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Начало на конкурса за наградата „Access●City“
Европейската комисия набира предложения за участие
от всички държави-членки на ЕС
Брюксел, 28 юли 2010 г. – Днес Европейската комисия обяви началото на набиране на
предложения за участие в конкурса за наградата „Access●City“, първата европейска награда за
достъпни градове. Ежегодната награда има за цел да насочи вниманието към тези европейски
градове, които са предприели най-ефективните, иновативни и устойчиви мерки за подобряване
на достъпността за хората с увреждания. Наградата отличава и популяризира най-успешните
инициативи, които позволяват на хората с увреждания да участват пълноценно в обществото.
Подобрената достъпност носи дългосрочни икономически и социални ползи за градовете, найвече в контекста на застаряването на населението.
„Хората с увреждания трябва да имат пълен достъп до инфраструктура и услуги, за да могат да
упражняват своите права и да участват в обществото“, заяви заместник-председателят на Европейската
комисия Вивиан Рединг, комисар по правосъдието, основните права и гражданството. „Тази награда ще
повиши осведомеността относно необходимостта да направим градовете ни достъпни за всички и ще
отличи онези, които са постигнали най-голям напредък в тази област“.
Приблизително 80 милиона са европейските граждани с увреждания, 16% от които са в работоспособна
възраст. Същевременно близо 70% от хората с увреждания са на възраст над 60 години. Тъй като
уврежданията са тясно свързани с остаряването, съвсем вероятно е всеки човек да бъде засегнат от тях
през даден етап от своя живот. Поради това, достъпността е основен елемент от политиката на
Европейския съюз спрямо хората с увреждания.
Достъпността до обществени сгради, транспорт, информация и комуникации, включително технологии,
може да гарантира устойчиви икономически и социални ползи в дългосрочен план. Същевременно, в
съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, достъпността ще остане в
центъра на новата Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода 2010-2020 г.
Градските власти могат да подадат своите заявления за участие до 23 септември 2010 г. Процесът на
подбор се провежда на два етапа: предварителен подбор на национално ниво, последван от
окончателен подбор на победителите на европейско ниво. В рамките на европейския етап на конкурса се
избират финалистите, които ще участват в церемонията по награждаване в Брюксел, съвпадаща с
конференцията по повод Европейския ден на хората с увреждания на 2-3 декември 2010 г.
Право на участие
Право на участие имат градските власти във всяка от 27-те държави-членки на ЕС. Населението на
градовете, участващи в инициативата, трябва да бъде най-малко 50 000 души. Въпреки това, в помалките държави-членки се допускат до участие и градски райони, обхващащи повече от един град, но с
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население най-малко 50 000 души. За да бъдат включени в конкурса, инициативите трябва да са
реализирани през последните пет години.
За наградата
Победителят в конкурса ще бъде обявен за „Носител на наградата „Access●City“ 2011 г.“. Заявленията за
участие от всяка държава се разглеждат от национално жури, а победителят се избира от европейско
жури.
Награда за европейски шампион за достъпни градове
Едновременно с това ще бъде обявена и втора награда. „Наградата за европейски шампион за достъпни
градове“ ще бъде присъдена на мрежа от градове или организации с изключителни резултати в областта
на достъпността в градска среда през 2010 г. Победителят ще бъде избран от европейско жури.
Втората награда ще отличи работата на мрежа или организация, оказала съществено въздействие
върху подобряването на достъпността в градовете и/или върху ангажираността на градовете за
постигането на тази цел. Носителят на наградата също така трябва да докаже устойчивостта на
реализираните инициативи и готовността си да продължи да работи в тясно сътрудничество с
Европейската комисия в бъдеще.
Участие в конкурса
Всички заявления за участие трябва да бъдат подадени в срок до 23 септември на английски, френски
или немски език, използвайки формулярите, публикувани на адрес: www.accesscityaward.eu. За
„Наградата за европейски шампион за достъпни градове“ ще се приемат заявления само на английски
език. Всички участници трябва да предоставят информация и подкрепящи доказателства за
извършените от тях дейности. Можете да намерите допълнителна информация на адрес:
www.accesscityaward.eu.

Можете да намерите допълнителна информация на адрес: www.accesscityaward.eu.
Информация за паневропейските медии:
За повече информация или материали за медиите можете да се свържете с: Bianca Balcos, Ketchum Pleon на тел.: +32 2
550 00 56 или по електронната поща на адрес: bianca.balcos@ketchumpleon.com
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