Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen peruskirja –
Erinomainen

liikenneturvallisuuspalkintojen hakuohjeet

Ensinnäkin kiitän teitä sitoutumisestanne liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä
omistajuuden ja vastuun ottamiseen.Hyvien käytäntöjen, kokemusten ja saatujen
kokemusten jakaminen muodostavat tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen peruskirjan
(peruskirja) pilareina tietofoorumina, jolla tuetaan valmiuksien kehittämistä ja
laajennetaan tieliikenneturvallisuusyhteisöä.
Euroopan komissio ja peruskirjaa käsittelevä tiimi ottavat vuosittain yhteyttä
liikenneturvallisuusyhteisöön kannustaakseen tätä hyvää käytäntöä dokumentoimaan,
jakamaan ja juhlimaan tieliikenneturvallisuuden huippuosaamispalkinnolla.
Vuodesta 2021 lähtien EU:n 27 jäsenvaltion kansalliset tiedotuspisteet ovat tukeneet
voimakkaasti tätä ehdotuspyyntöä.Kansalliset yhteyspisteet voivat myös tukea sinua
toimittamassasi hakemuksessa, niihin voi ottaa yhteyttä täällä
Tärkeimmät kriteerit, joita etsimme tieliikenneturvallisuuden huippuosaamisesta, ovat
seuraavat:
-

Innovatiivinen lähestymistapa ja luovuus:Missä määrin aloitteenne johtaa
uusiin lähestymistapoihin ja käytäntöihin?

-

Vaikutus:Voitteko arvioida aloitteen vaikutuksia paikallisella, alueellisella tai
kansallisella tasolla?

-

Siirrettävyys:Mahdollistaako aloite tulosten, kokemusten, tietämyksen ja hyvien
käytäntöjen siirtämisen, levittämisen tai soveltamisen eri mittakaavassa?

-

Näkyvyys:Kuinka menestyksekkäästi aloitetta on edistetty ja levitetty?

-

Jatkuvuus:Onko suunnitteilla jatkaa joitakin toimia tulevina vuosina?

-

Mitattavuus:Voidaanko vaikutusta tai mahdollista onnistumista mitata?

Pyydämme sinua kuvailemaan ja dokumentoimaan, missä määrin tarjouksenne täyttää
edellä mainitut kriteerit.

Hakijan tiedot
Peruskirjan ja Euroopan komission kannalta on tärkeää, että hakemuksesi sisältää
tarvittavat ja oikeat yhteystiedot.Tarvitsemme yhteystietonne, jotta voimme ottaa
sinuun yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksenne laadun parantamiseksi ja
hakemuksenne arvioinnista.Yhteystietojasi käytetään vain hakuprosessissa.Jos et ole
vielä jäsen, ilmoittaudu tähän, sillä voimme ottaa huomioon vain lopullisen

ehdokaslistan.
Olemme tyytyväisiä englanninkielisiin huomautuksiin, mutta tervetulleina myös toisella
EU-kielellä.

Tukikelpoisuus
Ainoastaan jonkin EU:n jäsenvaltion, EFTAn jäsenvaltion (Islanti, Liechtenstein, Norja ja
Sveitsi) tai liittymisneuvotteluja käyvän valtion (Albania, Pohjois-Makedonian tasavalta,
Montenegro, Serbia ja Turkki) hakemukset ovat tukikelpoisia.Jonkin edellä mainitun
maan ulkopuolisia tahoja voidaan edelleen julkaista perusoikeuskirjan verkkosivustolla
arvokkaana inspiraationa muille, mutta niitä ei harkita palkinnon myöntämiseksi.Jos
haluat lähettää hyvän käytännön klikkaa tästä

Tausta ja tavoitteet
Hakulomakkeen tässä osassa pyydetään taustatietoja, joista käy ilmi, miksi olet valinnut
aloitteen tavoitteet, kohdeyleisö ja muut asianomaiset kumppanit tai organisaatiot.Tämä
antaa hyödyllisiä näkemyksiä toimintasuunnitelman kehittämisestä ja voi olla
mielenkiintoinen inspiraation lähde muille, jotka haluavat vastata samoihin tai
samankaltaisiin liikenneturvallisuushaasteisiin ja -ongelmiin.

Tiivistelmä
Tiivistelmässä pyydetään teitä kuvailemaan lyhyesti, missä pyynnössänne ”tekee eroa”
tieliikenteessä ja erottuu selkeänä ja inspiroivana esimerkkinä muille.Toisin sanoen:miksi
saisit liikenneturvallisuuden huippuosaamisen palkinnon?
Kehotamme Teitä esittämään uusia tai viimeaikaisia aloitteita/hyviä käytäntöjä, mutta
toivotamme myös tervetulleiksi ajantasaisia tietoja olemassa olevista aloitteista, jotka
ovat edelleen innovatiivisia ja täyttävät muut luetellut kriteerit.

Yksityiskohtaiset tiedot
Tässä
osassa
kuvailkaa
lyhyesti
liikenneturvallisuuden
parantamiseksi
toteutettuja/toteuttamianne toimia ja näiden toimien toteutusaikaa.Nämä tiedot
antavat meille lisätietoja lähettämisesi operatiivisesta toteutuksesta.

Mittaus ja seuranta
Tärkeä osa toimintasuunnitelmaa on mittaaminen ja seuranta toimien vaikutusten ja
vaikutusten arvioimiseksi.Tämä arviointi voi johtaa toiminnan mahdolliseen
muuttamiseen, jotta sillä olisi suurempi vaikutus ja merkittävä myönteinen vaikutus
tiellä, mutta se voi myös auttaa sinua vakuuttamaan muut tukemaan näitä toimia
politiikassa ja resursseissa.
Tämä osa hakulomakkeesta on tärkeä myös arviointilautakunnalle, joka arvioi palkintoja

koskevia ehdotuksia.

Innovaatiot & tietämyksen siirto
Innovaatiot ja hyvien käytäntöjen tietämyksen siirto ovat perusoikeuskirjan kannalta
erittäin tärkeitä.Nämä seikat lisäävät toimien myönteistä vaikutusta ja auttavat
parantamaan liikenneturvallisuutta entisestään.
Suuri kerroinpotentiaali on myös tärkeää korostaa palkinnon hakemisen
aikana.Kokemusten ja saatujen kokemusten vaihto on arvokas ja arvostettu välittäjä
liikenneturvallisuuden parantamiseksi yhteisten Vision Zero -tavoitteidemme mukaisesti.

Tukimateriaali
Kaikki muut visuaaliset (kuvat, videot jne.) tai linkit viestiin, verkkosivuille tai
verkkotileille ovat erittäin tervetulleita.Ne tukevat ilmoituksenne siirrettävyyttä.
Pyydämme tutustumaan aiempiin palkintoihin, jotka on julkaistu perusoikeuskirjan
verkkosivustolla.Voit käyttää niitä inspiraation ja tuen lähettämisen.

Aikataulut
Hakemusten jättämisen määräaika on 15 päivänä syyskuuta 2021.EU:n 27
jäsenvaltion peruskirja ja kansalliset yhteyspisteet ovat käytettävissä, jotta niiden
lähettäminen olisi helpompaa.
Palkinnonsaajiin otetaan yhteyttä lokakuussa valmistellakseen osallistumistaan ja
osallistumistaan palkintoseremoniaan, joka pidetään Brysselissä 18. marraskuuta 2021
ja verkossa.

Yhteystiedot

Peruskirjan neuvontapalvelu:ersc-helpdesk@ricardo.com
Kansalliset tiedotuspisteet:Klikkaa tästä

