Формуляр за кандидатстване
Краен срок: 8 септември 2022 г.
(23:59 – централноевропейско лятно време (CEST))
Моля, имайте предвид, че:
• Кандидатурите трябва да се подават чрез онлайн регистрация
само на уеб страницата за кандидатстване.
• Указаният максимален брой знаци за всеки отговор включва и интервалите.
• За предпочитане е формулярите за кандидатстване да са попълнени на английски език, но
всеки друг официален език* на ЕС ще бъде допустим. Другите езици не са допустими.
• Само кандидатурите, отговарящи на необходимите критериите, ще бъдат допуснати.
• Преди да попълните формуляра, моля, внимателно прочетете съпътстващата бележка за
насоки и правилата за участие, които може да прочетете на всеки официален език на ЕС.
• Секретариатът (secretariat@accesscityaward.eu) е на разположение, за да ви помогне да
изясните въпросите, свързани с попълването на формулярите. Езиковите качества не са
от значение за оценяването на вашата кандидатура. Съдържанието, касаещо дейностите,
свързани с достъпността, ще е решаващо за вашите шансове да спечелите наградата.

*

ЕС има 24 официални езика: български, хърватски, чешки, датски, холандски, английски, естонски, финландски, френски, немски, гръцки,
унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски.
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A. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАДА
Име на града:
Държава:
Големина на града (брой жители)
Кратко описание на града (макс. 700 знака с интервалите*)

Б. ОБХВАТ НА ИНИЦИАТИВИТЕ†
Моля, напишете общо описание на съществуващите и планираните инициативи, засягащи следните
четири области:
a. достъпност до изградена среда и обществени пространства;
b. достъпност до транспорт и прилежащата инфраструктура;
c. достъпност до информационни и комуникационни средства, включително информационни и
комуникационни технологии;
d. достъпност до обществени съоръжения и служби.
Макс. 2600 знака

В. СОБСТВЕНОСТ/НИВО НА АНГАЖИРАНОСТ
Моля, опишете цялостния си подход и общата стратегия за подобряване на достъпността във вашия град и
как политиката е приложена или се планира да се приложи.
Макс. 1300 знака

Г. ВЪЗДЕЙСТВИЕ
1) Как политиките/инициативите на града подобряват равния достъп и качеството на живот на хората
с увреждания? Важно е да посочите проект(и), включващи хора с интелектуални дефицити.
Макс. 1300 знака
2) По какъв начин тези инициативи помагат освен на хората с увреждания и на останалата част от населението?
Макс. 1300 знака

*

Отговорите ще бъдат отрязани, след като достигнат ограничението за знаците

† Моля, имайте предвид, че «Обхват на инициативите» и «Насоченост към целите» (вижте раздел 4.2 от Правилата на състезанието) трябва
да се считат за синоними в рамките на това състезание.
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Д.	
КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ
1) Как гарантирате качеството и устойчивостта на мерките за достъпност?
Макс. 1300 знака
2) Какви са вашите планове и инициативи, за да поддържате тези усилия и за в бъдеще?
Макс. 1300 знака
3) Факултативен въпрос, който няма да окаже влияние на оценяването на кандидатурата (Кандидатът
не е длъжен да отговаря на този въпрос, ако не е уместен)
Вашият град използвал ли е някога средства от ЕС? Как управата на вашия град информира гражданите
относно дейности, включващи средства от ЕС?
Макс. 1300 знака

Е.	
УЧАСТИЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
И СЪОТВЕТНИТЕ ПАРТНЬОРИ
1) 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.
Макс. 1300 знака
2) Осъществявате ли дейности относно повишаването на осведомеността или информация за достъпността?
Обменяте ли и споделяте ли опит и добри практики с други градове на местно, регионално, национално
или европейско ниво? Ако да, моля, опишете ги.
Макс. 1300 знака
3) Засягали ли сте темата, свързана с уврежданията, в други инициативи, предприети от вашия град?
Ако да, споменете някоя от инициативите, по които вашият град е работил, дори ако тя не е пряко
насочена към хората с увреждания, ако е предприела мерки за подобряване на достъпността или
повишаване на осведомеността относно уврежданията и достъпността.
Макс. 1300 знака

Ж. З
 АЩО 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
заслужавате наградата.
Макс. 1300 знака с интервалите
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З.	
ОТКЪДЕ РАЗБРАХТЕ ЗА КОНКУРСА ЗА
НАГРАДАТА „ДОСТЪПЕН ГРАД“ ЗА 2023 Г.?
[Възможни са няколко отговора]
• Имейл от секретариата на наградата „Достъпен град“
• Обаждане от секретариата на наградата „Достъпен град“
• Социални медии (Facebook, Twitter, LinkedIn и др.)
• Уебсайт на Европейската комисия
• Други институции на ЕС, напр. Комитет на регионите
• ЕС мрежи от градове, напр. Евроградове, Полис, ENAT
• Европейският форум на хората с увреждания или друга организация на хора с увреждания на ниво ЕС
• Национална/местна организация на хората с увреждания
• Колега
• Реклами във вестници
• Друго (моля, посочете) ( + ТЕКСТОВО ПОЛЕ)

И. 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
презентация, 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.
• Можете да предоставите допълнителна кратка информация за съдържанието на подкрепящите
документи в съответното поле по-долу.
Качване на файл‡:
Добавяне на връзка:
Макс. 3000 знака с интервалите*

‡ Допустимите формати на файловете са: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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Й. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И УЕБ ВРЪЗКИ
Име:
Позиция/функция:
Телефонен номер:
Имейл адрес:
Официален уеб сайт на града:
Налични уеб страници, свързани с достъпността:
Пощенски адрес (за получаване на кореспонденция от Европейската комисия):

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Освен ако изрично не е изискано друго от града участник, подадените представящи
текстове може да се направят публично достояние на
. Обработването на личните данни отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725.

