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Oznámení

Přijímání přihlášek do soutěže o Evropské ocenění pro bezbariérově přístupná města
bylo zahájeno!
Evropská komise dnes otevírá šestý ročník soutěže o získání evropského ocenění Access City
Award pro bezbariérově přístupná města. Své přihlášky do soutěže mohou města s více než
50 000 obyvateli podávat do 10. září (do půlnoci bruselského času).
Tímto oceněním jsou města již od roku 2010 odměňována za úsilí dosáhnout lepší
přístupnosti ve všech oblastech života a vytvořit tak přívětivější a lépe přístupné městské
prostředí pro všechny. V každém ročníku se představuje řada příkladných projektů, které jsou
důkazem nadšení a odhodlání měst po celé EU zlepšovat přístupnost pro zdravotně postižené
a starší osoby. Za posledních pět let se o tuto cenu ucházelo více než 200 měst. Projekty,
které města předložila, představují bohatou nabídku nápadů, jak pozvednou kvalitu života ve
městech pro všechny jejich obyvatele a návštěvníky.
Ceny budou předány pěti městům EU při příležitosti každoroční konference „Evropský den
osob se zdravotním postižením“, která se bude konat 7. prosince 2015 v Bruselu. Vítězná
města budou odměněna za úsilí usnadnit osobám se zdravotním postižením a starším lidem
přístup do veřejných prostor, kam patří například prostory k bydlení, dětská hřiště, prostředky
veřejné dopravy nebo přístup ke komunikačním technologiím.
V ročníku 2016 bude udělena první, druhá a třetí cena a k tomu ještě dvě nová zvláštní
uznání:




Zvláštní uznání „přístupnost pracovišť“ ocení snahu měst zajistit, aby veřejné
služby zaměstnanosti, stejně jako iniciativy v soukromém sektoru, podporovaly
přístupnost pracovišť a poskytovaly informace o pracovních místech pro osoby se
zdravotním postižením. Tím mohou být například iniciativy rozšiřující příležitosti
zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím zlepšení přístupu v
rámci pracoviště nebo v oblasti dopravy, aby se tak zajistila přístupnost po celé trase z
domova až na pracoviště.
Zvláštní uznání „přístupná inteligentní města“ ocení snahu měst o to, aby se stala
inteligentními, a to způsobem, který podporuje začlenění. V rámci plnění tohoto cíle
města zabezpečují, aby technologie, uživatelská rozhraní a navazující služby byly
přístupné zdravotně postiženým osobám podle koncepce „design pro všechny“.

Účel ocenění
Cena je součástí širšího úsilí EU o vytváření bezbariérové Evropy. Ve svém každodenním
životě se osoby se zdravotním postižením stále ještě musejí potýkat s celou řadou překážek

omezujících používaní veřejné dopravy, přístup k informacím nebo nezávislý způsob života.
Díky dokonalejší přístupnosti lze tyto bariéry lépe odstraňovat.
V EU žije okolo 80 miliónů lidí se zdravotním postižením. Se stárnutím obyvatelstva EU toto
číslo dále poroste. To je také důvodem, proč je stále důležitější vytvářet takové prostředí, ve
kterém mohou lidé žít i nadále důstojně a nezávisle na druhých. Evropská cena za vytvoření
měst s lepší přístupností pro lidi se zdravotním postižením a starší osoby představuje uznání
za vynikající úsilí těch měst, která zaměřila svoji snahu tímto směrem.
Soutěž zároveň vytváří vzácnou příležitost pro veřejné instituce těchto měst, aby zhodnotily
klady a zápory z hlediska přístupnosti a podnikly kroky ke zlepšení. Ocenění Access City
Award je ilustrací široké škály aktivit a postupů reagujících na měnící se demografické
složení, které by se mělo promítnout do každého aspektu života města, od zajištění
přístupného bydlení přes prostory pro dětská hřiště až po informace ve veřejné dopravě.
V souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením je zajištění přístupu
jedním z pilířů Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na léta 2010
- 2020. Tato strategie si klade za cíl vytvořit bezbariérovou Evropu pro všechny.
Která města získala ocenění v předchozích letech?
V loňském, pátém ročníku, zvítězilo město Borås (Švédsko). Helsinky (Finsko) obdržely
druhou cenu a třetí cena byla udělena městu Lublaň (Slovinsko). Logroño (Španělsko)
obdrželo zvláštní uznání v oblasti přístupnosti zastavěného prostředí a veřejných prostor,
Budapešť (Maďarsko) získala zvláštní uznání za práci v oblasti dopravy. Města Arona
(Španělsko) a Lucemburk získala zvláštní uznání v oblasti veřejných zařízení a služeb.
Ve čtvrtém ročníku v roce 2014 se vítězem stal Gothenburg (Švédsko). Druhou cenu získal
Grenoble (Francie), třetí cenu Poznań (Polsko) a zvláštní uznání byla udělena městům Belfast
(Velká Británie), Drážďany (Německo), Burgos a Málaga (Španělsko).
Ve třetím ročníku byla cena udělena německému Berlínu. Dalšími dvěma finalisty byla
města Nantes (Francie) a Stockholm (Švédsko) a zvláštní uznání dostala Pamplona
(Španělsko) za zastavěné prostředí a veřejné prostory, Gdyně (Polsko) za dopravu a
související infrastruktury, Bilbao (Španělsko) za informace a komunikace včetně nových
technologií a Tallaght (Irsko) za veřejná zařízení a služby.
Ve druhém ročníku se celkovým vítězem stal Salzburg v Rakousku. Třemi dalšími finalisty
byla města Krakov (Polsko), Marburg (Německo) a Santander (Španělsko). Zvláštní uznání
byla udělena městům Terrassa (Španělsko), Lublaň (Slovinsko), Olomouc (Česká republika)
a Grenoble (Francie).
Když byla v roce 2010 tato cena poprvé představena, vítězným městem se stala Ávila ve
Španělsku. Třemi dalšími finalisty byla města Barcelona (Španělsko), Kolín n. Rýnem
(Německo) a Turku (Finsko).

Jak mohu podat žádost?
Žádosti musí být vyplněny a podány na online formuláři přihlášky (v angličtině,
francouzštině nebo němčině) nejpozději do 10. září 2015. Pokyny a pravidla účasti jsou k
dispozici ve všech oficiálních jazycích EU zde:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1058&furtherEven
ts=yes
Jak probíhá výběr uchazečů?
Národní porota v každé zemi vybere maximálně tři města na základě kritérií hodnocení
poskytnutých Evropskou komisí. Tito národní kandidáti jsou pak posuzováni evropskou
porotou.
Bližší informace o ocenění Access City Award:
Chcete, aby projekty vašeho města byly představeny v příští brožuře Access City Award?
Pokud chcete sdílet své zkušenosti a akce s dalšími městy, přečtěte si více o Access City
Award na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en

