European Road Safety Charter – Excellence in Road Safety Awards
Indsendelsesretningslinjer

Først og fremmest tak for Deres engagement i at forbedre trafiksikkerheden og tage
ejerskab og ansvar.Udveksling af god praksis, erfaringer og erfaringer udgør søjlerne i
det europæiske charter om trafiksikkerhed (chartret) som en vidensplatform, der skal
støtte kapacitetsopbygning og udvide trafiksikkerhedsfællesskabet.
Hvert år rækker Europa-Kommissionen og charterholdet ud til
trafiksikkerhedsfællesskabet for at tilskynde til, at denne gode praksis dokumenteres,
deles og fejres med Excellence in Road Safety Awards.
Siden 2021 har denne indkaldelse af ansøgninger været stærkt støttet af de nationale
relæer i de 27 EU-medlemsstater.De nationale relæer kan også støtte dig med din
indsendelse, de kan kontaktes her
De vigtigste kriterier, vi søger i en Excellence in Road Safety submission, er:
-

Innovativ tilgang og kreativitet:Hvad fører dit initiativ til nye tilgange og
praksisser til?

-

Virkning:Kan De vurdere virkningen af initiativet på lokalt, regionalt eller
nationalt plan?

-

Overførbarhed:Vil initiativet muliggøre overførsel, formidling eller anvendelse af
resultater, erfaringer, viden og god praksis i et andet omfang?

-

Synlighed:Hvor vellykket er initiativet blevet fremmet og formidlet?

-

Kontinuitet:Er der planer om at fortsætte nogle aktiviteter i de kommende år?

-

Målbarhed:Kan virkningen eller den potentielle succes måles?

Vi inviterer dig til at beskrive og dokumentere, i hvilket omfang din ansøgning opfylder
kriterierne ovenfor under din ansøgning.

Oplysninger om ansøgeren
For chartret og Europa-Kommissionen er det vigtigt at have de nødvendige og korrekte
kontaktoplysninger i din ansøgning.Vi har brug for dine kontaktoplysninger, så vi kan
komme i kontakt med dig igen, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at øge
kvaliteten af din ansøgning og informere dig om evalueringen af din ansøgning.Dine
kontaktoplysninger vil kun blive brugt til ansøgningsprocessen.Hvis du ikke er medlem
endnu, bedes du tilmelde dig her, da vi kun kan overveje medlemmer til den endelige
korte liste.
Vi er glade for indlæg på engelsk, men også velkomne indlæg på et andet EU-sprog.

Støtteberettigelse
Kun ansøgninger fra en EU-medlemsstat, en EFTA-medlemsstat (Island, Liechtenstein,
Norge og Schweiz) eller en tiltrædelsesstat (Albanien, Republikken Nordmakedonien,
Montenegro, Serbien og Tyrkiet) er berettiget til en tildeling.Indlæg fra lande uden for et
af disse lande kan stadig offentliggøres på chartrets websted som en værdifuld
inspiration for andre, men vil ikke blive overvejet til en pris.For at indsende en god
praksis klik her

Baggrund og målsætninger
I denne del af ansøgningsskemaet beder vi dig om en baggrund, der viser/forklarer,
hvorfor du har valgt målene for dit initiativ, målgruppen og hvilke andre relevante
partnere eller organisationer, der har været involveret.Dette giver nogle nyttige indblik i
udviklingen af din handlingsplan og kan være en interessant inspirationskilde for andre,
der ønsker at tage de samme eller lignende trafiksikkerhedsmæssige udfordringer og
problemer op.

Resumé
Resuméet opfordrer dig til kort at beskrive, hvor din indsendelse "gør forskellen" på
vejen og skiller sig ud som et klart og inspirerende eksempel for andre.Med andre
ord:hvorfor skal du modtage en pris for fremragende trafiksikkerhed?
Vi opfordrer dig til at indsende nye eller nylige initiativer/god praksis, men også
velkommen opdateringer om eksisterende initiativer, der stadig er innovative og opfylder
de andre kriterier, der er anført.

Nærmere oplysninger
I denne del gives en kort beskrivelse af de foranstaltninger, som De har gennemført
eller er i færd med at gennemføre for at forbedre færdselssikkerheden og
gennemførelsesperioden for disse foranstaltninger.Disse detaljer giver os mere
information om den operationelle udførelse af din indsendelse.

Måling og overvågning
En vigtig del af en handlingsplan er måling og overvågning for at vurdere effekten og
virkningen af dine handlinger.Denne evaluering kan føre til en mulig ændring af dine
handlinger for at skabe en større effekt og betydelig positiv indvirkning på vejen, men
den kan også støtte dig i at overbevise andre om at støtte disse tiltag i politik og
ressourcer.
Denne del af ansøgningsskemaet er også vigtig for det evalueringspanel, der vurderer
ansøgningerne til tildelingerne.

Innovation & overførsel af viden
Innovation og videnoverførsel af Deres gode praksis er meget vigtig for chartret.Disse
aspekter øger den positive virkning af Deres handlinger og bidrager til at forbedre
trafiksikkerheden yderligere.
At have et højt multiplikatorpotentiale er også vigtigt at fremhæve under din ansøgning
om en pris.Udvekslingen af dine erfaringer og de erfaringer, du har lært, er en værdifuld
og meget værdsat facilitator til at øge trafiksikkerheden med henblik på vores fælles mål
for Vision Zero.

Støttemateriale
Eventuelle yderligere visuals (foto, video osv) eller links til indlæg, websider eller online
konti er meget velkomne.De understøtter overførsel af din indsendelse.
Vi inviterer dig til at tage et kig på de tidligere prisvindende indlæg, der er offentliggjort
på The Charters hjemmeside.Du kan bruge dem til inspiration og støtte til din
indsendelse.

Tidsplaner
Fristen for indsendelser er den 15. september 2021.Chartret og de nationale relæer i
de 27 EU-medlemsstater er til rådighed for enhver støtte for at lette din indsendelse.
Prisvindere vil blive kontaktet i oktober for at forberede deres deltagelse og deltagelse i
prisuddelingen, der vil blive afholdt den 18. november 2021 i Bruxelles og online.

Kontaktoplysninger

Charter helpdesk: ersc-helpdesk@ricardo.com
Nationale Rela

ys: Klik her

