Nagrada Access City Award 2023
#EUAccessCity

Prijavni obrazec

Rok: 8. september 2022 (ob 23.59 uri po srednjeevropskem poletnem času)

Prosimo, upoštevajte:
•

ta dokument v formatu Word je le vodilo.

•

Prijave je treba oddati le prek spletne registracije na spletni strani za
prijavo.

•

Največje število znakov, ki so na voljo za vsak odgovor, vključuje
presledke.

•

Prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni po možnosti v angleščini, vendar pa bodo
sprejeti v drugih uradnih jezikih EU*. Prijave v drugih jezikih ne bodo
sprejete.

•

Sprejete bodo le prijave, skladne z merili za upravičenost.

•

Preden izpolnite obrazec, skrbno preberite spremljevalne napotke in pravila
natečaja, ki so na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

•

Tajništvo (secretariat@accesscityaward.eu) vam je na voljo za pomoč pri
razjasnitvi vprašanj v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev. Jezikovna kakovost ni
pomembna za ocenjevanje vaše prijave. Vsebina vaših dejavnosti na področju
dostopnosti je tista, ki bo odločala o vaših možnostih za prejem nagrade.

EU ima 24 uradnih jezikov: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina,
francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina,
nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in
švedščina.
*
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A/
IDENTITETA MESTA
Ime mesta:
Država:
Velikost mesta (število prebivalcev):
Kratek opis mesta (največ 700 znakov s presledki)

B/
OBSEG POBUD†
Prosimo, postrezite s splošnim opisom obstoječih in načrtovanih pobud glede
na naslednja štiri področja:
a)
b)
c)
d)

dostopnost do grajenega okolja in javnih prostorov;
dostopnost do prevoza in povezanih infrastruktur;
dostopnost do informacij in komunikacije, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi
tehnologijami;
dostopnost do javnih objektov in storitev.

Največ 2600 znakov

C/
ODGOVORNOST/STOPNJA ZAVEZANOSTI
1/ Prosimo, opišite vaš splošni pristop in celotno strategijo za izboljšanje
dostopnosti v vašem mestu in kako se politika izvaja ali kakšno je njeno
načrtovano izvajanje.

Največ 1300 znakov



Odgovori bodo skrajšani, ko bodo dosegli največje število znakov.
Prosimo, upoštevajte, da je treba v okviru tega natečaja „Obseg pobud“ in „Ustreznost glede na cilje“
(glej oddelek 4.2 Pravil natečaja) razumeti kot sopomenki.
†
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D/
UČINEK
1/ Kako so mestne politike/pobude izboljšale enak dostop in kakovost življenja
invalidov? Pomembno je omeniti projekt/-e, ki vključujejo ljudi z motnjami v
duševnem razvoju.

Največ 1300 znakov
2/ Kakšno korist prinašajo te pobude poleg invalidov tudi širšemu delu
prebivalstva?

Največ 1300 znakov
E/
Kakovost in TRAJNOST REZULTATOV
1/ Kako zagotavljate kakovost in trajnost ukrepov na področju dostopnosti?

Največ 1300 znakov
2/ Kakšni so vaši načrti in pobude za nadaljevanje teh prizadevanj v
prihodnosti?

Največ 1300 znakov
3/ Neobvezno vprašanje ne bo vplivalo na oceno prijave (prijavitelju ni treba
odgovoriti na to vprašanje, če ni upoštevno)
Ali vaše mesto kadar koli porabljalo sredstva EU? Kako vaše mesto obvešča
svoje meščane o ukrepih, ki vključujejo sredstva EU?

Največ 1300 znakov

F/
SODELOVANJE INVALIDOV IN POMEMBNIH PARTNERJEV
1/ Prosimo, opišite sodelovanje invalidov, njihovih predstavniških organizacij
in strokovnjakov za dostopnost tako pri načrtovanju in izvajanju kot tudi
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ohranjanju mestnih politik in pobud, katerih cilj je povečati dostopnost.

Največ 1300 znakov
2/ Ali ozaveščate ali pa izvajate dejavnosti obveščanja o dostopnosti? Ali
izmenjujete izkušnje in dobre prakse z drugimi mesti na lokalni, regionalni,
nacionalni in/ali evropski ravni? Če je odgovor pritrdilen, to, prosimo, opišite.

Največ 1300 znakov
3/ Ali ste obravnavali invalidnost v drugih pobudah, ki jih je izvajalo vaše
mesto? Če je odgovor pritrdilen, lahko omenite katero koli pobudo, s katero se
je ukvarjalo vaše mesto, čeprav ni bila usmerjena neposredno v invalide, če je
vključevala sprejetje ukrepov za izboljšanje dostopnosti ali ozaveščanje o
invalidnosti in dostopnosti.
Največ 1300 znakov
G/
ZAKAJ SI VAŠE MESTO ZASLUŽI NAGRADO?
Prosimo, postrezite s kratko predstavitvijo vaše splošne politike in ukrepov na
področju dostopnosti. Prosimo, pojasnite, zakaj so vaši rezultati in politika
vašega mesta na področju dostopnosti izjemni in zakaj ste prepričani, da si
vaše mesto zasluži nagrado.

Največ 1300 znakov s presledki
H/

KJE STE IZVEDELI ZA NATEČAJ ZA NAGRADO ACCESS CITY AWARD 2023
[Možnih je več odgovorov]
•
•
•
•
•
•
•

Elektronsko sporočilo tajništva Acess City Award
Klic tajništva Acess City Award
Družbeni mediji (Facebook, Twitter, LinkedIn itd.)
Spletišče Evropske komisije
Druge institucije EU, npr. Odbor regij
Mreže mest EU, npr. Eurocities, Polis, evropska mreža za dostopni
turizem
Evropski invalidski forum ali druga organizacija invalidov na ravni EU
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•
•
•

Nacionalna/lokalna organizacija invalidov
Sodelavec
Drugo (prosimo, navedite) ( + PROSTOR ZA BESEDILO)

I/
Spremljevalno gradivo
Poleg informacij v prijavnem obrazcu morajo kandidati naložiti izjavo župana/županje,
častno izjavo, obrazec za pravno osebo in obrazec za finančno identifikacijo.
Kandidate prav tako vabimo, da naložijo prezentacijo v formatu Power Point, ki vsebuje
deset diapozitivov, ali pa pošljejo povezavo do nje, da bi ponazorili in izpostavili odlike v
svoji prijavi.
Naložiti je mogoče do pet datotek (največja velikost ene datoteke je 10 MB) ali povezav.
Naložene datoteke so lahko v nacionalnem jeziku države članice EU, ki sodeluje na
natečaju.
Vsak naloženi dokument mora biti ustrezno poimenovan. Iz imena datoteke mora biti
jasno razvidno, kaj datoteka predstavlja in vsebuje.
Morda želite postreči z dodatnimi kratkimi informacijami o vsebini spremljevalnih
dokumentov v polju spodaj.
Naložite datoteko‡:
Dodajte povezavo:
Največ 3000 znakov s presledki

‡

Sprejemljivi formati so: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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J/
OSEBA ZA STIKE IN POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI
Ime:
Položaj / funkcija:
Telefonska številka:
E-pošta:
Uradna spletna stran mesta:
Morebitne spletne strani, namenjene dostopnosti:
Poštni naslov (za prejemanje dopisov Evropske komisije):

OMEJITEV ODGOVORNOSTI: Če mesto, ki se poteguje za nagrado, izrecno ne zahteva
nasprotno, se lahko oddana predstavitvena besedila javno objavijo na spletni strani nagrade
Access City Award. Obdelava osebnih podatkov izpolnjuje zahteve
Uredbe (EU) št. 2018/1725.
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