Access City díj 2023
#EUAccessCity

Jelentkezési lap

Határidő: 2022. szeptember 8. (23:59 CEST)

Megjegyzés:
•

A Word dokumentum csak referenciaként szolgál.

•

A jelentkezéseket online
weboldalon lehet leadni.

•

Az egyes válaszoknál írható karakterek maximális számába a szóközök is
beleszámítanak.

•

A jelentkezési lapokat lehetőleg angol nyelven kell kitölteni, de azokat más
hivatalos uniós* nyelven is elfogadjuk. Ezektől eltérő nyelven nem
elfogadhatóak.

•

Csak a részvétel feltételeinek megfelelő jelentkezéseket fogadjuk el.

•

Kérjük, hogy a kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kísérő iránymutatást és a
versenyszabályzatot, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén elérhető.

•

A titkárság (secretariat@accesscityaward.eu) rendelkezésre áll, hogy segítsen az
űrlapok kitöltésével kapcsolatos kérdések tisztázásában. A nyelvi minőség nem
lényeges a jelentkezés kiértékelése szempontjából. A díj elnyerése szempontjából
a hozzáférhetőséggel kapcsolatos tevékenységek tartalma lesz a döntő.

regisztrációval,

kizárólag

a

jelentkezési

*

Az EU-ban 24 hivatalos nyelv van: bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt, finn, francia,
német, görög, magyar, ír, olasz, lett, litván, máltai, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, spanyol
és svéd.
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A/
A VÁROS IDENTITÁSA
A város neve:
Ország:
A város mérete (lakosok száma):
A város rövid leírása (legfeljebb 700 karakter, szóközöket is beleértve)

B/
A KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁRGYA†
Kérjük, írjon egy általános leírást a meglévő és tervezett kezdeményezésekről,
a következő négy terület vonatkozásában:
a)
b)
c)
d)

az épített környezet és közterületek hozzáférhetősége;
a szállítás és azzal kapcsolatos infrastruktúrák hozzáférhetősége;
az információ és kommunikáció hozzáférhetősége, ideértve
kommunikációs technológiákat;
közintézmények és közszolgáltatások hozzáférhetősége.

az

információs

és

Legfeljebb 2600 karakter

C/
TULAJDONOS / KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS SZINTJE
1/ Kérjük, írja le a városa általános hozzáállását a hozzáférhetőséghez és az
erre vonatkozó globális stratégiáját, valamint azt, hogy hogyan hajtják végre
vagy tervezik el az erre irányuló szakpolitikát.



A karakterbeli korlátozást túllépve a válasz további része levágásra kerül
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a verseny kereteiben „A kezdeményezések tárgya” és „A
célkitűzések jelentősége” (lásd a versenyszabályzat „A díjazás kritériumai” c. 4.2. szakaszát)
szinonimának tekintendők.
†
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Legfeljebb 1300 karakter
D/
HATÁS
1/ Hogyan javították a város politikái/kezdeményezései a fogyatékossággal élő
emberek egyenlő hozzáférését és életminőségét? Fontos megemlíteni az
értelmi fogyatékossággal élő személyekre is kiterjedő projekt(ek)et.

Legfeljebb 1300 karakter
2/ A fogyatékossággal élő embereken kívül hogyan válnak a népesség
szélesebb körének is a javára ezek a kezdeményezések?

Legfeljebb 1300 karakter
E/
Az EREDMÉNYEK MINŐSÉGE ÉS FENNTARTHATÓSÁGA
1/ Hogyan biztosítják a hozzáférhetőségi intézkedések minőségét és
fenntarthatóságát?

Legfeljebb 1300 karakter
2/ Milyen terveik és kezdeményezéseik vannak az erőfeszítéseik jövőbeli
folytatására?

Legfeljebb 1300 karakter
3/ Opcionális kérdés, nem lesz hatással a jelentkezés kiértékelésére (A
jelentkezőnek nem kell válaszolnia erre a kérdésre, ha nem vonatkozik rá)
Felhasznált már valaha uniós forrásokat a városa? Hogyan tájékoztatja a
városa a polgárait az uniós forrásokkal megvalósult intézkedésekről?

Legfeljebb 1300 karakter

F/
A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK ÉS AZ ÉRINTETT PARTNEREK
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BEVONÁSA
1/ Kérjük, írja le, hogy milyen fogyatékossággal élő emberek, képviseleti
szervezetek, hozzáférhetőségi szakértők bevonásával történt a város jobb
hozzáférhetőségét célzó szakpolitikáinak és kezdeményezéseinek eltervezése,
megvalósítása és fenntartása.

Legfeljebb 1300 karakter
2/ Végeznek szemléletformáló vagy tájékoztató tevékenységeket a
hozzáférhetőség témakörében? Kicserélik és megosztják tapasztalataikat és
helyes gyakorlataikat más városokkal helyi, regionális, országos és/vagy
európai szinten? Ha igen, kérjük, írja le őket.

Legfeljebb 1300 karakter
3/ A város más kezdeményezéseiben foglalkoztak a fogyatékossággal?
Amennyiben igen, megemlíthet olyan kezdeményezéseket, amelyeken a városa
dolgozott, akkor is, ha nem közvetlenül a fogyatékossággal élő embereket,
hanem a hozzáférhetőség javítását vagy a fogyatékosságra és
hozzáférhetőségre irányuló szemléletformálást célozták meg.
Legfeljebb 1300 karakter
G/
MIÉRT AZ ÖN VÁROSA ÉRDEMLI A DÍJAT?
Röviden mutassa be a teljes akadálymentesítési politikát és tevékenységeket.
Kérjük, magyarázza el, miért kiemelkedőek az eredményeik és a város
hozzáférhetőségi politikája, és miért gondolják, hogy kiérdemelték a díjat .

Legfeljebb 1300 karakter, szóközökkel
H/

HOL HALLOTT A 2023-AS ACCESS CITY AWARD PÁLYÁZATRÓL?
[Több válasz lehetséges]
•
•
•
•

E-mailben az ACA titkárságától
Az ACA titkársága általi telefonhívásból
A közösségi médián (Facebook, Twitter, LinkedIn stb.)
Az Európai Bizottság weboldalán
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•
•
•
•
•
•

Egyéb uniós intézményektől, pl. a Régiók Bizottságától
EU-s városhálózatok révén, pl. Eurocities, Polis, ENAT
A Fogyatékkal Élők Európai Fórumán vagy a fogyatékossággal élő
személyek más uniós szintű szervezetétől
A fogyatékkal élők nemzeti/helyi szervezetétől
Munkatárstól
Egyéb (kérjük, adja meg) (+ SZÖVEGDOBOZ)

I/
Segédanyagok
A pályázóknak a jelentkezési lapon megadott információkon kívül fel kell tölteniük a
polgármesteri nyilatkozatot, a közölt adatok valódiságát megerősítő nyilatkozatot, a jogi
személyiséget igazoló űrlapot (LEF) és a pénzügyi azonosító űrlapot (FIF).
Arra is megkérjük a pályázókat, hogy töltsenek fel egy tíz pontból álló PowerPoint
prezentációt – vagy adjanak meg egy hivatkozást hozzá –, hogy ezáltal szemléltessék és
kiemeljék a jelentkezésük erősségeit.
Legfeljebb öt fájlt (egy fájl maximális mérete 10 MB) vagy hivatkozást lehet feltölteni. A
feltöltött fájlok a versenyben részt vevő uniós tagállam nemzeti nyelvén készülhetnek.
Minden feltöltött dokumentumnak megfelelő nevet kell adni. A fájlnévnek világosan
tartalmaznia kell, hogy miről szól vagy mit tartalmaz a fájl.
Az alábbi mezőben további rövid információkat is megadhat az igazoló dokumentumok
tartalmáról.
Fájl feltöltése‡:
Hivatkozás hozzáadása:
Legfeljebb 3000 karakter, szóközökkel

‡

A következő fájlformátumokat fogadjuk el: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg,
png.
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J/
KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY ÉS WEBES HIVATKOZÁSOK
Név:
Beosztás / tisztség:
Telefonszám:
E-mail:
A város hivatalos weboldala:
A hozzáférhetőséghez kapcsolódó lehetséges weboldalak:
Levelezési cím (amelyen az Európai Bizottság levelezését fogadják):

JOGI NYILATKOZAT: A benyújtott bemutatkozó szövegek nyilvánossá tehetők az Access
City díj weboldalán, amennyiben a részt vevő város nem kéri kifejezetten ennek az
ellenkezőjét. A személyes adatok feldolgozásának meg kell felelnie az (EU) 2018/1725
rendelet követelményeinek.

6

