Access City Award 2023
#EUAccessCity

Formular de candidatură

Termen-limită: 8 septembrie 2022 (23:59- CEST)

Vă rugăm să rețineți:
•

Acest document în format Word are doar un caracter informativ.

•

Candidaturile trebuie să fie depuse doar prin înregistrarea online (doar
pe pagina web dedicată candidaturilor).

•

Numărul maxim specificat de caractere disponibile pentru fiecare răspuns
include spațiile.

•

Formularele de candidatură trebuie să fie completate, de preferat, în limba
engleză, dar și alte limbi oficiale ale UE* vor fi acceptate. Nu vor fi
acceptate alte limbi.

•

Doar candidaturile care respectă criteriile de eligibilitate vor fi acceptate.

•

Înainte de a completa formularul, vă rugăm să citiți cu atenție nota orientativă
însoțitoare și regulile concursului disponibile în toate limbile oficiale ale UE.

•

Secretariatul (secretariat@accesscityaward.eu) este disponibil pentru a oferi
asistență în legătură cu clarificarea întrebărilor privind completarea formularelor.
Calitatea lingvistică nu este importantă pentru evaluarea candidaturii
dumneavoastră. Conținutul activităților dumneavoastră în materie de
accesibilitate este cel care va fi decisiv pentru șansele dumneavoastră de a
câștiga premiul.

EU are 24 de limbi oficiale: Bulgară, croată, cehă, daneză, neerlandeză, engleză, estonă, finlandeză,
franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă,
portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.
*
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A/
IDENTITATEA ORAȘULUI
Denumirea orașului:
Țara:
Dimensiunea orașului (număr de locuitori):
Scurtă descriere a orașului (maximum 700 de caractere, cu spații)

B/
DOMENIUL DE APLICARE AL INIȚIATIVELOR†
Vă rugăm să oferiți o descriere generală a inițiativelor existente și planificate
făcând referire la următoarele patru domenii:
a)
b)
c)
d)

accesibilitatea zonelor intravilane și a spațiilor publice;
accesibilitatea infrastructurilor de transport și a infrastructurilor conexe;
accesibilitatea mijloacelor de informare și comunicare, inclusiv a tehnologiilor informației și
comunicațiilor;
accesibilitatea facilităților și serviciilor publice.

Maximum 2600 de caractere

C/
RESPONSABILITATEA/NIVELUL DE ANGAJAMENT
1/ Vă rugăm să descrieți abordarea dumneavoastră generală și strategia
globală privind îmbunătățirea accesibilității în orașul dumneavoastră și modul
în care este implementată politica sau modul în care este planificată
implementarea politicii.

Maximum 1300 de caractere
D/
IMPACTUL



Textul introdus după depășirea limitei de caractere nu va fi luat în considerare.
Vă rugăm să rețineți că „Domeniul de aplicare al inițiativelor” și „Relevanța în raport cu obiectivele”
(consultați secțiunea 4.2 Criteriile de acordare a premiilor din Regulile concursului) trebuie
considerate sinonime în cadrul acestui concurs.
†
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1/ Cum au îmbunătățit politicile/inițiativele orașului accesul egal și calitatea
vieții persoanelor cu dizabilități? Este important să se menționeze un proiect
(proiecte) care implică persoane cu dizabilități intelectuale.

Maximum 1300 de caractere
2/ În afară de persoanele cu dizabilități, cum beneficiază publicul larg de
aceste inițiative?

Maximum 1300 de caractere
E/
CALITATEA ȘI DURABILITATEA REZULTATELOR
1/ Cum asigurați calitatea și durabilitatea măsurilor de accesibilitate?

Maximum 1300 de caractere
2/ Care sunt planurile și inițiativele dumneavoastră pentru continuarea acestor
eforturi în viitor?

Maximum 1300 de caractere
3/ Întrebare opțională care nu va afecta evaluarea candidaturii (candidatul nu
este obligat să răspundă la această întrebare dacă aceasta nu este relevantă)
A utilizat vreodată orașul dumneavoastră fonduri UE? Cum informează
administrația orașului dumneavoastră cetățenii despre acțiunile realizate prin
utilizarea fondurilor UE?

Maximum 1300 de caractere

F/
IMPLICAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ȘI A PARTENERILOR RELEVANȚI
1/ Vă rugăm să descrieți implicarea persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor
care le reprezintă și a experților în accesibilitate, atât în planificarea, cât și în
implementarea și menținerea politicilor și a inițiativelor orașului menite să
sporească accesibilitatea.
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Maximum 1300 de caractere
2/ Desfășurați activități de creștere a nivelului de conștientizare sau de
informare cu privire la accesibilitate? Faceți schimb de experiență și bune
practici cu alte orașe la nivel local, regional, național și/sau european? În acest
caz, vă rugăm să descrieți activitățile relevante.

Maximum 1300 de caractere
3/ Ați abordat aspecte privind persoanele cu dizabilități în cadrul altor
inițiative întreprinse de administrația orașului dumneavoastră? În acest caz,
puteți menționa orice inițiativă întreprinsă de orașul dumneavoastră, chiar
dacă aceasta nu s-a adresat în mod direct persoanelor cu dizabilități, atât timp
cât a necesitat adoptarea unor măsuri pentru îmbunătățirea accesibilității sau
creșterea nivelului de conștientizare cu privire la dizabilități și accesibilitate.
Maximum 1300 de caractere
G/
DE CE MERITĂ ORAȘUL DUMNEAVOASTRĂ SĂ CÂȘTIGE PREMIUL?
Vă rugăm să prezentați, pe scurt, politicile și măsurile adoptate în general în
domeniul accesibilității. Vă rugăm să explicați de ce rezultatele dumneavoastră
și politica orașului dumneavoastră privind accesibilitatea sunt extraordinare și
de ce considerați că meritați premiul.

Maximum 1300 de caractere cu spații
H/

UNDE AȚI AUZIT DE CONCURSUL ACCESS CITY AWARD 2023?
[Sunt posibile răspunsuri multiple]
•
•
•
•
•
•
•

E-mail de la secretariatul ACA
Apel telefonic de la secretariatul ACA
Social media (Facebook, Twitter, LinkedIn etc.)
Site-ul Comisiei Europene
Alte instituții UE, de exemplu, Comitetul Regiunilor
Rețele de orașe UE, de exemplu, Eurocities, Polis, ENAT
Forumul european al persoanelor cu handicap sau altă organizație la
nivelul UE dedicată persoanelor cu dizabilități
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•
•
•

Organizație națională/locală a persoanelor cu dizabilități
Coleg
Altele (vă rugăm să specificați) ( + CASETĂ DE TEXT)

I/
Documente însoțitoare
Pe lângă informațiile furnizate în formularul de candidatură, candidații trebuie să încarce
Declarația primarului, Declarația pe propria răspundere, Formularul privind entitatea
juridică (LEF) și Formularul de identificare financiară (FIF).
De asemenea, candidații sunt invitați să încarce – sau să furnizeze un link către – o
prezentare PowerPoint de zece diapozitive pentru a ilustra și evidenția punctele forte ale
candidaturii lor.
Pot fi încărcate maximum cinci fișiere (dimensiunea maximă a unui fișier este de 10 MB)
sau linkuri. Fișierele încărcate pot fi în limba națională a statului membru al UE care
participă la concurs.
Fiecare document încărcat trebuie să aibă o denumire adecvată. Denumirea fișierului
trebuie să specifice clar ce reprezintă sau ce conține fișierul.
Puteți furniza informații suplimentare concise referitoare la conținutul documentelor
justificative în câmpul de mai jos.
Încărcați fișierul‡:
Adăugați linkul:
Maximum 3000 de caractere cu spații

‡

Formatele de fișiere acceptate sunt: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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J/
PERSOANĂ DE CONTACT ȘI LINKURI WEB
Numele:
Poziția/funcția:
Numărul de telefon:
E-mail:
Site-ul oficial al orașului:
Pagini web dedicate accesibilității:
Adresa poștală (pentru primirea corespondenței de la Comisia Europeană):

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Cu excepția cazului în care există solicitări contrare
explicite din partea orașului participant, textele prezentărilor depuse pot fi publicate pe site-ul
Access City Award. Prelucrarea datelor cu caracter personal va respecta cerințele
Regulamentului (UE) nr. 2018/1725.
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