Pravila udeležbe in registracija
Merila ustreznosti





Prijavitelj mora biti upravni organ mesta z več kot 50 000 prebivalci iz ene od držav
članic EU. V državah članicah z manj kot dvema takima mestoma se lahko udeležijo
tudi območja dveh ali več mest, ki imajo skupaj več kot 50 000 prebivalcev.
Prijave predložite v angleščini, sprejeli bomo tudi prijave v francoščini in nemščini.
Prijaviti se je treba prek spletnega obrazca, ki ga izpolnite in oddate najpozneje do
10. septembra 2015 opolnoči (po bruseljskem času).

Merila ocenjevanja
1. Področje dejavnosti


Prijavitelj predloži opis dejavnosti, politik in pobud – ki jih že izvaja ali ki so v fazi
načrtovanja – na vseh štirih ključnih področjih dostopnosti:

- grajeno okolje in javne površine;
- prometna in z njo povezana infrastruktura;
- informacije in komunikacije, vključno z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami
(IKT);
- javni objekti in storitve.


Od prijavitelja se pričakuje, da bo predstavil celovit pristop k dostopnosti na vseh
štirih področjih ter ambiciozno vizijo za prihodnost, povezano z reševanjem
problemov dostopnosti v mestih

2. Odgovornost, raven zaveze







Prijavitelji morajo opisati strukture ali okvir, ki ga določa mestna uprava za izvajanje
dejavnosti v zvezi z dostopnostjo.
V prijavah je treba utemeljiti, da so izvajane ali načrtovane dejavnosti del celovite
strategije ali okvira politike in ne samo začasni projekti.
Strategija o dostopnosti mora biti vključena v vse mestne politike in predpise.
Odgovorne osebe na visoki ravni morajo podati jasno izjavo o politiki/zavezi.
Zagotoviti je treba ustrezne vire (osebje, proračun itd.) za izvajanje teh politik.
Vidike, povezane s stroški dostopnosti, je treba združiti z oceno pričakovanih koristi.

3. Učinek





Mestne politike/pobude morajo imeti jasen pozitiven učinek na vsakodnevno življenje
invalidov in splošno kakovost mestnega življenja.
Predstavitev primernih pobud, ki so namenjene zlasti invalidom, ter pri tem po potrebi
pojasniti, kako koristijo širšemu prebivalstvu.
Prijavitelji morajo vključiti kvalitativne in kvantitativne podatke, s katerimi bodo
podprli trditve o uspehu, ter posredovati konkretne primere.
Upoštevana bosta celovitost in potencialni učinek načrtovanih pobud in politik.
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4. Kakovost in trajnost rezultatov




Prijavitelji bodo morali pojasniti, s katerimi strukturami, mehanizmi in postopki
zagotavljajo kakovost in trajnost doseženih rezultatov.
Kakovost rezultatov se opredeli v smislu izboljšanj na ravni dostopnosti in
napredujoče skladnosti s standardi in zakonodajo.
Za doseganje trajnih rezultatov so potrebni nenehna prizadevanja, zagotovljeni viri in
vzpostavitev trdne strukture; bistvenega pomena za oceno uspešnosti so mehanizmi
ocenjevanja in spremljanja (za redne preglede, prijavo in odpravo težav, obravnavanje
pritožb itd.)

5. Sodelovanje invalidov in ustreznih partnerjev




Pokazati je treba, kako invalidi, njihove predstavniške organizacije in strokovnjaki za
dostopnost aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju in ohranjanju politik in pobud
mesta, usmerjenih v povečano dostopnost.
Prijavitelji morajo opisati tudi, kako si prizadevajo za ozaveščanje v zvezi z
dostopnostjo, in ali širijo, izmenjujejo ter delijo izkušnje in dobro prakso z drugimi
mesti na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni.

Postopek izbora
Izbor poteka v dveh fazah, ki obsega: a) predizbor na nacionalni ravni in nato še b) končni
izbor na evropski ravni.
a) Nacionalna žirija izbere največ tri mesta v svoji državi članici (tj. nacionalne kandidate).
b) Evropska žirija izmed vseh nacionalnih kandidatov izbere dobitnike prve, druge in tretje
nagrade.
Poleg tega bosta dve mesti prejeli posebno omembo, in sicer za 1) dostop do dela in 2)
dostopna pametna mesta. S posebno omembo „dostop do dela“ bodo nagrajena prizadevanja
mest, v katerih zavodi za zaposlovanje in pobude zasebnega sektorja zagotavljajo lažji dostop
do dela in informacij o delovnih mestih za invalide. Vaše mesto lahko predstavi pobude
skupaj s predstavniki zasebnega ali javnega sektorja, ki si prizadevajo za večje možnosti za
zaposlitev invalidov, zlasti z izboljšanjem dostopnosti na delovnih mestih ali prevoznih
sredstvih, s čimer se zagotovi dostopnost na vsakem delu poti od doma do delovnega mesta. S
posebno omembo „dostopna pametna mesta“ se bo podelilo priznanje mestom, ki si
prizadevajo biti „pametna“ na vključujoč način, zlasti z zagotavljanjem dostopnosti svojih
tehnologij, uporabniških vmesnikov in povezanih storitev za invalide v skladu s pristopom
„oblikovanje za vse“.
Evropska žirija sprejme odločitev na podlagi standardnega sklopa meril ocenjevanja s
čimer zagotovi doslednost, preglednost in enakopravnost v postopku.
Uporabljena merila in njihova vrednost so predstavljeni v spodnji preglednici. Prijavitelji, ki
na nacionalni ravni ne zberejo vsaj 60 točk, se ne morejo vključiti v natečaj na evropski ravni.
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