Premiul IRU Trofeul Orașului 2015

Regulament
1. Scop
Scopul Premiului acordat de IRU Orașului Prietenos Autocarelor (Trofeul Orașului)
este de a recunoaște și recompensa autoritățile municipale care implementează
politici favorabile turismului de grup cu autocarul și pentru a încuraja alte orașe să le
urmeze exemplul.
2. Cine poate candida la “Trofeul Orașului”?
La fiecare doi ani, fiecare asociație membră IRU în Consiliul de Transport persoane
(CTP) și alte organizații partenere, în special parteneri Smart Move, pot depune
candidatura pentru “Trofeul Orașului” a oricărui oraș care, în opinia lor, a implementat
politici care favoritzează în special turismul cu autocarul. Autoritățile municipale pot de
asemenea să aplice spontan. “Trofeul Orașului” nu poate fi acordat unei singure
autorități municipale mai mult de o dată la 5 ani.
3. Care sunt beneficiile candidaturii?
Evident, cel mai important avantaj pentru autoritățile locale care implementează politici
de creare a unor condiții favorabile autocarelor este creșterea numărului de turiști care
le vizitează orașul, precum și creșterea veniturilor din turism. Autoritățile locale care
prezintă o documentație asupra politicilor favorabile autocarelor și rezultatelor
economice nu numai că vor putea intra în competiția pentru “Trofeul orașului”, dar vor
avea și informațiile necesare pentru a explica și justifica politicile lor în fața
electoratului și a altor părți interesate.

Autoritățile locale premiate vor primi un “Trofeu al orașului” atractiv, care va fi
prezentat public de către Președintele IRU, în cadrul unui eveniment internațional.
Câștigătorul și toți candidații concurenți vor beneficia de o promovare extinsă din
partea IRU și a altor parteneri, inclusiv prin intermediul rețelei partenerilor Smart
Move.
“Trofeul orașului”, indicând anul în care a fost decernat premiul, va fi proprietatea
autorității locale câștigătoare, spre păstrare și afișare.
Autoritatea locală câștigătoare va avea, de asemenea, dreptul de folosire a mărcii
“Trofeul orașului”, cu indicarea anului în care a fost acordat premiul.
Numele și politicile orașului câștigător vor fi promovate de IRU, asociațiile naționale
membre și partenerii Smart Move.
În vederea participării la ceremonia de premiere, două persoane reprezentând orașul
câștigător vor avea asigurate bilete dus-întors și cazare pentru 2 nopți.

4. Cum se aplică
Candidații la “Trofeul orașului” trebuie să pregătească un dosar în limba
engleză, prezentând dovezi prin care pot demonstra juriului ce măsuri au adoptat și
beneficiile reale rezultante pentru orașul lor:
• O strategie coerentă pentru integrarea turismului la standarde ridicate de
calitate alături de alte interese;
• Consultarea cu părțile interesate, inclusiv cu sectorul operatorilor de autocare
turistice;
• Instrucțiuni și semne clare pentru șoferii de autocare turistice, inclusiv în limbi
străine;
• Detalii asupra facilităților create pentru turismul cu autocarul:
- capacitate adecvată (locuri de parcare, zone de debarcare)
- mecanisme corecte și transparente pentru managementul resurselor
limitate;
- proximitatea locurilor turistice cheie și a hotelurilor;
- măsuri speciale de acces la centrele orașelor (utilizarea liniilor de
autobuze, priorități și reguli de trafic);
- calitatea facilităților oferite (locuri de așteptare pentru șoferi, facilități de
verificare și pregătire a autocarelor, securitatea pasagerilor, șoferilor și
vehiculelor, treceri pietonale, rampe pentru scaunele cu rotile, etc.);
• Creșterea satisfacției vizitatorilor, măsurată prin sondaje;
• Creșterea numărului de vizitatori;
• Date de cuantificare a costurilor și beneficiilor rezultate în urma măsurilor
implementate;
• Comunicare eficace în câștigarea înțelegerii și sprijinului rezidenților;
• Soluții inovative în rezolvarea problemelor sau conflictelor de interese.
Dosarele de candidatură, precizând clar pe plic “IRU City Trophy 2015” (“Trofeul
orașului IRU 2015”) trebuie pregătite în Engleză și depuse la UNTRR, asociația

națională membră IRU (UNTRR, Str. Ienachita Vacarescu, nr. 60, Bucuresti 040157,
Sector 4, ROMANIA) înainte de 15.06.2015, pentru a fi eligibile pentru “Trofeul
orașului” acordat în a 2-a jumătate a aceluiași an, în cadrul unui eveniment
internațional de interes pentru industrie.
UNTRR va asigura depunerea aplicațiilor la Delegația Permanentă a IRU la UE Bruxelles în termenul specificat.
Fiecare dosar trebuie să precizeze numele, titlul, adresa, telefonul, faxul și emailul
unei persoane de contact, atât pentru autoritatea locală, cât și pentru asociația
membră IRU care depune dosarul.
5. Juriu
Dosarele de candidatură la Trofeul orașului IRU 2015 vor fi evaluate și clasificate de
juriu internațional, compus din lideri ai mediului de afaceri turistic și de călătorii,
organizații internaționale, consilii orășenești și profesioniști ai sectorului de transport
cu autocarul.
6. Procedura de evaluare
După nominalizări, juriul iunternațional se va reuni cel puțin o dată în iulie-august
pentru evaluarea dosarelor de candidatură depuse la IRU. Juriul poate determina 2
poziții câștigătoare și 2 poziții secunde în funcție de dimensiunea orașelor candidate.
Juriul poate solicita informații suplimentare de la autoritățile municipale ale orașelor
candidate înainte de a decide. Juriu va acorda “Trofeul Orașului” orașului al cărui
dosar prezintă credibil cele mai bune rezultate obținute, în relație cu politicile
favorabile autocarelor implementate.
7. Pentru contact:
Departamentul de Reprezentare Internă și Internațională al UNTRR vă stă la dispoziție
pentru informații suplimentare și asistență în vederea participării instituției
dumneavoastră la această competiție internațională.
Persoana de contact: Roxana Ilie – responsabil reprezentare.
Tel: 021-336.77.88/ Mobil: 0720.999.212
Email: roxana.ilie@untrr.ro

