Ansøgningsskema
Deadline: 8. september 2022 (23:59- CEST)
Bemærk venligst:
• Det er kun muligt at ansøge ved hjælp af onlinetilmeldingen på ansøgningswebsiden.
• Det angivne maksimale antal tegn, der er tilgængelige for hvert svar, omfatter mellemrum.
• Ansøgningsskemaer skal helst udfyldes på engelsk, men andre officielle EU-sprog* vil blive accepteret.
Ingen andre sprog vil blive accepteret.
• Kun ansøgninger, der overholder kriterierne for deltagelse, accepteres.
• Før du udfylder skemaet, bedes du omhyggeligt læse de ledsagende vejledende bemærkninger og
konkurrencereglerne, som er tilgængelige på alle officielle EU-sprog.
• Sekretariatet (secretariat@accesscityaward.eu) står til rådighed ved spørgsmål vedrørende udfyldelse af
skemaerne. Lingvistisk kvalitet er ikke vigtigt for evalueringen af din ansøgning. Det er indholdet af dine
aktiviteter i forbindelse med tilgængelighed, der vil være afgørende for din bys chancer for at vinde prisen.

*

EU har 24 officielle sprog: Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, lettisk,
litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk og svensk
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A. BYENS IDENTITET
Byens navn:
Land:
Byens størrelse (indbyggertal):
Kort beskrivelse af byen (maks. 700 tegn, inklusive mellemrum*)

B. INITIATIVERNES OMFANG†
Angiv en generel beskrivelse af nuværende og planlagte initiativer ved at henvise til følgende fire områder:
a. tilgængelighed af det byggede miljø og offentlige rum
b. tilgængelighed af transport og tilhørende infrastrukturer
c. tilgængelighed af oplysninger og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologier
d. tilgængelighed af offentlige faciliteter og tjenester.
Maks. 2600 tegn

C. EJERSKAB/GRAD AF ENGAGEMENT
Beskriv jeres overordnede tilgang og globale strategi for at forbedre tilgængeligheden i din by, og beskriv, hvordan
denne politik implementeres eller planlægges at blive implementeret.
Maks. 1300 tegn

*

Svar vil blive afkortet, når de når tegngrænsen

† Bemærk venligst, at ”Initiativernes omfang” og ”Relevans for målene” (se afsnit 4.2 Kåringskriterier i konkurrencereglerne) skal betragtes som
synonymer inden for rammerne af denne konkurrence.
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E.	
RESULTATERNES KVALITET
OG BÆREDYGTIGHED
1) Hvordan sikrer din by kvaliteten og bæredygtigheden af tilgængelighedsforanstaltninger?
Maks. 1300 tegn
2) Hvad er din bys planer og initiativer i forbindelse med fortsættelsen af disse bestræbelser i fremtiden?
Maks. 1300 tegn
3) Valgfri spørgsmål, som ikke vil have nogen betydning i evalueringen af ansøgningen (ansøgeren er ikke
forpligtet til at besvare spørgsmålet, hvis det ikke er relevant)
Har din by nogensinde brugt EU-midler? Hvordan underretter din by borgerne om aktiviteter, der involverer
EU-midler?
Maks. 1300 tegn

F.	
INVOLVERING AF MENNESKER MED
HANDICAP OG RELEVANTE PARTNERE
1) Beskriv involveringen af mennesker med handicap, deres repræsentative organisationer og
tilgængelighedseksperter i forbindelse med både planlægning, implementering og opretholdelse af byens
politikker og initiativer, der har til formål at forbedre tilgængeligheden.
Maks. 1300 tegn
2) Har din by opmærksomheds- eller informationsaktiviteter omkring tilgængelighed? Udveksler og deler din by
erfaringer og god praksis med andre byer på lokalt, regionalt, nationalt og/eller europæisk niveau? Beskriv
dem, hvis det er tilfældet.
Maks. 1300 tegn
3) Har din by sat fokus på handicap i andre initiativer, byen har iværksat? Hvis svaret er ja, kan du give et
eksempel på et initiativ, din by har arbejdet på, også selvom det ikke var direkte henvendt til mennesker med
handicap, og angive, om det indeholdt tiltag med henblik på at forbedre tilgængeligheden eller satte fokus
på handicap og tilgængelighed.
Maks. 1300 tegn

G. HVORFOR HAR JERES BY FORTJENT PRISEN?
Giv en kort præsentation af din bys generelle tilgængelighedspolitik og -tiltag. Forklar, hvorfor jeres resultater og
jeres bys tilgængelighedspolitik er ekstraordinære, og hvorfor du mener, at jeres by har fortjent prisen.
Maks. 1300 tegn med mellemrum
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H.	
HVOR HØRTE DU OM KONKURRENCEN
TIL ACCESS CITY-PRISEN 2023?
[Det er muligt at give flere svar]
• E-mail fra ACA-sekretariatet
• Opkald fra ACA-sekretariatet
• Sociale medier (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.)
• Europa-Kommissionens webside
• Andre EU-institutioner, f.eks Regionsudvalget
• EU’s netværk af byer, f.eks. Eurocities, Polis, ENAT
• Det Europæiske Handicapforum eller en anden organisation af personer med handicap på EU-niveau
• National/lokal organisation af personer med handicap
• Kollega
• Avisreklamer
• Andet (angiv venligst) ( + TEKSTBOKS)

I.

SUPPLERENDE MATERIALE
• Ud over de oplysninger, der er angivet i ansøgningsskemaet, skal ansøgerne overføre deres
borgmestererklæring, tro og love-erklæring, skema vedrørende retlig form (LEF) og formular til finansielle
oplysninger (FIF).
• Vi anbefaler desuden, at kandidaterne uploader – eller sender et link til – en PowerPoint-præsentation med
ti slides om de vigtigste argumenter i ansøgningen.
• Op til fem filer (den maksimale størrelse på én fil er 10 MB) eller links kan uploades. De uploadede filer må
være på det nationale sprog i de EU-medlemsstater, der deltager i konkurrencen.
• Hvert uploadet dokument skal være korrekt navngivet. Filnavnet skal tydeligt angive, hvad filen
repræsenterer eller indeholder.
• Du kan tilføje yderligere, kortfattede oplysninger om indholdet i den supplerende dokumentation i feltet nedenfor.

Upload fil‡:
Tilføj link:
Maks. 3000 tegn med mellemrum*

‡ Følgende filformater accepteres: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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J. KONTAKTPERSON OG WEBLINKS
Navn:
Stilling/rolle:
Telefonnummer:
E-mailadresse:
Byens officielle websted:
Eventuelle websider om tilgængelighed:
Postadresse (til modtagelse af korrespondance fra Europa-Kommissionen):

ANSVARSFRASKRIVELSE: Medmindre den deltagende by angiver andet udtrykkeligt, kan de indsendte
præsentationstekster blive offentliggjort på Access City Award web site. Behandlingen af personoplysninger skal opfylde
kravene i forordning (EU) nr. 2018/1725.

