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1. ПРЕДИСТОРИЯ И ЦЕЛИ
Хората с увреждания имат право на пълноценно участие във всички области на
живота, както и всички останали. И все пак, въпреки напредъка, милиони хора с
увреждания продължават да изпитват бариери при използване на транспорт, достъп
до сгради или получаване на информация. Този въпрос не е само за хората с
увреждания, но и за обществото като цяло. Стратегията за правата на хората с
увреждания 2021-2030 г. има за цел да постигне напредък в тази област в
съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD). От
2010 г. Европейската комисия организира наградата „Достъпен град“. Тази награда
признава и отбелязва желанието, способността и усилията на града да стане подостъпен за хората с увреждания, за да:
•
•

гарантира еднаквия достъп до основните права;
подобри качеството на живот на населението си и да осигури на всекиго –
независимо от възрастта, подвижността или възможността – еднакъв достъп до
всички ресурси и удоволствия, които градът може да предложи.

Около 87 милиона души в ЕС имат някаква форма на увреждане и населението му
също застарява. Освен това Европа вече е по същество градско общество, като около
70% от населението на ЕС живее в малки и големи градове. Като общество ние сме
длъжни да гарантираме, че хората с увреждания могат да участват в обществото по
същия начин като всички останали. Като вършат подобрения относно достъпността,
общините в крайна сметка подобряват безопасността и качеството на живот за всички.
Градът е достъпен, когато хората с увреждания могат, например:
•
•
•
•

да получават информация;
да използват автобуси, трамваи и метро;
да се наслаждават на паркове и детски площадки;
да влизат във и в района на сгради като библиотека, спортна зала и кметство.

Участието в наградата е възможност за градовете да получат европейско признание и
уникален шанс да преразгледат текущото си положение. Също така позволява да се
споделя опит с други европейски градове, което помага да станем още по-добър град
за живеене и посещение. Градът победител и двамата подгласници получават и
финансова награда. Кандидатите могат също да получат специална награда за
отличие, ако са свършили изключителна работа в определена област.
Всеобщото съобщение, което схемата за наградата цели да предаде на местно ниво,
е, че европейците имат право да живеят в градски области, в които услугите и
дейностите, свързани със свободното време, трябва да са достъпни за всички. Затова
градовете трябва да се стремят към подобряване на качеството на живота на своите
граждани, като подобрят достъпността.
Повече информация относно наградата „Достъпен град“ може да намерите на
официалния сайт на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/social/accesscityaward .
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Европейската комисия има за цел да избере носител на наградата „Достъпен град“ за
2023 г. след конкурс из цяла Европа.
Наградата е отворена за градове с над 50 000 жители в една от държавите – членки на
ЕС. В държави членки с по-малко от два такива града градски области, съставени от
два или повече града, също могат да участват, ако общото им население превишава
50 000 жители.
Резултатът от процеса по подбор на европейската награда „Достъпен град“ е
награждаването с титлата „Достъпен град“ 2023 г. на града победител и
награждаването на победителите на второ и трето място.
От 10-тата годишнина на наградата („Достъпен град 2020 г.“) Европейската комисия
дава финансов стимул от 350 000 евро. Тази сума ще бъде разпределена между трите
спечелили града (първа награда: 150 000 евро, втора награда: 120 000 евро, трета
награда: 80 000 евро).
Поради тази причина поканата за подаване на кандидатури за наградата
„Достъпен град“ за 2023 г. също следва да се разглежда като правилата на
конкурса за присъждане на финансовия стимул1.
Титлата за победил в конкурса за наградата „Достъпен град“ за 2023 г. („посочена
година“) и финансовият стимул ще бъдат присъдени през 2022 г („година на
награждаване“) след процедурата и въз основа на критериите, предвидени в раздел 3.
Изплащането на финансовия стимул става на една вноска и е постановено и
определено от изискванията, изложени в раздел 6 от настоящия документ.
Настоящите правила на конкурса са установени и публикувани от Европейската
комисия, която ще постави началото на конкурса и ще го ръководи с помощта на
външен секретариат на наградата „Достъпен град“. Финансовият стимул ще се
управлява единствено от генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и
приобщаване“ на Европейската комисия.

3. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАД ЗА
НАГРАДАТА „ДОСТЪПЕН ГРАД“ ЗА 2023 Г.
Титлата за победил в конкурса за наградата „Достъпен град“ за 2023 г. ще бъде дадена
след конкурс между градовете кандидати. Критериите за допустимост за участие в
конкурса са обяснени по-долу.

3.1 Критерии за допустимост
Наградата „Достъпен град“ за 2023 г. ще бъде връчена на три града. Победителят на
първо място е единственият носител на титлата за наградата „Достъпен град“ за
2023 г.. Заелите второ и трето място също ще бъдат наградени. Поканата за

Предложеният финансов стимул ще следва правилата за награди, както е предвидено във
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Съюза (Дял IХ, член 206 и член 207).
1
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кандидатури за конкурса за наградата „Достъпен град“ за 2023 г. е отворена за
следните кандидати:
•

•

•

•

Подаващият орган трябва да е държавен орган на град с над 50 000 жители в
една от държавите – членки на ЕС. Под „град“ се разбира градска област, с
изключение на метрополните области, по-големите градски зони и
агломерациите, и се възприема като административна единица, управлявана от
градски съвет или друга форма на демократично избран държавен орган.
В държави членки с по-малко от два такива града/административни единици
градски области, съставени от два или повече града/административни единици,
също могат да участват, ако общото им население превишава 50 000 жители.
Носители на наградата за първо място не може да кандидатстват за период
от пет години, след като са получили титлата „Достъпен град“ за дадената
година2.
Подписващият се трябва да бъде кмет или упълномощен от националното
законодателство представител на най-високо ниво в града, за да представлява
законно града.

Всички кандидати трябва да попълнят всички раздели от общия формуляр за
кандидатстване за наградата „Достъпен град“ за 2023 г. (вижте Приложение I). Молим
градовете кандидати да спазват следните формални изисквания при попълване на
кандидатурата. Кандидатурите, които не следват тези изисквания по време на етапа на
предварителен подбор, няма да бъдат разглеждани допълнително:
•

•

•

•

Насърчаваме кандидатите да подадат предложението си за проект на
английски език, за да се улесни обработката на предложенията и да се ускори
процесът по оценяване. Необходимо е да се отбележи, обаче, че подадените
предложения на който и да е от официалните езици на ЕС ще бъдат приети.
Кандидатурите трябва да бъдат направени чрез попълване и подаване на
онлайн формуляр за кандидатстване преди крайния срок – 08 септември 2022
г., 23:59 ч. – централноевропейско време (CEST).
Градовете кандидати трябва да отговорят на всички въпроси, да попълнят
всички раздели от формуляра за кандидатстване и да се придържат към
ограниченията за символи, указани за всеки раздел във формуляра за
кандидатстване. Всичко над конкретните ограничения няма да се вземе под
внимание и може да остави отговорите за кандидатурата незавършени.
Градовете/единиците може да се свържат със секретариата в случай на грешки
при преписването и/или административни грешки или липсващи документи.

Всеки кандидат трябва да попълни всички раздели на онлайн инструмента3. В
допълнение към предоставената информация във формуляра за кандидатстване
кандидатите трябва да качат декларация от кмета, клетвена декларация, формуляр
„Правен субект“ (LEF) и формуляр за финансови данни (FIF) (вижте приложенията в
раздел 9). Кандидатите също са помолени да качат или предоставят връзка с

Тази клауза влезе в сила от ноември 2019 г. по отношение на наградата „Достъпен град
2020 г.“ и е в сила само за градове, които са спечелили първо място в конкурса „Достъпен град“.
3 Онлайн инструментът е достъпен чрез уеб сайта на наградата „Достъпен град“ :
www.ec.europa.eu/social/accesscityaward2023
2
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десетслайдова PowerPoint презентация, за да илюстрират и подчертаят силните
страни на тяхната кандидатура.
Могат да се качат до пет файла4 (максималният размер на всеки от тях е 10 МБ) или
връзки. Качените файлове може да са на официалния(-ите) език(-ци) на държавата
членка на ЕС, участваща в конкурса.
Всеки качен документ трябва да е кръстен по определен начин. Името на файла
трябва ясно да указва какво представя или съдържа файла.
Бележката за насоки за кандидатите за наградата „Достъпен град“ (Приложение II)
трябва да се прочете наред с формуляра за кандидатстване за европейската награда
„Достъпен град“ за 2023 г.

3.2 Изключение
Комисията в качеството си на възлагащ орган може да изключи участниците, които се
намират в една от ситуациите, посочени в член 136 и 141 от Финансовия регламент.
Моля, направете справка с Приложение IV (Клетвена декларация).

3.2.1 Приложимост на санкции
Административните санкции може да се прилагат спрямо кандидати, които са виновни
за погрешно представяне, ако някоя от декларациите или предоставената информация
като условие за участие в тази процедура се докаже като грешна според условията,
изложени в член 138 от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на
Европейския съюз, и пропорционално на стойността на финансовия стимул.

3.3 Състав на националното жури и европейското жури
Националното жури ще бъде съставено в държавите членки, където градовете
кандидатстват. Националните журита се състоят от минимум трима и максимум петима
членове с опит в различни области. Като общо правило съставът на националното
жури ще има следната структура:
•
•
•
•
•

Един представител на националния съвет на хората с увреждания,
Един представител на националната администрация, отговорна за политиката
за хората с увреждания,
Един експерт по достъпността,
Един председател (ако не е член на една от гореспоменатите три категории),
Един експерт по застаряващото население.

Членовете на журито имат еднакъв статут и решенията се взимат чрез консенсус.
Ролята на председателя е да координира работата в рамките на националното жури.
Членовете на журито имат за задача да оценяват заявленията, подадени от градовете
(вижте раздел 4.2 по-долу). Оценката ще включва качествени оценки и партньорска
проверка на всяка кандидатура. Националното жури ще определи списъка на

Допустимите формати на файловете са: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif,
jpeg, jpg, png.
4
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одобрените кандидати от максимум три града за държава членка въз основа на
оценките и спрямо критерии, както е предвидено в раздел 4.1
Националните кандидати, които са допуснати до втората фаза на конкурса, ще се
оценяват от европейското жури. Европейското жури ще бъде съставено от поне трима
души. Те ще представят Европейската комисия и поне две от следните организации
и/или област на компетентност:
•
•
•
•
•
•

Европейският форум на хората с увреждания,
Европейска платформа за възрастни хора,
Експерт по изградената среда и обществени пространства,
Експерт по транспорта и свързаната с него инфраструктура,
Експерт по ИКТ,
Експерт по обществени съоръжения и служби.

Европейското жури (вижте раздел 4.3) ще оценява допълнително подбраните
кандидатури на градовете, като прилага същите критерии и максималните оценки,
използвани от националните журита и описани в раздел 4.1 и 4.2 по-долу.

3.4 Национално жури
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на
Европейската комисия заедно с Европейския форум на хората с увреждания съставят
журитата. Членовете на националното жури изпълняват задачите си в интерес на
обществото и с помощта на секретариата на наградата „Достъпен град“. Целта на
националното жури е да избере трите града (нарече национални кандидати) сред
националните кандидатури според критериите за оценяване, описани в раздел 4.1. Те
трябва също да свържат подбраните в списъка градове със секретариата на
наградата. Задачите на националното жури са изложени в раздел 4.1. Членовете на
националното жури са пряко назначени лица в лично качество и действат независимо
и в обществен интерес. Лицата, назначени като членове на националното жури в лично
качество, трябва да оповестят всякакви обстоятелства, които може да предизвикат
конфликт на интереси, при подаването на „декларация за липса на конфликт на
интереси“ чрез онлайн платформа, създадена за процеса по подбор за наградата
„Достъпен град“. Всеки член на националното жури ще изпълнява задачата си
дистанционно чрез онлайн платформата, обменяне на имейли и/или чрез телефонни
обаждания.

3.5 Европейско жури
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на
Европейската комисия ще назначи членовете на европейското жури. Европейското
жури ще бъде съставено, както е предвидено в раздел 3.3. Задачите на журито са
изложени в раздел 4.1. Членовете на европейското жури са пряко назначени лица в
лично качество и действат независимо и в обществен интерес. Лицата, назначени като
членове на европейското жури в лично качество, трябва да оповестят всякакви
обстоятелства, които може да предизвикат конфликт на интереси, като подпишат
„декларация за липса на конфликт на интереси“ при заседаването на европейското
жури. Членовете на европейското жури трябва също да имат отлично ниво на
6

владеене на английски език. Всеки член на европейското жури ще изпълнява задачата
си дистанционно чрез онлайн платформата, обменяне на имейли и/или чрез
телефонни обаждания.

3.6 Примерен график
Задачи
Отваряне за кандидатствания
Затваряне за кандидатствания

Примерен период
Началото на юни 2022 г.
8 септември 2022 г. 23:59 –
централноевропейско лятно време (CEST)
Края на септември 2022 г.
Края на октомври 2022 г.
Началото на ноември 2022 г.
25 ноември 2022 г.

Оценяване от националните журита
Оценяване от европейското жури
Информация за кандидатите
Церемония за връчването на наградата
„Достъпен град“

4. ПРОЦЕС ПО ОЦЕНЯВАНЕ
4.1 . Процес по подбор и оценяване
Подборът на градовете, които ще бъдат наградени с титлата „Достъпен град“ за
наградата 2023 г., се прави въз основа на стандартен набор от критерии за оценяване,
за да се гарантира последователност, прозрачност и справедливост на процеса.
Използваните критерии и тяхната тежест са определени в раздел 4.2. Градовете
кандидати на национално ниво, които не са получили поне 60 точки, не могат да бъдат
допуснати до европейското ниво на конкурса.
Процесът на подбор става на две фази: предварителен подбор на национално ниво и
финален подбор на европейско ниво. Секретариатът на наградата „Достъпен град“
трябва да провери получените кандидатури според официалните и правни изисквания,
както е предвидено в раздел 3.1 и 3.2. Кандидатурите, които не отговарят на тези
изисквания, няма да се разгледат допълнително и ще бъдат изключени от конкурса
➢ Предварителен подбор
Фазата по предварителния подбор ще се извърши от националните журита. Тези
журита ще се определят във всяка държава членка, в която има градове,
кандидатствали за конкурса за награда „Достъпен град“. Списъкът на одобрените
кандидати от максимум три града за държава членка (определени като национални
кандидати) ще бъде посочен от националните журита и подаден към членовете на
европейското жури. Градовете, които не са одобрени, ще бъдат информирани за
резултата от оценката на тяхната кандидатура.
➢ Финален подбор
От предварително подбраните национални кандидати Европейското жури избира
носителя на наградата „Достъпен град“ и носителите на втора и трета награда.
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Освен това журито на ЕС може да реши да присъди едно или няколко допълнителни
„Специални отличия“, в зависимост от настоящия контекст и проектите/политиките или
специалните акценти на предложенията (напр. достъп до културно наследство, достъп
до работа, интелигентни градове и др.).
Оценяването на подбраните в списъка кандидати от страна на националните журита е
представено на европейското жури под формата на доклад за оценка преди
заседанието на журито и служи като основен документ за обсъждането на журито.
Градовете, които не са избрани, ще получат съобщение, обясняващо как градът може
да подобри своята кандидатура за бъдещите издания на конкурса. Тази комуникация
обаче не става публично достояние и е за ползване само на съответния град.
➢ Обсъждане на журито
Членовете на европейското жури ще се срещнат в Брюксел или онлайн през
последния месец преди церемонията за наградата5. Журито ще определи чрез
консенсус победителя, второто и третото място, както и градовете, спечелили
специално отличие, ако има такива. Обсъждането им ще е въз основа на доклада за
оценка, получен от националните журита.
➢ Етап награждаване
Носителят на европейската награда „Достъпен град“ за 2023 г. ще бъде официално
обявен на церемония за връчването на наградата в Брюксел или онлайн на 25
ноември 2022 г.

4.2 Критерии за наградата
Членовете и на националното жури, и на журито на ЕС ще оценяват градовете
кандидати въз основа на следните критерии за оценяване:
1)

Насоченост към целите

Кандидатът трябва да предостави описание с действията, политиките и
инициативите – дали вече са въведени или са на етап планиране – във всички
четири ключови области на достъпността:
a. изградена среда и обществени пространства;
b. транспорт и прилежащата инфраструктура;
c. информационни
и
комуникационни
средства,
информационни и комуникационни технологии (ИКТ);
d. обществени съоръжения и служби.

включително

Успешният кандидат трябва да покаже единен подход за достъпност и в четирите
области и амбициозни идеи за справяне с проблемите, свързани с достъпността, в
града.
2)
5

Собственост, ниво на ангажираност

Моля, вижте примерния график в раздел 3.6.
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Кандидатите трябва да очертаят структурите или работна рамка, създадени в
администрацията на града за осъществяването на действията, свързани с
достъпността. Кандидатурата трябва да показва, че осъществените или
планираните действия са част от единната стратегия или политическата
работна рамка, отколкото просто временни проекти. Стратегията за
достъпност трябва да бъде включена в политиките и регламентите на града.
Трябва да се забелязва политически ангажимент и голяма отговорност по
отношение на достъпността. Трябва да се предостави информация относно
съответните ресурси (екип, бюджет и др.), разпределени за осъществяването на
тези политики. Съображенията относно разходите за достъпност трябва да
бъдат съчетани с оценка на очакваните ползи.
3)

Въздействие
Политиките и инициативите на града трябва да имат видимо положително
влияние върху всекидневния живот на хората с увреждания и върху цялостното
качество на живот в града. Трябва да бъдат предоставени примери за
инициативи първоначално насочени към хората с увреждания, обясняващи как
тези инициативи засягат по-голяма част от обществото, ако това е приложимо.
Кандидатите трябва да включат количествени и качествени данни, за да
подкрепят твърденията за успех и да предоставят конкретни примери. Важно е
да бъдат споменати проекти – ако има такива – които включват хора с
интелектуални дефицити. Планираните инициативи и политики ще се оценяват
въз основа на тяхното единно и възможно въздействие.

4) Качество и устойчивост на резултатите
Кандидатите трябва да обяснят какви структури, механизми и процеси се
използват, за да се гарантира качеството и устойчивостта на постигнатите
резултати. Качеството на резултатите се определя от гледна точка на
подобренията, направени на нивото на достъпността и разширеното
съответствие със стандартите и законодателството. Предоставянето на
устойчиви резултати изисква продължителни усилия, сигурни ресурси и
установяване на звукова структура. Механизмите за оценка и контрол (за
редовна проверка на нередностите, тяхното съобщаване и решаването им,
справянето с жалби и др.) са важни за оценяването на успеха.
5)

Участие на хората с увреждания и съответните партньори
Активното и ясно участие на хората с увреждания, техните представителни
организации и експерти по достъпността трябва да са изявени по отношение на
планирането, осъществяването и поддържането както на политиките, така и на
инициативите в града, насочени към повишената достъпност. Кандидатите
трябва също да очертаят как повишават осведомеността спрямо достъпността,
дали и как разпространяват, обменят и споделят опит и добри практики с
другите градове на местно, регионално, национално и/или европейско
ниво.
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Критерий

Максимален
точки
1. Насоченост към целите
20
2. Собственост, ниво на ангажираност
20
3. Въздействие
20
4. Качество и устойчивост на резултатите 20
5. Участие на хората с увреждания и 20
съответните партньори
ОБЩО
100

брой

5. РЕД И КРАЙНИ ДАТИ ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ
Конкурсът ще започне на 09 юни 2022 г. до 8 септември 2022 г. За да подадете
попълнена онлайн кандидатура, трябва да бъде изпълнено следното:
•
•

Попълнен онлайн формуляр за кандидатстване (Приложение I);
Съответната декларация от кмета (Приложение III трябва да бъде подписано от
кмета или упълномощен от националното законодателство представител на
най-високо ниво в града, за да представлява законно града/градската област),
както и другите необходими документи, както е предвидено в раздел 3.1

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде подаден единствено чрез онлайн
инструмента, достъпен на уебсайта на наградата „Достъпен град“. Кандидатурите
трябва да бъдат напълно попълнени и подадени. В допълнение към информацията,
предоставена в формуляра за кандидатстване, ви приканваме да качите – или да ни
изпратите връзки – до пет документа, които подкрепят и илюстрират силните страни на
вашата кандидатура.
Всички запитвания трябва да бъдат насочвани към секретариата на имейл адрес:
secretariat@accesscityaward.eu
Крайният срок за подаване на кандидатури е 8 септември 2022 г. в 23:59 ч. –
централноевропейско лятно време (CEST) (GMT +2). След като кандидатурата е
подадена, се появява страница за потвърждение. След това кандидатурите ще
преминат проверка и кандидатите ще бъдат информирани, не по-късно от два месеца
след крайния срок за подаване, споменат по-горе, дали тяхната кандидатура е приета
за конкурса, или не е.
Относно официалните изисквания разгледайте критериите, изложени в раздел 3 погоре.

6. ФИНАНСОВ СТИМУЛ
Общата сума на финансовия стимул е 350 000 евро (триста и петдесет хиляди евро).
Тя ще бъде присъдена на спечелилия наградата „Достъпен град” и двамата
подгласници.
Средствата ще бъдат разпределени, както следва:
1. 150 000 евро на носителя на наградата „Достъпен град“ за 2023 г. (първо място)
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2. 120 000 евро за спечелилия второ място
3. 80 000 евро за спечелилия трето място

6.1 Ред на изплащането
Спечелилите наградата „Достъпен град“ ще бъдат обявени на церемонията по
връчването на наградата (вижте раздел 4.1). Финансовият стимул ще бъде връчен
чрез банков трансфер след обявяването и определянето на спечелилите градове по
време на официалната церемония по връчване на наградата. Изплащането на сумата
ще се извърши на една вноска в рамките на 60 дни след официалното обявяване на
победителите. Необходимата финансова информация (вижте Приложения IV, V и VI)
трябва да се подаде заедно с кандидатурата.

6.2 Единствена отговорност на участниците
Европейската комисия и секретариатът на наградата „Достъпен град“ не носят никаква
отговорност за каквито и да било претенции спрямо дейностите, извършвани от
участника като част от работната рамка на конкурса за европейската награда
„Достъпен град“. Комисията не е отговорна за щети, причинени или понесени от който
и да било от участниците, включително щети, причинени на трети страни, вследствие
или по време на изпълнението на дейностите, свързани с конкурса.

6.3 Проверки и одити
След като разпоредителят с бюджетни кредити на Европейската комисия определи
решението за наградите за финансов стимул, участниците приемат, че Комисията,
OLAF и Сметната палата може да извършат проверки и одити във връзка с конкурса и
получения финансов стимул.

6.4 Обработване на лични данни
Комисията е задължена от Регламент 2018/1725 относно защитата на физическите
лица по отношение на обработването на лични данни от институциите и органите на
Съюза. Необходимата финансова информация включва надлежно подписан формуляр
„Правен субект“ за града и формуляр за финансови данни. Личните данни, съдържащи
се като част от подадения формуляр за кандидатстване, трябва да се обработват в
съответствие с действащите регламенти. Участниците може чрез писмено заявление
да получат достъп до личните си данни и да редактират всякаква информация, която е
неточна или непълна (вижте раздел 8 за данните за контакт). Европейската комисия
трябва да бъде упълномощена, за да публикува или споменава под каквато и да било
форма или на какъвто и да било носител, следната информация:
•
•
•

Името на спечелилия град
Сумата на наградения финансов стимул
Предмет на наградата
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6.5 Приложимо законодателство и компетентна юрисдикция
Правото на Съюза се прилага по отношение на наградата и изплащането на финансов
стимул. Компетентният съд или арбитражният съд разглежда споровете пред Общия
съд на Съда на Европейския съюз: General Court Rue du Fort Niedergrünewald L-2925
Люксембург, тел.: (352) 4303-1, факс: (352) 4303 2100, имейл адрес:
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

7. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА
Комисията има правото да прекрати конкурса преди датата му на приключване, без
никакви задължения да награждава или обезщетява участниците в конкурса.
Комисията има правото да реши да не присъжда финансов стимул, ако не са получени
кандидатури, ако кандидатурите не отговарят на критериите за допустимост или ако
журито реши да не предлага финансов стимул на никоя от допуснатите кандидатури.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Обработването на кандидатурите, работата на националното и европейското жури се
подпомага от секретариата на наградата „Достъпен град“, който се ръководи от ЕОИИ
Ecorys Europe. Секретариатът помага и с дейности, свързани с връзките с
обществеността, относно схемата за присъждане на наградата, чрез уеб сайта на
наградата „Достъпен град“ или чрез други канали за комуникация като брошури,
социални медии, клипове и др. Свържете се със секретариата на имейл адрес:
secretariat@accesscityaward.eu или с Европейската комисията на имейл адрес: EMPLEDPD-ACA@ec.europa.eu .

9. ПРИЛОЖЕНИЯ
I Формуляр за кандидатстване
II Бележка за насоки
III Декларация от кмета
IV Клетвена декларация
V Формуляр „Правен субект“ (LEF)
VI Формуляр за финансови данни (FIF)
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