Access City Award 2023
#EUAccessCity

Formulář přihlášky

Termín: 8. září 2022 (23:59 – SELČ)

Upozornění:
•

Tento dokument Word slouží pouze pro referenci.

•

Přihlášky lze odeslat pouze pomocí online registrace (na webové stránce
pro přihlášky).

•

Uvedený maximální počet znaků pro jednotlivé odpovědi zahrnuje také
mezery.

•

Formuláře přihlášek musí být vyplněny ideálně anglicky, přijaty však budou
i ostatní* úřední jazyky EU. Žádné jiné jazyky přijaty nebudou.

•

Přijaty budou pouze přihlášky splňující kritéria způsobilosti.

•

Před vyplněním formuláře si pečlivě přečtěte související pokyny a pravidla
soutěže, která jsou dostupná ve všech úředních jazycích EU.

•

K objasnění otázek týkajících se vyplnění formulářů je vám k dispozici sekretariát
(secretariat@accesscityaward.eu). Jazyková kvalita není pro posouzení vaší
přihlášky důležitá. Rozhodující pro vaši šanci získat ocenění bude obsah vašich
aktivit ohledně přístupnosti.

EU má 24 úředních jazyků: bulharštinu, chorvatštinu, češtinu, dánštinu, nizozemštinu, angličtinu,
estonštinu, finštinu, francouzštinu, němčinu, řečtinu, maďarštinu, irštinu, litevštinu, lotyštinu, maltštinu,
polštinu, portugalštinu, rumunštinu, slovenštinu, slovinštinu, španělštinu a švédštinu.
*
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A/
TOTOŽNOST MĚSTA
Název města:
Země:
Velikost města (počet obyvatel):
Krátký popis města (max. 700 znaků včetně mezer)

B/

Uveďte obecný popis
následující čtyři oblasti:
a)
b)
c)
d)

bezbariérová
bezbariérová
bezbariérová
technologií;
bezbariérová

ROZSAH INICIATIV†
stávajících a plánovaných

iniciativ

s odkazem

na

přístupnost zástavby a veřejných prostor;
přístupnost dopravy a souvisejících infrastruktur;
přístupnost informací a komunikací, včetně informačních a komunikačních
přístupnost veřejných zařízení a služeb.

Max. 2 600 znaků

C/
VLASTNICTVÍ / MÍRA ZÁVAZKU
1/ Popište svůj celkový přístup a globální strategii ke zlepšení přístupnosti ve
vašem městě a to, jak je prováděna nebo plánována politika.

Max. 1 300 znaků
D/



Po dosažení limitu znaků budou odpovědi oříznuty
Upozorňujeme, že „Rozsah iniciativ“ a „Důležitost cílů“ (viz Pravidla soutěže, oddíl 4.2 Kritéria
ocenění) je třeba v rámci této soutěže považovat za synonyma.
†

2

DOPAD
1/ Jak politiky/iniciativy města zlepšily rovnost přístupu a kvalitu života osob
se zdravotním postižením? Je důležité zmínit projekty, které zahrnují osoby
s mentálním postižením.

Max. 1 300 znaků
2/ Jaký mají tyto iniciativy přínos, kromě osob se zdravotním postižením, i pro
širší část populace?

Max. 1 300 znaků
E/
KVALITA A UDRŽITELNOST VÝSLEDKŮ
1/ Jak zajišťujete kvalitu a udržitelnost opatření pro bezbariérovou
přístupnost?

Max. 1 300 znaků
2/ Jaké jsou vaše plány a iniciativy pro pokračování tohoto úsilí v budoucnosti?

Max. 1 300 znaků
3/ Volitelná otázka, která nebude mít vliv na hodnocení přihlášky (Pokud tato
otázka není relevantní, kandidát na ni nemusí odpovídat)
Využilo vaše město někdy fondy EU? Jak vaše město informuje obyvatele
o akcích využívajících fondy EU?

Max. 1 300 znaků

F/
ZAPOJENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PŘÍSLUŠNÝCH PARTNERŮ
1/ Popište zapojení osob se zdravotním postižením, jejich zastupujících
organizací a odborníků na bezbariérovou přístupnost jak v plánování, tak
v provádění a dodržování politik a iniciativ města zaměřených na zlepšování
bezbariérové přístupnosti.

3

Max. 1 300 znaků
2/ Snažíte se zvyšovat informovanost nebo šířit informace o aktivitách
souvisejících s bezbariérovou přístupností? Vyměňujete si a sdílíte zkušenosti
a osvědčené postupy s ostatními městy na místní, regionální, národní anebo
evropské úrovni? Pokud ano, popište.

Max. 1 300 znaků
3/ Řešíte zdravotní postižení v rámci jiných iniciativ vašeho města? Pokud ano,
můžete uvést veškeré iniciativy, na kterých vaše město pracuje, i když nejsou
přímo mířeny na osoby se zdravotním postižením, pokud přijaly opatření pro
zlepšení přístupnosti nebo zvedly povědomí o zdravotním postižení
a přístupnosti.
Max. 1 300 znaků
G/
PROČ SI VAŠE MĚSTO OCENĚNÍ ZASLOUŽÍ?
Předložte krátkou prezentaci vaší politiky a akcí pro zajištění bezbariérové
přístupnosti obecně. Vysvětlete, proč jsou vaše výsledky a vaše politika
bezbariérové přístupnosti mimořádné a proč si podle vašeho názoru ocenění
zasloužíte.

Max. 1 300 znaků včetně mezer
H/

JAK JSTE SE DOZVĚDĚLI O SOUTĚŽÍ 2023 ACCESS CITY AWARD?
[Lze vybrat několik odpovědí]
•
•
•
•
•
•
•
•

E-mail ze sekretariátu ACA
Telefonát ze sekretariátu ACA
Sociální média (Facebook, Twitter, LinkedIn atd.)
Webové stránky Evropské komise
Jiné instituce EU, např. Výbor regionů
Sítě měst EU, např. Eurocities, Polis, ENAT
Evropské fórum zdravotně postižených nebo jiná organizace osob se
zdravotním postižením na úrovni EU
Národní/místní organizace osob se zdravotním postižením
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•
•

Kolega
Jiné (uveďte prosím) ( + TEXTOVÉ OKNO)

I/
Podpůrný materiál
Kromě informací uvedených ve formuláři musí kandidáti nahrát prohlášení starosty,
čestné prohlášení, formulář právnické osoby (LEF) a finanční identifikační formulář (FIF).
Kandidáti jsou rovněž vyzváni k nahrání desetisnímkové prezentace PowerPoint (nebo
zaslání odkazu na ni) zdůrazňující a ilustrující silné body přihlášky.
Lze nahrát až pět souborů (max. velikost jednoho souboru je 10 MB) nebo odkazy.
Nahrané soubory mohou být v národním jazyce členských států EU, které se účastní
soutěže.
Každý nahraný dokument musí mít náležitý název. Název souboru musí jasně uvádět, co
soubor představuje nebo obsahuje.
Další stručné informace o obsahu podpůrných dokumentů můžete poskytnout v poli níže.
Nahrát soubor‡:
Přidat odkaz:
Max. 3 000 znaků včetně mezer

J/

‡

Přijímáme tyto formáty souborů: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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KONTAKTNÍ OSOBA A WEBOVÉ ODKAZY
Jméno:
Pozice/funkce:
Telefonní číslo:
E-mail:
Oficiální web města:
Případné webové stránky věnované přístupnosti:
Poštovní adresa (pro příjem korespondence od Evropské komise):

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI: Pokud účastnící se město výslovně nepožaduje opak, lze
texty odeslaných prezentací zveřejnit na webové stránce Access City Award. Zpracování
osobních údajů splňuje požadavky nařízení (EU) č. 2018/1725.
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