Αριθ. πρωτ. Ares(2020)2655083 —
20/05/2020

Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2022

#EUAccessCity
Βραβεία Προσβάσιμης Πόλης 2022 — Κανόνες διαγωνισμού
Περιεχόμενα
1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ................................................................................................................................2
2.ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ ..............................................................................................................3
3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ 2021 .......................................................................................................................4
3.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας ...................................................................................................................4
3.2 Αποκλεισμός ....................................................................................................................................5
3.2.1Επιβολή κυρώσεων .....................................................................................................................5
3.3 Σύνθεση της εθνικής και της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής ............................................................6
3.4 Η εθνική κριτική επιτροπή ................................................................................................................6
3.5 Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή .........................................................................................................7
3.6 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα .............................................................................................................7
4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ .......................................................................................................................8
4.2 Κριτήρια απονομής...........................................................................................................................9
5.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ................................ 11
6.ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ ...................................................................................................................... 11
6.1 Ρυθμίσεις καταβολής...................................................................................................................... 12
6.2 Αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων..................................................................................... 12
6.3 Απλοί και λογιστικοί έλεγχοι........................................................................................................... 12
6.4 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .......................................................................... 12
6.5 Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια .................................................................................. 13
7.ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ...................................................................................................... 13
8.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ..................................................................................................... 13
9.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ..................................................................................................................................... 13

1

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προάγει τις ίσες ευκαιρίες και την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία,
κυρίως μέσω της στρατηγικής για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, η οποία
αποτελεί το μέσο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρίες (UNCRPD). Ένα βασικό σκέλος της εν λόγω στρατηγικής αφορά τις προσπάθειες για την
εδραίωση μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια, με την προσβασιμότητα να συνιστά «παράγοντα
διευκόλυνσης της άσκησης των δικαιωμάτων, της αυτονομίας και της ισότητας». Σε αυτό το πλαίσιο,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το 2010 την απονομή του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης.
Επί του παρόντος, η Ευρώπη είναι ουσιαστικά μια αστική κοινωνία, στην οποία τέσσερις στους πέντε
πολίτες της ΕΕ ζουν σε μικρές και μεγάλες πόλεις. Στην ΕΕ ζουν περίπου 87 εκατομμύρια άτομα με
αναπηρία1, ενώ υπάρχει επιπλέον και το πρόβλημα της δημογραφικής γήρανσης. Ως εκ τούτου, η
προσβασιμότητα στις πόλεις είναι καθοριστικής σημασίας.
Στόχος του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης είναι η ευαισθητοποίηση και η έκφραση ανησυχιών
σχετικά με τα ζητήματα αναπηρίας, καθώς και η προώθηση της προσβασιμότητας για όλους στο
σύνολο των ευρωπαϊκών πόλεων. Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης απονέμεται σε πόλεις με
πληθυσμό άνω των 50 000 κατοίκων οι οποίες είναι υποδειγματικές στους συγκεκριμένους τομείς.
Ενθαρρύνει επίσης κάθε πόλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση στην
αστική ζωή για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους. Με τον τρόπο αυτόν, οι ευρωπαϊκές
πόλεις μπορούν να βρουν πηγές έμπνευσης και να συνεργαστούν για την υλοποίηση απτών
καινοτομιών. Επιπλέον, η ικανοποίηση που συνεπάγεται η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού βραβείου
αναγνωρισμένου κύρους παροτρύνει τις πόλεις να επενδύσουν στην καταβολή περαιτέρω
προσπαθειών και ενισχύει την ευαισθητοποίηση, τόσο εντός της πόλης όσο και σε άλλες πόλεις. Ένα
βραβείο αυτού του είδους παρέχει στις πόλεις τη δυνατότητα αμοιβαίας έμπνευσης και επιτόπου
ανταλλαγής παραδειγμάτων ορθής πρακτικής. Όλες οι νικήτριες πόλεις αναγνωρίζονται για τις
συνεπείς επιδόσεις που παρουσιάζουν όσον αφορά την επίτευξη υψηλών προδιαγραφών
προσβασιμότητας και τη δέσμευσή τους για τον καθορισμό φιλόδοξων στόχων.
Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι πόλεις για τη
βελτίωση της προσβασιμότητάς τους, προάγει την ισότιμη πρόσβαση στην αστική ζωή για τα
άτομα με αναπηρία και παρέχει στις τοπικές αρχές τη δυνατότητα προώθησης και ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών. Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης αναγνωρίζει και τιμά την προθυμία, την
ικανότητα και τις προσπάθειες μιας πόλης να αυξήσει την προσβασιμότητά της προκειμένου:
•
•

να εγγυάται ισότιμη πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα,
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του πληθυσμού της και να διασφαλίσει ότι όλοι —
ανεξαρτήτως ηλικίας, κινητικότητας ή ικανότητας— έχουν ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους
πόρους και τις δραστηριότητες αναψυχής που μπορούν να προσφέρουν οι πόλεις.

1

Στοιχεία: Στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU SILC) και έρευνα εργατικού δυναμικού
της ΕΕ (ΕΕΔ της ΕΕ). Το 24,7% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας άνω των 16 ετών έχει περιορισμένες δραστηριότητες, ενώ
το 17,7% αντιμετωπίζει μέτριους και το 7% σοβαρούς περιορισμούς· Σ. Γραμμένος/M. Priestley, 2020: Europe 2020 data
and people with disabilities.
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Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης απονέμεται κάθε χρόνο σε τρεις πόλεις: πρώτη (μοναδική νικήτρια
του τίτλου «Προσβάσιμη Πόλη» για ένα συγκεκριμένο έτος), δεύτερη και τρίτη θέση. Οι υποψήφιες
πόλεις μπορούν επίσης να λάβουν ειδική μνεία, ανάλογα με τις ετήσιες προτεραιότητες πολιτικής ή
συγκεκριμένα κύρια πλεονεκτήματα των συμμετοχών.
Με το πρόγραμμα του βραβείου επιδιώκεται να κομιστεί σε τοπικό επίπεδο το γενικό μήνυμα ότι οι
Ευρωπαίοι έχουν δικαίωμα να ζουν σε αστικές περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες και οι
δραστηριότητες αναψυχής θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους. Επομένως, οι πόλεις θα
πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών τους ενισχύοντας την προσβασιμότητα.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης διατίθενται στον επίσημο
ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=el.

2.ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να επιλέξει τον νικητή του τίτλου «Βραβείο Προσβάσιμης
Πόλης 2022» στο πλαίσιο της διοργάνωσης πανευρωπαϊκού διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 50 000 κατοίκων που βρίσκονται σε
ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε κράτη μέλη με λιγότερες από δύο τέτοιες πόλεις, αστικές περιοχές
που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες κωμοπόλεις μπορούν επίσης να λάβουν μέρος, εάν ο
συνολικός πληθυσμός τους υπερβαίνει τους 50 000 κατοίκους.
Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης είναι η
απονομή του τίτλου «Προσβάσιμη Πόλη της ΕΕ 2022» σε τρεις νικήτριες πόλεις (πρώτη, δεύτερη και
τρίτη θέση).
Με τον εορτασμό της 10ης επετείου του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης (2020), η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εγκαινίασε την απονομή χρηματικού επάθλου αξίας 350 000 EUR. Το ποσό αυτό θα
κατανεμηθεί μεταξύ των τριών νικητριών πόλεων.
Για τον σκοπό αυτόν, η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Προσβάσιμη Πόλη
της ΕΕ 2022» θεωρείται ότι εμπερικλείει επίσης τους κανόνες του διαγωνισμού για την απονομή
και του χρηματικού επάθλου2.
Ο τίτλος του νικητή του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης για το έτος 2022 («έτος τίτλου») και το
χρηματικό έπαθλο θα απονεμηθούν το 2021 («έτος απονομής») σύμφωνα με τη διαδικασία και
βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην ενότητα 3. Η καταβολή του χρηματικού επάθλου
πραγματοποιείται σε μία δόση και εξαρτάται και διέπεται από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην
ενότητα 6 του παρόντος εγγράφου.
Οι παρόντες κανόνες διαγωνισμού θεσπίζονται και δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η
οποία θα προκηρύξει και θα διαχειριστεί τον διαγωνισμό με την υποστήριξη της εξωτερικής
Γραμματείας του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης. Το χρηματικό έπαθλο τελεί υπό την αποκλειστική
2

Όσον αφορά το προτεινόμενο χρηματικό έπαθλο, θα τηρηθούν οι κανόνες σχετικά με τα βραβεία, όπως καθορίζονται
στον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (τίτλος IX άρθρα 206 και
207).

3

διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

3.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ 2022
Η απονομή του τίτλου της νικήτριας πόλης για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2022 θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο διαγωνισμού μεταξύ των υποψήφιων πόλεων. Τα κριτήρια
επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό επεξηγούνται κατωτέρω.

3.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας
Ο τίτλος του νικητή του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2022 θα απονεμηθεί σε τρεις πόλεις (πρώτη,
δεύτερη και τρίτη θέση).Η παρούσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στον διαγωνισμό για το
Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2022 απευθύνεται στους ακόλουθους αιτούντες:
•

Ο αιτών πρέπει να είναι κρατική αρχή μιας πόλης άνω των 50 000 κατοίκων που βρίσκεται
σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως «πόλη» νοείται μια αστική περιοχή, εξαιρουμένων των
μητροπολιτικών περιοχών, των μεγαλύτερων αστικών ζωνών και των αστικών
συγκροτημάτων, και λογίζεται ως διοικητική μονάδα υπό τη διακυβέρνηση ενός δημοτικού
συμβουλίου ή άλλης μορφής δημοκρατικά εκλεγμένου κρατικού φορέα.

•

Σε κράτη μέλη της ΕΕ με λιγότερες από δύο τέτοιες πόλεις/διοικητικές οντότητες, αστικές
περιοχές που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες κωμοπόλεις/διοικητικές οντότητες
μπορούν επίσης να λάβουν μέρος, εάν ο συνολικός πληθυσμός τους υπερβαίνει τους
50 000 κατοίκους.

•

Οι νικητές προηγούμενων ετών που κατέλαβαν την πρώτη θέση δεν μπορούν να
υποβάλουν υποψηφιότητα για χρονικό διάστημα πέντε ετών μετά την απονομή του τίτλου
Προσβάσιμης Πόλης για ένα συγκεκριμένο έτος3.

•

Ο υπογράφων θα πρέπει να είναι ο δήμαρχος ή ο πλέον υψηλόβαθμος εκπρόσωπος της
πόλης που εξουσιοδοτείται, βάσει του εθνικού δικαίου, να εκπροσωπεί νομίμως την πόλη.

Όλες οι υποψήφιες πόλεις οφείλουν να συμπληρώσουν όλες τις ενότητες του κοινού εντύπου
αίτησης για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2022 (βλέπε παράρτημα I). Κατά τη συμπλήρωση της
αίτησής τους, οι υποψήφιες πόλεις καλούνται να πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις που παρατίθενται
κατωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις κατά το στάδιο της προκαταρκτικής
επιλογής δεν θα εξεταστούν περαιτέρω:
•

Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να υποβάλουν την πρόταση έργου τους στην αγγλική
γλώσσα προκειμένου να διευκολυνθεί η εξέταση των προτάσεων και να επιταχυνθεί η
διαδικασία αξιολόγησης. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι θα γίνουν δεκτές
προτάσεις που υποβάλλονται σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

3

Η διάταξη αυτή τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2019, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της απονομής του Βραβείου
Προσβάσιμης Πόλης 2020, και ισχύει μόνο για τις πόλεις που κέρδισαν την πρώτη θέση στον διαγωνισμό του Βραβείου
Προσβάσιμης Πόλης.
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•

Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν με τη συμπλήρωση και την υποβολή του
ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης έως την προθεσμία της 8ης Σεπτεμβρίου 2021 (ενδεικτική),
24.00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

•

Οι υποψήφιες πόλεις υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, να
συμπληρώσουν όλες τις ενότητες του εντύπου αίτησης και να τηρήσουν τα όρια λέξεων που
υποδεικνύονται ανά ενότητα του εντύπου της αίτησης. Σε περίπτωση υπέρβασης των
καθορισμένων ορίων, οι επιπλέον λέξεις δεν θα ληφθούν υπόψη, με αποτέλεσμα ορισμένες
απαντήσεις στις ερωτήσεις της αίτησης να παραμείνουν ενδεχομένως ελλιπείς.

•

Για το στάδιο της προκαταρκτικής επιλογής, οι αιτήσεις πρέπει να τηρούν τα όρια λέξεων
που υποδεικνύονται ανά ενότητα του εντύπου της αίτησης. Σε περίπτωση υπέρβασης του
καθορισμένου ορίου, οι επιπλέον λέξεις δεν θα ληφθούν υπόψη, με αποτέλεσμα ορισμένες
απαντήσεις στις ερωτήσεις της αίτησης να παραμείνουν ενδεχομένως ελλιπείς. Εάν
διαπιστωθούν εκ παραδρομής και/ή διοικητικά σφάλματα ή έγγραφα που ελλείπουν, η
Γραμματεία μπορεί να επικοινωνήσει με τις ενδιαφερόμενες πόλεις/οντότητες.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να συμπληρώσει όλες τις ενότητες του ηλεκτρονικού εργαλείου 4 .
Επιπλέον των πληροφοριών που θα παράσχουν στο έντυπο της αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να
αναφορτώσουν τη δήλωση του δημάρχου, την υπεύθυνη δήλωση, το έντυπο νομικής οντότητας
(LEF) και το δελτίο τραπεζικών στοιχείων (FIF) (βλέπε παραρτήματα της ενότητας 9). Οι υποψήφιοι
καλούνται επίσης να αναφορτώσουν —ή να παράσχουν σύνδεσμο προς— ένα αρχείο παρουσίασης
PowerPoint δέκα διαφανειών 5 , στο οποίο θα επεξηγούνται και θα επισημαίνονται τα κύρια
πλεονεκτήματα της αίτησής τους.
Παρέχεται η δυνατότητα αναφόρτωσης έως και πέντε αρχείων (το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου
είναι 10 MB) ή συνδέσμων. Τα αρχεία που θα αναφορτωθούν μπορούν να είναι σε μία ή
περισσότερες επίσημες γλώσσες των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.
Κάθε έγγραφο που θα αναφορτωθεί πρέπει να φέρει τη δέουσα ονομασία. Το όνομα του αρχείου
θα πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια τι είδους αρχείο αποτελεί ή περιλαμβάνει.
Το καθοδηγητικό σημείωμα του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης για τους αιτούντες (παράρτημα ΙΙ)
θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με το έντυπο αίτησης για το Ευρωπαϊκό Βραβείο
Προσβάσιμης Πόλης 2022.

3.2 Αποκλεισμός
Η Επιτροπή, υπό την ιδιότητά της ως αναθέτουσας αρχής, μπορεί να αποκλείσει συμμετέχοντες οι
οποίοι εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 136 και 141 του
δημοσιονομικού κανονισμού. Βλ. παράρτημα IV (Υπεύθυνη δήλωση).

3.2.1Επιβολή κυρώσεων
Προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε αιτούντες οι οποίοι κρίνονται ένοχοι
ψευδών δηλώσεων, σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι οποιαδήποτε από τις δηλώσεις ή τις
πληροφορίες που παρέχονται ως προϋπόθεση συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία είναι ψευδής,
4

Το ηλεκτρονικό εργαλείο θα είναι διαθέσιμο κυρίως μέσω του ιστότοπου του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης:
www.ec.europa.eu/social/accesscityaward2022
5
Οι αποδεκτές μορφές αρχείων είναι οι εξής: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 138 του δημοσιονομικού κανονισμού που
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ αναλογία της αξίας του
χρηματικού επάθλου.

3.3 Σύνθεση της εθνικής και της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής
Σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται υποψηφιότητα από πόλεις συγκροτείται εθνική
κριτική επιτροπή. Οι εθνικές κριτικές επιτροπές απαρτίζονται από τουλάχιστον τρία έως πέντε μέλη
το μέγιστο, με διαφορετικούς τομείς εμπειρίας. Καταρχήν, η σύνθεση της εθνικής κριτικής
επιτροπής θα έχει την ακόλουθη δομή:
•
•
•
•
•

ένας εκπρόσωπος του εθνικού συμβουλίου ατόμων με αναπηρία,
ένας εκπρόσωπος της εθνικής διοίκησης που είναι αρμόδιος για την πολιτική για την
αναπηρία,
ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα προσβασιμότητας,
ένας πρόεδρος (εάν δεν υπάγεται σε μία από τις τρεις κατηγορίες ανωτέρω),
ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα δημογραφικής γήρανσης.

Τα μέλη των κριτικών επιτροπών είναι ισότιμα μεταξύ τους και οι αποφάσεις λαμβάνονται με
ομοφωνία. Ο ρόλος του προέδρου συνίσταται στον συντονισμό των εργασιών της εθνικής κριτικής
επιτροπής.
Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι επιφορτισμένα με την αξιολόγηση των αιτήσεων που
υποβάλλονται από τις πόλεις (βλέπε σημείο 4.2 κατωτέρω). Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει
ποιοτικές αξιολογήσεις και αξιολόγηση από ομοτίμους για κάθε αίτηση. Οι εθνικές κριτικές
επιτροπές θα καταρτίσουν κατάλογο τριών, κατά μέγιστον, επικρατέστερων υποψήφιων πόλεων
ανά κράτος μέλος με βάση τη βαθμολογία τους, κατά κριτήρια, όπως ορίζεται στο σημείο 4.1.
Οι εθνικές υποψηφιότητες που γίνονται αποδεκτές στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού θα
αξιολογηθούν από την ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή. Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή απαρτίζεται
τουλάχιστον από τρία άτομα, τα οποία θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τουλάχιστον
δύο από τους ακόλουθους οργανισμούς και/ή τομείς εμπειρογνωσίας:
•
•
•
•
•
•

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία
Age Platform Europe
εμπειρογνώμονας σε θέματα δομημένου περιβάλλοντος και δημόσιων χώρων
εμπειρογνώμονας σε θέματα μεταφορών και σχετικών υποδομών
εμπειρογνώμονας σε θέματα ΤΠΕ
εμπειρογνώμονας σε θέματα δημόσιων εγκαταστάσεων και υπηρεσιών.

Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή (βλέπε σημείο 4.3) θα αξιολογήσει περαιτέρω τον κατάλογο των
επικρατέστερων υποψήφιων πόλεων εφαρμόζοντας τα ίδια κριτήρια και τις μέγιστες βαθμολογίες
που χρησιμοποιούνται από τις εθνικές κριτικές επιτροπές και περιγράφονται στα σημεία 4.1 και 4.2
κατωτέρω.

3.4 Η εθνική κριτική επιτροπή
Οι κριτικές επιτροπές θα συγκροτηθούν από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με
6

Αναπηρία. Τα μέλη της εθνικής κριτικής επιτροπής ασκούν τα καθήκοντά τους δωρεάν και
επικουρούνται στο έργο τους από τη Γραμματεία του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης. Σκοπός της
εθνικής κριτικής επιτροπής είναι η επιλογή έως και τριών πόλεων (οι οποίες καλούνται εθνικές
υποψηφιότητες) μεταξύ των αιτούντων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης
που περιγράφονται στο σημείο 4.1. Οφείλουν επίσης να διαβιβάσουν τον κατάλογο των
επικρατέστερων υποψηφίων στη Γραμματεία του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης. Τα καθήκοντα της
εθνικής κριτικής επιτροπής καθορίζονται στο σημείο 4.1. Τα μέλη της εθνικής κριτικής επιτροπής
είναι άτομα που ορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα και ενεργούν ανεξάρτητα και υπέρ του
δημόσιου συμφέροντος. Τα άτομα που ορίζονται μέλη της εθνικής κριτικής επιτροπής υπό την
προσωπική τους ιδιότητα πρέπει να γνωστοποιήσουν τυχόν περιστάσεις που θα μπορούσαν να
συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων με την υποβολή «δήλωσης απουσίας σύγκρουσης
συμφερόντων» μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαδικασία επιλογής του
Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης. Κάθε μέλος της εθνικής κριτικής επιτροπής θα εκτελεί τα καθήκοντά
του εξ αποστάσεως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή τηλεφωνικών κλήσεων.

3.5 Η ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή
Τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής θα οριστούν από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και
Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η σύνθεση της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής
θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 3.3. Τα καθήκοντα της κριτικής επιτροπής
καθορίζονται στο σημείο 4.1 ανωτέρω.Τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής είναι άτομα που
ορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα, ενεργούν ανεξάρτητα και υπέρ του δημόσιου
συμφέροντος τηρώντας τις αρχές της αμεροληψίας, του απορρήτου και της αντικειμενικότητας.
Επιπλέον, τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής υποχρεούνται να διαθέτουν επίπεδο
επάρκειας στην αγγλική γλώσσα. Τα άτομα που ορίζονται μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής
υπό την προσωπική τους ιδιότητα πρέπει να γνωστοποιήσουν τυχόν περιστάσεις που θα μπορούσαν
να συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων με την υπογραφή «δήλωσης απουσίας σύγκρουσης
συμφερόντων» (σύμφωνα με το άρθρο 61 του δημοσιονομικού κανονισμού) κατά τη συνεδρίαση
της κριτικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ. Κάθε μέλος της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής θα εκτελεί τα
καθήκοντά του εξ αποστάσεως, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή τηλεφωνικών κλήσεων.

3.6 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Καθήκοντα

Ενδεικτική διάρκεια

Έναρξη υποβολής αιτήσεων

Αρχές Ιουνίου 2021

Λήξη υποβολής αιτήσεων

8 Σεπτεμβρίου 2021, 24.00 ώρα Κεντρικής
Ευρώπης

Αξιολόγηση από τις εθνικές κριτικές επιτροπές

Αρχές Οκτωβρίου 2021

Αξιολόγηση από την ευρωπαϊκή κριτική
επιτροπή

Τέλος Οκτωβρίου 2021

Ενημέρωση των αιτούντων

Μέσα Νοεμβρίου 2021

Τελετή απονομής Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης

3 Δεκεμβρίου 2021

7

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
4.1. Διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης
Η επιλογή των πόλεων για την απονομή του τίτλου «Προσβάσιμη Πόλη της ΕΕ 2022» αποτελεί
αντικείμενο αξιολόγησης βάσει τυποποιημένης σειράς κριτηρίων αξιολόγησης προκειμένου να
διασφαλίζεται η συνέπεια, η διαφάνεια και η ισότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται και η στάθμισή τους προσδιορίζονται στο σημείο 4.2. Οι
υποψήφιες πόλεις που δεν λαμβάνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς σε εθνικό επίπεδο δεν μπορούν να
γίνουν δεκτές στο ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
Η επιλογή πραγματοποιείται σε δύο στάδια: ένα στάδιο προκαταρκτικής επιλογής σε εθνικό
επίπεδο και ένα στάδιο τελικής επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Η Γραμματεία του Βραβείου
Προσβάσιμης Πόλης ελέγχει τις αιτήσεις που παραλαμβάνονται ως προς τις τυπικές και νομικές
απαιτήσεις που καθορίζονται στα σημεία 3.1 και 3.2. Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις εν λόγω
απαιτήσεις δεν εξετάζονται περαιτέρω και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
➢ Προκαταρκτική επιλογή
Το στάδιο της προκαταρκτικής επιλογής θα διεξαχθεί από τις εθνικές κριτικές επιτροπές. Οι εν λόγω
κριτικές επιτροπές θα συγκροτηθούν σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο έχουν υποβληθεί από πόλεις
αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης. Οι εθνικές κριτικές
επιτροπές καταρτίζουν κατάλογο τριών, κατά μέγιστον, επικρατέστερων υποψήφιων πόλεων ανά
κράτος μέλος (που ορίζονται ως εθνικές υποψηφιότητες), ο οποίος υποβάλλεται στα μέλη της
ευρωπαϊκής
κριτικής
επιτροπής.
Οι πόλεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων θα λάβουν
ανακοίνωση με την αξιολόγηση της αίτησής τους.
➢ Τελική επιλογή
Από τις εθνικές υποψηφιότητες που επιλέγονται κατά το στάδιο της προκαταρκτικής επιλογής, η
ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή επιλέγει τις νικήτριες πόλεις που καταλαμβάνουν την πρώτη, τη
δεύτερη και την τρίτη θέση.
Επιπλέον, η κριτική επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ δύναται να αποφασίσει να τιμήσει με «ειδική μνεία»
μία ή περισσότερες πόλεις, ανάλογα με το υφιστάμενο πλαίσιο και τα έργα/τις πολιτικές ή
συγκεκριμένα κύρια πλεονεκτήματα των συμμετοχών (π.χ. πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά6,
πρόσβαση στην εργασία, έξυπνες πόλεις κ.λπ.).
Η αξιολόγηση των επικρατέστερων υποψήφιων πόλεων από τις εθνικές κριτικές επιτροπές
παρουσιάζεται στην ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή υπό τη μορφή έκθεσης αξιολόγησης πριν από τη
συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής και χρησιμεύει ως έγγραφο τεκμηρίωσης για τη λήψη απόφασης
από την κριτική επιτροπή. Οι πόλεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των
επικρατέστερων υποψηφίων λαμβάνουν ανακοίνωση στην οποία παρέχονται λεπτομερείς
υποδείξεις σχετικά με τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της αίτησής τους για μελλοντικές
διοργανώσεις του διαγωνισμού. Ωστόσο, η ανακοίνωση αυτή δεν δημοσιοποιείται και προορίζεται
για χρήση μόνο από την ενδιαφερόμενη πόλη.
6

Ως συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
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➢ Λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή
Τα μέλη της ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες ή επιγραμμικά το
αργότερο έναν μήνα πριν από την τελετή απονομής του βραβείου7. Η κριτική επιτροπή θα ανακηρύξει
ομόφωνα την νικήτρια πόλη της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης θέσης, καθώς και τις πόλεις που
θα λάβουν, ενδεχομένως, ειδική μνεία. Η απόφασή της θα βασιστεί στην έκθεση αξιολόγησης που θα
λάβει από τις εθνικές κριτικές επιτροπές.
Για λόγους διαφάνειας της συνολικής διαδικασίας, τα πορίσματα της κριτικής επιτροπής σε επίπεδο
ΕΕ όσον αφορά τις τρεις πρώτες νικήτριες πόλεις θα δημοσιοποιηθούν μέσω του ιστοτόπου του
Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης.
➢ Στάδιο απονομής
Η νικήτρια πόλη του Ευρωπαϊκού Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2022 θα ανακηρυχθεί επίσημα
κατά την τελετή απονομής του βραβείου, η οποία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες ή επιγραμμικά στις
3 Δεκεμβρίου 2021.

4.2 Κριτήρια απονομής
Τα μέλη τόσο των εθνικών κριτικών επιτροπών όσο και της κριτικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ θα
αξιολογήσουν τις υποψήφιες πόλεις με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:
1) Συνάφεια με τους στόχους
Οι αιτούντες πρέπει να παράσχουν περιγραφή των δράσεων, των πολιτικών και των
πρωτοβουλιών —που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού— και
στους τέσσερις βασικούς τομείς προσβασιμότητας:
a. δομημένο περιβάλλον και δημόσιοι χώροι,
b. μεταφορές και σχετικές υποδομές,
c. πληροφόρηση και επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ),
d. δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.
Οι επιτυχόντες αιτούντες πρέπει να καταδείξουν ότι έχουν υιοθετήσει μια συνεκτική
προσέγγιση για την προσβασιμότητα και στους τέσσερις τομείς και ότι διαθέτουν ένα φιλόδοξο
όραμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της προσβασιμότητας στην πόλη.
2) Οικειοποίηση, βαθμός δέσμευσης
Οι αιτούντες θα πρέπει να περιγράψουν τις δομές ή το πλαίσιο που έχει καθορίσει η
διοικητική αρχή της πόλης για την υλοποίηση δράσεων στον τομέα της προσβασιμότητας.
Από τις αιτήσεις πρέπει να προκύπτει ότι οι υλοποιούμενες ή προγραμματιζόμενες
δράσεις αποτελούν μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής ή ενός πλαισίου πολιτικής και όχι
απλώς μεμονωμένα έργα ad hoc. Η στρατηγική προσβασιμότητας πρέπει να είναι
7

Οι εθνικές κριτικές επιτροπές θα διεξαγάγουν το στάδιο της προκαταρκτικής επιλογής πριν από τα μέσα Οκτωβρίου,
ενώ οι ακροάσεις της κριτικής επιτροπής σε επίπεδο ΕΕ θα πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος Οκτωβρίου του 2021,
όπως προβλέπεται στο σημείο 3.6.
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ενσωματωμένη στις πολιτικές και τους κανονισμούς της πόλης. Πρέπει να είναι εμφανής
κάποια δήλωση/δέσμευση πολιτικής όσον αφορά την πολιτική για την προσβασιμότητα από
υψηλά ιστάμενο αρμόδιο πρόσωπο. Πρέπει να παρασχεθούν πληροφορίες για τους
κατάλληλους πόρους (προσωπικό, προϋπολογισμός κ.λπ.) που έχουν δεσμευτεί για την
υλοποίηση των εν λόγω πολιτικών. Η συνεκτίμηση του κόστους της προσβασιμότητας
πρέπει να συνδυάζεται με τη διενέργεια αξιολόγησης των προσδοκώμενων οφελών.
3) Αντίκτυπος
Οι πολιτικές/πρωτοβουλίες της πόλης πρέπει να έχουν αποδείξιμο θετικό αντίκτυπο στην
καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στη συνολική ποιότητα ζωής εντός της
πόλης. Πρέπει να παρασχεθούν παραδείγματα πρωτοβουλιών που αφορούν αρχικά ειδικά
τα άτομα με αναπηρία και να επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο οι πρωτοβουλίες αυτές
ωφελούν ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο. Οι αιτούντες
πρέπει να συμπεριλάβουν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για την υποστήριξη των
ισχυρισμών τους περί επιτυχίας και να παράσχουν απτά παραδείγματα. Είναι σημαντικό να
αναφερθούν —εάν υπάρχουν— έργα που αφορούν τα άτομα με νοητική υστέρηση. Οι
προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες και πολιτικές θα αξιολογηθούν ως προς τη συνοχή και
τον δυνητικό τους αντίκτυπο.
4) Ποιότητα και διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων
Οι αιτούντες πρέπει να διευκρινίσουν τι είδους δομές, μηχανισμοί και διαδικασίες έχουν
τεθεί σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας των
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων προσδιορίζεται βάσει
των βελτιώσεων στο επίπεδο της προσβασιμότητας και της προώθησης της συμμόρφωσης
με τα πρότυπα και τη νομοθεσία. Για την επίτευξη διατηρήσιμων αποτελεσμάτων
απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες, εξασφαλισμένοι πόροι και η εδραίωση μιας συμπαγούς
δομής, ενώ η εφαρμογή μηχανισμών αξιολόγησης και παρακολούθησης (για τη διεξαγωγή
τακτικών ελέγχων, τη γνωστοποίηση και αποκατάσταση προβλημάτων, τη διαχείριση
παραπόνων κ.λπ.) είναι καίριας σημασίας για την αξιολόγηση της επιτυχίας.

5) Εξασφάλιση της συμμετοχής ατόμων με αναπηρία και συναφών εταίρων
Η ενεργός και σαφής συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, των οργανώσεων εκπροσώπησής
τους και των εμπειρογνωμόνων σε θέματα προσβασιμότητας πρέπει να καταδεικνύεται
στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διατήρηση των πολιτικών και πρωτοβουλιών της
πόλης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προσβασιμότητας. Οι αιτούντες πρέπει επίσης να
περιγράψουν συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση για
την προσβασιμότητα, καθώς και αν και με ποιον τρόπο διαδίδουν, ανταλλάσσουν και
μοιράζονται εμπειρίες και ορθές πρακτικές με άλλες πόλεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κριτήριο

Μέγιστη βαθμολογία

1. Συνάφεια με τους στόχους

20

2. Οικειοποίηση, βαθμός δέσμευσης

20

3. Αντίκτυπος

20

4. Ποιότητα και διατηρησιμότητα των
αποτελεσμάτων

20
10

5. Εξασφάλιση της συμμετοχής ατόμων με 20
αναπηρία και συναφών εταίρων
ΣΥΝΟΛΟ

100

5.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου 2021 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2021
(ενδεικτικά). Για την υποβολή ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να παρασχεθούν τα
εξής:
•
•

συμπληρωμένο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης (παράρτημα I),
η σχετική δήλωση του δημάρχου (το παράρτημα III θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από
τον δήμαρχο ή τον πλέον υψηλόβαθμο εκπρόσωπο της πόλης που εξουσιοδοτείται, βάσει
του εθνικού δικαίου, να εκπροσωπεί νομίμως την πόλη/αστική περιοχή), καθώς και τα λοιπά
απαιτούμενα έγγραφα που προβλέπονται στο σημείο 3.1.

Το έντυπο της αίτησης πρέπει να υποβληθεί μόνο μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου που είναι
διαθέσιμο στον ιστότοπο του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν
αφού συμπληρωθούν πλήρως. Επιπλέον των πληροφοριών που θα παράσχουν στο ηλεκτρονικό
έντυπο αίτησης, οι υποψήφιοι καλούνται να αναφορτώσουν —ή να αποστείλουν συνδέσμους
προς— πέντε, κατά μέγιστον, έγγραφα στα οποία θα επισημαίνονται και θα επεξηγούνται τα κύρια
πλεονεκτήματα της αίτησής τους.
Όλα τα ερωτήματα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία: secretariat@accesscityaward.eu
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται (ενδεικτικά) στις 8 Σεπτεμβρίου 2021, 24.00 ώρα
Κεντρικής Ευρώπης (GMT +1). Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης προβάλλεται σελίδα
επιβεβαίωσης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη συνέχεια σε διαδικασία επικύρωσης και οι αιτούντες
θα ενημερωθούν αν η αίτησή τους έχει γίνει δεκτή στον διαγωνισμό το αργότερο δύο μήνες μετά
την προθεσμία υποβολής που καθορίζεται ανωτέρω.
Για τις τυπικές απαιτήσεις, βλέπε τα κριτήρια που καθορίζονται στην ενότητα 3 ανωτέρω.

6.ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ
Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 350 000 EUR (τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
ευρώ) και θα απονεμηθεί στις τρεις νικήτριες πόλεις του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης.
Τα χρήματα θα κατανεμηθούν ως εξής:
1. 150 000 EUR στη νικήτρια πόλη του τίτλου «Προσβάσιμη Πόλη 2022» (πρώτη θέση)
2. 120 000 EUR στη νικήτρια πόλη της δεύτερης θέσης
3. 80 000 EUR στη νικήτρια πόλη της τρίτης θέσης.
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6.1 Ρυθμίσεις καταβολής
Οι νικήτριες πόλεις των Βραβείων Προσβάσιμης Πόλης θα ανακηρυχθούν κατά την τελετή απονομής
του βραβείου (βλέπε σημείο 4.1). Το χρηματικό έπαθλο θα χορηγηθεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος
μετά την ανακήρυξη και τη βράβευση των νικητριών πόλεων κατά την τελετή απονομής του
βραβείου. Η καταβολή του ποσού θα πραγματοποιηθεί σε μία δόση εντός 60 ημερών από την
ημερομηνία της επίσημης ανακήρυξης των νικητών. Τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία (βλέπε
παραρτήματα IV, V και VI) πρέπει να υποβληθούν μαζί με την αίτηση.

6.2 Αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γραμματεία του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης δεν φέρουν καμία
ευθύνη για τυχόν αξιώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
διαγωνισμού για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης από τον διαγωνιζόμενο. Η Επιτροπή δεν φέρει
καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που προκαλεί ή υφίσταται οποιοσδήποτε από τους διαγωνιζομένους,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ζημίας που προκαλείται σε τρίτους συνεπεία ή κατά την υλοποίηση
των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του διαγωνισμού.

6.3 Απλοί και λογιστικοί έλεγχοι
Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης για την απονομή του χρηματικού επάθλου από τον
διατάκτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται τη δυνατότητα της Επιτροπής,
της OLAF και του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργήσουν απλούς και λογιστικούς ελέγχους σε σχέση
με τον διαγωνισμό και το παραληφθέν χρηματικό έπαθλο.

6.4 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Επιτροπή δεσμεύεται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 για την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά
και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης. Όλα τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία
περιλαμβάνουν το δεόντως υπογεγραμμένο έντυπο νομικής οντότητας της πόλης και το δελτίο
τραπεζικών στοιχείων. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται
στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης αίτησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές
διατάξεις. Κατόπιν γραπτού αιτήματος, οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και να διορθώσουν κάθε ανακριβή ή ατελή
πληροφορία (για τα στοιχεία επικοινωνίας, βλέπε ενότητα 8). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξουσιοδοτείται να δημοσιεύσει ή να αναφέρει, υπό οποιαδήποτε μορφή και σε ή με οποιαδήποτε
μέσο, τις ακόλουθες πληροφορίες:
•
•

το όνομα της νικήτριας πόλης,
το ποσό του χρηματικού επάθλου που απονέμεται,
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•

το αντικείμενο του βραβείου.

6.5 Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια
Όσον αφορά την απονομή και την καταβολή του χρηματικού επάθλου, ισχύει το δίκαιο της Ένωσης.
Το αρμόδιο δικαστήριο ή διαιτητικό δικαστήριο για την εκδίκαση διαφορών είναι το Γενικό
Δικαστήριο, το οποίο υπόκειται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γενικό
Δικαστήριο, Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Λουξεμβούργο, τηλ.: (352) 4303-1, φαξ:
(352) 4303 2100, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

7.ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διακόψει τον διαγωνισμό πριν από την ημερομηνία περάτωσής του
χωρίς καμία υποχρέωση κατακύρωσης και αποζημίωσης των υποψηφίων. Η Επιτροπή έχει το
δικαίωμα να αποφασίσει να μη χορηγήσει κανένα χρηματικό έπαθλο εάν δεν παραληφθούν
αιτήσεις, εάν καμία αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή εάν η κριτική επιτροπή
αποφασίσει να μην προτείνει την απονομή του χρηματικού επάθλου σε καμία από τις επιλέξιμες
υποψηφιότητες.

8.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και οι εργασίες των εθνικών κριτικών επιτροπών και της
ευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής διευκολύνονται από τη Γραμματεία του Βραβείου Προσβάσιμης
Πόλης, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση του ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού σκοπού (ΕΟΟΣ) Ecorys
Europe EEIG. Η Γραμματεία συνδράμει επίσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων
που συνδέονται με το πρόγραμμα του βραβείου μέσω του ιστοτόπου του Βραβείου Προσβάσιμης
Πόλης και μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, όπως φυλλάδια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
αποσπάσματα ταινιών κ.λπ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ( secretariat@accesscityaward.eu) ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ακόλουθη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: EMPL-EDPD-ACA@ec.europa.eu .

9.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
I Έντυπο αίτησης
II Καθοδηγητικό σημείωμα
III Δήλωση του δημάρχου
IV Υπεύθυνη δήλωση
V Έντυπο νομικής οντότητας (LEF)
VI Δελτίο τραπεζικών στοιχείων (FIF)
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