Euroopa liiklusohutuse harta – Tipptasemel liiklusohutuse
auhinnad

Esitamise suunised

Esiteks tänan teid pühendumuse eest liiklusohutuse parandamisele ning vastutuse
võtmisele ja vastutuse võtmisele.Heade tavade, kogemuste ja õppetundide jagamine
moodustab Euroopa liiklusohutuse harta (edaspidi „harta“) kui teadmisteplatvormi
tugisambad, et toetada suutlikkuse suurendamist ja laiendada liiklusohutusega tegelevat
kogukonda.
Igal aastal pöörduvad Euroopa Komisjon ja harta meeskond liiklusohutuse kogukonna
poole, et julgustada seda head tava dokumenteerima, jagama ja tähistama liiklusohutuse
tipptaseme auhindadega.
Alates 2021. aastast on seda üleskutset tugevalt toetanud 27 ELi liikmesriigi riiklikud
teabekanalid.National Relays saab teid toetada ka teie esitamisega, nendega saab
ühendust võtta siin
Peamised kriteeriumid, mida me liiklusohutuse tipptaset käsitlevas esildises otsime, on
järgmised:
-

Uuenduslik lähenemisviis ja loovus:Mil määral toob teie algatus kaasa uusi
lähenemisviise ja tavasid?

-

Mõju:Kas oskate hinnata algatuse mõju kohalikul, piirkondlikul või riiklikul
tasandil?

-

Ülekantavus:Kas algatus võimaldab tulemuste, kogemuste, teadmiste ja heade
tavade edastamist, levitamist või kohaldamist erinevas ulatuses?

-

Nähtavus:Kui edukalt on algatust edendatud ja levitatud?

-

Järjepidevus:Kas lähiaastatel on kavas jätkata teatavaid tegevusi?

-

Mõõdetavus:Kas mõju või võimalikku edu on võimalik mõõta?

Kutsume Teid üles kirjeldama ja dokumenteerima, kui suures ulatuses vastab teie
esitatud pakkumus eespool nimetatud kriteeriumidele.

Taotleja andmed
Harta ja Euroopa Komisjoni jaoks on oluline, et teie taotluses oleksid vajalikud ja
korrektsed kontaktandmed.Meil on vaja Teie kontaktandmeid, et saaksime Teiega uuesti
ühendust võtta, kui meil on vaja lisateavet, et parandada teie taotluse kvaliteeti ja
teavitada Teid taotluse hindamisest.Teie kontaktandmeid kasutatakse ainult
taotlemiseks.Kui Te ei ole veel liige, siis palun registreerige end siin, sest lõpliku

nimekirja koostamisel saame arvesse võtta ainult liikmeid.
Meil on hea meel inglise keeles esitatud avalduste üle, kuid tervitame ka mõnes teises
ELi keeles esitatud avaldusi.

Abikõlblikkus
Auhinna saavad esitada ainult ELi liikmesriigi, EFTA liikmesriigi (Island, Liechtenstein,
Norra ja Šveits) või ühineva riigi (Albaania, Põhja-Makedoonia Vabariik, Montenegro,
Serbia ja Türgi) taotlused.Väljastpoolt neist riikidest pärinevaid esildisi saab siiski
avaldada harta veebisaidil kui teistele väärtuslikuks inspiratsiooniks, kuid neid ei võeta
arvesse auhinna saamiseks.Hea tava esitamiseks klõpsake siin

Taust ja eesmärgid
Esitamisvormi selles osas palume Teil esitada taustteave, mis näitab/selgitab, miks olete
valinud oma algatuse eesmärgid, sihtrühma ja millised muud asjaomased partnerid või
organisatsioonid olid kaasatud.See annab kasulikku teavet teie tegevuskava
väljatöötamiseks ja võib olla huvitav inspiratsiooniallikas teistele, kes soovivad lahendada
samu või sarnaseid liiklusohutusega seotud probleeme ja probleeme.

Kokkuvõte
Kokkuvõttes palutakse teil lühidalt kirjeldada, kus teie esitatud teave „vahetab“tee peal
ning paistab silma kui selge ja inspireeriv näide teistele.Teisisõnu:miks peaksite saama
liiklusohutuse tippauhinna?
Kutsume Teid üles esitama uusi või hiljutisi algatusi/hea tava, kuid tervitame ka
uuendusi olemasolevate algatuste kohta, mis on endiselt uuenduslikud ja vastavad
muudele loetletud kriteeriumidele.

Üksikasjad
Selles osas kirjeldage lühidalt meetmeid, mida te liiklusohutuse parandamiseks
rakendasite, ja meetme(te) rakendamise perioodi.Need üksikasjad annavad meile
rohkem teavet teie taotluse operatiivse täitmise kohta.

Mõõtmine ja järelevalve
Tegevuskava oluline osa on mõõtmine ja seire, et hinnata teie tegevuse mõju ja
mõju.See hindamine võib viia teie tegevuse võimaliku muutmiseni, et saavutada suurem
mõju ja märkimisväärne positiivne mõju teedele, kuid see võib samuti aidata teil veenda
teisi neid meetmeid poliitikas ja ressurssides toetama.
Taotlusvormi see osa on oluline ka hindamiskomisjoni jaoks, kes hindab auhinnataotlusi.

Innovatsioon & teadmussiire
Teie heade tavade innovatsioon ja teadmussiire on harta jaoks väga oluline.Need
aspektid suurendavad teie tegevuse positiivset mõju, aidates liiklusohutust veelgi
parandada.
Suure paljunduspotentsiaali omamine on oluline ka auhinna taotlemisel
esiletõstmiseks.Teie kogemuste ja õppetundide vahetamine on väärtuslik ja kõrgelt
hinnatud vahend liiklusohutuse suurendamiseks, et saavutada meie ühised eesmärgid
„Vision Zero“.

Abimaterjalid
Kõik täiendavad visuaalid (foto, video jne) või lingid postitustele, veebilehtedele või
veebikontodele on väga teretulnud.Need toetavad teie esildise ülekantavust.
Kutsume Teid tutvuma varasemate auhinnatud avaldustega, mis on avaldatud harta
veebisaidil.Võite kasutada neid inspiratsiooni ja toetust oma esitamise.

Ajakavad
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. september 2021.ELi 27 liikmesriigi harta ja riiklikud
teabekanalid on kättesaadavad mis tahes toetuse saamiseks, et hõlbustada teie
esitamist.
Auhinna võitjatega võetakse ühendust oktoobris, et valmistada ette nende osalemine ja
osalemine auhinnatseremoonial, mis toimub 18. novembril 2021 Brüsselis ja veebis.

Kontaktandmed

Harta kasutajatugi:ersc-helpdesk@ricardo.com
Riiklikud teabekanalid:Kliki siia

