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1. KONTEXT A CIELE
Európska únia podporuje rovnosť príležitostí a bezbariérovosť pre ľudí so zdravotným postihnutím,
najmä prostredníctvom európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia na roky 2010 – 2020,
ktorá je vykonávacím nástrojom Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD).
Základná časť tejto stratégie zahŕňa prácu smerom k bezbariérovej Európe. V tejto súvislosti
Európska komisia začala od roku 2010 udeľovať ocenenie pre bezbariérové mestá Access City Award
(ACA).
Európa je v súčasnosti v podstate urbanistickou spoločnosťou, v ktorej štyria z piatich občanov EÚ žijú
v menších či väčších mestách. Očakáva sa, že do roku 2020 bude v EÚ 120 miliónov ľudí so
zdravotným postihnutím, pričom jej obyvateľstvo starne. Bezbariérovosť v mestách je preto dôležitá.
Cieľom ocenenia Access City Award je zvýšiť informovanosť a vyjadriť obavy týkajúce sa otázok
zdravotného postihnutia, ako aj podporovanie bezbariérovosti pre každého vo všetkých európskych
mestách. Ocenenie Access City Award sa udeľuje mestám s počtom obyvateľov nad 50 000, ktoré sú v
týchto oblastiach nasledovaniahodné Takisto povzbudzuje každé mesto v Európskej únii, aby
zabezpečilo rovnaký prístup k mestskému životu pre osoby so zdravotným postihnutím a starších ľudí
Európske mestá môžu takto čerpať inšpirácie a spolupracovať na konkrétnych inováciách. Navyše
zadosťučinenie súvisiace so získaním prestížneho európskeho ocenenia podnecuje mestá, aby
investovali do ďalšieho úsilia, a zvyšuje informovanosť v rámci mesta, ako aj v ostatných mestách.
Takéto ocenenie umožňuje mestám navzájom sa inšpirovať a šíriť príklady osvedčených postupov in
situ. Všetky víťazné mestá sú ocenené za ich dlhodobé dosahovanie najvyšších noriem v oblasti
bezbariérovosti a za vernosť ambicióznym cieľom.
Súťažou Access City Award sa oceňuje úsilie miest o zlepšenie bezbariérovosti, podporuje rovnaký
prístup k mestskému životu pre osoby so zdravotným postihnutím a umožňuje miestnym orgánom
podporovať a šíriť ich najlepšie postupy. Súťažou Access City Award sa uznáva a oslavuje ochota,
schopnosť a snaha miest stať sa prístupnejšími s cieľom:
•
•

zaručiť rovnaký prístup k základným právam,
zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov a zabezpečiť, aby mal každý – bez ohľadu na vek,
mobilitu alebo schopnosť – rovnaký prístup ku všetkým možnostiam a zábave, ktoré mestá
musia ponúkať.

Súťažou Access City Award sa každoročne oceňujú tri mestá: prvé (jediný víťaz titulu bezbariérové
mesto na daný rok), druhé a tretie mesto. Uchádzajúce sa mestá môžu tiež dostať osobitné uznanie v
závislosti od ročných politických priorít alebo osobitných zdôraznení v podaných prihláškach.
Ústredným posolstvom, ktoré sa schéma ocenenia snaží odovzdávať na miestnej úrovni, je, že
Európania majú právo žiť v mestských oblastiach, kde by služby a voľnočasové aktivity mali byť
prístupné pre všetkých. Mestá by sa preto mali snažiť zlepšiť kvalitu života svojich občanov
zvyšovaním bezbariérovosti.
Viac informácií o súťaži Access City Award je k dispozícii na oficiálnom webovom sídle Európskej
komisie: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141

2. ACCESS CITY AWARD (ACA)
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Európska komisia plánuje vybrať víťaza titulu ACA 2020 po celoeurópskej súťaži.
Súťaž je otvorená pre mestá s viac ako 50 000 obyvateľmi v niektorom z členských štátov EÚ. V
členských štátoch, ktoré majú menej než dve takéto mestá, sa súťaže môžu zúčastniť aj mestské
oblasti zložené z dvoch alebo viacerých miest, ak ich celkový počet obyvateľov presahuje 50 000
obyvateľov.
Výsledkom výberového procesu európskej súťaže Access City Award je udelenie titulu
bezbariérového mesta EÚ 2020 trom víťazným mestám (prvé, druhé a tretie miesto).
Pri príležitosti 10. výročia súťaže ACA udelí Európska komisia finančný stimul v hodnote 350 000 EUR.
Táto suma sa rozdelí medzi tri víťazné mestá.
Na tento účel sa výzva na predkladanie prihlášok o udelenie titulu bezbariérové mesto EÚ 2020
považuje za pravidlá súťaže pre udelenie finančného stimulu1.
Titul víťaza súťaže Access City Award na rok 2020 („rok titulu“) a finančný stimul sa udelia v roku
2019 („rok udelenia“) podľa postupu a na základe kritérií stanovených v časti 3. Finančný stimul sa
vypláca v jednej splátke a jeho vyplatenie sa podmieňuje a riadi požiadavkami stanovenými v časti 6
tohto dokumentu.
Súčasné pravidlá súťaže stanovuje a uverejňuje Európska komisia, ktorá súťaž vyhlási a bude riadiť za
podpory externého sekretariátu ACA. Finančný stimul bude spravovať výhradne Generálne
riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie.

3. POSTUP A KRITÉRIÁ VYHLÁSENIA MESTA V RÁMCI SÚŤAŽE ACA 2020
Mestám sa udelí titul víťaza Access City Award 2020 na základe súťaže medzi uchádzajúcimi sa
mestami. Kritériá oprávnenosti na prihlásenie sa do súťaže sú vysvetlené ďalej.

3.1 Kritériá oprávnenosti
Titul víťaza súťaže Access City Award 2020 sa udelí trom mestám (prvé, druhé a tretie miesto). Táto
výzva na prihlásenie sa do súťaže Access City Award 2020 je otvorená pre týchto uchádzačov:
•

•

Predkladajúci orgán musí byť samosprávny orgán mesta s viac ako 50 000 obyvateľmi v
niektorom z členských štátov EÚ. „Mestom“ sa rozumie mestská oblasť okrem
metropolitných oblastí, väčších mestských zón a aglomerácií a chápe sa ako administratívna
jednotka spravovaná mestským zastupiteľstvom alebo inou formou demokraticky zvoleného
samosprávneho orgánu.
V členských štátoch, ktoré majú menej než dve takéto mestá/administratívne jednotky, sa
súťaže môžu zúčastniť aj mestské oblasti zložené z dvoch alebo viacerých
miest/administratívnych jednotiek, ak ich celkový počet obyvateľov presahuje 50 000
obyvateľov.

1

Navrhovaný finančný stimul sa bude riadiť pravidlami o cenách stanovenými v nariadení o rozpočtových
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (hlava IX, články 206 a 207).
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•
•

Predchádzajúci víťazi prvého miesta sa nemôžu uchádzať počas piatich rokov od získania
titulu bezbariérové mesto na daný rok2.
Osobou oprávnenou podpisovať by mal byť primátor alebo najvyšší predstaviteľ mesta, ktorý
je podľa vnútroštátneho práva splnomocnený na právne zastupovanie mesta.

Všetci uchádzači vyplnia všetky časti spoločného formulára prihlášky do súťaže Access City Award
2020 (pozri prílohu I). Uchádzajúce sa mestá sa vyzývajú, aby pri vypracúvaní prihlášky dodržiavali
nasledujúce formálne požiadavky. Prihlášky, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky vo fáze
predbežného výberu, sa nebudú ďalej posudzovať:
•

•
•

•

Uchádzačom sa odporúča, aby svoj návrh projektu predložili v angličtine s cieľom uľahčiť
spracovanie návrhov a urýchliť proces hodnotenia. Je však potrebné poznamenať, že
akceptované budú návrhy predložené v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ3.
Prihlásiť sa možno vyplnením a odoslaním online prihlášky do dátumu uzávierky 11.
septembra 2019 do 24.00 hod. SEČ.
Uchádzajúce sa mestá musia odpovedať na všetky otázky, vyplniť všetky časti formulára
prihlášky a dodržať obmedzený počet slov uvedený v každej časti formulára žiadosti.
Akékoľvek slová presahujúce predpísaný obmedzený počet sa nezohľadnia a môžu spôsobiť,
že odpovede v prihláške budú neúplné.
Na účel fázy predbežného výberu musí byť v prihláškach dodržaný obmedzený počet slov
uvedený v každej časti formulára prihlášky. Akékoľvek slová presahujúce predpísaný
obmedzený počet sa nezohľadnia a môžu spôsobiť, že odpovede v prihláške budú neúplné.
Sekretariát môže kontaktovať mestá/subjekty v prípade úradníckych a/alebo
administratívnych chýb alebo chýbajúcich dokumentov.

Každý uchádzač musí vyplniť všetky časti online nástroja. Okrem informácií uvedených v prihláške
musia uchádzači nahrať vyhlásenie primátora, čestné vyhlásenie, formulár pre právnické osoby a
formulár finančnej identifikácie (pozri prílohy v časti 9). Uchádzači sa takisto vyzývajú, aby na
objasnenie a zdôraznenie silných stránok svojej prihlášky nahrali – alebo poskytli odkaz na –
prezentáciu4 v PowerPointe obsahujúcu desať snímok.
Nahrať možno najviac päť súborov (maximálna veľkosť jedného súboru je 10 MB) alebo odkazov.
Nahraté súbory môžu byť v národnom jazyku členských krajín EÚ, ktoré sa zúčastňujú na súťaži.
Každý nahratý dokument musí byť náležite pomenovaný. Názov súboru by mal jasne vyjadrovať, čo
súbor prezentuje alebo obsahuje.
V spojení s formulárom prihlášky do európskej súťaže Access City Award 2020 je potrebné si prečítať
Usmerňujúce pokyny ACA pre uchádzačov (príloha II).

2

Toto ustanovenie platí len pre mestá, ktoré vyhrali v súťaži ACA prvé miesto, a nadobúda účinnosť od
novembra 2019 pri príležitosti súťaže ACA 2020.
3
Formulár prihlášky bude k dispozícii v ktoromkoľvek inom úradnom jazyku EÚ na základe žiadosti zaslanej
sekretariátu ACA najneskôr do 30. augusta 2019.
4
Akceptujeme tieto formáty súborov: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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3.2 Vylúčenie
Komisia vo svojej úlohe verejného obstarávateľa môže vylúčiť účastníkov, ktorí sa nachádzajú v
jednej zo situácií uvedených v článkoch 136 až 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Pozrite si
prílohu IV (Čestné vyhlásenie).

3.2.1 Uplatniteľnosť penále
Ak sa preukáže, že akékoľvek vyhlásenia alebo informácie poskytnuté ako podmienka účasti v tomto
postupe sú sfalšované, môžu sa uchádzačom, ktorí sa dopustili skreslenia informácií, uložiť správne
sankcie v súlade s podmienkami stanovenými v článku 138 nariadenia o rozpočtových pravidlách,
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, a úmerne k hodnote finančného stimulu.

3.3 Zloženie vnútroštátnej poroty a európskej poroty
Vnútroštátna porota bude vytvorená v členských štátoch, v ktorých sa mestá uchádzajú o ocenenie.
Vnútroštátne poroty sú zložené minimálne z troch a maximálne z piatich členov so skúsenosťami v
rôznych oblastiach. Zloženie vnútroštátnej poroty bude mať v zásade takúto štruktúru:
•
•
•
•
•

jeden zástupca národnej rady občanov so zdravotným postihnutím,
jeden zástupca vnútroštátneho orgánu zodpovedného za politiku v oblasti zdravotného
postihnutia,
jeden odborník na bezbariérovosť,
jeden predseda (ak nie je členom jednej z troch uvedených kategórií),
jeden odborník na starnúcu populáciu.

Členovia poroty majú rovnaké postavenie a rozhodnutia sa prijímajú po vzájomnej dohode. Úlohou
predsedu je koordinovať činnosť vnútroštátnej poroty.
Členovia poroty majú za úlohu posúdiť prihlášky, ktoré predložili mestá (pozri časť 4.2). Posúdenie
bude zahŕňať kvalitatívne hodnotenia a partnerské preskúmanie každej prihlášky. Vnútroštátne
poroty urobia užší výber maximálne troch miest z jedného členského štátu na základe bodového
hodnotenia jednotlivých kritérií stanoveného v časti 4.1.
Vnútroštátnych kandidátov, ktorí postúpia do druhej fázy súťaže, bude hodnotiť európska porota.
Európska porota bude zložená aspoň z troch osôb. Tieto osoby budú zastupovať aspoň tri
nasledujúce organizácie a/alebo oblasť odborného zamerania:
•
•
•
•
•
•
•

Európska komisia,
Európske fórum zdravotného postihnutia,
platforma Age Platform Europe,
odborník na zastavané prostredie a verejné priestory,
odborník na dopravu a súvisiacu infraštruktúru,
odborník na IKT,
odborník na občiansku vybavenosť a verejné služby.

Európska porota (pozri časť 4.3) bude ďalej posudzovať užšie výbery miest uplatnením rovnakých
kritérií a maximálnych počtov bodov, ktoré použili vnútroštátne poroty a ktoré sú opísané v častiach
4.1 a 4.2.
5
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3.4 Vnútroštátna porota
Poroty zriaďuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a
začlenenie spolu s Európskym fórom zdravotného postihnutia. Členovia vnútroštátnej poroty plnia
svoje úlohy pro bono a podporuje ich sekretariát Access City Awards. Cieľom vnútroštátnej poroty je
vybrať spomedzi vnútroštátnych uchádzačov tri mestá (nazývané vnútroštátni kandidáti) podľa
kritérií hodnotenia opísaných v časti 4.1. Tento užší výber miest musia tiež oznámiť sekretariátu
súťaže. Úlohy vnútroštátnej poroty sú stanovené v časti 4.1. Členovia vnútroštátnej poroty sú
jednotlivci vymenovaní na základe osobnej spôsobilosti, ktorí konajú nezávisle a vo verejnom záujme.
Jednotlivci vymenovaní za členov vnútroštátnej poroty na základe osobnej spôsobilosti musia
oznámiť akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli predstavovať konflikt záujmov, a to predložením
„vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov“ prostredníctvom online platformy venovanej
výberovému procesu ACA. Každý člen vnútroštátnej poroty bude svoju úlohu vykonávať na diaľku
prostredníctvom online platformy, elektronickou poštou a/alebo telefonicky.

3.5 Európska porota
Európsku porotu zriaďuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne
záležitosti a začlenenie spolu s Európskym fórom zdravotného postihnutia. Európska porota bude
zložená tak, ako je stanovené v časti 3.3. Úlohy poroty sú stanovené v časti 4.1. Členovia európskej
poroty sú jednotlivci vymenovaní na základe osobnej spôsobilosti, ktorí konajú nezávisle a vo
verejnom záujme. Jednotlivci vymenovaní za členov európskej poroty na základe osobnej spôsobilosti
musia oznámiť akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli predstavovať konflikt záujmov, a to predložením
„vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmov“ prostredníctvom online platformy venovanej
výberovému procesu ACA. Každý člen európskej poroty bude svoju úlohu vykonávať na diaľku
prostredníctvom online platformy, elektronickou poštou a/alebo telefonicky.

3.6 Orientačný harmonogram
Úlohy
Začiatok podávania prihlášok
Koniec podávania prihlášok
Hodnotenie vnútroštátnymi porotami
Hodnotenie európskou porotou
Informácie pre uchádzačov
Slávnostné udeľovanie ocenení Access City
Award

Orientačné obdobie
Začiatkom júla 2019
11. septembra 2019 do 24.00 hod. SEČ
Začiatkom októbra 2019
Koncom októbra 2019
Polovica novembra 2019
29. novembra 2019

4. PROCES HODNOTENIA
4.1 . Proces výberu a hodnotenia
Výber miest, ktoré majú získať titul bezbariérového mesta EÚ na rok 2020, sa posudzuje na základe
štandardného súboru kritérií hodnotenia, aby sa počas procesu zaistila jednotnosť, transparentnosť a
rovnosť.
6
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Použité kritériá a ich váha sú špecifikované v časti 4.2. Uchádzajúce sa mestá na vnútroštátnej úrovni,
ktoré nedosiahnu aspoň 60 bodov, nemôžu postúpiť do európskeho kola súťaže.
Výber sa uskutočňuje v dvoch fázach: predbežný výber na národnej úrovni a konečný výber na
európskej úrovni. Sekretariát ACA kontroluje doručené prihlášky z hľadiska formálnych a právnych
požiadaviek stanovených v častiach 3.1 a 3.2. Prihlášky, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky,
nebudú ďalej posudzované a budú zo súťaže vylúčené.
➢ Predbežný výber
Fázu predbežného výberu vykonajú vnútroštátne poroty. Tieto poroty budú zriadené v každom
členskom štáte, v ktorom mestá podali prihlášku do súťaže ACA. Užší výber maximálne troch miest za
jeden členský štát (definovaných ako vnútroštátni kandidáti) stanovia vnútroštátne poroty, ktoré ich
predložia
členom
európskej
poroty.
Mestá nezaradené do užšieho výberu dostanú oznámenie s posúdením ich prihlášky.
➢ Konečný výber
Z predbežne vybraných vnútroštátnych kandidátov európska porota vyberie víťazov prvého, druhého
a tretieho miesta.
Okrem toho sa európska porota môže rozhodnúť udeliť jedno alebo viac „osobitných uznaní“ – pre
mestá iné než prvé tri víťazné mestá, ktoré dosiahli dobrý počet bodov, ale nie dostatočný na to, aby
sa umiestnili medzi prvými tromi mestami – v závislosti od súčasného kontextu a projektov/politík
alebo osobitných zdôraznení v podaných prihláškach (napr. prístup ku kultúrnemu dedičstvu5, prístup
k práci, inteligentné mestá atď.).
Posúdenie užšieho výberu miest vnútroštátnymi porotami sa európskej porote predkladá vo forme
hodnotiacej správy pred zasadnutím poroty a slúži ako podkladový dokument pre rozhodovanie
poroty. Mestá nezaradené do užšieho výberu dostanú oznámenie s podrobným opisom, ako môžu
zlepšiť svoju prihlášku v budúcich ročníkoch súťaže. Toto oznámenie sa však nezverejňuje a slúži len
na použitie pre príslušné mesto.
➢ Rozhodovanie poroty
Členovia európskej poroty sa stretnú v Bruseli najneskôr jeden mesiac pred slávnostným udeľovaním
ocenení6. Porota po vzájomnej dohode určí víťaza, druhé a tretie miesto, ako aj prípadné mestá,
ktorým bude udelené osobitné uznanie. Ich rozhodnutie bude vychádzať z hodnotiacej správy, ktorú
dostanú od vnútroštátnych porôt.
Z dôvodu transparentnosti celého procesu sa závery európskej poroty týkajúce sa prvých troch
víťazných miest uverejnia na webovom sídle ACA.
➢ Fáza udeľovania ocenení
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V nadväznosti na Európsky rok kultúrneho dedičstva.
Vnútroštátne poroty vykonajú predbežný výber do polovice októbra a zasadania európskej poroty sa
uskutočnia do konca októbra 2019, ako je stanovené v časti 3.6.
6
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Víťaz európskej súťaže Access City Award 2020 bude oficiálne vyhlásený na slávnostnom udeľovaní
ocenení 29. novembra 2019 v Bruseli.

4.2 Kritériá udeľovania ocenení
Členovia vnútroštátnych porôt aj európskej poroty budú uchádzajúce sa mestá posudzovať na
základe kritérií hodnotenia:
1)

Relevantnosť z hľadiska cieľov

Uchádzač musí poskytnúť opis opatrení, politík a iniciatív – či už realizovaných alebo vo fáze
plánovania – vo všetkých štyroch kľúčových oblastiach bezbariérovosti:
a.
b.
c.
d.

zastavané prostredie a verejné priestory;
doprava a súvisiace infraštruktúry;
informácie a komunikácia vrátane informačných a komunikačných technológií (IKT);
občianska vybavenosť a verejné služby.

Úspešný uchádzač musí preukázať koherentný prístup k bezbariérovosti vo všetkých štyroch
oblastiach a ambicióznu víziu riešenia bezbariérovosti v meste.
2)

Vlastníctvo, úroveň záväzku
Uchádzači musia načrtnúť štruktúry alebo rámec stanovené v správnych orgánoch mesta na
realizáciu opatrení v oblasti bezbariérovosti. Prihlášky musia preukázať, že realizované
alebo plánované opatrenia sú skôr súčasťou koherentnej stratégie alebo politického rámca,
než iba projektov ad hoc. Stratégia bezbariérovosti sa musí uplatňovať v politikách mesta
a jeho nariadeniach. Politické vyhlásenie/záväzok ohľadom bezbariérovosti na vysokej úrovni
zodpovednosti musia byť jasne viditeľné. Mali by byť poskytnuté informácie o primeraných
zdrojoch (zamestnanci, rozpočet atď.) pridelených na realizáciu týchto politík. Zváženie
nákladov na bezbariérovosť musí byť spojené s posúdením očakávaných prínosov.

3)

Vplyv
Politiky/iniciatívy mesta musia mať preukázateľne pozitívny vplyv na každodenný život osôb
so zdravotným postihnutím a na celkovú kvalitu života v meste. Musia sa poskytnúť príklady
iniciatív prvotne zameraných na osoby so zdravotným postihnutím s vysvetlením (pokiaľ je to
relevantné), aký osoh prinášajú širším skupinám obyvateľstva. Uchádzači musia zahrnúť
kvalitatívne a kvantitatívne údaje na podporu svojich tvrdení o úspechu a poskytnúť
konkrétne príklady. Je dôležité uviesť prípadné projekty, do ktorých sú zapojené osoby s
mentálnym postihnutím. Plánované iniciatívy a politiky budú posudzované na základe ich
koherencie a potenciálneho vplyvu.

4) Kvalita a udržateľnosť výsledkov
Uchádzači musia vysvetliť, aké štruktúry, mechanizmy a procesy boli zavedené na
zabezpečenie kvality a udržateľnosti dosiahnutých výsledkov. Kvalita výsledkov sa definuje
na základe vykonaných zlepšení úrovne bezbariérovosti a rastúceho súladu s normami a
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právnymi predpismi. Dosiahnutie udržateľných výsledkov vyžaduje neustálu snahu, zaistenie
zdrojov a vytvorenie pevnej štruktúry, pričom sú na vyhodnotenie úspechu nevyhnutné
vyhodnocovacie a monitorovacie mechanizmy (na pravidelné kontroly, upozornenia na
problémy a ich riešenia, vybavovanie sťažností atď.).
5)

Zapojenie osôb so zdravotným postihnutím a príslušných partnerov
Aktívne a zreteľné zapojenie osôb so zdravotným postihnutím, organizácií zastupujúcich ich
záujmy a odborníkov na bezbariérovosť sa musí preukázať pri plánovaní, realizácii
a udržiavaní politík a iniciatív mesta zameraných na zlepšenú bezbariérovosť. Uchádzači
musia tiež načrtnúť, ako zvyšujú informovanosť v oblasti bezbariérovosti; či a ako šíria,
vymieňajú si a zdieľajú skúsenosti a osvedčené postupy s inými mestami na miestnej,
regionálnej,
národnej
a/alebo
európskej
úrovni.

Kritérium

Maximálny
bodov
1. Relevantnosť z hľadiska cieľov
20
2. Vlastníctvo, úroveň záväzku
20
3. Vplyv
20
4. Kvalita a udržateľnosť výsledkov
20
5. Zapojenie osôb so zdravotným postihnutím a 20
príslušných partnerov
SPOLU
100

počet

5. PRÍPRAVY A KONEČNÉ DÁTUMY PREDKLADANIA PRIHLÁŠOK
Súťaž bude prebiehať od xxx 2019 do 2019. Na predloženie úplnej online prihlášky je potrebné
poskytnúť:
•
•

vyplnený online formulár prihlášky (príloha I),
príslušné vyhlásenie primátora (príloha III, podpísať by mal primátor alebo najvyšší
predstaviteľ mesta splnomocnený podľa vnútroštátneho práva na právne zastupovanie
mesta/mestskej oblasti), ako aj iné požadované dokumenty stanovené v časti 3.1.

Formulár prihlášky sa musí predložiť len prostredníctvom online nástroja. Prihlášky musia byť úplne
vyplnené a odoslané. Okrem informácií uvedených v prihláške sa uchádzači vyzývajú, aby nahrali –
alebo poslali odkazy na – maximálne päť dokumentov, ktoré podporujú a objasňujú silné stránky
prihlášky.
Všetky otázky adresujte na sekretariát: secretariat@accesscityaward.eu
Lehota na predkladanie prihlášok je 11. 9. 2019 do 24.00 hod. SEČ (UTC + 1). Po odoslaní prihlášky sa
zobrazí potvrdzovacia stránka. Prihlášky sa následne podrobia validácii a uchádzači budú informovaní
najneskôr do dvoch mesiacov od vyššie stanovenej lehoty na predkladanie prihlášok, či bola ich
prihláška do súťaže akceptovaná alebo nie.
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Commented [BA4]: It seems that the month is missing
here, in my opinion.

Pre formálne požiadavky si pozrite kritériá stanovené v časti 3.

6. FINANČNÝ STIMUL
Celková výška finančného stimulu je 350 000 EUR (tristopäťdesiattisíc eur). Udelí sa trom víťazným
mestám súťaže Access City Award.
Finančné prostriedky sa pridelia takto:
1. 150 000 EUR víťazovi titulu bezbariérové mesto 2020 (prvé miesto);
2. 120 000 EUR víťazovi na druhom mieste;
3. 80 000 EUR víťazovi na treťom mieste.

6.1 Spôsob vyplatenia
Víťazi súťaže Access City Awards budú vyhlásení na slávnostnom odovzdávaní ocenení (pozri časť
4.1). Finančný stimul bude udelený bankovým prevodom po vyhlásení a určení víťazných miest na
oficiálnom slávnostnom odovzdávaní ocenení. Vyplatenie sumy sa uskutoční v jednej splátke
realizovanej do 60 dní od oficiálneho vyhlásenia víťazov. Spolu s prihláškou sa musia predložiť
potrebné finančné informácie (pozri prílohy IV, V a VI).

6.2 Výlučná zodpovednosť súťažiacich
Európska komisia a sekretariát ACA nie sú zodpovedné za akékoľvek sťažnosti týkajúce sa činností,
ktoré vykonajú súťažiaci v rámci európskej súťaže Access City Award. Komisia nenesie zodpovednosť
za žiadne škody, ktoré spôsobia alebo utrpia ktoríkoľvek súťažiaci, vrátane akýchkoľvek škôd
spôsobených tretím stranám v dôsledku alebo počas realizácie činností týkajúcich sa súťaže.

6.3 Kontroly a audity
Keď povoľujúci úradník Európskej komisie rozhodne o udelení finančného stimulu, súťažiaci
akceptujú, že Komisia, úrad OLAF a Dvor audítorov môžu vykonať kontroly a audity v súvislosti so
súťažou a prijatým finančným stimulom.

6.4 Spracovanie osobných údajov
Komisia je viazaná nariadením 2018/1725 o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov
inštitúciami a orgánmi Únie. Všetky finančné informácie, ktoré sú potrebné, pozostávajú z riadne
podpísaného formulára mesta pre právnické osoby a formulára finančnej identifikácie. Osobné údaje
zahrnuté ako súčasť predloženého formulára prihlášky sa spracujú v súlade s platnými predpismi.
Súťažiaci môžu na základe písomnej žiadosti získať prístup k svojim osobným údajom a opraviť
akékoľvek nepresné alebo neúplné informácie (kontaktné údaje nájdete v časti 8). Európska komisia
je oprávnená v akejkoľvek forme alebo na akomkoľvek médiu či prostredníctvom akéhokoľvek média
uverejniť alebo odkázať na tieto informácie:
•
•

názov víťazného mesta,
výška udeleného finančného stimulu,
10

•

predmet ocenenia.

6.5 Rozhodné právo a príslušná jurisdikcia
Pokiaľ ide o ocenenie a vyplatenie finančného stimulu, uplatňuje sa právo Únie. Príslušný súd alebo
rozhodcovský súd na riešenie sporov na Všeobecnom súde Súdneho dvora Európskej únie: General
Court Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg Tel. (352) 4303-1, Fax (352) 4303 2100, Email: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

7. PODMIENKY ZRUŠENIA SÚŤAŽE
Komisia má právo ukončiť súťaž pred dátumom uzávierky bez akejkoľvek povinnosti udeliť ocenenie a
odškodniť účastníkov súťaže. Komisia má právo sa rozhodnúť, že neudelí žiadny finančný stimul, ak
nedostane žiadne prihlášky, ak žiadne prihlášky nebudú spĺňať kritériá oprávnenosti alebo ak sa
porota rozhodne, že nenavrhne udelenie finančného stimulu žiadnej oprávnenej prihláške.

8. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Proces podávania prihlášok, prácu vnútroštátnych porôt a európskej poroty uľahčuje sekretariát ACA,
ktorý riadi Ecorys Europe EEIG. Sekretariát pomáha aj s činnosťami styku s verejnosťou v súvislosti so
systémom udeľovania ocenení prostredníctvom webového sídla ACA a rôznych komunikačných
kanálov, napríklad brožúr, sociálnych médií, videoklipov atď. Kontaktujte sekretariát prostredníctvom
e-mailu: secretariat@accesscityaward.eu alebo Európsku komisiu na adrese: EMPL-EDPDACA@ec.europa.eu

9. PRÍLOHY
I Formulár prihlášky
II Usmerňujúce pokyny
III Vyhlásenie primátora
IV Čestné vyhlásenie
V Formulár pre právnické osoby
VI Formulár finančnej identifikácie
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