Access City-priset 2023
#EUAccessCity

Ansökningsformulär

Tidsfrist: 8 september 2022 (kl. 23.59- CEST)

Observera:
•

Det här Word-dokumentet är endast för referens.

•

Ansökan måste lämnas
ansökningssajten).

•

Det teckenantal som anges som högsta antal för varje svar inbegriper
mellanslag.

•

Ansökningsformulär ska helst fyllas i på engelska men andra officiella EUspråk* godkänns också. Inga andra språk godtas.

•

Endast ansökningar som uppfyller urvalskriterierna godkänns.

•

Innan ni fyller i formuläret måste ni noggrant läsa de medföljande riktlinjerna
och tävlingsreglerna som finns att läsa på alla officiella EU-språk.

•

Sekretariatet (secretariat@accesscityaward.eu) finns tillgängligt för att hjälpa till
att klargöra frågor om hur blanketterna ska fyllas i. Den språkliga kvaliteten är
inte viktig för bedömningen av er ansökan. Det är innehållet i insatserna för
tillgänglighet som kommer att vara avgörande för era chanser att vinna
utmärkelsen.

in

genom

onlineregistrering

(endast

på

*

EU har 24 officiella språk: Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska,
irländska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska,
slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och kroatiska.
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A/
STADSIDENTITET
Stadens namn:
Land:
Stadens storlek (antal invånare):
Kort beskrivning av staden (max 700 tecken inklusive mellanslag)

B/
INITIATIVENS OMFATTNING†
Ge en allmän beskrivning av befintliga och planerade initiativ, med hänvisning
till följande fyra punkter:
a)
b)
c)
d)

Tillgänglighet till den bebyggda miljön och det offentliga rummet.
Tillgänglighet till transporter och tillhörande infrastrukturer.
Tillgänglighet till information och kommunikation, inklusive
kommunikationsteknik.
Tillgänglighet till offentliga lokaler och tjänster.

informations-

och

Högst 2 600 tecken

C/
ANSVAR/GRADEN AV ENGAGEMANG
1/ Beskriv det övergripande tillvägagångssättet och den globala strategin för
att förbättra tillgängligheten i din stad samt hur policyn genomförs eller
planeras att genomföras.

Högst 1300 tecken



Svaren avkortas när de når teckengränsen
att ”Initiativens omfattning” och ”Relevans för tävlingens mål” (se avsnitt 4.2
Tilldelningskriterier i tävlingsreglerna) ska ses som synonymer inom ramen för den här tävlingen.
†Observera
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D/
PÅVERKAN
1/ Hur har stadens policyer/initiativ förbättrat lika möjligheter och
livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning? Det är viktigt att nämna
projekt som involverar personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Högst 1300 tecken
2/ Hur gynnar dessa initiativ även andra delar av befolkningen, utöver
personer med funktionsnedsättning?

Högst 1300 tecken
E/
KVALITET OCH HÅLLBARHET I RESULTAT
1/ Hur säkerställer ni kvaliteten och hållbarheten vad gäller
tillgänglighetsåtgärderna?

Högst 1300 tecken
2/ Hur ser planerna och initiativen ut för att fortsätta dessa ansträngningar i
framtiden?

Högst 1300 tecken
3/ Frivillig fråga som inte kommer att påverka bedömningen av ansökan (den
sökande behöver inte svara på den här frågan om den inte är relevant)
Har staden någonsin använt EU-medel? Hur informerar staden medborgarna
om åtgärder som involverar EU-medel?

Högst 1300 tecken

F/
MEDVERKAN AV PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR OCH BERÖRDA
PARTER
1/ Beskriv hur personer med funktionsnedsättning, deras representativa
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organisationer och tillgänglighetsexperter har medverkat både när det gäller
planering, genomförande och underhåll av stadens policyer och initiativ som
syftar till ökad tillgänglighet.

Högst 1300 tecken
2/ Gör ni insatser för att öka medvetenheten eller informera kring
tillgänglighet? Utbyter och delar ni erfarenheter och goda rutiner med andra
städer på lokal, regional, nationell och/eller europeisk nivå? Beskriv dem i
sådana fall.

Högst 1300 tecken
3/ Har ni arbetat för tillgänglighet inom andra initiativ som tagits i staden?
Nämn i sådana fall alla initiativ som staden har arbetat med, även om de inte
var riktade direkt till personer med funktionsnedsättning, om de innehöll
åtgärder för att förbättra tillgängligheten eller öka medvetenheten om
funktionsnedsättning och tillgänglighet.
Högst 1300 tecken
G/
VARFÖR FÖRTJÄNAR ER STAD UTMÄRKELSEN?
Ge en kort presentation av den övergripande tillgänglighetspolicyn och
åtgärder för den. Förklara varför era resultat och er stads tillgänglighetspolicy
är extraordinära och varför ni anser att ni förtjänar utmärkelsen .

Högst 1 300 tecken inklusive mellanslag
H/

VAR HÖRDE NI TALAS OM TÄVLINGEN 2023 ACCESS CITY?
[Flera svar möjliga]
•
•
•
•
•
•

E-post från ACA-sekretariatet
Samtal från ACA-sekretariatet
Sociala medier (Facebook, Twitter, LinkedIn m.fl.)
Europeiska kommissionens webbplats
Andra EU-institutioner, t.ex. regionkommittén
EU-nätverk av städer, t.ex. Eurocities, Polis, ENAT
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•
•
•
•

EDF eller någon annan organisation på EU-nivå för personer med
funktionsnedsättning.
Nationell/lokal organisation för personer med funktionsnedsättning
Kollega
Annat (specificera) ( + TEXTRUTA)

I/
Ytterligare material
Utöver den information som anges i ansökningsformuläret måste de sökande ladda upp
ett tillkännagivande från kommunen, en försäkran på heder och samvete, formuläret för
juridiska personer (LEF) och formuläret med finansiell information (FIF).
De sökande uppmanas också att ladda upp (eller skicka en länk till) en PowerPointpresentation med tio bilder † för att illustrera och belysa de starka punkterna i ansökan.
Upp till fem filer (maximal storlek för en fil är 10 MB) eller länkar kan laddas upp. De
uppladdade filerna kan vara på det nationella språk som talas i den EU-medlemsstat där
den tävlande staden ligger.
Varje uppladdat dokument måste namnges på lämpligt sätt. Filnamnet ska tydligt ange
vad filen representerar eller innehåller.
Ni kan lämna ytterligare kortfattad information om innehållet i stöddokumenten i fältet
nedan.
Ladda upp fil‡:
Lägg till länk:
Högst 3 000 med mellanslag

‡

Accepterade filformat är: doc, docx, rtf, PPS, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png
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J/
KONTAKTPERSON OCH WEBBLÄNKAR
Namn:
Befattning/funktion:
Telefonnummer:
E-post:
Stadens officiella webbplats:
Eventuella webbsidor tillägnade tillgänglighet:
Postadress (för att ta emot korrespondens från EU-kommissionen):

FRISKRIVNING: Om inte den deltagande staden uttryckligen begär motsatsen kan de
inlämnade presentationstexterna offentliggöras på Access City-prisets webbplats.
Behandlingen av personuppgifter ska uppfylla kraven i förordning (EU) nr 2018/1725.
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