Il-Premju Access City 2023
#EUAccessCity

Formola tal-Applikazzjoni

Skadenza: It-8 ta’ Settembru 2022 (23:59- CEST)

Jekk jogħġbok ħu nota:
•

Dan id-dokument Word huwa biss bħala referenza.

•

L-applikazzjonijiet iridu jiġu sottomessi permezz ta’ reġistrazzjoni online
(fuq il-paġna web tal-applikazzjoni biss).

•

In-numru massimu indikat ta’ karattri disponibbli għal kull tweġiba
jinkludi l-ispazji.

•

Il-formoli tal-applikazzjoni jridu jimtlew preferibbilment bl-Ingliż, iżda se jiġu
aċċettati lingwi uffiċjali* oħra tal-UE. L-ebda lingwa oħra mhi se tiġi
aċċettata.

•

L-applikazzjonijiet li jikkonformaw mal-kriterji tal-eliġibbiltà biss se jiġu
aċċettati.

•

Qabel ma timla l-formola, jekk jogħġbok aqra sew in-nota ta’ gwida ta’
akkumpanjament u r-regoli ta’ parteċipazzjoni, disponibbli bil-lingwi uffiċjali
kollha tal-UE.

•

Is-segretarjat (secretariat@accesscityaward.eu) qiegħed hemm biex jgħinek
tiċċara mistoqsijiet relatati mal-mili tal-formoli. Il-kwalità lingwistika mhijiex
importanti għall-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tiegħek. Huwa l-kontenut talattivitajiet tiegħek dwar l-aċċessibbiltà li se jkun deċiżiv għall-possibbiltajiet
tiegħek li tirbaħ il-premju.

L-UE għandha 24 lingwa uffiċjali: il-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan,
il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti,
il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Iżvediż.
*
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A/
IDENTITÀ TAL-BELT
Isem il-Belt:
Pajjiż:
Daqs tal-belt (numru ta’ abitanti):
Deskrizzjoni qasira tal-belt (massimu ta’ 700 karattru inklużi l-ispazji)

B/
KAMP TA’ APPLIKAZZJONI TAL-INIZJATTIVI†
Jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni ġenerali tal-inizjattivi eżistenti u ppjanati,
billi tagħmel referenza għall-erba’ oqsma li ġejjin:
a)
b)
c)
d)

l-aċċessibbiltà għall-ambjent mibni u l-ispazji pubbliċi;
l-aċċessibbiltà għat-trasport u l-infrastrutturi relatati;
l-aċċessibbiltà għall-informazzjoni u l-komunikazzjoni,
informazzjoni u tal-komunikazzjoni;
l-aċċessibbiltà għall-faċilitajiet u s-servizzi pubbliċi.

inklużi

t-teknoloġiji

tal-

Massimu ta’ 2600 karattru

C/
SJIEDA / LIVELL TA’ IMPENN
1/ Jekk jogħġbok iddeskrivi l-approċċ ġenerali u l-istrateġija globali tiegħek
biex ittejjeb l-aċċessibbiltà fil-belt tiegħek u kif il-politika hija implimentata
jew kif huwa ppjanat li din tiġi implimentata.



Ir-risposti se jiġu maqtugħa malli jinqabeż il-limitu tal-karattri
Jekk jogħġbok innota li “Kamp ta’ applikazzjoni tal-inizjattivi” u “Rilevanza għall-objettivi” (ara ttaqsima 4.2 tar-Regoli tal-kuntest) għandhom jitqiesu bħala sinonimi fil-kuntest ta’ din il-kompetizzjoni.
†
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Massimu ta’ 1300 karattru
D/
IMPATT
1/ Il-politiki/inizjattivi tal-belt kif tejbu l-aċċess ugwali u l-kwalità tal-ħajja
tal-persuni b’diżabbiltà? Huwa importanti li ssemmi l-proġett(i) li jinvolvi(u)
persuni b’diżabbiltà intellettwali.

Massimu ta’ 1300 karattru
2/ Dawn l-inizjattivi x’benefiċċji joħolqu, lil hinn mill-persuni b’diżabbiltà,
għall-partijiet usa’ tal-popolazzjoni?

Massimu ta’ 1300 karattru
E/
KWALITÀ U SOSTENIBBILTÀ TAR-RIŻULTATI
1/ Kif tiżgura l-kwalità u s-sostenibbiltà tal-miżuri tal-aċċessibbiltà?

Massimu ta’ 1300 karattru
2/ X’inhuma l-pjanijiet u l-inizjattivi tiegħek biex tkompli dawn l-isforzi filfutur?

Massimu ta’ 1300 karattru
3/ Mistoqsija mhux obbligatorja ma jkollhiex impatt fl-evalwazzjoni talapplikazzjoni (L-applikant mhux obbligat li jwieġeb għal din il-mistoqsija jekk
mhijiex rilevanti)
Il-belt tiegħek qatt użat fondi tal-UE? Il-belt tiegħek kif tinforma liċ-ċittadini
tagħha dwar azzjonijiet li jinvolvu l-fondi tal-UE?

Massimu ta’ 1300 karattru

F/
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L-INVOLVIMENT TA’ PERSUNI B’DIŻABBILTAJIET U SĦAB RILEVANTI
1/ Jekk jogħġbok iddeskrivi l-involviment ta’ persuni b’diżabbiltajiet, talorganizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom, u ta’ esperti dwar l-aċċessibbiltà
kemm fl-ippjanar, fl-implimentazzjoni kif ukoll fiż-żamma tal-politiki u talinizjattivi tal-belt immirati biex iżidu l-aċċessibbiltà.

Massimu ta’ 1300 karattru
2/ Timplimenta azzjonijiet ta’ tqajjim ta’ kuxjenza jew ta’ informazzjoni dwar laċċessibbiltà? Tiskambja u taqsam esperjenzi u prattiki tajbin ma’ bliet oħra fillivell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew? Jekk iva, jekk jogħġbok
iddeskrivihom.

Massimu ta’ 1300 karattru
3/ Indirizzajt id-diżabbiltà f’inizjattivi oħra mwettqa mill-belt tiegħek? Jekk
iva, tista’ ssemmi kwalunkwe inizjattiva li l-belt tiegħek ħadmet fuqha, anke
jekk ma kinitx indirizzata direttament lil persuni b’diżabbiltà, jekk ħadet miżuri
biex ittejjeb l-aċċessibilità jew tqajjem kuxjenza dwar id-diżabbiltà u laċċessibbiltà.
Massimu ta’ 1300 karattru
G/
IL-BELT TIEGĦEK GĦALFEJN JISTĦOQQILHA L-PREMJU?
Jekk jogħġbok agħti preżentazzjoni qasira tal-politika u tal-azzjonijiet ta’
aċċessibbiltà ġenerali tiegħek. Jekk jogħġbok spjega għalfejn ir-riżultati u lpolitika ta’ aċċessibbiltà tiegħek huma straordinarji u għalfejn temmen li
jistħoqqlok il-Premju.

Massimu ta’ 1300 karattru inklużi l-ispazji
H/

FEJN SMAJT BIL-KOMPETIZZJONI GĦALL-PREMJU ACCESS CITY 2023?
[Tista’ tagħti aktar minn tweġiba waħda]
•
•
•

E-mail mis-segretarjat tal-ACA
Sejħa mis-segretarjat tal-ACA
Midja Soċjali (Facebook, Twitter, LinkedIn, eċċ.)
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•
•
•
•
•
•
•

Is-Sit Web tal-Kummissjoni Ewropea
Istituzzjonijiet oħra tal-UE, eż. Il-Kumitat tar-Reġjuni
In-networks tal-bliet tal-UE, eż. Eurocities, Polis, ENAT
Il-Forum Ewropew dwar id-Diżabbiltà jew organizzazzjoni oħra fil-livell
tal-UE ta’ persuni b’diżabbiltà
Organizzazzjoni nazzjonali/lokali ta’ persuni b’diżabbiltà
Kollega
Ieħor (jekk jogħġbok speċifika) ( + KAXXA GĦAT-TEST)

I/
Materjal ta’ Sostenn
Minbarra l-informazzjoni pprovduta fil-formola tal-applikazzjoni, il-kandidati jridu
jtellgħu d-dikjarazzjoni tas-Sindku, id-Dikjarazzjoni fuq l-unur, il-Formola tal-Entità
Legali (LEF) u l-Formola ta’ Identifikazzjoni Finanzjarja (FIF).
Il-kandidati huma wkoll mistiedna jtellgħu – jew jibagħtu link għal – preżentazzjoni
PowerPoint ta’ għaxar slajds sabiex juru u jenfasizzaw il-punti pożittivi tal-applikazzjoni
tagħhom.
Jista’ jittella’ massimu ta’ ħames fajls (id-daqs massimu ta’ fajl wieħed huwa 10 MB) jew
links. Il-fajls mtellgħin jistgħu jkunu bil-lingwa nazzjonali tal-Istat Membru tal-UE li qed
jieħu sehem fil-kompetizzjoni.
Kull dokument imtella’ jrid jingħata isem xieraq. L-isem tal-fajl għandu jiddikjara b’mod
ċar dak li jirrappreżenta jew dak li fih il-fajl.
Inti tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali fil-qosor dwar il-kontenut tad-dokumenti
ta’ sostenn fil-kamp ta’ hawn taħt.
Tella’ l-fajl‡:
Żid link:

‡

Formati tal-fajls aċċettati huma: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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Massimu ta’ 3000 karattru inklużi l-ispazji

J/
PERSUNA TA’ KUNTATT U LINKS TAL-INTERNET
Isem:
Pożizzjoni / Funzjoni:
Numru tat-telefown:
E-mail:
Sit web uffiċjali tal-belt:
Paġni web eventwali ddedikati għall-aċċessibbiltà:
Indirizz postali (li jirċievi korrispondenza mill-Kummissjoni Ewropea):

DIKJARAZZJONI TA’ ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ: Sakemm l-oppost ma jintalabx
b’mod espliċitu mill-belt parteċipanti, it-testi tal-preżentazzjoni sottomessi jistgħu jsiru
pubbliċi fuq Is-sit web tal-Premju Access City. L-ipproċessar tad-data personali għandu
jissodisfa r-rekwiżiti tar-Regolament (UE) Nru 2018/1725.
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