Auhind „Access City 2023“
#EUAccessCity

Taotlusvorm

Tähtpäev: 8. september 2022 (23.59 CEST)

NB!
•

See Wordi dokument on üksnes informatiivne.

•

Taotlusi saab esitada ainult veebis taotlemise veebilehel.

•

Iga vastuse suurim lubatud tähemärkide arv sisaldab tühikuid.

•

Taotlused võiks esitada inglise keeles, kuid kasutada võib ka muid ELi
ametlikke keeli*. Muude keelte kasutamine ei ole lubatud.

•

Vastu võetakse ainult osalemistingimustele vastavad taotlused.

•

Lugege enne vormi täitmist hoolikalt selle juurde kuuluvat suunist ja konkursi
eeskirju, mis on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes.

•

Sekretariaat (secretariat@accesscityaward.eu) aitab vormi täitmisega seotud
küsimustes. Keeleline veatus ei ole taotluse hindamisel oluline. Auhinna
võitmisvõimaluse määrab ligipääsutegevuste sisu.

*

ELil on 24 ametlikku keelt: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka,
leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovakkia, sloveenia, soome,
taani, tšehhi, ungari keel.
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A.
LINNA IDENTITEET
Linna nimi:
Riik:
Linna suurus (elanike arv):
Linna lühikirjeldus (kuni 700 tähemärki koos tühikutega)

B.
B. TEGEVUSTE ULATUS†
Palun kirjeldage üldiselt olemasolevaid ja kavandatavaid algatusi viitega
järgmisele neljale valdkonnale:
a)
b)
c)
d)

ligipääs tehiskeskkonnale ja avalikele kohtadele;
ligipääs transpordile ja sellega seotud taristule;
ligipääs
informatsioonile
ja
kommunikatsioonile,
kommunikatsioonitehnoloogiale;
ligipääs avalikele rajatistele ja teenustele.

sh

info-

ja

Kuni 2600 tähemärki

C.
JUHTIMINE / PÜHENDUMISE ULATUS
1. Palun kirjeldage üldist lähenemisviisi ja strateegiat ligipääsu parandamiseks
linnas ning seda, kuidas poliitikat ellu viiakse või kavatsetakse ellu viia.

Kuni 1300 tähemärki
D.
MÕJU
1. Kuidas on linna üldpõhimõtted/algatused parandanud puuetega inimeste



Tähemärgipiirangu ületanud vastused kärbitakse.
NB! „Tegevuste ulatus“ ja „Eesmärkidele vastavus“ (vt konkursi kriteeriumite jaotis 4.2) on sellel
konkursil sünonüümid.
†
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võrdset ligipääsu ja elukvaliteeti? Tähtis on mainida ära projekt(id), millesse
on kaasatud intellektipuuetega inimesed.

Kuni 1300 tähemärki
2. Kuidas need algatused toovad peale puuetega inimeste kasu ka laiemale
elanikkonnale?

Kuni 1300 tähemärki
E.
KVALITEET JA TULEMUSTE KESTLIKKUS
1. Kuidas te tagate ligipääsumeetmete kvaliteedi ja kestlikkuse?

Kuni 1300 tähemärki
2. Millised on teie plaanid ja algatused, et jätkata tulemuste saavutamist
edaspidi?

Kuni 1300 tähemärki
3. Vabatahtlik küsimus, mis ei mõjuta taotluse hindamist (kandidaat ei pea
sellele küsimusele vastama, kui see ei ole asjakohane).
Kas teie linn on kasutanud ELi vahendeid? Kuidas teie linn teavitab kodanikke
ELi vahenditega seotud tegevustest?

Kuni 1300 tähemärki

F.
PUUETEGA INIMESTE JA ASJAOMASTE KOOSTÖÖPARTNERITE KAASATUS
1. Palun kirjeldage puuetega inimeste, nende esindusorganisatsioonide ja
ligipääsuekspertide kaasamist linna ligipääsu suurendamise üldsuundade ning
algatuste kavandamisse, rakendamisse ja alalhoidmisse.

Kuni 1300 tähemärki
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2. Kas te korraldate ligipääsetavusega seoses teadlikkuse suurendamise või
teavitustegevusi? Kas te vahetate ja jagate kogemusi ning häid tavasid teiste
kohalike, piirkonna, riigi ja/või Euroopa linnadega? Kui jah, siis palun
kirjeldage neid.

Kuni 1300 tähemärki
3. Kas olete tegelenud ligipääsetavuse teemaga linna muudes algatustes? Kui
jah, siis võite tuua välja algatusi, millega teie linn on töötanud, isegi kui need
ei olnud otseselt puuetega inimestele suunatud, kuid nendega võeti meetmeid,
et parandada ligipääsetavust või suurendada teadlikkust puuetest ja
ligipääsetavusest.
Kuni 1300 tähemärki
G.
MIKS ON TEIE LINN AUHINDA VÄÄRT?
Palun tutvustage lühidalt oma ligipääsupoliitikat ja -tegevusi. Palun selgitage,
miks teie tulemused ja teie linna ligipääsupoliitika on erilised ning miks te
arvate, et olete auhinda väärt.

Kuni 1300 tähemärki koos tühikutega
H.

KUST TE KUULSITE AUHINNAKONKURSIST „ACCESS CITY 2023“
[Võite valida mitu vastust.]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACA sekretariaadi saadetud e-kirjast
ACA sekretariaadi telefonikõnest
Sotsiaalmeediast (Facebook, Twitter, LinkedIn, vms)
Euroopa Komisjoni veebisaidilt
Muudelt ELi institutsioonidelt, nt Regioonide Komiteelt
ELi linnade võrgustikest, nt Eurocities, Polis, ENAT
Euroopa Puuetega Inimeste Foorumilt või muult ELi tasandil tegutsevalt
puuetega inimeste organisatsioonilt
Riiklikult/kohalikult organisatsioonilt, mis tegeleb puuetega inimeste
õigustega
Kolleegilt
Muu (täpsustada) (+ TEKSTIKAST).

4

I.
Toetav materjal
Peale taotlusvormil esitatud teabe peavad kandidaadid laadima üles linnapea kinnituse,
kandidaadi kinnituse, juriidilise isiku vormi ning finantsteabe vormi.
Kandidaatidel palutakse laadida üles kümneslaidiline PowerPointi esitlus (või saata selle
link), mis näitlikustab ja tõstab esile taotluse tugevaid külgi.
Üles saab laadida kuni viis faili (ühe faili maksimaalne suurus on 10 MB) või linki.
Üleslaaditud failid võivad olla konkursil osaleva ELi liikmesriigi riigikeeles.
Igale üleslaaditud dokumendile tuleb anda sisu kirjeldav nimi. Faili nime järgi peab
olema võimalik aru saada, mida fail sisaldab.
Võite esitada lisateavet toetavate dokumentide sisu kohta, kasutades selleks alltoodud
välja.
Laadi fail üles‡:
Lisa link:
Kuni 3000 tähemärki koos tühikutega

J.

‡

Lubatud on järgmised failivormingud: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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KONTAKTISIKUD JA VEEBILINGID
Nimi:
Ametikoht/-ülesanne:
Telefon:
E-post:
Linna ametlik veebisait:
Võimalikud ligipääsetavuse veebisaidid:
Postiaadress (Euroopa Komisjoni kirjavahetuse jaoks):

VASTUTUSE VÄLISTAMINE. Esitluste tekstid võib avalikustada auhinna Access City
veebisaidil, kui osalev linn ei nõua selgelt vastupidist. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas
määrusega (EL) 2018/1725.
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