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1. PAMATOJUMS UN MĒRĶI
Eiropas Savienība veicina vienlīdzīgas iespējas un pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti, jo īpaši
izmantojot Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020), kas ir ANO Konvencijas par personu ar
invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošanas instruments. Būtiska šīs stratēģijas daļa ir darbs, veidojot
no šķēršļiem brīvu Eiropu. Šajā sakarā Eiropas Komisija 2010. gadā sāka organizēt konkursu “Access
City Award” (turpmāk tekstā — “ACA”).
Pašlaik Eiropa pēc savas būtības ir pilsētu sabiedrība, kurā četri no pieciem ES iedzīvotājiem dzīvo
pilsētās. Eiropas Savienībā dzīvo 120 miljoni cilvēku ar invaliditāti, turklāt tās iedzīvotāji noveco. Tāpēc
pieejamība pilsētās ir svarīga.
Konkursa “Access City Award” mērķis ir paaugstināt izpratni un skaļi paust bažas par invaliditātes
jautājumiem, kā arī veicināt Eiropas pilsētu pieejamību ikvienam. Konkursā “Access City Award” tiek
apbalvotas pilsētas, kurās dzīvo vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju un kas šajās jomās rāda priekšzīmi. Tas
arī iedrošina ikvienu pilsētu Eiropas Savienībā nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi pilsētas dzīvei cilvēkiem
ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tādējādi Eiropas pilsētas var gūt iedvesmu un strādāt
kopā, lai ieviestu konkrētus jauninājumus. Turklāt gandarījums par prestižās Eiropas balvas iegūšanu
rosina pilsētas šos centienus turpināt un palielina izpratni kā konkrētajā pilsētā, tā arī citās pilsētās.
Šāda balva ļauj pilsētām vienai otru iedvesmot un dalīties labajā praksē in situ. Visas balvas ieguvušās
pilsētas ir saņēmušas atzinību par savu nepārtraukto ieguldījumu augstu pieejamības standartu
sasniegšanā un apņēmību sasniegt vērienīgus mērķus.
Organizējot konkursu “Access City Award”, tiek atzinīgi novērtēti pilsētu centieni kļūt pieejamākām;
veicināta cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīga piekļuve pilsētas dzīvei un ļauts vietējām pašvaldībām
veicināt un dalīties savās labākajās praksēs. Konkursā “Access City Award” tiek atzīta un cildināta
pilsētas vēlme, spēja un centieni kļūt pieejamākai, lai:
•
•

nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi pamattiesībām;
uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nodrošinātu, lai ikvienam — neatkarīgi no vecuma,
mobilitātes vai spējām — būtu vienlīdzīga piekļuve visiem resursiem un izklaidēm, ko piedāvā
pilsētās.

Konkursā “Access City Award” katru gadu tiek apbalvotas trīs pilsētas: kas ierindojas pirmajā (vienīgā
uzvarētāja — titula “Pieejama pilsēta” ieguvēja konkrētajā gadā), otrajā un trešajā vietā. Atkarībā no
gada politikas prioritātēm vai konkrētiem pieteikumu svarīgākajiem punktiem, pieteikuma iesniedzējas
pilsētas var saņemt arī īpašu atzinību.
Galvenais vēstījums, kas, piešķirot balvas, jānodod vietējā līmenī, ir tas, ka Eiropas iedzīvotājiem ir
tiesības dzīvot tādās pilsētās, kur pakalpojumiem un izklaides pasākumiem jābūt pieejamiem
ikvienam. Tāpēc pilsētām jācenšas uzlabot savu iedzīvotāju dzīves kvalitāte, uzlabojot pieejamību.
Plašāka informācija par konkursu “Access City Award” ir pieejama Eiropas Komisijas oficiālajā tīmekļa
vietnē: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=lv .

2. “ACCESS CITY AWARD” (ACA)
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Eiropas Komisija plāno izvēlēties ACA 2021 titula ieguvēju Eiropas mēroga konkursā.
Balvu var iegūt pilsētas, kurās ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju un kuras atrodas kādā ES dalībvalstī.
Dalībvalstīs, kurās ir mazāk par divām šādām pilsētām, piedalīties var arī pilsētteritorijas, kas sastāv no
divām vai vairākām pilsētām, ja to kopējais iedzīvotāju skaits pārsniedz 50 000 iedzīvotāju.
Konkursa “Access City Award” atlases procesa rezultātā titulu “ES Pieejamā pilsēta 2021” piešķirs trijām
pilsētām uzvarētajām (pirmā, otrā un trešā vieta).
Kopš konkursa 10. gadadienas (ACA 2020) Eiropas Komisija piešķir finansiālu stimulu 350 000 EUR
apmērā. Šī summa tiek sadalīta trim uzvarējušām pilsētām.
Šajā sakarā uzaicinājums iesniegt pieteikumus titula “ES Pieejamā pilsēta 2021” iegūšanai ir
uzskatāms arī par konkursa noteikumiem finansiālā stimula iegūšanai1.
2021. gada (“titula gads”) konkursa “Access City Award” uzvarētājas titulu un finansiālo stimulu piešķirs
2020. gadā (“piešķiršanas gads”), ievērojot procedūru un pamatojoties uz 3. iedaļā noteiktajiem
kritērijiem. Finanšu stimula samaksu veic vienā maksājumā, un uz to attiecas prasības, kas noteiktas šā
dokumenta 6. iedaļā.
Šos konkursa noteikumus sagatavo un publicē Eiropas Komisija, kas ar ārējā ACA sekretariāta atbalstu
uzsāks konkursu un pārvaldīs tā norisi. Finansiālo stimulu pārvalda tikai Eiropas Komisijas
Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāts.

3. PROCEDŪRA UN KRITĒRIJI, LAI PILSĒTA TIKTU ATZĪTA PAR ACA 2021
UZVARĒTĀJU
Pilsētām konkursa “Access City Award 2021” uzvarētājas tituls tiks piešķirts kandidātpilsētu konkursa
rezultātā. Atbilstības kritēriji dalībai konkursā ir izskaidroti turpmāk.

3.1 Atbilstības kritēriji
Konkursa “Accessible City Award 2021” uzvarētājas tituls tiks piešķirts trim pilsētām (pirmā, otrā un
trešā vieta). Šajā uzaicinājumā piedalīties konkursā “Access City Award 2021” var piedalīties šādi
pretendenti:
•

pieteikuma iesniedzējai ir jābūt tādas pilsētas pārvaldības iestādei, kurā ir vairāk nekā
50 000 iedzīvotāju un kura atrodas kādā ES dalībvalstī2. Par “pilsētu” uzskata pilsētas teritoriju,
izņemot lielpilsētu teritorijas, lielākas pilsētu zonas un konurbācijas, un to saprot kā
administratīvu vienību, ko vada pilsētas dome vai cita demokrātiski ievēlēta valdības struktūra;

1

Piedāvātais finansiālais stimuls atbilst noteikumiem par balvām, kas izklāstīti Finanšu regulā, kuru piemēro Savienības
vispārējam budžetam (IX sadaļa, 206. un 207. pants).
2
Pamatojoties uz izstāšanās nolīgumu, attiecībā uz darbībām, ar kurām īsteno Savienības programmas un darbības, kas
uzsāktas saskaņā ar pašreizējo daudzgadu finanšu shēmu (2014. – 2020. gadam), Apvienotā Karaliste tiek uzskatīta par
dalībvalsti pārejas perioda laikā un pēc tā. Tādējādi Apvienotās Karalistes pretendenti ir tiesīgi piedalīties šajā ACA 2021
balvas izcīņā.
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•

dalībvalstīs, kurās ir mazāk par divām šādām pilsētām/administratīvajām vienībām, piedalīties
var arī pilsētteritorijas, kas sastāv no divām vai vairākām pilsētām/administratīvajām
teritorijām, ja to kopējais iedzīvotāju skaits pārsniedz 50 000 iedzīvotāju;

•

iepriekšējās pirmās vietas ieguvējas nevar pieteikties piecus gadus pēc attiecīgā gada, kad tās
ir ieguvušas konkursa uzvarētājas titulu3;

•

parakstītājam būtu jābūt pilsētas mēram vai augstākajam pilsētas pārstāvim, kas saskaņā ar
valsts tiesību aktiem ir pilnvarots likumīgi pārstāvēt pilsētu.

Visi kandidāti aizpilda visas konkursa “Access City Award 2021” pieteikuma veidlapas sadaļas (skatīt
I pielikumu). Sagatavojot savu pieteikumu, kandidātpilsētas tiek aicinātas ievērot šādas formālās
prasības. Pieteikumus, kas priekšatlases posmā neatbilst šīm prasībām, tālāk neizskata:
•

pretendenti tiek aicināti iesniegt projekta priekšlikumu angļu valodā, lai atvieglotu
priekšlikumu izskatīšanu un paātrinātu vērtēšanas procesu. Tomēr jāatzīmē, ka tiks pieņemti
arī priekšlikumi, kas iesniegti kādā no ES oficiālajām valodām.

•

pieteikumi jāiesniedz, aizpildot un iesniedzot tiešsaistes pieteikuma veidlapu līdz 2020. gada
9. septembrim, (plkst. 24.00 pēc Centrāleiropas laika);

•

kandidātpilsētām jāatbild uz visiem jautājumiem, jāaizpilda visas pieteikuma veidlapas sadaļas
un jāievēro vārdu skaita ierobežojumi, kas norādīti katrai pieteikuma veidlapas daļai. Tie vārdi,
kas pārsniedz noteiktos ierobežojumus, netiks ņemti vērā, un pieteikuma atbildes tādējādi var
palikt nepilnīgas;

•

priekšatlases posmā pieteikumos jāievēro vārdu skaita ierobežojumi, kas norādīti katrai
pieteikuma veidlapas daļai. Tie vārdi, kas pārsniedz noteikto ierobežojumu, netiks ņemti vērā,
un pieteikuma atbildes tādējādi var palikt nepilnīgas. Sekretariāts var sazināties ar
pilsētām/vienībām, ja ir radušās kancelejas un/vai administratīvas kļūdas vai trūkst
dokumentu.

Katrs kandidāts aizpilda visas sadaļas tiešsaistes rīkā. Papildus pieteikuma veidlapā sniegtajai
informācijai kandidātiem ir jāaugšupielādē mēra apliecinājums, apliecinājums ar godavārdu, juridiskā
statusa veidlapa (JSV) un finanšu identifikācijas veidlapa (FIV) (skatīt pielikumus 9. iedaļā). Kandidāti
tiek aicināti arī augšupielādēt vai norādīt saiti uz PowerPoint formāta prezentāciju4, kas sastāv no
desmit slaidiem, lai ilustrētu un uzsvērtu sava pieteikuma stiprās puses.
Var augšupielādēt ne vairāk kā piecus failus (maksimālais viena faila izmērs ir 10 MB) vai saites.
Augšupielādētie faili var būt tās ES dalībvalsts valsts valodā(-s), kuras pārstāve piedalās konkursā.
Katram augšupielādētajam dokumentam jābūt atbilstošam nosaukumam. Faila nosaukumā ir skaidri
jānorāda, kas failā ir attēlots vai ko tas satur.
ACA norādījumi pieteikuma iesniedzējiem (II pielikums) lasāmi kopā ar Pieteikuma veidlapu Eiropas
konkursam “Access City Award 2021”.

3.2 Izslēgšana

3

Šis noteikums attiecas tikai uz pilsētām, kas ACA konkursā ir ieguvušas pirmo vietu, un ACA 2020 gadījumā tas stājas
spēkā no 2019. gada novembra.
4
Akceptētie failu formāti ir šādi: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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Komisija kā līgumslēdzēja iestāde var izslēgt tādus dalībniekus, kas atrodas kādā no Finanšu regulas
136. un 141. pantā minētajām situācijām. Lūdzu, skatīt IV pielikumu (Apliecinājums ar godavārdu).

3.2.1 Sankciju piemērojamība
Pretendentiem, kuri ir vainojami nepatiesas informācijas sniegšanā, var piemērot administratīvas
sankcijas, ja kāds no apliecinājumiem vai informācija, kas iesniegta kā priekšnosacījums, lai piedalītos
šajā procedūrā, izrādītos nepareiza saskaņā ar Finanšu regulas, kura piemērojama Eiropas Savienības
vispārējam budžetam un proporcionāli finanšu stimula vērtībai, 138. pantā paredzētajiem
nosacījumiem.

3.3 Valstu žūriju un Eiropas žūrijas sastāvs
Tajās dalībvalstīs, kuru pilsētas piedalās, tiks izveidota valsts žūrija. Valsts žūrijas sastāvā ir vismaz trīs
un ne vairāk kā pieci locekļi, kas pārstāv dažādas jomas. Parasti valsts žūrijas sastāvs ir šāds:
•
•
•
•
•

viens valsts invaliditātes padomes pārstāvis;
viens valsts pārvaldes pārstāvis, kas ir atbildīgs par invaliditātes politiku;
viens eksperts pieejamības jautājumos;
viens priekšsēdētājs (ja tas nav kāds no trīs iepriekš minēto kategoriju pārstāvjiem);
viens eksperts iedzīvotāju novecošanas jomā.

Žūrijas locekļiem ir vienāds statuss, un lēmumi tiek pieņemti, kopīgi vienojoties. Priekšsēdētāja
pienākums ir koordinēt valsts žūrijas darbu.
Žūrijas locekļu uzdevums ir novērtēt pilsētu iesniegtos pieteikumus (skatīt 4.2. iedaļu turpmāk).
Novērtējumu veido kvalitatīvi izvērtējumi un katra pieteikuma salīdzinoša izskatīšana. Valsts žūrijas
katrā dalībvalstī izveido sarakstu ar ne vairāk kā trim pilsētām, pamatojoties uz vērtējumu pēc
kritērijiem, kas izklāstīti 4.1. iedaļā.
Tās valstu kandidātes, kas iekļūst sacensību otrajā posmā, vērtē Eiropas žūrija. Eiropas žūrija sastāv no
sešām personām. Tās pārstāv Eiropas Komisiju un vismaz divas no šādām organizācijām un/vai jomām:
•
•
•
•
•
•

Eiropas Invaliditātes forums;
Age Platform Europe;
eksperts izveidotās vides un publisko vietu jautājumos;
eksperts transporta un ar to saistītās infrastruktūras jautājumos;
eksperts IKT jomā;
eksperts publisko ēku un pakalpojumu jomā.

Eiropas žūrija (skatīt 4.3. iedaļu) turpina izvērtēt atlasītās pilsētas, piemērojot tos pašus kritērijus un
maksimālos lielumus, ko izmantoja valstu žūrijas un kas aprakstīti 4.1. un 4.2. iedaļā turpmāk.

3.4 Valsts žūrija
Žūrijas izveido Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāts kopā ar Eiropas
Invaliditātes forumu. Valsts žūrijas locekļi pilda savus pienākumus pro bono, un viņiem atbalstu sniedz
konkursa “Access City Award” sekretariāts. Valsts žūrijas mērķis ir, pamatojoties uz 4.1. iedaļā
aprakstītajiem vērtēšanas kritērijiem, no visiem valsts pretendentiem atlasīt līdz trim pilsētām (kuras
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sauc par valsts kandidātēm). Turklāt sarakstā iekļautās pilsētas žūrija dara zināmas konkursa
sekretariātam. Valsts žūrijas pienākumi ir aprakstīti 4.1. iedaļā. Valsts žūrijas locekļi ir personas, kas
ieceltas personīgi un darbojas neatkarīgi un sabiedrības interesēs. Personām, kas par valsts žūrijas
locekļiem ieceltas personīgi, jāatklāj visi apstākļi, kas varētu radīt interešu konfliktu, iesniedzot
“deklarāciju par interešu konflikta neesamību” tiešsaistes platformā, kas īpaši izstrādāta konkursa
atlases procesam. Katrs valsts žūrijas loceklis pilda savu pienākumu no attāluma, izmantojot tiešsaistes
platformu; apmainoties ar e-pastiem un/vai veicot tālruņa zvanus.

3.5 Eiropas žūrija
Eiropas žūriju locekļus ieceļ Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāts.
Eiropas žūrijas sastāvs ir tāds, kāds aprakstīts 3.3. iedaļā. Žūrijas pienākumi ir aprakstīti 4.1. iedaļā
iepriekš. Eiropas žūrijas locekļi ir personas, kas ieceltas personīgi un darbojas neatkarīgi, tām ir
pienākums rīkoties objektīvi, konfidenciāli un objektīvi, kā arī sabiedrības interesēs. Turklāt Eiropas
žūrijas locekļiem ir jābūt angļu valodas zināšanām. Personām, kas par Eiropas žūrijas locekļiem ieceltas
personīgi, jāatklāj visi apstākļi, kas varētu radīt interešu konfliktu, ES žūrijas sanāksmē parakstot
“deklarāciju par interešu konflikta neesamību” (saskaņā ar Finanšu regulas 61. pantu). Katrs Eiropas
žūrijas loceklis pilda savu pienākumu no attāluma, izmantojot tiešsaistes platformu; apmainoties ar epastiem un/vai veicot tālruņa zvanus.

3.6 Indikatīvais grafiks
Uzdevumi

Indikatīvs laikposms

Pieteikumu iesniegšanas uzsākšana

2020. gada jūnija sākums

Pieteikumu iesniegšanas izbeigšana

2020. gada 9. septembris, plkst. 24.00 pēc
Centrāleiropas laika

Valstu žūriju veikta novērtēšana

2020. gada oktobra sākums

Eiropas žūrijas veikta novērtēšana

2020. gada oktobra beigas

Informācija pieteikuma iesniedzējiem

2020. gada novembra vidus

Konkursa “Access City Award” apbalvošanas
ceremonija

2020. gada 2. decembris

4. NOVĒRTĒŠANAS PROCESS
4.1 . Atlase un novērtēšanas process
Lai nodrošinātu procesa konsekvenci, pārredzamību un vienlīdzību, tās pilsētas, kam tiks piešķirts tituls
“ES pieejamā pilsēta 2021”, tiks vērtētas, pamatojoties uz standarta kritēriju kopumu.
4.2. iedaļā ir norādīti izmantotie kritēriji un to vērtība punktos. Kandidātpilsētas, kas valsts līmenī
neiegūst vismaz 60 punktu, nevar piedalīties Eiropas līmeņa konkursā.
Atlase notiek divās kārtās: priekšatlase valsts līmenī un galīgā atlase Eiropas līmenī. Konkursa
sekretariāts pārbauda saņemtos pieteikumus, izvērtējot atbilstību formālajām un juridiskajām
prasībām, kas izklāstītas 3.1. un 3.2. iedaļā. Pieteikumus, kas neatbilst šīm prasībām, neturpina izskatīt
un no konkursa izslēdz.
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➢ Priekšatlase
Priekšatlases posmu veic valstu žūrijas. Šīs žūrijas izveido katrā dalībvalstī, kurā pilsētas ir pieteikušās
ACA konkursā. Valstu žūrijas atlasa un iesniedz Eiropas žūrijas locekļiem ne vairāk kā trīs pilsētās katrā
dalībvalstī
(kas
tiek
sauktas
par
valstu
kandidātēm).
Šajā sarakstā neiekļautās pilsētas saņem paziņojumu kopā ar sava pieteikuma novērtējumu.
➢ Galīgā atlase
No iepriekš atlasītajiem valstu kandidātiem Eiropas žūrija izvēlas pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēju.
Turklāt ES žūrija atkarībā no esošās situācijas un projektiem/politikas vai īpašiem apsvērumiem
(piemēram, kultūras mantojuma pieejamība5; darbavietu pieejamība; viedās pilsētas u.c.) var nolemt
piešķirt vienu vai vairākas īpašo(-ās) atzinību(-as).
Valstu žūriju novērtējumu par atlasītajām pilsētām iesniedz Eiropas žūrijai novērtējuma ziņojuma veidā
pirms žūrijas sanāksmes, un tas kalpo kā pamatdokuments, kas žūrijai jāapspriež. Sarakstā neiekļautās
pilsētas saņem paziņojumu, kurā sīki izklāstīts, kā pilsēta varētu uzlabot savu pieteikumu nākamajos
konkursos. Tomēr šis pēdējais minētais paziņojums nav publiski pieejams, un tas paredzēts tikai
attiecīgās pilsētas lietošanai.
➢ Žūrijas apspriešanās
Eiropas žūrijas locekļi tiekas Briselē ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms balvas pasniegšanas ceremonijas6.
Žūrija, savstarpēji vienojoties, nosaka uzvarētāju, otrās un trešās vietas ieguvēju, kā arī pilsētas, kas
saņem īpašu atzinību, ja tādas tiek izteiktas. Žūrija apspriežas, par pamatu ņemot novērtējuma
ziņojumus, kurus tā saņēmusi no valstu žūrijām.
Kopējā procesa pārredzamības labad ES žūrijas atzinumi par pirmajām trim uzvarējušajām pilsētām ir
publiski pieejami ACA tīmekļa vietnē.
➢ Apbalvošanas posms
Eiropas konkursa “Access City Award 2021” uzvarētāju oficiāli paziņos balvas pasniegšanas ceremonijā
Briselē 2020. gada 2. decembrī.

4.2 Balvas piešķiršanas kritēriji
Gan valstu žūriju, gan ES žūrijas locekļi vērtē kandidātpilsētas, pamatojoties uz šādiem vērtēšanas
kritērijiem:
1) mērķu būtiskums
Pieteikuma iesniedzējs sniedz aprakstu par darbībām, politiku un iniciatīvām — gan jau
īstenotajām, gan plānošanas posmā esošajām — visās četrās galvenajās pieejamības jomās:
a. izveidotā vide un publiskās vietas;

5

Kā Eiropas kultūras mantojuma gada turpinājums
Valstu žūrijas veic priekšatlasi līdz oktobra sākumam, un ES žūrijas sanāksme notiek laikā līdz 2020. gada oktobra
beigām, kā izklāstīts 3.6. iedaļā.
6
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b. transports un ar to saistītās infrastruktūra;
c. informācija un komunikācijas, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT);
d. publiskās ēkas un pakalpojumi.
Apstiprinātajai kandidātei ir jāpierāda saskaņota pieeja attiecībā uz pieejamību visās četrās jomās
un vērienīgs nākotnes redzējums par jautājumu saistībā pieejamību risināšanu pilsētā.
2) īpašumtiesības, saistību līmenis
Kandidātiem ir jāapraksta pilsētas administrācijā izveidotās struktūras vai sistēma pieejamības
pasākumu īstenošanai. Pieteikumos jāpierāda, ka īstenotie vai plānotie pasākumi ir
saskaņotas stratēģijas vai politikas programmas daļa nevis tikai vienreiz īstenoti projekti.
Pieejamības stratēģijai jābūt iekļautai pilsētas politikas virzienos un tās noteikumos. Jāsniedz
paziņojums par politiku/saistību uzņemšanos pieejamības jomā, kas liecina par augstu
atbildības līmeni. Jāsniedz informācija par attiecīgiem resursiem (darbiniekiem, budžetu u. c.),
kas ir piešķirti šo politikas jomu īstenošanai. Apsvērumiem par pieejamības nodrošināšanas
izmaksām ir jābūt apvienotiem ar gaidāmo ieguvumu novērtējumu.
3) ietekme
Ir jāpierāda, ka pilsētas politikai/iniciatīvām ir acīmredzama pozitīva ietekme uz personu ar
invaliditāti ikdienas dzīvi un vispārējo dzīves kvalitāti pilsētā. Jāsniedz tādu iniciatīvu piemēri,
kas sākotnēji attiecas uz cilvēkiem ar invaliditāti, un jāpaskaidro, kā tās dos labumu plašākai
sabiedrībai (attiecīgā gadījumā). Pieteikumu iesniedzējiem ir jāiekļauj kvalitatīvi un kvantitatīvi
dati par minētajām veiksmīgajām iniciatīvām un jānorāda konkrēti piemēri. Ir svarīgi pieminēt
projektu(-s), ja tāds(-i) ir, kurā(-os) iesaistīti cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
Plānotās iniciatīvas un politikas jomas tiks vērtētas, ņemot vērā to saskaņotību un iespējamo
ietekmi.
4) rezultātu kvalitāte un ilgtspēja
Kandidātiem ir jāpaskaidro, kādas struktūras, mehānismi un procesi ir ieviesti, lai nodrošinātu
sasniegto rezultātu kvalitāti un ilgtspēju. Rezultātu kvalitāti definē, ņemot vērā pieejamības
līmeņa uzlabojumus un labāku atbilstību standartiem un tiesību aktiem. Lai sasniegtu
ilgtspējīgus rezultātus, ir vajadzīgi pastāvīgi centieni, droši resursi un stabilas struktūras
ieviešana; panākumu novērtēšanā būtiska nozīme ir novērtēšanas un uzraudzības
mehānismiem (regulārām pārbaudēm, ziņošanai par problēmām un to novēršanai, sūdzību
izskatīšanai u.c.).

5) cilvēku ar invaliditāti un atbilstīgo partneru līdzdalība
Ir jāparāda aktīva un nepārprotama cilvēku ar invaliditāti, viņu pārstāvju organizāciju un
pieejamības ekspertu līdzdalība pilsētas pieejamības uzlabošanas politikas jomu un iniciatīvu
plānošanā, ieviešanā un uzturēšanā. Pieteikumu iesniedzējiem ir arī jāizklāsta, kā tiek veidota
izpratne par pieejamību; vai un kādā veidā notiek pieredzes un labas prakses piemēru apmaiņa
ar citām pilsētām vietējā, reģionālā, valsts un/vai Eiropas mērogā.
Kritērijs

Maksimālais punktu
skaits

1. Mērķu būtiskums

20

2. Īpašumtiesības, saistību līmenis

20
8

3. Ietekme

20

4. Rezultātu kvalitāte un ilgtspēja

20

5. Cilvēku ar invaliditāti un atbilstīgo partneru 20
līdzdalība
KOPĀ

100

5. PIETEIKUMU

IESNIEGŠANAS

KĀRTĪBA

UN

TERMIŅI

Konkurss notiks no 2020. gada 2. jūnija līdz 2020. gada 9. septembrim. Lai iesniegtu pilnīgu tiešsaistes
pieteikumu, jāsniedz šādi dokumenti:
•

aizpildīta tiešsaistes pieteikuma veidlapa (I pielikums);

•

attiecīgās pilsētas mēra apliecinājums (III pielikums, kuru jāparaksta mēram vai augstāko
amatu ieņemošajam pilsētas pārstāvim, kas saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem ir tiesīgs
juridiski pārstāvēt pilsētu/pilsētteritoriju), kā arī citi nepieciešamie dokumenti, kuri minēti
3.1. iedaļā.

Pieteikums iesniedzams, vienīgi izmantojot tiešsaistes rīku. Pieteikumiem ir jābūt pilnībā aizpildītiem
un iesniegtiem. Papildus šajā veidlapā sniegtajai informācijai, kandidāti tiek lūgti augšupielādēt — vai
nosūtīt saites uz — ne vairāk kā piecus dokumentus, kuros pamatoti un ilustrēti pieteikuma galvenie
punkti.
Visi jautājumi nosūtāmi sekretariātam: secretariat@accesscityaward.eu
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 9. septembris, plkst. 24.00 pēc Centrāleiropas laika
(GMT +1). Kad pieteikums ir iesniegts, parādās apstiprinājuma lapa. Pieteikumi pēc tam tiek
apstiprināti, un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc iepriekš norādītā iesniegšanas termiņa pretendenti tiek
informēti, vai viņu pieteikums ir vai nav pieņemts konkursā.
Attiecībā uz formālajām prasībām, lūdzu, skatiet iepriekš 3. iedaļā izklāstītos kritērijus.

6. FINANSIĀLAIS STIMULS
Finansiālā stimula kopsumma ir 350 000 EUR (trīssimt piecdesmit tūkstoši euro). To piešķirs trim
pilsētām konkursā “Access City Award” uzvarējušajām pilsētām.
Līdzekļi tiks sadalīti šādi:
1. 150 000 EUR titula “Pieejamā pilsēta 2021” saņēmējai (pirmās vietas ieguvējai);
2. 120 000 EUR otrās vietas ieguvējai;
3. 80 000 EUR trešās vietas ieguvējai.
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6.1 Maksājumu veikšanas kārtība
Konkursa “Access City Awards” uzvarētājus paziņots balvu pasniegšanas ceremonijā (skatīt 4.1. iedaļu).
Finansiālais stimuls tiks piešķirts, veicot bankas pārskaitījumu pēc uzvarētāju pilsētu paziņošanas un
izraudzīšanas oficiālajā balvu pasniegšanas ceremonijā. Summas apmaksu veiks vienā maksājumā, kas
tiks izpildīts 60 dienu laikā pēc uzvarētāju oficiālās paziņošanas. Nepieciešamo finanšu informāciju
(skatīt IV, V un VI pielikumu) iesniedz kopā ar pieteikumu.

6.2 Konkursa dalībnieku vienīgā atbildība
Eiropas Komisija un ACA Sekretariāts nevar būt atbildīgs ne par kādām prasībām, kas saistītas ar
konkursa dalībnieku Eiropas konkursa “Access City Awards” ietvaros veiktajām darbībām. Komisija nav
atbildīga par zaudējumiem, kas radušies vai nodarīti kādam no konkursa dalībniekiem, ieskaitot
jebkādu kaitējumu, kurš nodarīts trešām personām ar konkursu saistītu darbību īstenošanas laikā.

6.3 Pārbaudes un revīzijas
Pēc tam, kad Eiropas Komisijas pilnvarotā amatpersona ir pieņēmusi lēmumu par finansiālā stimula
piešķiršanu, konkursa dalībnieki piekrīt, ka Komisija, OLAF un Revīzijas palāta var veikt pārbaudes un
revīzijas saistībā ar konkursu un saņemto finansiālo stimulu.

6.4 Personas datu apstrāde
Komisijai ir saistoša Regula 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās. Visa finanšu informācija, kas ir vajadzīga, ir pienācīgi
parakstīta pilsētas juridiskā statusa veidlapa un finanšu identifikācijas veidlapa. Iesniegtajā pieteikuma
veidlapā ietvertos personas datus apstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Konkursa
dalībnieki, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, var piekļūt saviem personas datiem un labot neprecīzu
vai nepilnīgu informāciju (kontaktinformāciju skatīt 8. iedaļā). Eiropas Komisijai ir tiesības publicēt šādu
informāciju vai atsaukties uz to jebkādā formā un, izmantojot jebkuru informācijas nesēju:
•
•

uzvarējušās pilsētas nosaukums;
piešķirtā finansiālā stimula summa;
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•

par ko balva ir piešķirta.

6.5 Piemērojamie tiesību akti un kompetentā jurisdikcija
Attiecībā uz finansiālā stimula piešķiršanu un maksāšanu piemēro Savienības tiesību aktus.
Kompetentā tiesa vai šķīrējtiesa strīdu izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesā: General
Court Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg Tālr.: (352) 4303-1, Fakss: (352) 4303 2100, Epasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

7. KONKURSA ATCELŠANAS NOSACĪJUMI
Komisijai ir tiesības izbeigt konkursu pirms tā beigu datuma bez pienākuma piešķirt balvu un atlīdzināt
zaudējumus konkursa dalībniekiem. Komisijai ir tiesības izlemt nepiešķirt nekādus finansiālus stimulus,
ja netiek saņemts neviens pieteikums, ja neviens pieteikums neatbilst atbilstības kritērijiem vai ja žūrija
nolemj nepiešķirt finansiālu stimulu nevienam no atbilstīgajiem pieteikumiem.

8. PAPILDU INFORMĀCIJA
Pieteikumu iesniegšanas procesu, valstu žūriju un Eiropas žūrijas darbu atvieglo ACA sekretariāts, kuru
vada Ecorys Europe EEIG. Sekretariāts arī sniedz palīdzību ar konkursu saistītu sabiedrisko attiecību
pasākumos, izmantojot ACA tīmekļa vietni un dažādus saziņas kanālus, piemēram, brošūras, sociālos
medijus, filmu klipus utt. Sazinieties ar sekretariātu pa e-pastu: secretariat@accesscityaward.eu vai ar
Eiropas Komisiju: EMPL-EDPD-ACA@ec.europa.eu.

9. PIELIKUMI
I Pieteikuma veidlapa
II Norādījumi
III Mēra apliecinājums
IV Apliecinājums ar godavārdu
V Juridiskā statusa veidlapa (JSV)
VI Finanšu identifikācijas veidlapa (FIV)
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