2023 m. Geriausiai visiems gyventojams
pritaikyto miesto apdovanojimas
#EUAccessCity

Paraiškos forma

Terminas: 2022 m. rugsėjo 8 d. (23:59 val. CEST laiku)

Pastaba.
•

Šis WORD dokumentas yra skirtas tik informacijai.

•

Paraiškas galima
svetainėje.

•

Didžiausias spaudos ženklų skaičius, skirtas kiekvienam atsakymui, yra
nurodytas su tarpais.

•

Paraiškos formą pageidautina pildyti anglų kalba, tačiau formos kitomis ES
oficialiosiomis kalbomis* taip pat bus priimamos. Paraiškos, užpildytos
ne kuria nors iš ES oficialiųjų kalbų, nebus priimamos.

•

Priimamos tik tinkamumo kriterijus atitinkančios paraiškos.

•

Prieš pildydami formą, atidžiai perskaitykite pridėtą rekomendacinę pastabą ir
konkurso taisykles, kurios pateikiamos visomis ES oficialiosiomis kalbomis.

•

Sekretoriatas (secretariat@accesscityaward.eu) yra pasirengęs atsakyti į
klausimus, susijusius su formų pildymu. Vertinant jūsų paraišką kalbinė kokybė
nėra svarbi. Lemiamas veiksnys vertinant jūsų galimybes laimėti apdovanojimą
bus jūsų veikla prieinamumo srityje.

teikti

tik

užsiregistravus

internetu

tam

skirtoje

ES yra 24 oficialiosios kalbos: anglų, bulgarų, čekų, danų, anglų, estų, graikų, ispanų, airių, italų,
kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų,
slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.
*
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A/
INFORMACIJA APIE MIESTĄ
Miesto pavadinimas:
Šalis:
Miesto dydis (gyventojų skaičius):
Trumpas miesto aprašymas (iki 700 spaudos ženklų su tarpais)

B/
INICIATYVŲ APIMTIS†
Bendrai aprašykite esamas ir planuojamas iniciatyvas, apimdami šias keturias
sritis:
a)
b)
c)
d)

pastatų ir viešųjų erdvių prieinamumas;
transporto ir susijusios infrastruktūros prieinamumas;
prieinamumas prie informacijos ir ryšių, įskaitant informacines ir ryšių technologijas;
viešosios infrastruktūros ir paslaugų prieinamumas.

Iki 2 600 spaudos ženklų

C/
ĮSITRAUKIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ LYGIS
1 / Aprašykite savo bendrą požiūrį į prieinamumo gerinimą jūsų mieste ir
visuotinę strategiją, taip pat kaip ši politika yra arba bus įgyvendinama.

Iki 1 300 spaudos ženklų
D/



Atsakymai bus nutraukti pasiekus nustatytą spaudos ženklų skaičių
Atkreipiame dėmesį, kad šiame konkurse „Iniciatyvų apimtis“ ir „Atitikimas tikslams“ (žr. konkurso
taisyklių 4.2 dalį „Apdovanojimo skyrimo kriterijai“) laikomi sinonimais.
†
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POVEIKIS
1 / Kaip miesto politika ir (arba) iniciatyvos padėjo geriau užtikrinti lygias
galimybes neįgaliesiems ir pagerinti jų gyvenimo kokybę? Svarbu paminėti
projektą (-us), kuriame (-iuose) dalyvauja žmonės su intelekto sutrikimais.

Iki 1 300 spaudos ženklų
2 / Kokia šių iniciatyvų nauda ne tik neįgaliesiems, bet ir kitoms gyventojų
grupėms?

Iki 1 300 spaudos ženklų
E/
REZULTATŲ KOKYBĖ IR TVARUMAS
1 / Kaip užtikrinate prieinamumo priemonių kokybę ir tvarumą?

Iki 1 300 spaudos ženklų
2 / Kokie jūsų planai ir iniciatyvos tęsti šiuos darbus ateityje?

Iki 1 300 spaudos ženklų
3 / Neprivalomas klausimas. Jis neturės įtakos paraiškos vertinimui (paraiškos
teikėjas neprivalo atsakyti į šį klausimą, jei jis nėra aktualus).
Ar jūsų miestas yra kada nors pasinaudojęs ES lėšomis? Kaip jūsų miestas
informuoja savo gyventojus apie veiksmus, susijusius su ES lėšomis?

Iki 1 300 spaudos ženklų

F/
NEĮGALIŲJŲ IR SUSIJUSIŲ PARTNERIŲ DALYVAVIMAS
1 / Aprašykite, kaip neįgalieji, jiems atstovaujančios organizacijos ir
prieinamumo ekspertai dalyvauja planuojant, įgyvendinant ir prižiūrint miesto
politiką bei iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti prieinamumą.
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Iki 1 300 spaudos ženklų
2 / Ar vykdote informuotumo didinimo arba informavimo apie prieinamumą
veiklą? Ar keičiatės, dalijatės patirtimi ir gerąja praktika su kitais miestais
vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos lygmeniu? Jei taip, aprašykite.

Iki 1 300 spaudos ženklų
3/ Ar negalios aspektas buvo įtrauktas į kitas jūsų miesto iniciatyvas? Jei taip,
galite paminėti savo miesto iniciatyvas (net jei jos nebuvo tiesiogiai skirtos
neįgaliesiems), jei jos apėmė priemones, skirtas gerinti prieinamumą arba
didinti informuotumą apie negalią ir prieinamumą.
Iki 1 300 spaudos ženklų
G/
KODĖL JŪSŲ MIESTAS YRA NUSIPELNĘS ŠIO APDOVANOJIMO?
Trumpai pristatykite savo bendrą prieinamumo politiką ir darbus šioje srityje.
Paaiškinkite, kuo jūsų rezultatai ir jūsų miesto prieinamumo politika yra
ypatingi ir kodėl manote, kad nusipelnėte šio apdovanojimo.

Iki 1 300 spaudos ženklų su tarpais
H/

IŠ KUR SUŽINOJOTE APIE 2023 M. GERIAUSIAI VISIEMS GYVENTOJAMS
PRITAIKYTO MIESTO APDOVANOJIMO KONKURSĄ?
[Galimi keli atsakymai]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El. laiškas iš Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto
apdovanojimo sekretoriato
Skambutis iš Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto
apdovanojimo sekretoriato
Socialiniai tinklai („Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“ ir kt.)
Europos Komisijos svetainė
Kitos ES institucijos, pvz., Regionų komitetas
ES miestų tinklai, pavyzdžiui, EUROCITIES, POLIS, ENAT
Europos neįgaliųjų forumas ar kita ES lygmens neįgaliųjų organizacija
Nacionalinė (vietos) neįgaliųjų organizacija
Kolega
Kita (nurodykite) (+ TEKSTO LAUKELIS)
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I/
Pagalbinė medžiaga
Be paraiškos formoje pateiktos informacijos, kandidatai turi įkelti mero deklaraciją,
priesaikos deklaraciją, juridinio asmens formą (JAF) ir finansinių rekvizitų formą (FRF).
Kandidatai taip pat raginami įkelti (arba atsiųsti nuorodą) dešimties skaidrių
„PowerPoint“ pristatymą, kuriame parodomos ir akcentuojamos jų paraiškų stipriosios
pusės.
Galima įkelti iki penkių failų (vienas failas gali būti iki 10 MB dydžio) ar nuorodų. Įkelti
failai gali būti parengti konkurse dalyvaujančių ES valstybių narių nacionaline kalba.
Kiekvienas įkeltas dokumentas turi būti tinkamai pavadintas. Failo pavadinime turi būti
aiškiai nurodyta, kas jame yra.
Toliau esančiame laukelyje galite pateikti papildomos glaustos informacijos apie
pagalbinių dokumentų turinį.
Įkelti failą‡:
Pridėti nuorodą:
Iki 3 000 spaudos ženklų su tarpais

J/

‡

Priimtini failų formatai: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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KONTAKTINIS ASMUO IR ŽINIATINKLIO NUORODOS
Vardas, pavardė:
Pareigos:
Telefono numeris:
El. pašto adresas:
Oficiali miesto interneto svetainė:
Galimos svetainės, skirtos prieinamumui:
Pašto adresas (Europos Komisijos siunčiamai korespondencijai):

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAREIŠKIMAS. Jeigu dalyvaujantis miestas aiškiai nepaprašo
kitaip, pateikto pristatymo tekstai gali būti skelbiami viešai Geriausiai visiems gyventojams
pritaikyto miesto apdovanojimo svetainėje. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis
Reglamento (ES) Nr. 2018/1725 reikalavimais.
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