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1. POZADÍ A CÍLE
Osoby se zdravotním postižením mají stejně jako všichni ostatní právo na plnou účast ve
všech oblastech života. Navzdory pokroku se však miliony osob se zdravotním postižením
stále potýkají s překážkami při používání dopravy, přístupu do budov nebo získávání
informací. Tento problém se netýká pouze osob se zdravotním postižením, ale celé
společnosti. Cílem Strategie pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030
je dosáhnout v této oblasti pokroku v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním
postižením (UNCRPD). Od roku 2010 pořádá Evropská komise soutěž Access City Award.
Tato soutěž uznává a oslavuje ochotu, schopnost a úsilí měst stát se přístupnějšími pro
osoby se zdravotním postižením za účelem:
•
•

zajištění rovného přístupu k základním právům,
zvýšení kvality života městské populace a zajištění, že každý – bez ohledu na věk,
pohyblivost či schopnosti – má rovný přístup ke všem zdrojům a radostem, které
města nabízí.

Určitou formu postižení má v EU přibližně 87 milionů osob a populace bude také stárnout.
Evropa je dnes rovněž především městskou společností, kde přibližně 70 % populace EU žijí
v menších či větších městech. Jako společnost máme povinnost zajistit, aby se osoby se
zdravotním postižením mohly zapojit do společnosti stejně jako všichni ostatní. Dobrou prací
v oblasti přístupnosti obce v konečném důsledku zlepšují bezpečnost a kvalitu života všech.
Město je přístupné, když osoby se zdravotním postižením mohou například:
•
•
•
•

získávat informace,
používat autobusy, tramvaje a metro,
využívat parky a dětská hřiště,
dostat se do budov, jako jsou knihovny, sportovní haly a radnice, a do jejich okolí.

Účast v soutěži je pro města příležitostí získat evropské uznání a jedinečnou šancí zhodnotit
svou současnou situaci. Umožňuje také sdílet zkušenosti s ostatními evropskými městy, což
pomáhá stát se ještě lepším městem pro život a návštěvu. Vítězné město a dvě města, která
se umístí na druhém a třetím místě, získají také finanční odměnu. Uchazeči mohou také
získat zvláštní ocenění, pokud v určité oblasti odvedli výjimečnou práci.
Hlavní zprávou, kterou má toto ocenění sdělovat na místní úrovni, je to, že Evropané mají
právo žít v obcích, kde jsou služby a volnočasové aktivity přístupné všem. Města se tak musí
snažit o zlepšení kvality života svých obyvatel zlepšením přístupnosti.
Další informace o soutěži Access City Award jsou dostupné na oficiálním webu Evropské
komise: https://ec.europa.eu/social/accesscityaward .

2. ACCESS CITY AWARD (ACA)
Evropská komise chce vybrat vítěze titulu ACA 2023 na základě celoevropské soutěže.
Ocenění mohou získat města s více než 50 000 obyvateli v jednom z členských států EU.
V členských státech s méně než dvěma takovými městy se mohou zúčastnit dvě nebo více
menších měst dohromady, jestliže součet jejich obyvatel přesáhne hranici 50 000.
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Cílem výběru soutěže European Access City Award je udělit titul Access City Award 2023
vítěznému městu a odměnit města, která získají druhé a třetí místo.
Od 10. ročníku soutěže (ACA 2020) udílí Evropská komise finanční odměnu ve výši
350 000 EUR. Tato částka bude rozdělena mezi tři vítězná města (1. cena: 150 000 EUR, 2.
cena: 120 000 EUR, 3. cena: 80 000 EUR).
Proto má být výzva k podání přihlášek do soutěže Access City Award 2023 vnímána
rovněž jako pokyn k nastudování pravidel soutěže ohledně rozdělení finanční
odměny1.
Titul vítěze soutěže Access City Award za rok 2023 („rok titulu“) a finanční odměna budou
uděleny v roce 2022 („rok ocenění“) na základě postupu a kritérií stanovených v bodu 3.
Finanční odměna bude vyplacena v jedné splátce a je podmíněna a upravena požadavky
stanovenými v bodu 6 tohoto dokumentu.
Současná pravidla soutěže jsou stanovena a publikována Evropskou komisí, která zahajuje
a organizuje soutěž za podpory externího sekretariátu ACA. Za finanční odměnu zcela
zodpovídá Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální
začleňování.

3. POSTUP A KRITÉRIA URČENÍ MĚSTA PRO ACA 2023
Titul vítěze Access City Award 2023 bude udělen na základě soutěže mezi přihlášenými
městy. Kritéria způsobilosti pro přihlášení do soutěže jsou vysvětlena níže.

3.1 Kritéria způsobilosti
V soutěži Access City Award 2023 získají odměnu tři města. Výherce prvního místa je
jediným držitelem titulu Access City Award 2023. Odměněni budou také výherci druhého
a třetího místa. Tato výzva k podání přihlášek do soutěže Access City Award 2023 je
otevřena pro následující uchazeče:
•

•

•
•

Žadatelem musí být veřejný orgán města s více než 50 000 obyvateli v jednom
z členských států EU. „Městem“ se rozumí obec, vyjma metropolitních oblastí, větších
městských zón a městských aglomerací, a je vnímána jako správní jednotka řízená
městskou radou nebo jinou formou demokraticky zvoleného vládního orgánu.
V členských státech s méně než dvěma městy / správními entitami se mohou
zúčastnit dvě menší města / správní entity dohromady, jestliže součet jejich obyvatel
přesáhne hranici 50 000.
Předchozí výherci prvního místa se nesmí účastnit po dobu pěti let od chvíle, kdy
se stali držitelem titulu Access City Award2.
Podepisující stranou musí být starosta nebo nejvýše postavený zástupce města
oprávněný vnitrostátními zákony ze zákona reprezentovat město.

Uvedená finanční odměna bude rozdělena na základě pravidel pro odměny stanovených ve
finančním nařízení použitelném na souhrnný rozpočet Unie (hlava IX články 206 a 207).
2 Toto ustanovení vstoupilo v platnost v listopadu 2019 u příležitosti ročníku ACA 2020 a platí pouze
pro města, která získala v soutěži ACA první místo.
1
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Všichni kandidáti musí vyplnit všechny body společného formuláře přihlášky do soutěže
Access City Award 2023 (viz příloha I). Kandidátská města jsou při vyplňování přihlášky
vyzvána k tomu, aby vyhověla následujícím formálním požadavkům. Přihlášky, které
nesplňují tyto požadavky při fázi předvýběru, nebudou dále hodnoceny:
•

•
•

•

Uchazečům je doporučeno zaslat svůj návrh projektu v angličtině, aby usnadnili
zpracování návrhů a urychlili proces hodnocení. Přesto je nutné poznamenat, že
přijaty budou i návrhy podané v libovolném jiném úředním jazyce EU.
Přihlášky se podávají vyplněním a odesláním online přihlášky, a to do 8. září 2022 do
23:59 SELČ.
Kandidátská města musí odpovědět na všechny otázky, vyplnit všechny body
formuláře přihlášky a dodržet délková omezení jednotlivých bodů. Veškerý text
přesahující zadané limity nebude brán v potaz a to může znamenat, že odpovědi ve
vaší přihlášce nebudou úplné.
Města/entity mohou být kontaktovány sekretariátem v případě úřednických a/nebo
administrativních chyb nebo ohledně chybějících dokumentů.

Každý kandidát musí v online nástroji3 vyplnit všechny body. Kromě informací uvedených
ve formuláři přihlášky musí kandidáti nahrát prohlášení starosty, čestné prohlášení, formulář
právnické osoby (LEF) a finanční identifikační formulář (FIF) (viz přílohy v bodu 9). Kandidáti
jsou rovněž vyzváni k nahrání desetisnímkové prezentace PowerPoint (nebo zaslání odkazu
na ni) ilustrující a zdůrazňující silné body přihlášky.
Lze nahrát až pět souborů4 (max. velikost jednoho souboru je 10 MB) nebo odkazy. Nahrané
soubory mohou být v národním jazyce/jazycích členských států EU, které se účastní
soutěže.
Každý nahraný dokument musí mít náležitý název. Název souboru musí jasně uvádět, co
soubor představuje nebo obsahuje.
Pokyny pro uchazeče ACA (příloha II) by měly být vykládány ve spojení s formulářem
přihlášky do soutěže European Access City Award 2023.

3.2 Vyloučení
Komise ze své role zadavatele může vyloučit účastníky, kteří jsou v jedné ze situací
uvedených v článku 136 a 141 finanční nařízení. Viz příloha IV (čestné prohlášení).

3.2.1 Použitelnost sankcí
Správní sankce mohou být uloženy uchazečům, kteří uvedou hodnotitele v omyl, pokud se
kterékoli z uvedených prohlášení nebo informací poskytnutých jako podmínka účasti v tomto
postupu ukáže jako nepravdivé, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 138 finančního
nařízení použitelného na souhrnný rozpočet Evropské unie a v poměru k hodnotě finanční
odměny.

Online nástroj bude dostupný prostřednictvím webových stránek Access City Award:
www.ec.europa.eu/social/accesscityaward2023
4 Přijímáme tyto formáty souborů: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg,
png.
3

4

3.3 Složení národní a evropské poroty
Národní porota bude zřízena v členských státech, ze kterých jsou přihlášená města. Národní
poroty jsou složeny z alespoň tří a maximálně pěti členů z různých oblastí zkušeností.
V zásadě bude mít složení národní poroty následující strukturu:
•
•
•
•
•

jeden zástupce národní rady pro osoby se zdravotním postižením,
jeden zástupce národní správy odpovědné za politiku pro osoby se zdravotním
postižením,
jeden odborník na bezbariérovou přístupnost,
jeden předseda (pokud není členem jedné ze tří výše uvedených kategorií),
jeden odborník na stárnoucí populaci.

Členové porot mají stejné postavení a rozhodnutí jsou přijímána na základě shody. Rolí
předsedy je koordinovat práci národní poroty.
Členové poroty mají za úkol posoudit přihlášky, které předloží jednotlivá města (viz bod 4.2
níže). Vyhodnocení bude zahrnovat kvalitativní hodnocení a vzájemné hodnocení každé
přihlášky. Na základě hodnocení, podle kritérií, jak je stanoveno v bodě 4.1, vyberou národní
poroty užší výběr maximálně tří měst za členský stát.
Vnitrostátní kandidáti postupující do druhého kola soutěže budou posouzeni evropskou
porotou. Evropskou porotu budou tvořit alespoň tři osoby. Budou zastupovat Evropskou
komisi a alespoň dvě z následujících organizací a/nebo oblastí odbornosti:
•
•
•
•
•
•

Evropské fórum zdravotně postižených,
Age Platform Europe,
odborník na zástavbu a veřejné prostory,
odborník na dopravu a související infrastrukturu,
odborník na IKT,
odborník na přístupnost k veřejným zařízením a službám.

Evropská porota (viz bod 4.3) dále vyhodnotí města z užšího výběru na základě stejných
kritérií a maximálního hodnocení použitého národními porotami a popsaných v bodech 4.1
a 4.2 níže.

3.4 Národní porota
Poroty sestavuje Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci
a sociální začleňování spolu s Evropským fórem zdravotně postižených. Členové národní
poroty konají své úkoly pro bono a jsou podporováni sekretariátem Access City Award.
Cílem národní poroty je vybrat z národních přihlášek až tři města (tzv. národní kandidáty)
podle kritérií hodnocení popsaných v bodě 4.1. Rovněž musí sekretariátu soutěže sdělit
města užšího výběru. Úkoly národní poroty jsou stanoveny v bodě 4.1. Členové národní
poroty jsou jednotlivci jmenovaní za svou osobu a jednají nezávisle a ve veřejném zájmu.
Jednotlivci jmenovaní členy národní poroty musí za svou osobu zveřejnit veškeré okolnosti,
které by mohly dát vzniknout střetu zájmů, a to tak, že odevzdají „prohlášení o nepřítomnosti
střetu zájmů“ prostřednictvím online platformy věnované procesu výběru ACA. Každý člen
národní poroty provádí své úkoly vzdáleně prostřednictvím online platformy; pomocí e-mailů
a/nebo pomocí telefonních hovorů.
5

3.5 Evropská porota
Členy evropské poroty jmenuje Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost,
sociální věci a sociální začleňování. Evropská porota bude složena podle bodu 3.3. Úkoly
poroty jsou stanoveny v bodě 4.1. Členové evropské poroty jsou jednotlivci jmenovaní za
svou osobu a jednají nezávisle a ve veřejném zájmu. Jednotlivci jmenovaní za členy
evropské poroty musí za svou osobu zveřejnit veškeré okolnosti, které by mohly dát
vzniknout střetu zájmů, a to tím, že podepíší „prohlášení o nepřítomnosti střetu zájmů“ na
schůzi poroty EU. Členové evropské poroty musí rovněž ovládat angličtinu na velmi dobré
úrovni. Každý člen evropské poroty provádí své úkoly vzdáleně prostřednictvím online
platformy; pomocí e-mailů anebo pomocí telefonních hovorů.

3.6 Směrný časový přehled
Směrné období
Začátek června 2022
8. září 2022 23:59 SELČ
Konec září 2022
Konec října 2022
Začátek listopadu 2022
25. listopadu 2022

Úkoly
Začátek podávání přihlášek
Konec podávání přihlášek
Vyhodnocení národními porotami
Vyhodnocení evropskou porotou
Informace pro uchazeče
Slavnostní udílení cen Access City Award

4. PROCES VYHODNOCENÍ
4.1 . Proces výběru a vyhodnocení
Výběr měst k ocenění titulem Access City Award 2023 probíhá na základě standardního
souboru hodnotících kritérií pro zajištění konzistence, transparentnosti a rovnosti v rámci
celého procesu.
Využívaná kritéria a jejich váhy jsou uvedeny v bodu 4.2. Ucházející se města na národní
úrovni, která nezískají alespoň 60 bodů, nelze připustit na evropskou úroveň soutěže.
Výběr probíhá ve dvou fázích: předvýběr na národní úrovni a poté konečný výběr na
evropské úrovni. Sekretariát ACA zkontroluje přijaté přihlášky ohledně formálních
a zákonných požadavků dle pokynů v bodech 3.1 a 3.2. Přihlášky, které nesplňují uvedené
požadavky, nebudou dále hodnoceny a budou ze soutěže vyloučeny.
➢ Předvýběr
Fázi předvýběru budou provádět národní poroty. Tyto poroty budou ustanoveny v každém
členském státu, kde se města přihlásí do soutěže ACA. Užší výběr maximálně tří měst za
členský stát (definován jako národní kandidáti) bude určen národními porotami a předložen
členům evropské poroty. Města, která nepostoupí do užšího výběru, budou informována
o výsledku hodnocení jejich přihlášky.
➢ Konečný výběr
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Z národních kandidátů předvýběru vybere evropská porota vítěze titulu Access City Award
a účastníky, kteří se umístili na druhém a třetím místě.
Dále může porota EU rozhodnout o udělení jednoho nebo několika dalších „zvláštních
zmínek“ v závislosti na aktuálním kontextu a projektech/politikách nebo konkrétních hlavních
bodech přihlášek (např. přístup ke kulturnímu dědictví; přístup k práci; chytrá města apod.).
Hodnocení měst užšího výběru národními porotami je evropské porotě prezentováno
v podobě hodnotící zprávy před zasedáním poroty a slouží jí jako podklad pro uvážení.
Města, která nebudou vybrána, obdrží informace ohledně možného vylepšení přihlášky pro
příští ročníky soutěže. Nicméně tyto informace nejsou veřejně dostupné a jsou určeny pouze
pro použití konkrétním městem.
➢ Uvážení poroty
Členové evropské poroty se sejdou v Bruselu nebo online nejpozději jeden měsíc před
slavnostním udílením cen5. Porota společně určí vítěze, druhé a třetí místo a případně také
města, která budou oceněna zvláštní zmínkou. Jejich uvážení bude založeno na hodnotící
zprávě od národních porot.
➢ Fáze ocenění
Vítěz soutěže European Access City Award 2023 bude oficiálně oznámen na slavnostním
udílení ceny v Bruselu nebo online, které se bude konat 25. listopadu 2022.

4.2 Kritéria ocenění
Členové národní i unijní poroty vyhodnotí kandidátská města na základě následujících kritérií
hodnocení:
1)

Důležitost cílů

Uchazeč musí předložit popis akcí, politik a iniciativ – ať již realizovaných nebo ve fázi
plánování – ve všech důležitých oblastech bezbariérové přístupnosti:
a. zástavba a veřejné prostory,
b. doprava a související infrastruktury,
c. informace a komunikace, včetně informačních a komunikačních technologií
(IKT),
d. veřejná zařízení a služby.
Úspěšný uchazeč musí prokázat ucelený přístup k bezbariérové přístupnosti ve všech
čtyřech oblastech a představí ambiciózní vizi řešení bezbariérové přístupnosti ve městě.
2)

Vlastnictví, míra závazku
Uchazeči by měli navrhnout strukturu nebo rámec správy města pro realizaci akcí
souvisejících s bezbariérovou přístupností. Uchazeč musí prokázat, že realizované

5

Směrný časový přehled naleznete v bodě 3.6.

7

nebo plánované akce jsou spíše součástí ucelené strategie nebo rámce politiky
než pouze jednotlivé projekty ad hoc. Strategie bezbariérové přístupnosti musí být
začleněna do běžných politik a nařízení města. Musí být prokazatelně patrná politická
prohlášení a závazky bezbariérové přístupnosti na vysoké úrovni odpovědnosti. Měly
by být předloženy informace o příslušných zdrojích (personál, rozpočet atd.)
přidělených pro realizaci těchto politik. Úvahy o nákladech na bezbariérovou
přístupnost musí být doplněny o posouzení očekávaných přínosů.
3)

Dopad
Politiky/iniciativy města musí mít prokazatelný kladný dopad na každodenní život
osob se zdravotním postižením a na celkovou kvalitu života ve městě. Musí být
poskytnuty příklady iniciativ, které se cíleně zaměřovaly na osoby se zdravotním
postižením, a musí vysvětlovat, jaký přínos mají pro širší okruh obyvatel, je-li to
relevantní. Uchazeči musí zahrnout kvalitativní a kvantitativní data, pomocí kterých
podpoří svá tvrzení o úspěchu, a uvést konkrétní příklady. Je důležité zmínit případný
projekt nebo projekty, které zahrnují osoby s mentálním postižením. Plánované
iniciativy a politiky budou hodnoceny na základě jejich promyšlenosti a potenciálního
dopadu.

4) Kvalita a udržitelnost výsledků
Uchazeči musí vysvětlit, jaké struktury, mechanizmy a procesy byly zavedeny, aby
byla zajištěna kvalita a udržitelnost dosažených výsledků. Kvalita výsledků je
definována s ohledem na vylepšení úrovně bezbariérové přístupnosti a
dodržení standardů a legislativních požadavků. Dosažení udržitelných výsledků
vyžaduje neustálé úsilí, zajištění zdrojů a ustanovení solidní struktury. K hodnocení
úspěchu jsou zcela klíčové mechanizmy hodnocení a monitorování (pro pravidelné
kontroly, oznamování a odstraňování problémů, řešení stížností atd.).
5)

Zapojení osob se zdravotním postižením a příslušných partnerů
Aktivní a jasné zapojení osob se zdravotním postižením, jejich zastupujících
organizací a odborníků na bezbariérovou přístupnost se musí projevit v oblasti
plánování, provádění a dodržování politik města a také v oblasti iniciativ zaměřených
na zlepšování bezbariérové přístupnosti. Uchazeči musí také uvést, jak chtějí zvýšit
informovanost ohledně bezbariérové přístupnosti, a také zda a jak chtějí šířit,
vyměňovat a sdílet zkušenosti a osvědčené postupy s jinými městy na místní,
regionální,
národní
a/nebo
evropské
úrovni.

Maximální
bodů
1. Důležitost cílů
20
2. Vlastnictví, míra závazku
20
3. Dopad
20
4. Kvalita a udržitelnost výsledků
20
5. Zapojení osob se zdravotním postižením 20
a příslušných partnerů
CELKEM
100
Kritéria
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počet

5. OPATŘENÍ A KONEČNÁ DATA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK
Soutěž potrvá od 9. června 2022 do 8. září 2022. Aby byla podána kompletní online
přihláška, je nutné poskytnout následující dokumenty:
•
•

vyplněný online formulář přihlášky (příloha I),
prohlášení daného starosty (příloha III by měla být podepsána starostou nebo
nejvýše postaveným zástupcem města oprávněným vnitrostátními zákony ze zákona
reprezentovat město/obec) a také další požadované dokumenty uvedené v bodě 3.1.

Formulář přihlášky musí být podán výhradně prostřednictvím online nástroje, který je
k dispozici na webových stránkách Access City Award. Přihlášky musí být vyplněny
úplně a odeslány. Kromě informací uvedených ve formuláři mohou kandidáti nahrát až pět
dokumentů podporujících a ilustrujících silné body přihlášky nebo mohou poslat na ně
odkazy.
Veškeré
dotazy
by
měly
secretariat@accesscityaward.eu

být

adresovány

na

sekretariát

na

adrese:

Lhůta pro podání přihlášek uplyne 8. září 2022 ve 23:59 SELČ (GMT +2). Po odeslání
přihlášky se zobrazí stránka s potvrzením. Přihláška poté projde ověřením a uchazeči budou
informováni nejpozději do dvou měsíců od výše uvedeného termínu pro podání přihlášek,
zda byla jejich přihláška přijata do soutěže, nebo ne.
Ohledně formálních požadavků viz kritéria uvedená v bodě 3 výše.

6. FINANČNÍ ODMĚNA
Celková výše finanční odměny činí 350 000 EUR (tři sta padesát tisíc eur). Bude udělena
vítězi soutěže Access City Award a účastníkům, kteří se umístili na druhém a třetím místě.
Peníze budou rozděleny následovně:
1. 150 000 EUR pro vítěze titulu Access City Award 2023 (první místo),
2. 120 000 EUR za druhé místo,
3. 80 000 EUR za třetí místo.

6.1 Podmínky vyplacení
Vítězové soutěže Access City Award budou oznámeni na slavnostním udílení cen (viz bod
4.1). Finanční odměna bude udělena prostřednictvím bankovního převodu po vyhlášení
a jmenování vítězných měst na oficiálním slavnostním udílení cen. Částka bude vyplacena
jednorázově do 60 dní od oficiálního oznámení vítězů. Potřebné finanční údaje (viz přílohy
IV, V a VI) budou odeslány spolu s přihláškou.
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6.2 Vlastní odpovědnost soutěžících
Evropská komise a sekretariát ACA nenesou odpovědnost za žádné nároky související
s aktivitami soutěžících prováděnými v rámci soutěže European Access City Award. Komise
nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nebo utrpěné některým ze soutěžících,
včetně jakýchkoli škod způsobených třetím stranám v důsledku nebo během realizace aktivit
souvisejících se soutěží.

6.3 Kontroly a audity
Jakmile schvalující osoba Evropské komise provede rozhodnutí o udělení finanční odměny,
soutěžící souhlasí s tím, že Komise, OLAF a Účetní dvůr mohou provádět kontroly a audity
v souvislosti se soutěží a přijatou finanční pobídkou.

6.4 Zpracování osobních údajů
Komise je vázána nařízením 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie. Potřebné finanční
údaje zahrnují řádně podepsaný formulář právnické osoby města a finanční identifikační
formulář. Osobní údaje obsažené v rámci zaslaného formuláře přihlášky jsou zpracovávány
v souladu s platnými nařízeními. Soutěžící mohou, na základě písemné žádosti, získat
přístup ke svým osobním údajům a opravit veškeré informace, které jsou nepřesné nebo
neúplné (viz bod 8 ohledně kontaktních informací). Evropská komise je oprávněna zveřejnit
následující údaje nebo se na ně odvolat, a to v jakékoli podobě a na libovolném médiu nebo
prostřednictvím libovolného média:
•
•
•

název vítězného města,
výše udělené finanční odměny,
předmět ocenění.

6.5 Použitelné právo a příslušná jurisdikce
Ohledně ocenění a výplaty finanční odměny platí právo Unie. Příslušný soud nebo rozhodčí
soudní dvůr pro spory v Tribunálu Soudního dvoru Evropské unie: General Court Rue du
Fort Niedergrünewald L-2925 Lucembursko Tel.: (352) 4303-1, fax: (352) 4303 2100, e-mail:
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

7. PODMÍNKY ZRUŠENÍ SOUTĚŽE
Komise má právo ukončit soutěž před termínem uzavření bez jakékoli povinnosti ocenit
a odškodnit soutěžící. Komise má právo se rozhodnout, že neudělí žádnou finanční odměnu,
pokud neobdrží žádné přihlášky, pokud žádné přihlášky nesplní kritéria způsobilosti nebo
pokud se porota rozhodne neudělit ocenění v podobě finanční odměny žádné z oprávněných
přihlášek.

8. DALŠÍ INFORMACE
Proces přihlášení, práce národních porot a evropské poroty usnadňuje sekretariát ACA, který
provozuje Ecorys Europe EEIG. Sekretariát rovněž pomáhá s PR aktivitami souvisejícími se
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programem ocenění pomocí webu ACA a rozličných komunikačních kanálů, jako jsou
brožury, sociální sítě, videoklipy atp. Kontaktujte sekretariát na e-mailové adrese:
secretariat@accesscityaward.eu nebo Evropskou komisi na adrese: EMPL-EDPDACA@ec.europa.eu .

9. PŘÍLOHY
I Formulář přihlášky
II Pokyny
III Prohlášení starosty
IV Čestné prohlášení
V Formulář právnické osoby (LEF)
VI Finanční identifikační formulář (FIF)
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