря на инициативите, споменати в
раздел „Обхват на дейностите“.
a) Как политиките на града подобряват равния достъп и качеството на
живот на хората с увреждания?
Моля дайте примери, както с количествени, така и с качествени данни. Важно е да
бъдат споменати проекти – ако има такива – които включват хора с интелектуални
дефицити.
b) По какъв начин тези инициативи помагат освен на хората с увреждания
и на останалата част от населението?
Моля, дайте конкретни примери.
Д/ КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
a) Как гарантирате качеството и устойчивостта на мерките за достъпност?
Качеството на резултатите се определя от гледна точка на подобренията, направени
на нивото на достъпността и неговото съответствие със стандартите и
законодателството. Можете също да посочите дали инициативите са свързани с
някакви местни, регионални, национални или европейски дейности.
Предоставянето на устойчиви резултати, за да се гарантира цялостна достъпност,
изисква продължителни усилия, установяване на звукова структура и механизми за
контрол (редовна проверка за нередности, тяхното съобщаване и решаването им,
обучения за справянето с жалби по отношение на достъпността за градските
чиновници и др.). Моля, представете механизмите за оценяване и контрол, установени
във вашия град, както и разпределените източници.

b) Какви са вашите планове и инициативи, за да поддържате тези усилия
и за в бъдеще?
Моля, опишете и посочете времева рамка, ако е възможно.
Е/ УЧАСТИЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТНЬОРИ
a) Моля, опишете участието на лицата с увреждания, техните
представителни организации и експерти по достъпността по отношение
на планирането, осъществяването и поддържането както на
политиките, така и на инициативите в града, насочени към повишената
достъпност.
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Моля, опишете тези дейности, като предоставите примери. Където е възможно,
включете гледните точки на лицата с увреждания относно достъпността в града.
b) Осъществявате ли дейности относно повишаването на осведомеността
или информация за достъпността? Обменяте ли, споделяте ли опит и
добри практики с други градове на местно, регионално, национално
или европейско ниво?
Моля, дайте примери. Може също да споменете членството си в друг вид организации,
свързани с достъпността, и др.

Ж/ ЗАЩО ВАШИЯТ ГРАД ЗАСЛУЖАВА НАГРАДАТА?
Моля, напишете кратко представяне на цялостната ви политика и дейности, свързани
с достъпността. Моля, обяснете защо резултатите ви и политиката ви за достъпност в
града са изключителни и защо смятате, че вашият град заслужава наградата.
Споделете с какво градът ви изключително много се гордее. Може да посочите какво
отличава вашата политика за достъпност и кои мерки изключително много заслужават
да бъдат препоръчвани като добри примери за другите градове.

З/ ПОДКРЕПЯЩ МАТЕРИАЛ
В допълнение към предоставената информация във формуляра за кандидатстване
кандидатите трябва да качат декларация от кмета, клетвена декларация, формуляр
„Правен субект“ (LEF) и формуляр за финансови данни (FIF).
Кандидатите също са помолени да качат или изпратят връзка с десетслайдова
PowerPoint презентация2, за да илюстрират и подчертаят силните страни на тяхната
кандидатура.
Могат да се качат до пет файла (максималният размер на всеки от тях е 10 МБ) или
връзки. Качените файлове може да са на официалния език на държавата – членка на
ЕС, участваща в конкурса.
Всеки качен документ трябва да е кръстен по определен начин. Името на файла трябва
ясно да указва какво представя или съдържа файла.
Може да предоставите допълнителна кратка информация за съдържанието на
подкрепящите документи в съответното поле по-долу.

И/ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И УЕБ ВРЪЗКИ
Тук осигурете цялата необходима информация за контакт за лицето във вашата
администрация, което отговаря за тази кандидатура.
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Допустимите формати на файловете са: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg,
png.
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Моля, включете и връзки към уеб сайта на администрацията ви и, ако е приложимо,
към страниците, засягащи уврежданията и достъпността.
ВАЖНО: Моля, осигурете пощенския адрес, до който брошурата на наградата
„Достъпен град“ и информация относно бъдещите издания на наградата „Достъпен
град“ ще се изпращат.
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