“Access City Award 2023”
#EUAccessCity

Pieteikuma veidlapa

Termiņš: 2022. gada 8. septembris (plkst. 23.59 pēc Centrāleiropas laika)

Svarīgi atcerēties:
•

Šis Word formāta dokuments ir paredzēts tikai uzziņai.

•

pieteikumi jāiesniedz, reģistrējoties tiešsaistē (tikai pieteikuma tīmekļa
vietnē).

•

Katrai atbildei pieejamais maksimālais rakstzīmju skaits ietver atstarpes.

•

Pieteikuma veidlapas vēlams aizpildīt angļu valodā, bet pieteikumi tiks pieņemti
arī visās pārējās ES oficiālajās valodās *. Pieteikumi citās valodās netiks
pieņemti.

•

Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas atbilst atbilstības kritērijiem.

•

Pirms veidlapas aizpildīšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus un
konkursa noteikumus, ar kuriem varat iepazīties ES oficiālajās valodās.

•

Lai noskaidrotu jautājumus par veidlapu aizpildīšanu, jūs varat sazināties ar
sekretariātu (secretariat@accesscityaward.eu). Izvērtējot jūsu pieteikumu, nebūs
svarīga tā kvalitāte no valodnieciskā viedokļa. Izšķirošais faktors, kas dos
izredzes uzvarēt konkursā, būs jūsu aktivitāšu saturs.

ES ir 24 oficiālās valodas: bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, flāmu, angļu, igauņu, somu, franču, vācu,
grieķu, ungāru, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu,
spāņu un zviedru.
*
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A/
PILSĒTAS IDENTITĀTE
Pilsētas nosaukums:
Valsts:
Pilsētas lielums (iedzīvotāju skaits):
Pilsētas īss apraksts (ne vairāk kā 700 rakstzīmju, ieskaitot atstarpes)

B/
INICIATĪVU PIEMĒROŠANAS JOMA†
Lūdzu, sniedziet vispārēju aprakstu par esošajām un plānotajām iniciatīvām,
veicot atsauci uz šādām četrām jomām:
a)
b)
c)
d)

izveidotās vides un publisko vietu pieejamība;
transporta un ar to saistītās infrastruktūras pieejamība;
informācijas un komunikāciju, tostarp informācijas
pieejamība;
publisko ēku un pakalpojumu pieejamība.

un

komunikāciju

tehnoloģiju

Ne vairāk kā 2600 rakstzīmju

C/
ĪPAŠUMTIESĪBAS / SAISTĪBU LĪMENIS
1/ Lūdzu, aprakstiet savu vispārējo pieeju un globālo stratēģiju, lai uzlabotu
pieejamību savā pilsētā, un kā šī politika tiek īstenota vai ir plānots to īstenot.

Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju
D/



Atbildes, kas pārsniegs atļauto rakstzīmju ierobežojumu, tiks saīsinātas
Lūdzu, ņemiet vērā, ka “Iniciatīvu piemērošanas joma” un “Atbilstība mērķiem” (skatīt Konkursa
nolikuma balvas piešķiršanas 4.2. iedaļu) šā konkursa ietvaros ir uzskatāmi par sinonīmiem.
†
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IETEKME
1/ Kā pilsētas politika/iniciatīvas ir uzlabojušas vienlīdzīgu piekļuvi un cilvēku
ar invaliditāti dzīves kvalitāti? Ir svarīgi pieminēt projektu(-s), kurā(-os)
iesaistīti cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem.

Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju
2/ Kādu labvēlīgu ietekmi šīs iniciatīvas rada ne tikai attiecībā uz personām ar
invaliditāti, bet arī uz plašākām iedzīvotāju grupām?

Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju
E/
REZULTĀTU KVALITĀTE UN ILGTSPĒJA
1/ Kā Jūs nodrošināsit pieejamības pasākumu kvalitāti un ilgtspēju?

Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju
2/ Kādi ir jūsu plāni un iniciatīvas turpināt šos centienus nākotnē?

Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju
3/ Izvēles jautājums, kas neietekmēs pieteikuma novērtēšanu (pieteikuma
iesniedzējam nav pienākuma atbildēt uz šo jautājumu, ja tas nav būtisks)
Vai jūsu pilsēta jebkad ir izmantojusi ES fondus? Kā jūsu pilsēta informē savus
iedzīvotājus par darbībām, kas saistītas ar ES fondiem?

Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju

F/
CILVĒKU AR INVALIDITĀTI UN ATBILSTĪGO PARTNERU LĪDZDALĪBA
1/ Lūdzu, aprakstiet cilvēku ar invaliditāti, viņu pārstāvju organizāciju un
pieejamības ekspertu līdzdalību pilsētas pieejamības uzlabošanas politikas un
iniciatīvu plānošanā, ieviešanā un uzturēšanā.
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Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju
2/ Vai jūs organizējat izpratnes veidošanas vai informēšanas pasākumus par
pieejamību? Vai jūs piedalāties pieredzes un labas prakses piemēru apmaiņā ar
citām pilsētām vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas mērogā? Ja jā, lūdzu,
aprakstiet to?

Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju
3/ Vai esat pievērsušies ar invaliditāti saistītu problēmu risināšanai, īstenojot
citas iniciatīvas jūsu pilsētā? Ja jā, varat minēt jebkuru iniciatīvu, pie kuras
jūsu pilsēta ir strādājusi, pat ja tā nav tieši vērsta uz cilvēkiem ar invaliditāti,
ja tās ietvaros tika veikti pasākumi, lai uzlabotu pieejamību vai palielinātu
izpratni par invaliditāti un pieejamību.
Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju
G/
KĀPĒC JŪSU PILSĒTA IR PELNĪJUSI ŠO BALVU?
Lūdzu, īsumā iepazīstiniet ar savu vispārējo pieejamības politiku un veiktajiem
pasākumiem. Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc sasniegtie rezultāti un jūsu pilsētas
pieejamības politika ir īpaši un kāpēc jūs uzskatāt, ka esat pelnījuši šo balvu .

Ne vairāk kā 1300 rakstzīmju, ieskaitot atstarpes
H/

KUR JŪS UZZINĀJĀT PAR KONKURSU “ACCESS CITY AWARD 2023”?
[Ir iespējamas vairākas atbildes]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-pasts no ACA sekretariāta
Zvans no ACA sekretariāta
Sociālie mediji (Facebook, Twitter, LinkedIn, utt.)
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne
Citas ES iestādes, piemēram, Reģionu komiteja
Eiropas pilsētu tīkls, piemēram, Eurocities, Polis, ENAT
Eiropas Invaliditātes forums; vai cita ES līmeņa organizācija, kas pārstāv
personas ar invaliditāti
Nacionālā/vietējā organizācija, kas pārstāv personas ar invaliditāti
Kolēģis
Cits (lūdzu, norādiet) ( + TEKSTA LAUKS)
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I/
Papildmateriāli
Papildus pieteikuma veidlapā sniegtajai informācijai kandidātiem ir jāaugšupielādē mēra
apliecinājums, apliecinājums ar godavārdu, juridiskā statusa veidlapa (JSV) un finanšu
identifikācijas veidlapa (FIV).
Kandidāti tiek aicināti arī augšupielādēt vai sūtīt saiti uz PowerPoint formāta
prezentāciju, kas sastāv no desmit slaidiem, lai ilustrētu un uzsvērtu sava pieteikuma
stiprās puses.
Var augšupielādēt ne vairāk kā piecus failus (maksimālais viena faila izmērs ir 10 MB)
vai saites. Augšupielādētie faili var būt tās ES dalībvalsts valsts valodā, kuras pārstāve
piedalās konkursā.
Katram augšupielādētajam dokumentam jābūt atbilstošam nosaukumam. Faila
nosaukumā ir skaidri jānorāda, kas failā ir attēlots vai ko tas satur.
Zemāk dotajā laukā varat sniegt īsu papildu informāciju par papilddokumentu saturu.
Augšupielādēt failu‡:
Pievienot saiti:
Ne vairāk kā 3000 rakstzīmju, ieskaitot atstarpes

‡

Akceptētie failu formāti ir šādi: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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J/
KONTAKTPERSONA UN TĪMEKĻA SAITES
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats / amata pienākumi:
Tālruņa numurs:
E-pasts:
Pilsētas oficiālā tīmekļa vietne:
Iespējamās tīmekļa lapas, kas veltītas pieejamībai:
Pasta adrese (korespondences saņemšanai no Eiropas Komisijas):

ATRUNA: Ja pilsēta, kas piedalās konkursā, nepārprotami nepieprasa pretējo, iesniegtos
prezentācijas tekstus var publiskot konkursa “Access City Award” tīmekļa vietnē. Personas
datu apstrāde atbilst Regulas (ES) Nr. 2018/1725 prasībām.
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