Esteetön kaupunki 2023 ‑kilpailu
#EUAccessCity

Hakemuslomake

Määräaika: 8. syyskuuta 2022, kello 23.59 CEST

Huomaa:
•

Tämä Word-asiakirja on tarkoitettu vain viitteeksi.

•

Hakemukset
on
lähetettävä
verkkorekisteröitymisen kautta.

•

Kunkin vastauksen
sisältää välilyönnit.

•

Hakemuslomakkeet on täytettävä mieluiten englanniksi, mutta myös kaikki muut
EU:n viralliset kielet* hyväksytään. Muita kieliä ei hyväksytä.

•

Vain osallistumisehdot täyttävät hakemukset hyväksytään.

•

Lue ennen lomakkeen täyttämistä oheiset ohjeet ja kilpailusäännöt, jotka ovat
saatavina kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

•

Sihteeristö (secretariat@accesscityaward.eu) on valmiina auttamaan lomakkeiden
täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Hakemuksen kielellinen laatu ei ole
arvioinnin
kannalta
tärkeää.
Voittajan
valitsemisessa
painotetaan
esteettömyyteen liittyvien toimien sisältöä.

käytettävissä

vain
olevien

hakemusverkkosivun

merkkien

enimmäismäärä

*EU:ssa

on 24 virallista kieltä: bulgaria, kroatia, tšekki, tanska, hollanti, englanti, viro, suomi, ranska,
saksa, kreikka, unkari, iiri, italia, latvia, liettua, malta, puola, portugali, romania, slovakki, sloveeni,
espanja ja ruotsi.
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A/
KAUPUNGIN TIEDOT
Kaupungin nimi:
Maa:
Kaupungin koko: (asukasluku)
Lyhyt kuvaus kaupungista (enintään 700 merkkiä, välilyönnit mukaan lukien )

B/
ALOITTEIDEN LAAJUUS†
Antakaa yleinen kuvaus nykyisistä ja suunnitelluista aloitteista, jotka liittyvät
seuraaviin neljään osa-alueeseen:
a)
b)
c)
d)

rakennetun ympäristön ja julkisten tilojen esteettömyys
liikenteen ja siihen liittyvän infrastruktuurin esteettömyys
tiedonsaannin ja viestinnän esteettömyys, tieto- ja viestintäteknologia mukaan lukien
julkisten laitosten ja palvelujen esteettömyys.

Enintään 2 600 merkkiä

C/
OMISTAJUUS JA SITOUTUMISEN TASO
1/ Kuvailkaa yleistä lähestymistapaanne ja kokonaisvaltaista strategiaanne,
joilla kaupunkinne esteettömyyttä pyritään parantamaan. Kuvailkaa lisäksi
sitä, miten käytäntö on toteutettu tai aiotaan toteuttaa.

Enintään 1 300 merkkiä
D/



Vastaus katkeaa, kun merkkiraja saavutetaan
Huomaa, että termejä ”Aloitteiden laajuus” ja ”Olennaisuus tavoitteiden kannalta” (katso
Kilpailusääntöjen kohta 4.2, Palkintokriteerit) on pidettävä synonyymeinä tämän kilpailun osalta.
†
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VAIKUTUS
1/ Miten kaupungin käytännöt ja aloitteet ovat parantaneet vammaisten tasaarvoista ja esteetöntä liikkumista sekä heidän elämänlaatuaan? On tärkeää
mainita projektit, jotka liittyvät älyllisesti kehitysvammaisiin henkilöihin.

Enintään 1 300 merkkiä
2/ Miten nämä aloitteet hyödyttävät vammaisten lisäksi laajemmin myös muita
väestön osia?

Enintään 1 300 merkkiä
E/
TULOSTEN LAATU JA KESTÄVYYS
1/ Miten varmistatte esteettömyystoimien laadun ja kestävyyden?

Enintään 1 300 merkkiä
2/ Millaisin suunnitelmin ja aloittein jatkatte näitä toimia myös
tulevaisuudessa?

Enintään 1 300 merkkiä
3/ Valinnainen kysymys, joka ei vaikuta hakemuksen arviointiin (Hakijan ei
tarvitse vastata tähän kysymykseen, jos se ei ole oleellinen)
Onko kaupunkinne koskaan käyttänyt EU-varoja? Miten kaupunkinne tiedottaa
kansalaisille EU-varoin rahoitetuista toimista?

Enintään 1 300 merkkiä

F/
VAMMAISTEN JA ASIANMUKAISTEN KUMPPANEIDEN OSALLISTUMINEN
1/ Kuvailkaa, miten vammaiset henkilöt sekä heidän edustusjärjestönsä ja
esteettömyysasiantuntijansa osallistuvat kaupungin esteettömyyttä lisäävien
käytäntöjen ja aloitteiden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.
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Enintään 1 300 merkkiä
2/ Teettekö esteettömyyteen liittyvää valistus- tai tiedotustoimintaa?
Vaihdatteko kokemuksia ja hyviä käytäntöjä muiden kaupunkien kanssa
paikallisella, alueellisella, kansallisella ja/tai eurooppalaisella tasolla? Jos
vastaus on myöntävä, kuvailkaa tätä toimintaa.

Enintään 1 300 merkkiä
3/ Onko vammaisuutta käsitelty muissa kaupunkinne aloitteissa? Jos vastaus
on myöntävä, voitte mainita kaikki aloitteet, joihin kaupunkinne on
osallistunut. Aloitteen ei tarvinnut olla suoraan vammaisille suunnattu, jos
siihen liittyvillä toimenpiteillä parannettiin esteettömyyttä tai lisättiin
tietoisuutta vammaisuudesta ja esteettömyydestä.
Enintään 1 300 merkkiä
G/
MIKSI KAUPUNKINNE ANSAITSEE PALKINNON?
Esitelkää lyhyesti kaupunkinne yleiset esteettömyyskäytännöt ja -toimet.
Selittäkää, miksi saadut tulokset ja kaupunkinne esteettömyyskäytännöt ovat
ainutkertaisia ja ansaitsevat palkinnon.

Enintään 1 300 merkkiä välilyönnit mukaan lukien
H/

MISTÄ SAITTE TIETÄÄ ESTEETÖN KAUPUNKI 2023 -KILPAILUSTA
[Useita vastausvaihtoehtoja voidaan valita]
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esteetön kaupunki -kilpailun sihteeristön sähköpostiviesti
Esteetön kaupunki -kilpailun sihteeristön puhelu
Sosiaalinen media (Facebook, Twitter, LinkedIn jne.)
Euroopan komission sivusto
Muut EU:n instituutiot, esimerkiksi alueiden komitea
EU:n kaupunkien verkot, esimerkiksi Eurocities, Polis, ENAT
Euroopan vammaisfoorumi tai muu EU-tason vammaisorganisaatio
Kansallinen/paikallinen vammaisorganisaatio
Työkaveri
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•

Muu (mikä) ( + TEKSTIKENTTÄ)

I/
Tukimateriaalit
Hakemuslomakkeessa annettujen tietojen lisäksi hakijoiden on lähetettävä
kaupunginjohtajan julistus (Mayoral Declaration), valaehtoinen vakuutus,
oikeushenkilölomake (Legal Entity Form, LEF) ja tilitietolomake (Financial Identification
Form, FIF).
Hakijoita kehotetaan myös lähettämään kymmenen dian PowerPoint-esitys tai linkki
esitykseen, jolla havainnollistetaan ja korostetaan hakemuksen vahvuuksia.
Hakemukseen voi liittää enintään viisi ladattua tiedostoa (kunkin tiedoston
enimmäiskoko on 10 Mt) tai linkkiä. Ladatut tiedostot voivat olla kilpailuun osallistuvien
EU-maiden virallisella kielellä.
Jokainen lähetettävä asiakirja on nimettävä asianmukaisesti. Tiedoston nimessä on
ilmoitettava selkeästi, mitä tiedosto edustaa tai sisältää.
Tukimateriaalien sisällöstä voi halutessaan kirjoittaa lyhyen kuvauksen alla olevaan
kenttään.
Lataa tiedosto‡:
Lisää linkki:
Enintään 3 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien

‡

Hyväksytyt tiedostomuodot: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg ja png
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J/
YHTEYSHENKILÖ JA VERKKOLINKIT
Nimi:
Työrooli/tehtävä:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Kaupungin virallinen verkkosivusto:
Mahdolliset esteettömyyttä koskevat verkkosivut:
Postiosoite (Euroopan komission kirjeenvaihdon vastaanottamista varten):

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Ellei osallistuva kaupunki pyydä toimimaan toisin, lähetetyt
esittelytekstit voidaan julkistaa Esteetön kaupunki -kilpailun verkkosivuilla. Henkilötietoja
käsitellään asetuksen (EU) 2018/1725 vaatimusten mukaisesti.
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