Правила за участие и регистрация
Критерии за допустимост





Кандидатите трябва да бъдат управляващ орган на град с над 50 000 жители в
една от държавите членки на ЕС. В държави членки, в които тези градове са помалко от два, могат да участват и градски зони, съставени от два или повече
града, ако общото им население надхвърля 50 000 жители;
Формулярите за кандидатстване трябва да се подават за предпочитане на
английски език, но ще се приемат и на немски или френски;
Подаването на кандидатурите става чрез попълване и изпращане на онлайн
формуляра за кандидатстване не по-късно от крайния срок - 10 септември 2015
г., полунощ (брюкселско време).

Критерии за оценка
1. Обхват на дейностите


Кандидатите трябва да предоставят описание на дейности, политики и
инициативи - независимо дали са вече осъществени или на етапа на планиране в четирите основни области на достъпността:

-застроена околна среда и обществени пространства;
-транспорт и свързаната с него инфраструктура;
-информация и комуникация, включително информационни и комуникационни
технологии (ИКТ);
-обществени съоръжения и услуги.


От успешния кандидат се очаква да демонстрира съгласуван подход към
достъпността във всичките четири области, както и амбициозна визия за
решаване на проблеми с достъпността в града в бъдеще.

2. Ангажираност, равнище на поети задължения







Кандидатите трябва да опишат структурите или рамката, изградена в
администрацията на града за изпълнение на дейностите за достъпност;
Кандидатурите трябва да покажат, че осъществените или планираните дейности
са част от съгласувана стратегия или рамка на политика, а не временни проекти;
Стратегията за достъпност трябва да бъде интегрирана в политиките на града и в
наредбите му;
Трябва да е видна политическа декларация/ангажираност с въпросите на
достъпността на високо ниво на отговорност;
Трябва да се предостави информация за подходящи ресурси (персонал, бюджет
и др.), определени за осъществяването на тези политики;
Разходите за достъпност трябва да се разглеждат съвместно с оценката на
очакваните ползи.

3. Въздействие
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Политиките/инициативите, предприети от градските власти, трябва да оказват
доказуемо положително въздействие върху ежедневния живот на хората с
увреждания и качеството на живот в града като цяло;
Трябва да се посочат примери за инициативи, първоначално насочени към хора с
увреждания, с обяснения за ползата, която по-големи части от населението имат
от тях, когато случаят е такъв;
Кандидатите трябва да включат качествени и количествени данни в подкрепа на
твърденията за успех и да предоставят конкретни примери;
Планираните инициативи и политики ще се вземат предвид във връзка със
съгласуваността и потенциалното им въздействие.

4. Качество и устойчивост на резултатите





Кандидатите трябва да обяснят какви структури, механизми и процеси са
изградени, за да се осигури качество и устойчивост на постигнатите резултати;
Качеството на резултатите се определя по отношение на подобренията на нивото
на достъпност и нарастващото съответствие със стандартите и
законодателството;
Постигането на устойчиви резултати изисква продължителни усилия, сигурни
ресурси и изграждане на здрава структура; от съществено значение за оценяване
на успеха са механизмите за оценка и наблюдение (за редовни проверки,
уведомяването и решаването на проблеми, разглеждането на жалби и др.).

5. Включване на лица с увреждания и подходящи партньори




Трябва да се демонстрира активно и ясно участие на лица с увреждания, техни
представителни организации и специалисти по достъпност при планирането,
осъществяването и поддържането на политиките и инициативите на града,
целящи повишаване на достъпността;
Освен това кандидатите трябва да опишат как повишават осведомеността,
свързана с достъпността, и дали и как разпространяват, обменят и споделят опит
и добри практики с други градове на местно, регионално, национално и/или
европейско равнище.

Процес на подбор
Подборът се извършва на два етапа, с a) предварителен подбор на национално
равнище, последван от б) краен подбор на европейско равнище.
а) Националното жури подбира максимално три града в държавата членка (наричани
национални кандидати).
б) От националните кандидати, които са подбрани на предварителния етап,
европейското жури избира спечелилите първа, втора и трета награда.
В допълнение, два града ще бъдат избрани да получат специално отличие, а именно за
1) достъп до работа и 2) достъпни интелигентни градове. Специалното отличие „достъп
до работа“ ще се дава за усилията, положени от градовете, за да се гарантира, че
услугите за обществена заетост, както и инициативите от частния сектор, улесняват
достъпа до работа и правят информацията относно работните места достъпна за хората
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с увреждания. Вашият град може също така да представи инициативи с организации от
частния и обществения сектор, чиято работа има за цел да увеличи възможностите за
трудова заетост за хората с увреждания, в частност чрез подобряване на
достъпността,например на работното място или в транспорта, за да се гарантира
достъпът за всяка част от пътуването от дома до работното място. Специалното
отличие „достъпни интелигентни градове“ ще е признание за усилията на градовете да
гарантират, че те са станали „интелигентни“ в приобщаващ план, като в частност
гарантират, че техните технологии, потребителски интерфейси и свързани услуги са
достъпни за хората с увреждания, като следват подхода „дизайн за всички“.
Европейското жури взема решението си въз основа на стандартен набор от критерии
за допустимост, с цел да се осигури последователност, прозрачност и
равнопоставеност в процеса.
Използваните критерии и теглото им са посочени в таблицата по-долу. Кандидатите,
които на национално равнище не получат най-малко 60 точки, не могат да бъдат
допуснати до европейското равнище на конкурса.
Критерий

Макс. брой
точки

1. Обхват на дейностите

20

2. Ангажираност, равнище на поети
задължения

20

3. Въздействие

20

4. Качество и устойчивост на
резултатите

20

5. Включване на лица с увреждания и
подходящи партньори

20

ОБЩО

100
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