Access City Award 2023
#EUAccessCity

Aanmeldingsformulier

Uiterste datum voor indiening: 8 september 2022 (23:59 CEST)

Opmerking:
•

Dit Word-document dient uitsluitend ter referentie.

•

Aanmelden
is
alleen
aanmeldingswebsite.

•

Het aangegeven maximale aantal tekens per antwoord is inclusief
spaties.

•

Aanmeldingsformulieren dienen bij voorkeur in het Engels te worden ingevuld,
maar andere officiële EU-talen* worden ook geaccepteerd. Aanmeldingen
in andere talen worden niet in behandeling genomen.

•

Alleen aanmeldingen die voldoen aan de criteria om in aanmerking te
komen, worden in behandeling genomen.

•

Lees alvorens het formulier in te vullen eerst aandachtig de bijbehorende
richtsnoeren en het deelnamereglement door. Deze zijn in alle officiële EUtalen beschikbaar.

•

Het secretariaat (secretariat@accesscityaward.eu) staat voor u klaar om u te
helpen bij eventuele vragen over het invullen van de formulieren. Bij de
beoordeling van uw aanmelding wordt niet gekeken naar de taalkundige kwaliteit.
Doorslaggevend voor uw kansen om de prijs te winnen, zijn de inhoudelijke
kwaliteiten van uw activiteiten op het gebied van toegankelijkheid.

mogelijk

via

onlineregistratie

op

de

*

De EU heeft 24 officiële talen: Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars,
Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens,
Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.
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A/
IDENTITEIT VAN DE STAD
Naam van de stad:
Land:
Grootte van de stad (aantal inwoners):
Beknopte beschrijving van de stad (max. 700 tekens inclusief spaties)

B/
REIKWIJDTE VAN DE INITIATIEVEN †
Geef een algemene beschrijving van lopende en geplande initiatieven en
verwijs daarbij naar de volgende vier gebieden:
a)
b)
c)
d)

toegankelijkheid van de bebouwde omgeving en openbare ruimten;
toegankelijkheid van vervoer en daarbij behorende infrastructuur;
toegankelijkheid
van
informatie
en
communicatie
en
communicatietechnologieën;
toegankelijkheid van publieke voorzieningen en diensten.

informatie-

en

Max. 2600 tekens

C/
EIGENAARSCHAP / MATE VAN BETROKKENHEID
1/ Geef een beschrijving van de globale benadering en algemene strategie
inzake de verbetering van toegankelijkheid in uw stad en van de wijze waarop
aan dit beleid uitvoering wordt of zal worden gegeven.



Antwoorden die het maximale aantal tekens overschrijden, worden afgekapt
Met “Reikwijdte van de initiatieven” en “Relevantie voor de doelstellingen” (zie paragraaf 4.2:
Prijscriteria van het deelnamereglement) wordt in het kader van deze wedstrijd hetzelfde bedoeld.
†
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Max. 1300 tekens
D/
IMPACT
1/ Hoe hebben het beleid en/of de initiatieven van de stad gelijke toegang en
de kwaliteit van leven voor personen met een handicap verbeterd? Het is
belangrijk eventuele projecten voor personen met een verstandelijke handicap
te vermelden.

Max. 1300 tekens
2/ Hoe profiteren niet alleen personen met een handicap maar ook een breder
publiek van deze initiatieven?

Max. 1300 tekens
E/
KWALITEIT EN DUURZAAMHEID VAN DE RESULTATEN
1/ Hoe staat u in voor de kwaliteit en duurzaamheid van de
toegankelijkheidsmaatregelen?

Max. 1300 tekens
2/ Wat zijn uw plannen en initiatieven om in de toekomst door te gaan met
deze inspanningen?

Max. 1300 tekens
3/ Optionele vraag die geen gevolgen heeft voor de beoordeling van de
aanmelding (als deze vraag niet relevant is, hoeft hij niet te worden
beantwoord)
Heeft uw stad weleens gebruikgemaakt van EU-financiering? Hoe informeert
uw stad haar inwoners over activiteiten waarbij EU-financiering een rol speelt?

Max. 1300 tekens
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F/
BETROKKENHEID VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP EN BETROKKEN
PARTNERS
1/ Beschrijf op welke wijze en in welke mate personen met een handicap, hun
belangenorganisaties en toegankelijkheidsdeskundigen worden betrokken bij
de planning, uitvoering en instandhouding van beleid en initiatieven van de
stad voor verbeterde toegankelijkheid.

Max. 1300 tekens
2/ Organiseert uw stad bewustwordings- en informatieactiviteiten op het
gebied van toegankelijkheid? Wisselt u ervaringen en goede praktijken uit met
andere steden op lokaal, regionaal, nationaal en/of Europees niveau? Zo ja,
beschrijf deze dan.

Max. 1300 tekens
3/ Wordt er in het kader van andere initiatieven van uw stad iets gedaan voor
personen met een handicap? Zo ja, vermeld dan initiatieven waarmee uw stad
bezig is geweest, ook als deze niet specifiek waren gericht op gehandicapte
personen, zolang het maar maatregelen betrof om de toegankelijkheid te
verbeteren of om bewustwording op gang te brengen over gehandicapten en
toegankelijkheid.
Max. 1300 tekens
G/
WAAROM VERDIENT UW STAD DE AWARD?
Geef een beknopte presentatie van beleid en maatregelen van uw stad inzake
toegankelijkheid in algemene zin. Leg uit wat de resultaten en het
toegankelijkheidsbeleid van uw stad zo bijzonder maken en waarom u vindt
dat u de Award verdient.

Max. 1300 tekens inclusief spaties
H/
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HOE HEBT U OVER DE ACCESS CITY AWARD 2023 GEHOORD?
[Meerdere antwoorden mogelijk]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-mail van het ACA-secretariaat
Telefoontje van het ACA-secretariaat
Social media (Facebook, Twitter, LinkedIn enz.)
Website Europese Commissie
Andere EU-instellingen, bijv. Comité van de Regio's
EU-netwerken van steden, bijv. Eurocities, Polis, ENAT
Het Europees Gehandicaptenforum of een andere organisatie
personen met een handicap op EU-niveau
Nationale/lokale organisatie van personen met een handicap
Collega
Anders (graag nader benoemen) (+ TEKSTVAK)

van

I/
Ondersteunend materiaal
Naast de informatie op het aanmeldingsformulier moeten kandidaten de verklaring van
de burgemeester, de verklaring op erewoord, het formulier "Juridische entiteit" en het
formulier "Financiële identificatie" uploaden.
Kandidaten worden tevens uitgenodigd om een PowerPoint-presentatie van tien dia's te
uploaden - of een link daarvoor te sturen - om de sterke punten van hun aanmelding
extra onder de aandacht te brengen.
Er kunnen maximaal vijf bestanden (max. grootte per bestand is 10 MB) of links worden
geüpload. De inhoud van de geüploade bestanden dient in de officiële ta(a)l(en) van de
betreffende EU-lidstaat te zijn opgesteld.
Elk geüpload document dient een herkenbare naam te hebben. De inhoud of bedoeling
moet duidelijk uit de bestandsnaam blijken.
U mag korte aanvullende informatie over de inhoud van de ondersteunende documenten
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geven in het veld hieronder.
Bestand uploaden‡:
Link toevoegen:
Max. 3000 tekens inclusief spaties

J/
CONTACTPERSOON EN LINKS NAAR WEBSITE(S)
Naam:
Positie/functie:
Telefoonnummer:
E-mail:
Officiële website van de stad:
Eventuele internetpagina's die aan toegankelijkheid zijn gewijd:
Postadres (om correspondentie van de Europese Commissie te kunnen
ontvangen):

DISCLAIMER: Tenzij de deelnemende stad uitdrukkelijk anderszins verzoekt, kunnen de
ingediende presentatieteksten worden gepubliceerd op de Access City Award-website.
Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de vereisten van Verordening (EU) nr.
2018/1725.

‡

Toegestane bestandsformaten zijn: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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