Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2023
#EUAccessCity

Έντυπο αίτησης

Προθεσμία: 8 Σεπτεμβρίου 2022 (23:59 — θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης,
CEST)

Σημείωση:
•

Το παρόν έγγραφο Word παρέχεται αποκλειστικά ως έγγραφο αναφοράς.

•

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με ηλεκτρονική καταχώριση (μόνο από
την ιστοσελίδα της υποβολής αιτήσεων).

•

Στον αναφερόμενο μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που είναι διαθέσιμοι για
κάθε απάντηση συμπεριλαμβάνονται τα κενά.

•

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα, αλλά
γίνονται εξίσου δεκτές και άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ *. Δεν θα γίνει
δεκτή καμία άλλη γλώσσα.

•

Θα γίνουν δεκτές
επιλεξιμότητας.

•

Προτού συμπληρώσετε το έντυπο, διαβάστε προσεκτικά το καθοδηγητικό
σημείωμα και τους κανόνες διαγωνισμού που το συνοδεύουν και διατίθενται σε
όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

•

Η Γραμματεία (secretariat@accesscityaward.eu) είναι στη διάθεσή σας για την
αποσαφήνιση ερωτημάτων σχετικά με τη συμπλήρωση των εντύπων. Το επίπεδο
γλωσσικής ποιότητας δεν είναι σημαντικό για την αξιολόγηση της αίτησής σας.

μόνο

οι

αιτήσεις

που

πληρούν

τα

κριτήρια

Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι 24: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά,
εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά,
ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και
φινλανδικά.
*
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Καθοριστικός παράγοντας για τις πιθανότητές σας να κερδίσετε το βραβείο θα είναι
το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων σας στον τομέα της προσβασιμότητας.

Α/
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ονομασία πόλης:
Χώρα:
Μέγεθος πόλης (αριθμός κατοίκων):
Συνοπτική περιγραφή της πόλης (έως 700 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων
των κενών)

Β/
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ†
Παραθέστε γενική περιγραφή των υφιστάμενων και των προγραμματιζόμενων
πρωτοβουλιών, κάνοντας αναφορά στους ακόλουθους τέσσερις τομείς:
a)
b)
c)
d)

προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους,
προσβασιμότητα στις μεταφορές και τις σχετικές υποδομές,
προσβασιμότητα στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των
τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών,
προσβασιμότητα σε δημόσιες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες.

Έως 2600 χαρακτήρες

Γ/
ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΒΑΘΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1/ Περιγράψτε τη συνολική προσέγγιση και τη γενική στρατηγική σας για τη



Οι απαντήσεις θα περικοπούν μόλις συμπληρωθεί το μέγιστο όριο χαρακτήρων.
Επισημαίνεται ότι το «Πεδίο εφαρμογής των πρωτοβουλιών» και η «Συνάφεια με τους στόχους»
(βλέπε σημείο 4.2 των κανόνων του διαγωνισμού) πρέπει να θεωρούνται συνώνυμα στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού.
†
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βελτίωση της προσβασιμότητας στην πόλη σας, καθώς και τον τρόπο με τον
οποίο υλοποιείται ή προγραμματίζεται να υλοποιηθεί η πολιτική.

Έως 1300 χαρακτήρες
Δ/
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ
1/ Με ποιον τρόπο οι πολιτικές/πρωτοβουλίες της πόλης βελτίωσαν την ισότιμη
πρόσβαση και την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία; Είναι σημαντικό να
αναφερθούν έργα που αφορούν άτομα με νοητική υστέρηση.

Έως 1300 χαρακτήρες
2/ Με ποιον τρόπο οι πρωτοβουλίες αυτές ωφελούν επίσης τα ευρύτερα τμήματα
του πληθυσμού, εκτός από τα άτομα με αναπηρία;

Έως 1300 χαρακτήρες
Ε/
Ποιότητα και ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
1/ Με ποιον τρόπο διασφαλίζετε την ποιότητα και τη διατηρησιμότητα των
μέτρων προσβασιμότητας;

Έως 1300 χαρακτήρες
2/ Ποια είναι τα σχέδια και οι πρωτοβουλίες σας για τη συνέχιση αυτών των
προσπαθειών στο μέλλον;

Έως 1300 χαρακτήρες
3/ Προαιρετική ερώτηση η οποία δεν θα επηρεάσει την αξιολόγηση της αίτησης
(Ο αιτών δεν υποχρεούται να απαντήσει στην παρούσα ερώτηση εάν δεν είναι
συναφής)
Έχει χρησιμοποιήσει ποτέ η πόλη σας χρηματοδότηση της ΕΕ; Με ποιον τρόπο η
πόλη σας ενημερώνει τους πολίτες σας για τις δράσεις που εμπεριέχουν
χρηματοδότηση της ΕΕ;
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Έως 1300 χαρακτήρες

ΣΤ/
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ
1/ Περιγράψτε την εξασφάλιση της συμμετοχής ατόμων με αναπηρία,
οργανώσεων εκπροσώπησής τους και εμπειρογνωμόνων σε θέματα
προσβασιμότητας τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση και τη
διατήρηση των πολιτικών και πρωτοβουλιών της πόλης που αποσκοπούν στην
ενίσχυση της προσβασιμότητας.

Έως 1300 χαρακτήρες
2/ Πραγματοποιείτε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης ή ενημέρωσης σχετικά
με την προσβασιμότητα; Ανταλλάσσετε και μοιράζεστε εμπειρίες και ορθές
πρακτικές με άλλες πόλεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό
επίπεδο; Εάν ναι, περιγράψτε τες.

Έως 1300 χαρακτήρες
3/ Έχετε εξετάσει ζητήματα αναπηρίας στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών που
έχει αναλάβει η πόλη σας; Εάν ναι, μπορείτε να αναφέρετε τυχόν πρωτοβουλίες
που έχει αναλάβει η πόλη σας, ακόμη και αν δεν απευθύνονταν άμεσα σε άτομα
με αναπηρία, εφόσον περιελάμβαναν μέτρα για τη βελτίωση της
προσβασιμότητας ή για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναπηρία και την
προσβασιμότητα.
Έως 1300 χαρακτήρες
Ζ/
ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΑΞΙΖΕΙ Η ΠΟΛΗ ΣΑΣ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ;
Παραθέστε σύντομη παρουσίαση της συνολικής πολιτικής και των δράσεών σας
στον τομέα της προσβασιμότητας. Εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους τα
αποτελέσματα και η πολιτική προσβασιμότητας της πόλης σας είναι ιδιαίτερου
χαρακτήρα, καθώς και τον λόγο για τον οποίο πιστεύετε ότι αξίζετε να λάβετε το
βραβείο.

Έως 1300 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών
Η/
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ΠΩΣ ΜΑΘΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗΣ
ΠΟΛΗΣ 2023;
[Δυνατότητα πολλαπλών απαντήσεων]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία του Βραβείου
Προσβάσιμης Πόλης
Πρόσκληση από τη Γραμματεία του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn κ.λπ.)
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, π.χ. Επιτροπή των Περιφερειών
Ενωσιακά δίκτυα πόλεων, π.χ. Eurocities, Polis, ENAT
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία ή άλλη οργάνωση ατόμων με
αναπηρία σε επίπεδο ΕΕ
Εθνική/τοπική οργάνωση ατόμων με αναπηρία
Συνάδελφος
Άλλο (διευκρινίστε) (+ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ)

Θ/
Υποστηρικτικό υλικό
Επιπλέον των παρεχόμενων πληροφοριών 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).
Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να αναφορτώσουν —ή να αποστείλουν σύνδεσμο προς—
ένα αρχείο παρουσίασης PowerPoint δέκα διαφανειών, 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
στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της ΕΕ που συμμετέχει στον διαγωνισμό.
Κάθε έγγραφο που θα αναφορτωθεί πρέπει να φέρει τη δέουσα ονομασία. Το όνομα του
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αρχείου θα πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια τι είδους αρχείο αποτελεί ή περιλαμβάνει.
Μπορείτε να υποβάλετε συμπληρωματικές συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με το
περιεχόμενο των υποστηρικτικών εγγράφων στο πεδίο κατωτέρω.
Αναφόρτωση αρχείου‡:
Προσθήκη συνδέσμου:
Έως 3000 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών

Ι/
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ονοματεπώνυμο:
Θέση / Ιδιότητα:
Αριθμός τηλεφώνου:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Επίσημος ιστότοπος της πόλης:
Πιθανές ιστοσελίδες ειδικά για την προσβασιμότητα:
Ταχυδρομική διεύθυνση (για την παραλαβή αλληλογραφίας από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή):

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Εκτός εάν έχει ζητηθεί ρητώς το αντίθετο από τη
συμμετέχουσα πόλη, τα υποβληθέντα κείμενα παρουσίασης μπορούν να δημοσιοποιηθούν
στον ιστότοπο του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης. Η επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

‡

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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