Access City Award 2023
#EUAccessCity

Formulár prihlášky

Dátum uzávierky: 8. september 2022 (23.59 SEČ)

Upozorňujeme:
•

Tento dokument vo formáte Word slúži len na referenčné účely.

•

Prihlášky sa musia podávať len prostredníctvom online registrácie na
webovej stránke prihlášky.

•

Maximálny počet znakov uvedený pre každú odpoveď zahŕňa aj medzery.

•

Formuláre prihlášky sa podľa možnosti musia vyplniť v angličtine, no budú sa
akceptovať aj ostatné úradné jazyky* EÚ. Žiadne iné jazyky sa nebudú
akceptovať.

•

Uznané budú len prihlášky spĺňajúce kritériá oprávnenosti.

•

Pred vyplnením formulára si pozorne prečítajte sprievodné usmerňujúce
pokyny a pravidlá súťaže, ktoré sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch
EÚ.

•

Otázky týkajúce sa vyplnenia formulárov vám pomôže objasniť sekretariát
(secretariat@accesscityaward.eu). Pri hodnotení vašej prihlášky nie je dôležitá
jazyková kvalita. Pre vaše šance vyhrať cenu bude rozhodujúci obsah vašich
aktivít týkajúcich sa bezbariérovosti.

EÚ má 24 úradných jazykov: bulharský, chorvátsky, český, holandský, anglický, estónsky, fínsky,
francúzsky, nemecký, grécky, maďarský, írsky, taliansky, lotyšský, litovský, maltský, poľský,
portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky a švédsky.
*
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A/
IDENTITA MESTA
Názov mesta:
Krajina:
Veľkosť mesta (počet obyvateľov):
Stručný opis mesta (max. 700 znakov vrátane medzier)

B/
ROZSAH INICIATÍV†
Uveďte všeobecný opis existujúcich a plánovaných iniciatív s poukázaním na
tieto štyri oblasti:
a)
b)
c)
d)

bezbariérovosť zastavaného prostredia a verejných priestorov;
bezbariérovosť v doprave a súvisiacej infraštruktúre;
bezbariérovosť v prístupe k informáciám a v komunikácii vrátane informačných a
komunikačných technológií;
bezbariérovosť v rámci občianskej vybavenosti a verejných služieb.

Maximálne 2600 znakov

C/
VLASTNÍCTVO/ÚROVEŇ ZÁVÄZKU
1/ Opíšte váš celkový prístup a globálnu stratégiu zlepšenia bezbariérovosti vo
vašom meste a ako sa táto politika realizuje alebo plánuje realizovať.

Maximálne 1300 znakov



Odpovede budú skrátené, ak presiahnu obmedzený počet znakov.
Pripomíname, že v rámci tejto súťaže je nutné považovať «rozsah iniciatív» a «relevantnosť z
hľadiska cieľov» (Pravidlá súťaže, časť 4.2 Kritériá udeľovania cien) za synonymá.
†

2

D/
VPLYV
1/ Ako sa politikami/iniciatívami mesta zlepšil rovnaký prístup a kvalita života
ľudí so zdravotným postihnutím? Je dôležité uviesť prípadné projekty, do
ktorých sú zapojené osoby s mentálnym postihnutím.

Maximálne 1300 znakov
2/ Aký prínos majú tieto iniciatívy okrem osôb so zdravotným postihnutím aj
pre širšie skupiny obyvateľstva?

Maximálne 1300 znakov
E/
KVALITA A UDRŽATEĽNOSŤ VÝSLEDKOV
1/ Ako zabezpečujete kvalitu a udržateľnosť opatrení v oblasti
bezbariérovosti?

Maximálne 1300 znakov
2/ Aké sú vaše plány a iniciatívy na pokračovanie v tomto úsilí v budúcnosti?

Maximálne 1300 znakov
3/ Voliteľná otázka, ktorá nebude mať vplyv na hodnotenie vašej prihlášky
(uchádzač nie je povinný odpovedať na túto otázku, ak nie je relevantná).
Využilo vaše mesto niekedy fondy EÚ? Ako vaše mesto informuje svojich
občanov o opatreniach, na ktoré sa využívajú fondy EÚ?

Maximálne 1300 znakov

F/
ZAPOJENIE OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A PRÍSLUŠNÝCH
PARTNEROV
1/ Opíšte zapojenie osôb so zdravotným postihnutím, organizácií zastupujúcich
ich záujmy a odborníkov na bezbariérovosť tak pri plánovaní a realizácii, ako aj
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udržiavaní politík a iniciatív mesta zameraných na zlepšenú bezbariérovosť.

Maximálne 1300 znakov
2/ Venujete sa zvyšovaniu informovanosti alebo informačným aktivitám v
súvislosti s bezbariérovosťou? Vymieňate si a zdieľate skúsenosti a osvedčené
postupy s inými mestami na miestnej, regionálnej, národnej a/alebo európskej
úrovni? Ak áno, opíšte ich.

Maximálne 1300 znakov
3/ Riešili ste zdravotné postihnutie v iných iniciatívach, ktoré usporiadalo vaše
mesto? Ak áno, môžete uviesť akúkoľvek iniciatívu, na ktorej pracovalo vaše
mesto, aj keď nebola zameraná priamo na ľudí so zdravotným postihnutím, ak
sa prijali opatrenia na zlepšenie bezbariérovosti alebo zvýšenie informovanosti
zameranej na zdravotné postihnutie a bezbariérovosť.
Maximálne 1300 znakov
G/
PREČO SI VAŠE MESTO ZASLÚŽI OCENENIE?
Pripravte krátku prezentáciu vašej celkovej politiky a opatrení v oblasti
bezbariérovosti. Vysvetlite, prečo sú vaše výsledky a politika vášho mesta
v oblasti bezbariérovosti výnimočné a prečo sa domnievate, že si toto ocenenie
zaslúžite.

Maximálne 1 300 znakov vrátane medzier
H/

KDE STE POČULI O SÚŤAŽI 2023 ACCESS CITY AWARD?
[Je možné uviesť viacero odpovedí]
•
•
•
•
•
•
•

E-mail zo sekretariátu ACA
Hovor zo sekretariátu ACA
Sociálne siete (Facebook, Twitter, LinkedIn atď.)
Webová stránka Európskej komisie
Iné inštitúcie EÚ, napr. Výbor regiónov
EÚ siete miest, napr. Eurocities, Polis, ENAT
Európske fórum zdravotného postihnutia, alebo iná organizácia na úrovni
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•
•
•

EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím
Národná/lokálna organizácia osôb so zdravotným postihnutím
Kolega
Iné (uveďte) ( + TEXT BOX)

I/
Podporný materiál
Okrem informácií uvedených vo formulári prihlášky musia uchádzači nahrať vyhlásenie
primátora, čestné vyhlásenie, formulár pre právnické osoby a formulár finančnej
identifikácie.
Uchádzači sa takisto vyzývajú, aby na objasnenie a zdôraznenie silných stránok svojej
prihlášky nahrali – alebo poslali odkaz na – prezentáciu v PowerPointe obsahujúcu desať
snímok.
Nahrať možno najviac päť súborov (maximálna veľkosť jedného súboru je 10 MB) alebo
odkazov. Nahraté súbory môžu byť v štátnom jazyku členských krajín EÚ, ktoré sa
zúčastňujú na súťaži.
Každý nahratý dokument musí byť náležite pomenovaný. Názov súboru by mal jasne
vyjadrovať, čo súbor prezentuje alebo obsahuje.
Ďalšie stručné informácie o obsahu podporných dokumentov môžete uviesť do políčka
nižšie.
Nahrať súbor‡:
Pridať odkaz:
Maximálne 3000 znakov vrátane medzier

‡

Akceptujeme tieto formáty súborov: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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J/
KONTAKTNÁ OSOBA A INTERNETOVÉ ODKAZY
Meno:
Pozícia/funkcia:
Telefónne číslo:
E-mail:
Oficiálne webové sídlo mesta:
Prípadné webové stránky venované bezbariérovosti:
Poštová adresa (na doručovanie korešpondencie z Európskej komisie):

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI: Pokiaľ zúčastňujúce sa mesto výslovne
nepožaduje pravý opak, predložený text prezentácie sa môže uverejniť na webovom sídle
ceny Access City. Spracovanie osobných údajov spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ)
č. 2018/1725.
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