Nagrada Access City
Award 2023
#EUAccessCity
Nagrada Access City Award 2023 – Pravila natečaja
Vsebina
1.

OZADJE IN CILJI .......................................................................................................... 2

2.

NAGRADA ACCESS CITY AWARD (ACA) ................................................................... 2

3. POSTOPEK IN MERILA ZA IMENOVANJE MESTA ZA DOBITNIKA NAGRADE
ACCESS CITY AWARD 2023 ............................................................................................... 3
3.1

Merila za upravičenost .......................................................................................... 3

3.2

Izključitev ............................................................................................................... 4

3.2.1

4.

Uporaba sankcij ............................................................................................. 5

3.3

Sestava nacionalne in evropske žirije ................................................................. 5

3.4

Nacionalna žirija .................................................................................................... 5

3.5

Evropska žirija ....................................................................................................... 6

3.6

Okvirna časovnica................................................................................................. 6

POSTOPEK OCENJEVANJA ........................................................................................ 6
4.2

Merila za osvojitev nagrade .................................................................................. 7

5.

UREDITVE IN KONČNI DATUMI ZA ODDAJO PRIJAV ............................................... 9

6.

FINANČNA SPODBUDA ............................................................................................... 9
6.1

Izplačila .................................................................................................................. 9

6.2

Izključna odgovornost udeležencev natečaja ....................................................10

6.3

Preverjanja in revizije...........................................................................................10

6.4

Obdelava osebnih podatkov ................................................................................10

6.5

Pravo, ki se uporablja in sodna pristojnost........................................................10

7.

POGOJI ZA ODPOVED UDELEŽBE NA NATEČAJU ..................................................10

8.

DODATNE INFORMACIJE ...........................................................................................11

9.

PRILOGE ......................................................................................................................11

1

1. OZADJE IN CILJI
Invalidi imajo prav tako kot vsi drugi pravico do polne udeležbe na vseh področjih življenja.
Vendar kljub napredku se milijoni invalidov še vedno srečujejo z ovirami pri uporabi prevoza,
dostopu do stavb ali prejemanju informacij. To vprašanje ne zadeva le invalidov, temveč
družbo kot celoto. Strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030 je namenjena
doseganju napredka na tem področju v skladu s Konvencijo o pravicah invalidov. Evropska
komisija od leta 2010 organizira nagrado Access City Award. Ta nagrada je priznanje in
pohvala za pripravljenost, spodobnost in prizadevanja mesta, da postane dostopnejše, da bi:
•
•

zagotovilo enak dostop to temeljnih pravic;
izboljšalo kakovost življenja svojega prebivalstva in zagotovilo, da imajo vsi – ne
glede na starost, mobilnost ali zmožnost – enak dostop do vseh sredstev in užitkov, ki
jih mesto lahko ponudi.

V EU približno 87 milijonov ljudi trpi za kakšno obliko invalidnosti, njeno prebivalstvo pa se
tudi stara. Evropa je zdaj v bistvu urbana družba, v kateri približno 70 % prebivalstva EU živi
v velemestih in mestih. Kot družba imamo dolžnost zagotoviti, da so lahko invalidi v družbi
udeleženi na enak način kot vsi drugi. Občine z dobrim delom na področju dostopnosti na
koncu izboljšajo varnost in kakovost življenja za vse. Mesto je dostopno, ko lahko invalidi na
primer:
•
•
•
•

prejmejo informacije;
uporabljajo avtobuse, tramvaje in podzemno železnico;
uživajo v parkih in na igriščih;
vstopajo v stavbe, kot so na primer knjižnica, športna dvorana in mestna hiša, ter se
gibljejo okoli njih.

Sodelovanje na natečaju za nagrado pomeni za mesta možnost, da dobijo evropsko
priznanje, in edinstveno priložnost, da pregledajo svoje trenutne razmere. Prav tako jim
omogoča izmenjavo izkušenj z drugimi evropskimi mesti, kar jim pomaga, da postanejo še
privlačnejše mesto za življenje in obiskovanje. Zmagovalno mesto ter drugo- in tretjeuvrščeni
mesti prejmejo prav tako finančno nagrado. Prijavitelji lahko prejmejo tudi nagrado v
kategoriji posebne omembe, če so opravili izjemno delo na določenem področju.
Vsesplošno sporočilo, ki si ga nagrada prizadeva sporočiti na lokalni ravni, se glasi, da imajo
Evropejci pravico živeti na mestnih območjih, na katerih bi morale biti storitve in prostočasne
dejavnosti dostopne vsem. Mesta bi si morala zato s povečanjem dostopnosti prizadevati za
izboljšanje kakovosti življenja svojih meščanov.
Več informacij o nagradi Access City Award je na voljo na uradnem spletišču Evropske
komisije: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=sl .

2. NAGRADA ACCESS CITY AWARD (ACA)
Evropska komisija namerava zmagovalno mesto, ki bo osvojilo naslov Access City
Award 2023, izbrati po zaključku vseevropskega natečaja.
Nagrada je razpisana za mesta z več kot 50 000 prebivalci v eni od držav članic EU. V
državah članicah z manj kot dvema takšnima mestoma lahko sodelujejo mestna območja,
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sestavljena iz dveh ali več mest, če njuno oziroma njihovo skupno prebivalstvo šteje več kot
50 000 prebivalcev.
Rezultat izbirnega postopka evropske nagrade European Access City Award je podelitev
naslova Dostopno mesto EU Access City Award 2023 zmagovalnemu mestu ter drugo- in
tretjeuvrščenima zmagovalcema.
Evropska komisija od 10. obletnice nagrade (ACA 2020) podeljuje nagrado v obliki finančne
spodbude v višini 350 000,00 EUR. Ta znesek se razdeli med tri zmagovalna mesta
(nagrada za 1. mesto: 150 000 EUR, nagrada za 2. mesto: 120 000 EUR, nagrada za
3. mesto: 80 000 EUR).
V ta namen je treba razpis za oddajo prijav za nagrado Access City Award 2023
razumeti tudi kot pravila natečaja za potegovanje za finančno spodbudo1.
Naslov zmagovalca nagrade Access City Award za leto 2023 („leto naslova“) in finančna
spodbuda bosta podeljena leta 2022 („leto nagrade“) v skladu s postopkom in na podlagi
meril, določenih v oddelku 3. Plačilo finančne spodbude sledi v enem obroku in je pogojeno
in se ureja z zahtevami, določenimi v oddelku 6 tega dokumenta.
Ta pravila natečaja določi in objavi Evropska komisija, ki bo natečaj začela izvajati in ga
vodila ob podpori zunanjega tajništva ACA. Finančno spodbudo bo upravljal izključno
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

3. POSTOPEK IN MERILA ZA IMENOVANJE MESTA ZA
DOBITNIKA NAGRADE ACCESS CITY AWARD 2023
Naslov zmagovalca nagrade Access City Award 2023 bo podeljen po natečaju, na katerem
se bodo za nagrado potegovala prijavljena mesta. Merila za upravičenost za sodelovanje na
natečaju so pojasnjena spodaj.

3.1 Merila za upravičenost
Nagrada Access City Award 2023 bo podeljena trem mestom. Prvouvrščeni zmagovalec je
edini zmagovalec nagrade Access City Award 2023. Nagrajena pa bosta tudi drugo- in
tretjeuvrščena zmagovalca. Na tem razpisu za oddajo prijav na natečaj za nagrado Access
City Award 2023 lahko sodelujejo naslednji prijavitelji:
•

•

organ prijavitelj mora biti vladni organ mesta z več kot 50 000 prebivalci v eni od
držav članic EU. „Mesto“ pomeni urbano območje brez velemestnih območij, večjih
mestnih območij in somestij in se šteje za upravno enoto, ki jo vodi mestni svet ali
druga oblika demokratično izvoljenega vladnega organa.
V državah članicah z manj kot dvema takšnima mestoma lahko sodelujejo mestna
območja, sestavljena iz dveh ali več mest oziroma upravnih enot, če njuno oziroma
njihovo skupno prebivalstvo šteje več kot 50 000 prebivalcev.

Za predlagano finančno spodbudo bodo veljala pravila za nagrade, kot so določena v uredbi o
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (naslov IX, člena 206 in 207).
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•
•

Mesta, ki so v preteklosti osvojila prvo mesto, se pet let po osvojitvi naslova
Access City Award za zadevno leto2, ne smejo prijaviti.
Podpisnik/podpisnica mora biti župan/županja ali najvišji pooblaščeni mestni
predstavnik v skladu z nacionalnim pravom, ki mesto pravno zastopa.

Vsi kandidati izpolnijo vse oddelke splošnega prijavnega obrazca za nagrado Access City
Award 2023 (glej Prilogo I). Mesta, ki se potegujejo za nagrado, so pri pripravi prijav
vabljena k izpolnjevanju naslednjih formalnih zahtev. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale teh
zahtev v fazi predizbora, ne bodo vključene v nadaljnjo proučitev:
•

•
•

•

prijavitelje spodbujamo, naj svoj projektni predlog oddajo v angleščini, da bi
olajšali obdelavo predlogov in pospešili postopek ocenjevanja. Seveda pa je treba
opozoriti, da bodo sprejeti predlogi, oddani v katerem koli uradnem jeziku EU.
Prijaviti se je treba z izpolnjenim in oddanim spletnim prijavnim obrazcem do
najpozneje 8. septembra 2022 ob 23.59 uri po srednjeevropskem poletnem času.
Mesta, ki se potegujejo za nagrado, odgovorijo na vsa vprašanja, izpolnijo vse
oddelke prijavnega obrazca in spoštujejo omejitev besed, navedeno za vsak oddelek
prijavnega obrazca. Upoštevana ne bo nobena beseda, ki bo presegala določeno
omejitev, zaradi njih pa so lahko odgovori v prijavi nepopolni.
Tajništvo lahko stopi v stik z mesti/s subjekti v primeru stvarnih in/ali upravnih napak
ali zaradi manjkajočih dokumentov.

Vsak kandidat izpolni vse oddelke spletnega orodja3. Poleg informacij v prijavnem obrazcu
morajo kandidati naložiti izjavo župana/županje, častno izjavo, obrazec za pravno osebo in
obrazec za finančno identifikacijo (glej priloge v oddelku 9). Kandidate prav tako vabimo, da
naložijo prezentacijo v Power Pointu, ki vsebuje deset diapozitivov, ali pa pošljejo povezavo
do nje, da bi ponazorili in izpostavili odlike v svoji prijavi.
Naložiti je mogoče do pet datotek4 (največja velikost ene datoteke je 10 MB) ali povezav.
Naložene datoteke so lahko v nacionalnem/-ih jeziku/-ih države članice EU, ki sodeluje na
natečaju.
Vsak naloženi dokument mora biti ustrezno poimenovan. Iz imena datoteke mora biti jasno
razvidno, kaj datoteka predstavlja in vsebuje.
Napotke za prijavitelje ACA (Priloga II) je treba brati v povezavi s prijavnim obrazcem za
nagrado European Access City Award 2023.

3.2 Izključitev
Komisija lahko v svojstvu naročnika izključi udeležence, ki so v enem od položajev,
navedenih v členih 136 in 141 uredbe o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni
proračun Unije. Prosimo, oglejte si Prilogo IV (častna izjava).

2

Ta določba je začela veljati novembra 2019 ob desetletnici ACA 2020 in se uporablja le za mesta, ki so osvojila
prvo mesto na natečaju ACA.
3 Do spletnega orodja je mogoče dostopati prek spletnega mesta nagrade Access City Award:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes.
4 Sprejemljivi formati so: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg, png.
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3.2.1 Uporaba sankcij
V skladu s pogoji, določenimi v členu 138 uredbe o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za
splošni proračun Unije, se lahko prijaviteljem, ki predložijo zavajajoče informacije, ali če se
katera koli izjava ali informacija, ki je pogoj za sodelovanje v tem postopku, izkaže za
napačno, naložijo upravne sankcije, sorazmerne z vrednostjo finančne spodbude.

3.3 Sestava nacionalne in evropske žirije
V državah članicah, v katerih se mesta prijavijo, bo sestavljena nacionalna žirija. Nacionalne
žirije sestavljajo najmanj trije in največ pet članov z izkušnjami na različnih področjih.
Načeloma bo imela sestava nacionalne žirije naslednjo strukturo:
•
•
•
•
•

enega predstavnika nacionalnega invalidskega sveta,
enega predstavnika nacionalne uprave, ki je zadolžena za invalidsko politiko,
enega strokovnjaka s področja dostopnosti,
enega predsednika (če ni član ene od zgoraj navedenih kategorij),
enega strokovnjaka za staranje prebivalstva.

Člani žirij imajo enak status, odločitve pa se sprejemajo soglasno. Vloga predsednika je
usklajevati delo nacionalne žirije.
Naloga članov žirije je oceniti prijave, ki jih oddajo mesta (glej oddelek 4.2 spodaj). Ocena bo
vključevala kvalitativna vrednotenja in strokovni pregled vsake prijave. Nacionalne žirije bodo
določile ožji seznam največ treh mest na posamezno državo članico na podlagi ocenjevanja
po posameznem merilu, kot je določeno v oddelku 4.1.
Nacionalne kandidate, ki so sprejeti v drugo fazo natečaja, bo ocenila evropska žirija.
Evropsko žirijo sestavljajo najmanj tri osebe. Te bodo predstavljale Evropsko komisijo in
najmanj dve od naslednjih organizacij in/ali strokovnih področij:
•
•
•
•
•
•

Evropski invalidski forum,
mrežo AGE Platform Europe,
strokovnjaka za grajeno okolje in javne prostore,
strokovnjaka za prevoz in povezano infrastrukturo,
strokovnjaka za IKT,
strokovnjaka za javne objekte in storitve.

Evropska žirija (glej oddelek 4.3) bo nato ocenila mesta v ožjem izboru, tako da bo uporabila
enaka merila in najvišje ocene, ki so jih uporabile nacionalne žirije in so opisane v
oddelkih 4.1 in 4.2 spodaj.

3.4 Nacionalna žirija
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje
skupaj z Evropskim invalidskim forumom oblikuje žirije. Člani nacionalne žirije svoje naloge
opravljajo brezplačno ob pomoči tajništva Access City Award. Cilj nacionalne žirije je med
nacionalnimi prijavitelji v skladu z ocenjevalnimi merili, opisanimi v oddelku 4.1., izbrati do tri
mesta (ki se imenujejo nacionalni kandidati). Prav tako morajo tajništvu Access City Award
sporočiti, katera mesta so se uvrstila v ožji izbor. Naloge nacionalne žirije so določene v
oddelku 4.1. Člani nacionalne žirije so posamezniki, imenovani za delovanje v lastnem imenu
5

in delujejo neodvisno ter v javnem interesu. Posamezniki, ki so imenovani za člane
nacionalne žirije v lastnem imenu, morajo razkriti vsako okoliščino, ki bi lahko povzročila
navzkrižje interesov, tako da na spletni platformi, namenjeni izbirnemu postopku ACA,
oddajo „izjavo o neobstoju navzkrižja interesov“. Vsak član nacionalne žirije bo svojo nalogo
opravljal oddaljeno prek spletne platforme, z izmenjavo elektronskih sporočil in/ali po
telefonu.

3.5 Evropska žirija
Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje bo
imenoval člane evropske žirije. Evropska žirija bo sestavljena, kot je določeno v oddelku 3.3.
Naloge nacionalne žirije so določene v oddelku 4.1. Člani evropske žirije so posamezniki,
imenovani za delovanje v lastnem imenu in delujejo neodvisno ter v javnem interesu.
Posamezniki, imenovani za člane evropske žirije v lastnem imenu, morajo razkriti sleherno
okoliščino, ki bi lahko povzročila navzkrižje interesov, tako na zasedanju žirije EU podpišejo
„izjavo o neobstoju navzkrižja interesov“. Člani evropske žirije morajo imeti tudi znanje
angleščine na stopnji, ki je potrebna za opravljanje delovnih nalog. Vsak član evropske žirije
bo svojo nalogo opravljal oddaljeno prek spletne platforme, z izmenjavo e-elektronskih
sporočil in/ali po telefonu.

3.6 Okvirna časovnica
Naloge

Okvirno obdobje
Začetek junija 2022
8. september 2022 ob 23.59 uri po
srednjeevropskem poletnem času
Konec septembra 2022
Konec oktobra 2022
Začetek novembra 2022
25. november 2022

Odpiranje prijav
Zaključek odpiranja prijav
Ocenjevanje nacionalnih žirij
Ocenjevanje evropske žirije
Informacija za prijavitelje
Slovesnost ob podelitvi nagrade Access City
Award

4. POSTOPEK OCENJEVANJA
4.1 . Izbirni postopek in postopek ocenjevanja
Izbor mest, ki bodo osvojila naslov Access City Award 2023, se ocenjuje na podlagi
standardnega sklopa ocenjevalnih meril za zagotavljanje skladnosti, preglednosti in
enakopravnosti.
Uporabljena merila in njihovi ponderji so navedeni v oddelku 4.2. Prijavljena mesta, ki na
nacionalni ravni ne dosežejo najmanj 60 točk, se ne morejo uvrstiti na evropsko raven
natečaja.
Izbor poteka v dveh fazah: predizbor na nacionalni ravni in končni izbor na evropski ravni.
Tajništvo ACA bo preverilo prejete prijave glede izpolnjevanja formalnih in pravnih zahtev,
kot je določeno v oddelkih 3.1 in 3.2. Prijave, ki teh zahtev ne izpolnjujejo, se ne nadalje ne
bodo proučevale in bodo iz natečaja izključene.
6

➢ Predizbor
Fazo predizbora bodo izvajale nacionalne žirije. Te žirije bodo vzpostavljene v vsaki od držav
članic, v katerih so se mesta prijavila na natečaj ACA. Nacionalne žirije bodo naredile ožji
izbor največ treh mest na posamezno državo članico (ki bodo poimenovana kot nacionalni
kandidati) in ga predložile članom evropske žirije. Mesta, ki se ne bodo uvrstila na ožji
seznam, bodo obveščena o izidu ocenjevanja njihove prijave.
➢ Končni izbor
Od kandidatov, izbranih v predizboru, evropska žirija izbere zmagovalca nagrade Access
City Award ter drugo- in tretjeuvrščenega zmagovalca.
Poleg tega se žirija EU lahko odloči, da bo podelila eno ali več nadaljnjih nagrad v kategoriji
„Posebna(e) omemba(e)“ na podlagi obstoječega okvira in projektov/politik ali posebnih odlik
v prispevkih (npr. dostop do kulturne dediščine, dostop do dela, pametna mesta itd.).
Ocena ožjega izbora, ki ga opravijo nacionalne žirije, je predložena evropski žiriji v obliki
ocenjevalnega poročila pred zasedanjem žirije in je namenjena kot referenčni dokument za
posvetovanje žirije.
Mesta, ki niso bila izbrana, prejmejo sporočilo s podrobnostmi o tem, kako bi lahko mesto
izboljšalo svojo prijavo za prihodnje razpise natečaja. Vendar pa to sporočilo ni javno
objavljeno in je namenjeno izključno uporabi zadevnega mesta.
➢ Posvetovanje žirije
Člani evropske žirije bodo zasedali v Bruslju ali prek spleta najkasneje en mesec pred
slovesnostjo ob podelitvi nagrade5. Žirija bo sporazumno imenovala zmagovalca ter drugo- in
tretje uvrščeno mesto, morebiti pa tudi mesta, ki so si prislužila posebno omembo. Njeno
posvetovanje bo temeljilo na ocenjevalnem poročilu, ki ga bo prejela od nacionalnih žirij.
➢ Faza podelitve nagrade
Zmagovalec natečaja za evropsko nagrado European Access City Award 2023 bo uradno
razglašen na slovesnosti ob podelitvi nagrade 25. novembra 2022 v Bruslju ali na spletu.

4.2 Merila za osvojitev nagrade
Tako člani nacionalnih žirij kot tudi člani žirije EU bodo ocenjevali mesta, ki se bodo
potegovala za nagrado, na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:
1)

ustreznost glede na cilje

Prijavitelj postreže z opisom ukrepov, politik in pobud – bodisi tistih, ki se že izvajajo
bodisi tistih, ki so v fazi načrtovanja – na vseh štirih področjih dostopnosti:
a. grajeno okolje in javni prostori;
b. prevoz in povezane infrastrukture;

5

Prosimo, glej okvirno časovnico v oddelku 3.6.
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c. informacije in komunikacija, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi
tehnologijami (IKT);
d. javne ustanove in storitve.
Uspešni prijavitelj mora prikazati usklajeni pristop k dostopnosti na vseh štirih področjih
in velikopotezno vizijo na področju reševanja vprašanj glede dostopnosti v mestu;
lastništvo, stopnja zavez

2)

Prijavitelji opredelijo strukture ali okvir, ki ga je vzpostavila mestna uprava za
izvajanje ukrepov na področju dostopnosti. V prijavah mora biti prikazano, da so
izvajani ali načrtovani ukrepi del usklajene strategije ali političnega okvira in ne
le priložnostni projekti. Strategija o dostopnosti mora biti vključena v politike mesta
in njegove predpise. Razpoznavna mora biti politična izjava o dostopnosti/zavezanost
dostopnosti na visoki ravni odgovornosti. Predložene morajo biti informacije o
ustreznih virih (osebje, proračun itd.), dodeljenih za izvajanje teh politik. Preudarki v
zvezi s stroški dostopnosti morajo biti povezani z oceno pričakovanih koristi;
3)

vpliv
Mestne politike/pobude morajo imeti dokazljiv pozitiven učinek na vsakodnevno
življenje invalidov in splošno kakovost življenja v mestu. Navedeni morajo biti primeri
pobud, ki so prvotno usmerjene v invalide, poleg tega pa je treba pojasniti, kako
koristijo širšim delom prebivalstva, če je to ustrezno. Prijavitelji vključijo kvalitativne in
kvantitativne podatke, s katerimi podkrepijo svoje trditve glede uspeha, ter postrežejo
s primeri. Pomembno je omeniti projekt/-e – če slednji obstajajo –, ki vključujejo ljudi z
motnjami v duševnem razvoju. Načrtovane pobude in politike bodo ocenjene na
podlagi njihove usklajenosti in morebitnega učinka;

4) kakovost in trajnost rezultatov
Prijavitelji pojasnijo, katere strukture, mehanizmi in postopki so bili sprejeti za
zagotavljanje kakovosti in trajnosti doseženih rezultatov. Kakovost rezultatov je
opredeljena v smislu izboljšav, narejenih na področju stopnje dostopnosti in
njene skladnosti s standardi in zakonodajo. Doseganje trajnih rezultatov zahteva
nenehna prizadevanja, zagotavljanje sredstev ter vzpostavitev trdne strukture;
ocenjevalni in spremljevalni mehanizmi (za redno preverjanje, obveščanje o težavah
in njihovo odpravljanje, obravnavanje pritožb itd.) so ključnega pomena za
ocenjevanje uspešnosti;
5)

SODELOVANJE invalidov in pomembnih partnerjev
Dokazati je treba dejavno in jasno sodelovanje invalidov, njihovih predstavniških
organizacij in strokovnjakov za dostopnost tako pri načrtovanju in izvajanju kot tudi
ohranjanju mestnih politik in pobud, katerih cilj je povečati dostopnost. Prijavitelji tudi
pojasnijo, kako ozaveščajo glede dostopnosti; ali in kako razširjajo in izmenjujejo
izkušnje in dobre prakse z drugimi mesti na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali
evropski
ravni.
Največje št. točk

Merilo
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1. Ustreznost glede na cilje
2. Lastništvo, stopnja zavez
3. Vpliv
4. Kakovost in trajnost rezultatov
5. SODELOVANJE invalidov in pomembnih
partnerjev
SKUPAJ

20
20
20
20
20
100

5. UREDITVE IN KONČNI DATUMI ZA ODDAJO PRIJAV
Natečaj bo potekal od 9. junija 2022 do 8. septembra 2022. Za oddajo popolne spletne
prijave je treba zagotoviti naslednje:
•
•

izpolnjen spletni prijavni obrazec (Priloga I);
upoštevno izjavo župana/županje (Prilogo III mora podpisati župan/županja ali najvišji
mestni predstavnik, ki je pooblaščen v skladu z nacionalnim pravom za pravno
zastopanje mesta/mestnega področja), pa tudi druge zahtevane dokumente, kot je
določeno v oddelku 3.1.

Prijavni obrazec je treba oddati le prek spletnega orodja, ki je dostopno na spletnem
mestu nagrade Access City Award.. Prijave morajo biti izpolnjene v celoti in oddane. Poleg
informacij, predloženih v spletnem obrazcu, kandidate vabimo, da naložijo do pet
dokumentov v podkrepitev in ponazoritev odlik prijave, ali pa pošljejo povezave do njih.
Vsa vprašanja morajo biti naslovljena na tajništvo: secretariat@accesscityaward.eu
Rok za oddajo prijav je 8. september 2022 ob 23.59 uri po srednjeevropskem poletnem času
(GMT +2). Ko je prijava oddana, se pojavi stran s potrditvijo. Prijave bodo pozneje predmet
potrjevanja in prijavitelji bodo najpozneje v dveh mesecih po zgoraj določenem roku za
oddajo obveščeni o tem, ali je njihova prijava na natečaj bila sprejeta ali ne.
V zvezi z uradnimi zahtevami, si, prosimo, preberite merila, določena v oddelku 3 zgoraj.

6. FINANČNA SPODBUDA
Skupni znesek finančne spodbude znaša 350 000 EUR (tristo petdeset tisoč evrov). Podeli
se zmagovalnemu mestu nagrade Access City Award ter drugo- in tretjeuvrščenima
mestoma.
Sredstva bodo dodeljena:
1. 150 000 EUR zmagovalcu nagrade Access City Award 2023 (prvo mesto)
2. 120 000 EUR drugouvrščenemu zmagovalcu
3. 80.000 EUR za tretjeuvrščenemu zmagovalcu

6.1 Izplačila
Zmagovalci natečaja Access City Award bodo razglašeni na slovesnosti ob podelitvi nagrad
(glej oddelek 4.1). Finančna spodbuda bo podeljena z bančnim nakazilom po razglasitvi in
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imenovanju zmagovalnih mest na uradni slovesnosti ob podelitvi nagrad. Plačilo zneska bo
poravnano v enem obroku in izvršeno v 60 dneh po uradni razglasitvi zmagovalcev. Potrebni
finančni podatki (glej Priloge IV, V in VI) morajo biti predloženi skupaj s prijavo.

6.2 Izključna odgovornost udeležencev natečaja
Evropska komisija in tajništvo ACA ne bosta odgovorna za noben zahtevek v zvezi z
dejavnostmi, ki jih bodo v okviru natečaja za evropsko nagrado European Access City Award
izvajali udeleženci natečaja. Komisija ni odgovorna za nobeno škodo, ki jo povzroči ali utrpi
kdor koli od udeležencev, vključno s škodo, nastalo tretjim osebam kot posledica izvajanja ali
med izvajanjem dejavnosti v zvezi z natečajem.

6.3 Preverjanja in revizije
Ko odredbodajalec Evropske komisije izda odločbo o finančni spodbudi, udeleženci natečaja
sprejmejo, da lahko Komisija, OLAF in Računsko sodišče izvedejo preverjanja in revizije v
zvezi z natečajem in prejeto finančno spodbudo.

6.4 Obdelava osebnih podatkov
Komisijo zavezuje Uredba 2018/1725 o varstvu posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih
podatkov s strani institucij in organov Unije. Finančne informacije vsebujeta pravilno
podpisana obrazca za pravno osebo mesta in za finančno identifikacijo. Osebni podatki, ki jih
vsebujejo deli prijavnega obrazca, se obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi. Udeleženci
natečaja lahko na pisno zahtevo dobijo dostop do svojih osebnih podatkov in popravijo vse
netočne in nepopolne informacije (glej oddelek 8 za kontaktne podatke). Evropska komisija
je pooblaščena za objavo ali sklicevanje na naslednje informacije ne glede na njihovo obliko
in ne glede na uporabljeni medij:
•
•
•

ime zmagovalnega mesta
znesek dodeljene finančne spodbude
predmet nagrade

6.5 Pravo, ki se uporablja in sodna pristojnost
V zvezi z nagrado in plačilom finančne spodbude se uporablja pravo Unije. Pristojno sodišče
ali arbitražno sodišče za obravnavo sporov je Splošno sodišče Sodišča Evropske unije:
General Court (Splošno sodišče), Rue du Fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg tel.:
(352) 4303-1, faks: (352) 4303 2100, e-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

7. POGOJI ZA ODPOVED UDELEŽBE NA NATEČAJU
Komisija ima pravico natečaj prekiniti pred zaključnim datumom, ne da bi bila dolžna podeliti
nagrado in povrniti škodo prijaviteljem na natečaj. Komisija ima pravico do odločitve, da ne
bo podelila finančne spodbude, če ne prejme nobene prijave, če nobena od prijav ne
izpolnjuje meril za upravičenost ali če se žirija odloči, da za nobeno od upravičenih prijav ne
bo podelila nagrade finančne spodbude.
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8. DODATNE INFORMACIJE
Postopek prijave ter delo nacionalnih žirij in evropske žirije omogoča tajništvo ACA, ki deluje
pod okriljem evropskega gospodarskega interesnega združenja Ecorys Europe EEIG.
Tajništvo pomaga tudi pri dejavnostih za odnose z javnostmi, povezanimi z natečajem prek
spletne strani ACA in prek številnih komunikacijskih kanalov, kot so brošure, družbeni mediji,
filmski posnetki itd. Stopite v stik s tajništvom prek elektronskega naslova:
secretariat@accesscityaward.eu ali z Evropsko komisijo prek naslova: EMPL-EDPDACA@ec.europa.eu.

9. PRILOGE
I Prijavni obrazec
II Napotki
III Izjava župana/županje
IV Častna izjava
V Obrazec za pravno osebo
VI Obrazec za finančno identifikacijo
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