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SPOROČILO ZA JAVNOST

Začetek natečaja za nagrado Access●City
Evropska komisija poziva vse v državah članicah k udeležbi
Bruselj, 28. julij 2010 – Evropska komisija je danes objavila začetek zbiranja prijav za nagrado
„Access●City”, prvo evropsko nagrado za dostopna mesta. S to nagrado, ki bo podeljena vsako leto,
želijo izpostaviti evropska mesta, ki si z učinkovitimi, inovativnimi in trajnostnimi ukrepi prizadevajo
izboljšati dostopnost za invalidne osebe. Nagradili in prikazali bodo najbolj uspešne pobude, ki
omogočajo invalidnim osebam neovirano vključenost v družbo. Boljša dostopnost pozitivno vpliva na
gospodarske in socialne vidike mest, še zlasti v starajoči se družbi.
„Invalidne osebe morajo imeti neoviran dostop do infrastrukture in storitev, da lahko uveljavljajo svoje pravice in
se vključujejo v družbo,” je izjavila podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding, komisarka za
pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo. „Z nagrado želimo osveščati ljudi o nujnosti omogočanja dostopa
invalidom v mestih ter počastiti tiste, ki so na tem področju naredili največ.”
Približno 80 milijonov Evropejcev je invalidnih. 16 % od teh je delovno sposobnih, skoraj 70 % pa je starejših od
60 let. Ker je invalidnost tako tesno povezana s staranjem, je zelo verjetno, da bo ta na določeni točki življenja
doletela vsakogar. Dostopnost je zato ključni element politike Evropske unije o invalidnosti.
Dostopnost do javnih ustanov, prevoza, informacij in komunikacij, vključno s tehnologijo, je ključnega pomena
za zagotavljanje trajnostnih gospodarskih in socialnih ugodnosti na dolgoročni ravni. Poleg tega bo v skladu s
konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov dostopnost ostala jedro nove strategije EU o invalidnosti za
obdobje 2010–2020.
Mestne oblasti pozivamo, da se prijavijo do 23. septembra 2010. Izbor bo potekal v dveh fazah, in sicer bo
predizboru na nacionalni ravni sledil končni izbor na evropski ravni. Na evropski ravni natečaja bodo izbrani
finalisti, ki se bodo udeležili slavnostne podelitve v Bruslju, ki bo sovpadala s konferenco ob Evropskem dnevu
invalidov od 2. do 3. decembra 2010.
Izpolnjevanje pogojev
K prijavi vabimo mestne oblasti iz vseh 27 držav članic EU. Sodelujoča mesta morajo imeti najmanj 50.000
prebivalcev. Vendar pa bodo v majhnih državah članicah lahko sodelovala tudi urbana območja, ki jih bo
sestavljalo več mest, vendar pa morajo ta območja imeti najmanj 50.000 prebivalcev. Pobude so morale biti
uvedene v preteklih petih letih.
O nagradi
Zmagovalec natečaja bo dobil naziv „Prejemnik nagrade Access●City leta 2011”. Prijave iz vsake države bo
pregledala nacionalna žirija, zmagovalca pa bo izbrala evropska žirija.

Generalni direktorat za zaposlovanje,
socialne zadeve in enake možnosti

Evropska komisija

Evropski prvak za dostopna mesta
Poleg tega pa bo uvedena še ena nagrada. Nagrada „Evropski prvak za dostopna mesta” bo podeljena mreži
mest ali organizacij, ki so v letu 2010 dosegla izjemne rezultate na področju dostopnosti v urbanem okolju. Izbor
bo opravila evropska žirija.
Z drugo nagrado bo nagrajeno delo mreže ali organizacije, ki bo lahko dokazala vpliv na izboljšave dostopnosti
v mestih in/ali na vključenost mestnih oblasti pri doseganju tega. Zmagovalec bo prav tako moral dokazati
trajnost pobud ter zavezanost k takemu ravnanju tudi v prihodnje v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo.
Kako se prijaviti?
Prijaviti se je treba do 23. septembra v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku s prijavnimi obrazci, ki so
dostopni na www.accesscityaward.eu. Za nagrado „Evropski prvak za dostopna mesta” se lahko prijavite le v
angleškem jeziku. Udeležence prosimo, da podajo podrobnosti in dokaze izvedenih dejavnosti. Dodatne
podrobnosti so na voljo na www.accesscityaward.eu.

Dodatne podrobnosti so na voljo na www.accesscityaward.eu.
Panevropske informacije za medije:
Za nadaljnje informacije ali gradivo za medije stopite v stik z: Bianco Balcos, Ketchum Pleon na telefonski številki +32 2 550 00 56
ali po elektronski pošti bianca.balcos@ketchumpleon.com
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