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1. KONTEKSTAS IR TIKSLAI
Europos Sąjunga skatina lygias galimybes ir prieinamumą neįgaliesiems, visų pirma įgyvendindama
2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios, kuri yra Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos
(JT NTK) įgyvendinimo priemonė. Svarbi šios strategijos dalis – Europos be kliūčių kūrimas.
Atsižvelgdama į tai, 2010 m. Europos Komisija pradėjo rengti Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto
miesto apdovanojimus (angl. Access City Award, ACA).
Dabar Europa iš esmės yra miesto visuomenė – keturi iš penkių ES piliečių gyvena miestuose ir
miesteliuose. Europos Sąjungoje gyvena apie 120 mln. neįgaliųjų, Europos populiacija senėja. Būtent
todėl svarbu, kad miestai būtų pritaikyti visiems gyventojams.
Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimo tikslas – didinti informuotumą ir
išreikšti susirūpinimą dėl neįgaliųjų patiriamų problemų, taip pat skatinti Europos miestų pritaikymą
visiems gyventojams. Šis apdovanojimas skiriamas miestams, kuriuose gyvena daugiau nei
50 000 žmonių ir kurie rodo pavyzdį šiose srityse. Taip pat juo visi Europos Sąjungos miestai skatinami
užtikrinti, kad neįgalieji ir vyresnio amžiaus žmonės turėtų lygias galimybes mėgautis gyvenimu mieste.
Tokiu būdu Europos miestai gali semtis įkvėpimo ir drauge siekti konkrečių naujovių. Be to,
pasitenkinimas laimėjus prestižinį Europos apdovanojimą skatina miestus investuoti į tolesnius darbus
ir didina informuotumą tiek pačiame mieste, tiek kituose miestuose. Toks apdovanojimas leidžia
miestams įkvėpti vienas kitą ir vietoje dalytis gerosios praktikos pavyzdžiais. Visi apdovanojimą pelnę
miestai pripažįstami už nuoseklų aukštų prieinamumo standartų laikymąsi ir įsipareigojimą siekti
plataus užmojo tikslų.
Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimu pripažįstamos miestų pastangos
tapti labiau pritaikytais visiems gyventojams, skatinamos neįgaliųjų lygios galimybės dalyvauti
miesto gyvenime ir sudaromos sąlygos vietos valdžios institucijoms remti gerąją praktiką bei ja
dalytis. Šiuo apdovanojimu pripažįstamas ir įvertinamas miesto noras, gebėjimas ir pastangos
užtikrinti, kad jis būtų labiau pritaikytas visiems gyventojams, siekiant:
•
•

garantuoti lygias galimybes naudotis pagrindinėmis teisėmis;
gerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir užtikrinti, kad kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus,
mobilumo ar sugebėjimų, turėtų lygias galimybes naudotis visais miesto ištekliais bei
malonumais.

Kasmet Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimas įteikiamas trims miestams,
užėmusiems pirmąją (vienintelis miestas atitinkamais metais galintis vadintis visiems gyventojams
pritaikytu miestu), antrąją ir trečiąją vietas. Paraiškas pateikę miestai taip pat gali gauti specialųjį prizą,
kuris skiriamas už metinius politikos prioritetus arba konkrečius paraiškose pristatytus darbus.
Svarbiausia apdovanojimo žinutė, kurią siekiama perduoti vietos lygmeniu, yra ta, kad europiečiai turi
teisę gyventi miestuose, kur paslaugos ir laisvalaikio pramogos yra prieinamos visiems. Todėl miestai
turėtų didinti savo prieinamumą ir taip stengtis pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę.
Daugiau informacijos apie Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimą galima rasti
Europos Komisijos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/social/accesscityaward .
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2. GERIAUSIAI VISIEMS GYVENTOJAMS PRITAIKYTO MIESTO
APDOVANOJIMAS (ACA)
Europos Komisija, surengdama europinį konkursą, ketina išrinkti 2021 m. geriausiai visiems
gyventojams pritaikytą miestą.
Paraiškas gali teikti ES valstybių narių miestai, kuriuose gyvena daugiau kaip 50 000 žmonių. Konkurse
gali dalyvauti ir valstybių narių, turinčių mažiau nei du tokius miestus, miestų vietovės, kurias sudaro
du ar daugiau miestų, jeigu bendras jų gyventojų skaičius yra didesnis nei 50 000.
Europos geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimo atrankos proceso tikslas –
skirti 2021 m. labiausiai gyventojams pritaikyto ES miesto titulą trims miestams laimėtojams (pirmajai,
antrajai ir trečiajai vietoms).
2020 m. paminėjus Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimo 10-metį, Europos
Komisija skiria 350 000 EUR finansinę paskatą. kurią pasidalys trys miestai laimėtojai.
Tuo tikslu kvietime teikti paraiškas dėl 2021 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto ES miesto
apdovanojimo pateikiamos konkurso taisyklės dėl finansinės paskatos skyrimo1.
2021 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto vardas (toliau – vardo suteikimo metai) ir
finansinė paskata suteikiami 2020 m. (toliau – apdovanojimo skyrimo metai), vadovaujantis 3 dalyje
nustatyta tvarka ir kriterijais. Finansinė paskata išmokama per vieną kartą. Jai taikomos šio dokumento
6 dalyje nustatytos sąlygos ir taisyklės..
Šias konkurso taisykles nustato ir skelbia Europos Komisija, kuri paskelbia ir vykdo konkursą su išorės
ACA sekretoriato pagalba. Finansinę paskatą tvarko tik Europos Komisijos užimtumo ir socialinių reikalų
generalinis direktoratas.

3. MIESTO SKYRIMO 2021 M. ACA APDOVANOJIMUI TVARKA IR KRITERIJAI
2021 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimas bus skiriamas konkurso,
kuriame varžosi paraiškas pateikę miestai, būdu. Toliau paaiškinami dalyvavimo konkurse tinkamumo
kriterijai.

3.1. Tinkamumo kriterijai
2021 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimas bus įteiktas trims miestams
(pirmajai, antrajai ir trečiajai vietoms). 2021 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto
apdovanojimo konkursui paraiškas gali teikti:

1

Siūloma finansinė paskata atitiks premijų taisykles, nustatytas Sąjungos bendrajam biudžetui taikomame Finansiniame
reglamente (IX antraštinės dalies 206–207 straipsniai).
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•

ES valstybių narių miestų, kuriuose yra daugiau kaip 50 000 gyventojų, savivaldybės 2. Žodis
„miestas“ reiškia miesto teritoriją be priemiesčių, platesnių miesto zonų ir aglomeracijų. Taip
pat tai administracinis vienetas, kurį valdo miesto taryba ar kitokios formos demokratiškai
renkamas organas;

•

ES valstybių narių, turinčių mažiau nei du tokius miestus / administracinius vienetus, miestų
vietovės, kurias sudaro du ar daugiau miestų / administracinių vienetų, jeigu bendras jų
gyventojų skaičius yra didesnis nei 50 000;

•

ankstesni pirmosios vietos laimėtojai negali teikti paraiškos penkerius metus po geriausiai
visiems gyventojams pritaikyto miesto vardo suteikimo atitinkamais metais3;

•

paraišką turi pasirašyti meras arba aukščiausio rango miesto atstovas, įgaliotas pagal
nacionalinę teisę teisėtai atstovauti miestui.

Visi kandidatai turi užpildyti visas bendros paraiškos 2021 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto
miesto apdovanojimui gauti formos skiltis (žr. I priedą). Miestai kandidatai, rengdami savo paraiškas,
raginami laikytis toliau aprašytų formalių reikalavimų. Paraiškos, kurios neatitinka šių reikalavimų
išankstinės atrankos etape, toliau nebus nagrinėjamos:
•

Paraiškų teikėjai raginami savo projekto pasiūlymus teikti anglų kalba, siekiant palengvinti
pasiūlymų tvarkymą ir paspartinti vertinimo procesą. Nepaisant to, bus priimami bet kuria ES
oficialiąja kalba pateikti pasiūlymai.

•

Paraiškos turi būti pateiktos iki galutinio termino, t. y. 2020 m. rugsėjo 9 d., 24.00 val.
CET laiku, internete užpildžius ir pateikus paraiškos formą.

•

miestai kandidatai turi atsakyti į visus klausimus, užpildyti visas paraiškos formos skiltis ir
laikytis paraiškos formos skiltims nustatyto žodžių skaičiaus. Į žodžius, viršijančius nustatytą
skaičių, nebus atsižvelgiama, todėl paraiškoje pateikti atsakymai gali būti neišsamūs.

•

Išankstinės atrankos metu pildant paraiškas reikia laikytis kiekvienai paraiškos formos skilčiai
nustatyto žodžių skaičiaus. Į žodžius, viršijančius nustatytą skaičių, nebus atsižvelgiama, todėl
paraiškoje pateikti atsakymai gali būti neišsamūs. Sekretoriatas gali kreiptis į miestus /
subjektus dėl kanceliarinių ir (arba) administracinių klaidų arba trūkstamų dokumentų.

Kiekvienas kandidatas turi užpildyti visas internetinės priemonės skiltis. Be paraiškos formoje pateiktos
informacijos, kandidatai turi įkelti mero deklaraciją, priesaikos deklaraciją, juridinio asmens formą (JAF)
ir finansinių rekvizitų formą (FRF) (žr. 9 dalies priedus). Kandidatai taip pat raginami įkelti (arba pateikti
nuorodą) dešimties skaidrių „PowerPoint“ pristatymą 4 , kuriame parodomos ir akcentuojamos jų
paraiškų stipriosios pusės.
Galima įkelti iki penkių failų (vienas failas gali būti iki 10 MB dydžio) ar nuorodų. Įkelti failai gali būti
parengti konkurse dalyvaujančių ES valstybių narių nacionaline (-ėmis) kalba (-omis).

2

Remiantis susitarimu dėl išstojimo, pereinamuoju laikotarpiu ir jam pasibaigus Jungtinė Karalystė laikoma valstybe nare,
kai vykdomi veiksmai, kuriais įgyvendinamos Sąjungos programos ir veikla pagal galiojančią 2014–2020 m. daugiametę
finansinę programą. Jungtinės Karalystės paraiškų teikėjai gali dalyvauti šiame 2021 m. Geriausiai visiems gyventojams
pritaikyto miesto apdovanojime.
3
Ši nuostata įsigaliojo 2019 m. lapkričio mėn. teikiant 2020 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto
apdovanojimą ir taikoma tik miestams, Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimo konkurse
užėmusiems pirmą vietą.
4
Priimtini failų formatai: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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Kiekvienas įkeltas dokumentas turi būti tinkamai pavadintas. Failo pavadinime turi būti aiškiai
nurodyta, kas jame yra.
Gaires paraiškų teikėjams (II priedas) reikėtų skaityti kartu su 2021 m. Europos geriausiai visiems
gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimo paraiškos forma.

3.2. Paraiškų atmetimas
Komisija kaip perkančioji organizacija gali atmesti paraiškas dalyvių, kurie yra vienoje iš Finansinio
reglamento 136 ir 141 straipsniuose aprašytų situacijų. Žr. IV priedą (Priesaikos deklaracija).

3.2.1. Nuobaudų taikymas
Administracinės sankcijos gali būti taikomos paraiškų teikėjams, kurie pateikia klaidingą informaciją, jei
bet kuri deklaracija ar informacija, kurios pateikimas yra viena iš dalyvavimo procedūroje sąlygų, yra
neteisinga, vadovaujantis Finansinio reglamento 138 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, taikomomis
Europos Sąjungos bendrajam biudžetui. Sankcijos dydis yra proporcingas finansinės paskatos vertei.

3.3. Nacionalinės ir Europos vertinimo komisijų sudėtis
Nacionalinė vertinimo komisija sudaroma valstybėse narėse, kurių miestai dalyvauja konkurse.
Nacionalinę vertinimo komisiją sudaro ne mažiau kaip trys ir ne daugiau kaip penki skirtingą patirtį
turintys nariai. Paprastai nacionalinę vertinimo komisiją sudaro:
•
•
•
•
•

vienas nacionalinės neįgaliųjų tarybos atstovas;
vienas nacionalinės administravimo institucijos, atsakingos už neįgaliųjų politiką, atstovas;
vienas prieinamumo ekspertas;
vienas pirmininkas (jei jis nepriklauso vienai iš pirmų trijų kategorijų);
vienas senstančios visuomenės atstovas.

Vertinimo komisijos nariai turi vienodą statusą ir priima sprendimus bendru sutarimu. Pirmininko
uždavinys – koordinuoti nacionalinės vertinimo komisijos darbą.
Vertinimo komisijos narių užduotis – įvertinti miestų pateiktas paraiškas (žr. 4.2 dalį). Šis vertinimas
apima kokybinius vertinimus ir kiekvienos paraiškos tarpusavio vertinimą. Nacionalinės komisijos,
atsižvelgdamos į balus ir 4.1 dalyje nustatytus kriterijus, sudaro trumpąjį sąrašą, kuriame gali būti ne
daugiau kaip trys miestai iš vienos valstybės narės.
Nacionalinius kandidatus, kurie patenka į kitą konkurso etapą, vertina Europos vertinimo komisija.
Europos vertinimo komisiją sudaro šeši asmenys. Jie atstovauja Europos Komisijai ir ne mažiau kaip
trims iš nurodytų organizacijų ir (arba) kompetencijos sričių:
•
•
•
•
•
•

Europos neįgaliųjų forumui;
Europos vyresnio amžiaus žmonių platformai (angl. AGE Platform Europe);
pastatų ir viešųjų erdvių sričiai;
transporto ir susijusios infrastruktūros sričiai;
IRT sričiai;
viešosios infrastruktūros ir paslaugų sričiai.
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Europos vertinimo komisija (žr. 4.3 dalį) toliau vertina į trumpąjį sąrašą patekusius miestus, taikydama
tuos pačius kriterijus ir vertinimą balais, kuriuos naudojo nacionalinės vertinimo komisijos ir kurie
aprašyti 4.1–4.2 dalyse.

3.4. Nacionalinė vertinimo komisija
Komisijas sudaro Europos Komisijos užimtumo ir socialinių reikalų generalinis direktoratas kartu su
Europos neįgaliųjų forumu. Nacionalinės vertinimo komisijos nariai vykdo savo užduotis pro bono.
Jiems padeda Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimo sekretoriatas.
Nacionalinės vertinimo komisijos tikslas – vadovaujantis 4.1 dalyje aprašytais vertinimo kriterijais iš
nacionalinių paraiškų teikėjų atrinkti ne daugiau kaip tris miestus (vadinamus nacionaliniais
kandidatais). Ji taip pat turi apdovanojimo sekretoriatui pateikti savo trumpąjį sąrašą. Nacionalinės
vertinimo komisijos uždaviniai yra išdėstyti 4.1 dalyje. Jos nariai yra asmeniškai paskirti asmenys, kurie
veikia nepriklausomai ir visuomenės intereso labui. Asmenys, kurie buvo asmeniškai paskirti
nacionalinės vertinimo komisijos nariais, turi atskleisti bet kokias aplinkybes, dėl kurių gali kilti interesų
konfliktas. Internetinėje platformoje, skirtoje ACA atrankos procesui, jie turi pateikti interesų konflikto
nebuvimo deklaraciją. Kiekvienas nacionalinės vertinimo komisijos narys savo užduotis atlieka
nuotoliniu būdu, naudodamasis internetine platforma, el. paštu ir (arba) telefonu.

3.5. Europos vertinimo komisija
Europos vertinimo komisijos narius skiria Europos Komisijos užimtumo ir socialinių reikalų generalinis
direktoratas. Europos vertinimo komisijos sudarymo tvarka išdėstyta 3.3 dalyje. Vertinimo komisijos
uždaviniai yra išdėstyti 4.1 dalyje. Jos nariai yra asmeniškai paskirti asmenys, kurie veikia
nepriklausomai ir privalo veikti visuomenės intereso labui nešališkai, konfidencialiai ir objektyviai. Be
to, Europos vertinimo komisijos nariai privalo mokėti anglų kalbą. Asmenys, kurie buvo asmeniškai
paskirti Europos vertinimo komisijos nariais, turi atskleisti bet kokias aplinkybes, dėl kurių gali kilti
interesų konfliktas, ES vertinimo komisijos posėdyje pasirašydami interesų konflikto nebuvimo
deklaraciją (pagal Finansinio reglamento 61 straipsnį). Kiekvienas Europos vertinimo komisijos narys
savo užduotis atlieka nuotoliniu būdu, naudodamasis internetine platforma, el. paštu ir (arba) telefonu.

3.6. Preliminarūs terminai
Uždaviniai

Preliminarus laikotarpis

Paraiškų teikimo laikotarpio pradžia

2020 m. birželio mėn. pradžia

Paraiškų teikimo laikotarpio pabaiga

2020 m. rugsėjo 9 d. 24.00 val. CET laiku

Nacionalinių vertinimo komisijų vertinimas

2020 m. spalio mėn. pradžia

Europos vertinimo komisijos vertinimas

2020 m. spalio mėn. pabaiga

Paraiškų teikėjų informavimas

2020 m. lapkričio mėn. vidurys

Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto
apdovanojimų ceremonija

2020 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

4. VERTINIMO PROCESAS
4.1 . Atranka ir vertinimo procesas
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Miestai, siekiantys gauti 2021 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto ES miesto vardą, vertinami
pagal standartinius vertinimo kriterijus, kad būtų užtikrintas proceso nuoseklumas, skaidrumas ir
teisingumas.
Naudojami kriterijai ir jų svoris nurodyti 4.2 dalyje. Paraiškas pateikę miestai, kurie nacionaliniame
lygmenyje nesurenka bent 60 balų, nepatenka į europinį konkursą.
Atranka padalyta į du etapus: išankstinė atranka nacionaliniu lygmeniu ir galutinė atranka Europos
lygmeniu. ACA sekretoriatas patikrina, ar gautos paraiškos atitinka 3.1–3.2 dalyse nustatytus formalius
ir teisinius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkančios paraiškos toliau nenagrinėjamos ir konkurse
nedalyvauja.
➢ Išankstinė atranka
Išankstinę atranką vykdo nacionalinės vertinimo komisijos. Jos sudaromos visose valstybėse narėse,
kurių miestai pateikė paraiškas ACA konkursui. Nacionalinės vertinimo komisijos sudaro trumpuosius
sąrašus, kuriuose yra ne daugiau kaip po tris miestus iš vienos valstybės narės (vadinamus nacionalinius
kandidatus),
ir
pateikia
juos
Europos
vertinimo
komisijos
nariams.
Į trumpąjį sąrašą nepatekusiems miestams pranešama apie jų paraiškų vertinimą.
➢ Galutinė atranka
Iš išankstinės atrankos metu atrinktų nacionalinių kandidatų Europos vertinimo komisija atrenka
pirmosios, antrosios ir trečiosios vietų laimėtojus.
Be to, Europos vertinimo komisija gali nuspręsti įteikti vieną ar kelis „specialiuosius prizus“. Toks
įvertinimas priklauso nuo dabartinio konteksto ir įgyvendintų projektų (politikos) arba konkrečių
paraiškose pristatytų darbų (pvz., galimybė naudotis kultūriniu paveldu 5 , galimybės gauti darbą,
išmanieji miestai ir pan.).
Prieš susirenkant Europos vertinimo komisijai, nacionalinių vertinimo komisijų nariai pateikia jai
vertinimo ataskaitą, kurioje pristatomi į trumpąjį sąrašą atrinkti miestai. Europos vertinimo komisija
atsižvelgia į šį dokumentą svarstymo metu. Į trumpuosius sąrašus nepatekusiems miestams
išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodoma, kaip miestas galėtų patobulinti savo paraišką ir pateikti
ją kitų metų konkurse. Šis pranešimas nėra viešai prieinamas ir skirtas tik atitinkamam miestui.
➢ Vertinimo komisijos svarstymas
Europos vertinimo komisijos nariai susirenka Briuselyje bent vieną mėnesį prieš apdovanojimų
ceremoniją6. Vertinimo komisija bendru sutarimu paskiria pirmosios, antrosios ir trečiosios vietų
laimėtojus, taip pat miestus, kuriems bus įteiktas specialusis prizas, jei tokių miestų yra. Svarstymuose
ji remiasi nacionalinių vertinimo komisijų pateikta vertinimo ataskaita.
Siekiant užtikrinti viso proceso skaidrumą, Europos vertinimo komisijos rezultatai su pirmąsias tris
vietas užėmusiais miestais bus skelbiami Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto
apdovanojimo interneto svetainėje.

5

Kaip Europos kultūros paveldo metų tęsinys.
Nacionalinių vertinimo komisijų išankstinė atranka vyks iki spalio mėn. pradžios, o Europos vertinimo komisijos
posėdžiai bus rengiami 2020 m. spalio mėn. pabaigoje, kaip nurodyta 3.6 dalyje.
6
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➢ Apdovanojimas
2021 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimo laimėtojas bus oficialiai
paskelbtas apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks 2020 m. gruodžio 2 d. Briuselyje.

4.2. Apdovanojimo skyrimo kriterijai
Ir nacionalinės vertinimo komisijos, ir Europos vertinimo komisija kandidatus vertins atsižvelgdamos į
toliau aprašytus vertinimo kriterijus.
1) Atitikimas tikslams
Paraiškų teikėjai turi aprašyti darbus, politiką ir iniciatyvas (nesvarbu, jau įgyvendintas ar
planuojamas) visose keturiose pagrindinėse prieinamumo srityse:
a. pastatai ir viešosios erdvės;
b. transportas ir susijusi infrastruktūra;
c. informacija ir ryšiai, įskaitant informacines ir ryšių technologijas (IRT);
d. viešoji infrastruktūra ir paslaugos.
Tam, kad paraiška būtų sėkminga, paraiškos teikėjas turi pademonstruoti nuoseklų požiūrį į
prieinamumą visose keturiose srityse ir plataus užmojo viziją, kaip spręsti prieinamumo problemas
savo mieste.
2) Įsitraukimas ir įsipareigojimų lygis
Paraiškų teikėjai turi aprašyti miesto administracijos struktūrą ar sistemą, skirtą įgyvendinti
veiksmus, kuriais siekiama pritaikyti miestą visiems gyventojams. Paraiškose turi būti
pademonstruota, kad įgyvendinami ar planuojami veiksmai yra nuoseklios strategijos ar
politikos programos dalis, o ne tik ad hoc projektai. Prieinamumo strategija turi būti
integruota į miesto politiką ir reglamentus. Turi būti matomas politikos pareiškimas /
įsipareigojimas dėl prieinamumo užtikrinimo. Būtina pateikti informaciją apie atitinkamus
išteklius (personalą, biudžetą ir pan.), skirtus šiai politikai įgyvendinti. Prieinamumo išlaidos
turi būti derinamos su numatomos naudos įvertinimu.
3) Poveikis
Miesto politika ir (arba) iniciatyvos turi turėti akivaizdų teigiamą poveikį kasdieniam neįgaliųjų
gyvenimui ir bendrai gyvenimo kokybei mieste. Prireikus, pateikiamos neįgaliesiems skirtos
iniciatyvos, paaiškinant jų naudą platesnei visuomenei. Paraiškų teikėjai turi pateikti kokybinių
bei kiekybinių duomenų, kurie paremtų teiginius apie iniciatyvų sėkmę, ir konkrečių pavyzdžių.
Svarbu paminėti projektą (-us) (jei yra), kuriame (-iuose) dalyvauja žmonės su intelekto
sutrikimais. Planuojamos iniciatyvos ir politika bus vertinamos atsižvelgiant į jų darnumą ir
galimą poveikį.
4) Rezultatų kokybė ir tvarumas
Paraiškų teikėjai turi paaiškinti, kokios struktūros, mechanizmai ir procesai buvo įgyvendinti
siekiant užtikrinti pasiektų rezultatų kokybę ir tvarumą. Rezultatų kokybė apibrėžiama pagal
prieinamumo lygio gerinimą ir atitiktį standartams bei teisės aktams. Tam, kad rezultatai
būtų tvarūs, reikia nuolat dirbti, užtikrinti išteklius ir sukurti patikimą struktūrą. Vertinant
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sėkmę esminį vaidmenį vaidina vertinimo ir stebėsenos mechanizmai (skirti reguliariai tikrinti,
pranešti ir spręsti problemas, tvarkyti skundus ir t. t.).

5) Neįgaliųjų ir atitinkamų partnerių dalyvavimas
Neįgalieji, jiems atstovaujančios organizacijos ir prieinamumo ekspertai turi aktyviai ir
matomai dalyvauti planuojant, įgyvendinant ir prižiūrint miesto politiką bei iniciatyvas,
kuriomis siekiama padidinti prieinamumą. Paraiškų teikėjai taip pat turi nurodyti, kaip jie
didina informuotumą apie prieinamumą, ar jie skleidžia patirtį ir gerąją praktiką, keičiasi ir
dalijasi jomis su kitais miestais vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) Europos lygmenimis.
Kriterijus

Didžiausias balų skaičius

1. Atitikimas tikslams

20

2. Įsitraukimas ir įsipareigojimų lygis

20

3. Poveikis

20

4. Rezultatų kokybė ir tvarumas

20

5. Neįgaliųjų ir atitinkamų partnerių dalyvavimas 20
IŠ VISO

100

5. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA IR GALUTINIS TERMINAS
Konkursas vyks nuo 2020 m. birželio 2 d. iki 2020 m. rugsėjo 9 d. Pateikiant paraišką internetu, reikia
pridėti:
•

užpildytą internetinę paraiškos formą (I priedas);

•

atitinkamą mero deklaraciją (III priedą turėtų pasirašyti meras arba aukščiausio rango miesto
atstovas, įgaliotas pagal nacionalinę teisę teisėtai atstovauti miestui / miesto vietovei) ir kitus
būtinus dokumentus, kaip nurodyta 3.1 dalyje.

Paraiškos forma turi būti teikiama tik per internetinę priemonę. Paraiškos turi būti iki galo užpildytos
ir pateiktos. Be informacijos, kurią reikia pateikti paraiškos formoje, kandidatai gali įkelti arba atsiųsti
iki penkių dokumentų, kurie išryškintų ir iliustruotų jų paraiškos pranašumus.
Visos užklausos turi būti siunčiamos sekretoriatui el. paštu secretariat@accesscityaward.eu.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra 2020 m. rugsėjo 9 d. 24.00 val. CET (GMT +1) laiku. Pateikus
paraišką, rodomas patvirtinimo puslapis. Vėliau paraiškos yra tikrinamos. Ne vėliau nei per du mėnesius
nuo nurodyto pateikimo termino paraiškų teikėjai bus informuoti, ar jų paraiška buvo priimta į
konkursą.
Dėl formalių reikalavimų žr. 3 dalyje išdėstytus kriterijus.
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6. FINANSINĖ PASKATA
Bendra finansinės paskatos suma yra 350 000 EUR (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų). Ji
skiriama trims Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimą laimėjusiems miestams.
Lėšos paskirstomos taip:
1. 150 000 EUR – miestui, pelniusiam 2021 m. Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto
vardą (pirmoji vieta);
2. 120 000 EUR – antrosios vietos laimėtojui;
3. 80 000 EUR – trečiosios vietos laimėtojui.

6.1. Mokėjimo sąlygos
Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimą pelnę miestai bus paskelbti
apdovanojimų ceremonijoje (žr. 4.1 dalį). Finansinė paskata išmokama banko pavedimu po miestų
laimėtojų paskelbimo ir įvardijimo oficialioje apdovanojimų ceremonijoje. Visa suma išmokama per
vieną kartą, per 60 dienų nuo oficialaus laimėtojų paskelbimo. Reikalingi finansiniai rekvizitai (žr. IV, V
ir VI priedus) turi būti pateikti kartu su paraiška.

6.2. Išimtinė konkurso dalyvių atsakomybė
Europos Komisija ir ACA sekretoriatas neatsako už pretenzijas, susijusias su veikla, kurią konkurso
dalyviai vykdo konkurso „Geriausiai visiems gyventojams pritaikyto miesto apdovanojimas“ metu.
Komisija neatsako už žalą, kurią sukėlė ar patyrė kuris nors konkurso dalyvis, įskaitant bet kokią žalą
trečiosioms šalims, padarytą vykdant su konkursu susijusią veiklą.

6.3. Patikrinimai ir auditas
Europos Komisijos leidimus suteikiančiam pareigūnui priėmus sprendimą dėl finansinės paskatos,
konkurso dalyviai sutinka, kad Komisija, OLAF ir Audito Rūmai gali atlikti patikrinimus ir auditą dėl
konkurso ir gautos finansinės paskatos.

6.4. Asmens duomenų tvarkymas
Komisija vadovaujasi Reglamentu 2018/1725 dėl asmens duomenų apsaugos Sąjungos institucijoms ir
organizacijoms tvarkant asmens duomenis. Visa reikalinga finansinė informacija pateikiama tinkamai
pasirašytoje miesto juridinio asmens formoje ir finansinių rekvizitų formoje. Paraiškos formoje pateikti
asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus. Konkurso dalyviai, pateikę rašytinį
prašymą, gali susipažinti su savo asmens duomenimis ir patikslinti netikslią ar neišsamią informaciją
(žr. 8 dalyje pateiktus kontaktinius duomenis). Europos Komisija turi įgaliojimą skelbti arba bet kuria
forma ir bet kokioje laikmenoje pateikti šią informaciją:
•
•

laimėjusio miesto pavadinimą;
skirtos finansinės paskatos sumą;

10

•

apdovanojimo temą.

6.5. Taikytina teisė ir kompetentinga jurisdikcija
Finansinės paskatos skyrimui ir išmokėjimui taikoma Sąjungos teisė. Kompetentingas teismas ar
arbitražas nagrinėja ginčus Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrajame Teisme: Bendrasis
Teismas, Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Liuksemburgas, tel. +35243031, faks. +35243032100,
el. p. GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu.

7. KONKURSO ATŠAUKIMO SĄLYGOS
Komisija turi teisę nutraukti konkursą iki jo pabaigos dienos, neskirdama jokio apdovanojimo ir
dalyviams nemokėdama jokios kompensacijos. Komisija turi teisę nuspręsti neskirti finansinės
paskatos, jei negaunama nė viena paraiška, nė viena paraiška neatitinka tinkamumo kriterijų arba
vertinimo komisija nusprendžia nesiūlyti finansinės paskatos nė vienai iš tinkamų paraiškų.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA
Paraiškų teikimo procesui ir nacionalinių bei Europos vertinimo komisijų darbui pagalbą teikia ACA
sekretoriatas, kuriam vadovauja „Ecorys Europe EEIG“. Šis sekretoriatas taip pat padeda vykdyti su
apdovanojimais susijusią viešųjų ryšių veiklą per ACA interneto svetainę ir įvairius informacijos teikimo
kanalus, kaip antai brošiūras, socialinę žiniasklaidą, filmukus, vaizdo klipus ir pan. Susisiekite su
sekretoriatu el. paštu secretariat@accesscityaward.eu arba su Europos Komisija el. paštu EMPL-EDPDACA@ec.europa.eu .

9. PRIEDAI
I Paraiškos forma
II Rekomendacinė pastaba
III Mero deklaracija
IV Priesaikos deklaracija
V Juridinio asmens forma (JAF)
VI Finansinių rekvizitų forma (FRF)
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