Access City Award 2023
#EUAccessCity

Formularz zgłoszenia

Termin składania zgłoszeń: 8 września 2022 r. (23:59 CEST)

Uwaga:
•

Dokument Word jest podany wyłącznie do celów informacyjnych.

•

Zgłoszenia należy składać wyłącznie w drodze elektronicznej rejestracji
na niniejszej stronie internetowej zgłoszeń.

•

Podana maksymalna liczba znaków, jaką można wykorzystać przy każdej
odpowiedzi, obejmuje również spacje.

•

Formularze zgłoszeń należy wypełnić w miarę możliwości w języku angielskim,
akceptowane będą inne języki urzędowe UE*. Żadne inne języki nie będą
akceptowane.

•

Przyjęte zostaną tylko te zgłoszenia, które są zgodne z kryteriami
kwalifikacji.

•

Przed wypełnieniem formularza należy uważnie przeczytać dołączone wytyczne i
regulamin konkursu dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

•

Sekretariat (secretariat@accesscityaward.eu) udziela odpowiedzi na pytania
dotyczące wypełniania formularza. Jakość językowa nie jest brana pod uwagę
przy ocenie zgłoszenia. O wygraniu konkursu decydują opisane w zgłoszeniu
działania dotyczące ułatwiania dostępu.

UE ma 24 języki urzędowe: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski,
grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, polski, portugalski,
rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski.
*
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A/
DANE MIASTA
Nazwa miasta:
Kraj:
Wielkość miasta (liczba mieszkańców):
Krótki opis miasta (maks. 700 znaków ze spacjami)

B/
ZAKRES INICJATYW†
Prosimy ogólnie opisać istniejące i planowane inicjatywy w odniesieniu do
następujących czterech obszarów:
a)
b)
c)
d)

ułatwianie dostępu do obszarów zabudowanych i przestrzeni publicznych,
ułatwianie dostępu do transportu i związanej z nim infrastruktury,
ułatwianie dostępu do informacji i komunikacji, w tym do technologii informacyjnych i
komunikacyjnych,
ułatwianie dostępu do obiektów i usług publicznych.

Maks. 2600 znaków

C/
ODPOWIEDZIALNOŚĆ / POZIOM ZAANGAŻOWANIA
1/ Prosimy opisać kompleksowe podejście do poprawy dostępności w swoim
mieście i globalną strategię w tym zakresie oraz wskazać, jak polityka
ułatwiania dostępu jest wdrażana lub jak planuje się ją wdrożyć.

Maks. 1300 znaków



Po przekroczeniu liczby znaków odpowiedzi będą ucinane.
„Zakres inicjatyw” i „Zgodność z celami” (zob. sekcja 4.2 „Kryteria przyznania nagrody” w
Regulaminie konkursu) należy uznać za synonimy w ramach konkursu.
†
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D/
WPŁYW
1/ W jaki sposób strategie polityczne i inicjatywy miasta wpłynęły na poprawę
równego dostępu i jakości życia osób z niepełnosprawnościami? Ważne jest,
aby wymienić projekt(y) z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Maks. 1300 znaków
2/ Jaka jest korzyść płynąca z tych inicjatyw nie tylko dla osób z
niepełnosprawnościami, lecz również dla szerszych grup mieszkańców?

Maks. 1300 znaków
E/
JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW
1/ W jaki sposób zapewnia się jakość i trwałość środków służących ułatwianiu
dostępu?

Maks. 1300 znaków
2/ Jakie są plany i inicjatywy odnośnie do dalszych działań tego rodzaju w
przyszłości?

Maks. 1300 znaków
3/ Pytanie opcjonalne, które nie będzie miało wpływu na ocenę zgłoszenia
(zgłaszający nie musi odpowiadać na pytanie, jeżeli nie dotyczy jego miasta)
Czy Państwa miasto korzystało kiedykolwiek z funduszy unijnych? Czy Państwa
miasto informuje obywateli o działaniach finansowanych ze środków unijnych?

Maks. 1300 znaków

F/
UDZIAŁ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ODPOWIEDNICH PARTNERÓW
1/ Prosimy opisać udział osób z niepełnosprawnościami, reprezentujących ich
organizacji oraz specjalistów ds. ułatwiania dostępu zarówno w planowaniu,
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realizacji, jak i w podtrzymywaniu polityki i inicjatyw miasta, mających na celu
ułatwianie dostępu.

Maks. 1300 znaków
2/ Czy prowadzą Państwo działania uświadamiające lub informacyjne na temat
ułatwiania dostępu? Czy omawiają Państwo i wymieniają się doświadczeniami i
dobrymi praktykami z innymi miastami na szczeblu lokalnym, regionalnym,
krajowym i/lub europejskim? Jeżeli tak, prosimy je opisać.

Maks. 1300 znaków
3/ Czy uwzględniano niepełnosprawność w innych inicjatywach
podejmowanych przez miasto? Jeżeli tak, można wymienić wszelkie inicjatywy
miasta, nawet jeżeli nie były bezpośrednio skierowane do osób z
niepełnosprawnościami, o ile podejmowano działania mające na celu poprawę
dostępności lub zwiększenie wiedzy na temat niepełnosprawności i ułatwiania
dostępu.
Maks. 1300 znaków
G/
DLACZEGO PAŃSTWA MIASTO POWINNO OTRZYMAĆ NAGRODĘ?
Prosimy przedstawić pokrótce ogólną politykę dotyczącą dostępności oraz
związane z nią działania. Prosimy wyjaśnić, dlaczego rezultaty i polityka
Państwa miasta w zakresie ułatwiania dostępu są nadzwyczajne i dlaczego
uważają Państwo, że zasługują na nagrodę.

Maks. 1300 znaków ze spacjami
H/

GDZIE ZNALEŹLI PAŃSTWO INFORMACJE O KONKURSIE ACCESS CITY AWARD
2023?
[Można podać kilka odpowiedzi]
•
•
•
•

E-mail z sekretariatu konkursu
Telefon z sekretariatu konkursu
Media społecznościowe (np. Facebook, Twitter, LinkedIn)
Witryna internetowa Komisji Europejskiej
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•
•
•
•
•
•

Inne instytucje UE, np. Komitet Regionów
Unijna sieć miast, np. Eurocities, Polis, ENAT
Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami lub inna organizacja
zrzeszająca osoby z niepełnosprawnościami na szczeblu UE
Krajowa/lokalna organizacja osób z niepełnosprawnościami
Kolega
Inne (proszę wymienić) (+ POLE TEKSTOWE)

I/
Materiały uzupełniające
Oprócz informacji podanych w formularzu zgłoszenia kandydaci muszą przesłać
oświadczenie burmistrza, oświadczenie honorowe, formularz podmiotu prawnego i
formularz identyfikacji podatkowej.
Zachęca się również kandydatów do przesłania lub podania łącza do dziesięciu slajdów w
prezentacji PowerPoint, ilustrujących i podkreślających mocne strony zgłoszenia.
Można przesłać nie więcej niż pięć plików (maksymalna wielkość jednego pliku wynosi
10 MB) lub łączy. Przesłane pliki mogą być sporządzone w języku urzędowym państw
członkowskich UE biorących udział w konkursie.
Każdy przesłany dokument musi być odpowiednio nazwany. Nazwa pliku powinna jasno
wskazywać, co plik przedstawia lub zawiera.
Można także przekazać dodatkowe, zwięzłe informacje na temat zawartości dokumentów
uzupełniających w poniższym polu.
Prześlij plik‡:
Dodaj łącze:
Maks. 3000 znaków ze spacjami

‡

Dozwolone są następujące formaty plików: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg,
png.
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J/
OSOBA DO KONTAKTÓW I ŁĄCZA INTERNETOWE
Nazwisko:
Stanowisko/funkcja:
Numer telefonu:
E-mail:
Oficjalna strona internetowa miasta:
Strona internetowa poświęcona ułatwianiu dostępu, jeśli istnieje:
Adres pocztowy (do otrzymywania korespondencji od Komisji Europejskiej):

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: O ile uczestniczące w konkursie miasto nie
wniesie wyraźnego sprzeciwu, przesłane teksty prezentacji mogą zostać opublikowane
wwitrynie konkursu Access City Award. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z
wymogami rozporządzenia (UE) nr 2018/1725.
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