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 Reguli de participare și înscriere  

 
Criterii de eligibilitate  

 
• Entitatea care trimite candidatura trebuie să fie o autoritate de guvernare a unui oraș cu peste 50 

000 de locuitori dintr-un stat membru al UE. În statele membre cu mai puțin de două astfel de 

orașe, pot participa și zonele urbane alcătuite din două sau mai multe orașe dacă populația lor 

combinată depășește 50 000 de locuitori.  

• Candidaturile trebuie trimise, de preferință, în limba engleză, însă sunt acceptate și în limbile 

franceză sau germană.  

• Candidaturile trebuie depuse prin completarea și trimiterea formularului de candidatură online 

până la termenul-limită de 10 septembrie 2014, ora 24:00 (ora Bruxelles-ului).  

 

Criterii de evaluare  

 
1. Sfera acțiunilor  

 

• Candidații trebuie să ofere o descriere a acțiunilor, a politicilor și a inițiativelor – deja 

implementate sau aflate în stadiul de planificare – în toate cele patru domenii-cheie ale 

accesibilității:  

 

- zona intravilană și spațiile publice;  

- transport și infrastructuri conexe;  

- informare și comunicare, inclusiv tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC);  

- facilități și servicii publice.  

 

• Pentru a fi admisă, entitatea candidată trebuie să demonstreze o abordare coerentă a 

accesibilității în toate cele patru domenii, precum și o viziune ambițioasă pentru viitor în ceea ce 

privește abordarea accesibilității în orașul respectiv.  

 

2. Asumarea, nivelul de angajament  

 

• Candidații trebuie să evidențieze structurile sau cadrul instituit în administrația orașului pentru 

implementarea acțiunilor vizând accesibilitatea.  

• Candidaturile trebuie să demonstreze că acțiunile implementate sau planificate fac parte dintr-o 

strategie coerentă sau un cadru de politici, mai degrabă decât proiecte ad-hoc.  

• Strategia privind accesibilitatea trebuie integrată în politicile și reglementările orașului.  

• Trebuie să se poată remarca un angajament/o declarație politic(ă) la un nivel înalt de 

responsabilitate.  

• Trebuie să se ofere informații despre resursele adecvate (personal, buget etc.) alocate pentru 

implementarea acestor politici. 
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• Considerațiile referitoare la costurile accesibilității trebuie combinate cu o evaluare a 

beneficiilor preconizate.  

 

3. Impactul  

 

• Politicile/inițiativele orașului trebuie să aibă un impact pozitiv demonstrabil asupra vieții de zi 
cu zi a persoanelor cu dizabilități și asupra calității vieții din oraș în ansamblu.  

• Trebuie să se ofere exemple de inițiative axate, la bază, pe persoanele cu dizabilități, explicând 
modul în care aduc beneficii populației în ansamblu, dacă acest lucru este relevant.  

• Candidații trebuie să includă date calitative și cantitative în sprijinul succeselor afirmate și să 
ofere exemple concrete.  

• Politicile și inițiativele planificate vor fi evaluate în ceea ce privește coerența și impactul 

potențial.  

 

4. Calitatea și sustenabilitatea rezultatelor 

  

• Candidații vor trebui să explice ce structuri, mecanisme și procese au fost instituite pentru a 

asigura calitatea și sustenabilitatea rezultatelor obținute.  

• Calitatea rezultatelor este reprezentată de îmbunătățirile aduse nivelului de accesibilitate și de 

conformitatea cu standardele și legislația.  

• Obținerea unor rezultate sustenabile necesită eforturi continue, asigurarea resurselor necesare și 

instituirea unei structuri solide; mecanismele de evaluare și monitorizare (pentru verificări 

periodice, notificarea și remedierea problemelor, gestionarea reclamațiilor etc.) sunt esențiale 

pentru evaluarea succesului.  

 

5. Implicarea persoanelor cu dizabilități și a partenerilor relevanți  

 

• Implicarea activă și clară a persoanelor cu dizabilități, a organizațiilor care le reprezintă și a 

experților în domeniul accesibilității trebuie demonstrată în planificarea, implementarea și 

menținerea politicilor și inițiativelor orașului menite să sporească accesibilitatea.  

• De asemenea, candidații trebuie să arate cum realizează conștientizarea cu privire la 

accesibilitate, precum și dacă și cum diseminează și fac schimb de experiență și bune practici cu 

alte orașe la nivel local, regional, național și/sau european. 

 



3 
 

Procesul de selecție  
 

Selecția are loc în două etape, existând a) o preselecție la nivel național urmată de b) o selecție 

finală la nivel european.  

 

a) Juriile naționale selectează maximum trei orașe dintr-un stat membru (denumite candidați 

naționali).  

 

b) Dintre candidații naționali preselectați, juriul european selectează câștigătorii premiului întâi, 

doi și trei.  

 

În plus, unele orașe pot fi selectate pentru a primi o mențiune specială pentru rezultate și succese 

notabile într-un domeniu specific al accesibilității. Mențiunile speciale pot fi acordate de juriul 

european la recomandarea juriilor naționale.  

Juriul european își bazează decizia pe un set standard de criterii de evaluare pentru a garanta 

consecvența, transparența și echitatea procesului de selecție.  

 

Criteriile utilizate și ponderea aferentă sunt menționate în tabelul de mai jos. Candidații care nu 

obțin cel puțin 60 de puncte la nivel național nu pot fi admiși la nivelul european al competiției. 

 

 

Criteriu 
Nr. maxim de 

puncte 

1. Sfera acțiunilor 20 

2. Asumarea, nivelul de angajament 20 

3. Impactul 20 

4. Calitatea și sustenabilitatea rezultatelor 20 

5. Implicarea persoanelor cu dizabilități și 
a partenerilor relevanți 

20 

TOTAL  100  

 


