Europska povelja o sigurnosti na cestama – Nagrade za izvrsnost u
sigurnosti na cestama

Smjernice za prijavu

Prije svega, hvala vam na predanosti poboljšanju sigurnosti na cestama te preuzimanju
odgovornosti i odgovornosti.Razmjena dobrih praksi, iskustva i stečenih iskustava
stupovi su Europske povelje o sigurnosti na cestama (Povelja) kao platforme znanja za
potporu izgradnji kapaciteta i širenju zajednice za sigurnost na cestama.
Svake godine Europska komisija i tim za povelje stupe u kontakt sa zajednicom za
sigurnost na cestama kako bi potaknuli da se ta dobra praksa dokumentira, podijeli i
proslavi nagradama za izvrsnost u sigurnosti na cestama.
Od 2021. taj poziv na podnošenje prijedloga snažno podupiru nacionalni predstavnici 27
država članica EU-a.Nacionalni releji također vam mogu pomoći u podnošenju prijave,
možete im se obratiti ovdje.
Glavni kriteriji koje tražimo u natječaju za izvrsnost u području sigurnosti na cestama su
sljedeći:
-

Inovativni pristup i kreativnost:U kojojmjeri vaša inicijativa dovodi do novih
pristupa i praksi?

-

Učinak:Možete li procijeniti učinak inicijative na lokalnoj, regionalnoj ili
nacionalnoj razini?

-

Prenosivost:Hoće li se inicijativom omogućiti prijenos, širenje ili primjena
rezultata, iskustva, znanja i dobre prakse u različitim razmjerima?

-

Vidljivost:Koliko je uspješno promicana i diseminirana inicijativa?

-

Kontinuitet:Postoji li plan za nastavak nekih aktivnosti u narednim godinama?

-

Mjerljivost:Može li se mjeriti utjecaj ili potencijalni uspjeh?

Pozivamo vas da opišite i dokumentirate u kojoj mjeri vaša prijava ispunjava prethodno
navedene kriterije tijekom podnošenja ponude.

Pojedinosti o podnositelju zahtjeva
Za Povelju i Europsku komisiju važno je u svojoj prijavi imati potrebne i točne podatke za
kontakt.Potrebni su nam vaši podaci za kontakt kako bismo mogli stupiti u kontakt s
vama ako bi nam bile potrebne dodatne informacije za povećanje kvalitete vaše prijave i
kako bismo vas obavijestili o ocjeni vaše prijave.Vaši podaci za kontakt koristit će se
samo za postupak prijave.Ako još niste član, registrirajte se ovdje jer možemo uzeti u
obzir samo članove za konačni uži izbor.

Zadovoljni smo podnescima na engleskom jeziku, ali dobro došli i na drugom jeziku EUa.

Uvjeti za sudjelovanje
Za dodjelu su prihvatljivi samo zahtjevi države članice EU-a, države članice EFTA-e
(Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska) ili države pristupnice (Albanije, Republike
Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske).Podnesci izvan jedne od tih zemalja i
dalje se mogu objaviti na web-mjestu Povelje kao vrijedna nadahnuća za druge, ali se
neće razmatrati za nagradu.Za podnošenje dobre prakse kliknite ovdje

Kontekst i ciljevi
U ovom dijelu obrasca za prijavu tražimo od vas da navedete/objasnite zašto ste odabrali
ciljeve svoje inicijative, ciljanu publiku i koji su drugi relevantni partneri ili organizacije
bili uključeni.To daje neke korisne uvide u razvoj vašeg akcijskog plana i može biti
zanimljiv izvor inspiracije za druge koji žele riješiti iste ili slične izazove i probleme u
području sigurnosti na cestama.

Sažetak
Sažetak vas poziva da ukratko opišete gdje vaš podnesak „čini razliku” na cesti i ističe se
kao jasan i inspirativan primjer za druge.Drugim riječima:zašto biste dobili nagradu za
izvrsnost u sigurnosti na cestama?
Potičemo vas da podnesete nove ili nedavne inicijative/dobre prakse, ali i pozdravljamo
novosti o postojećim inicijativama koje su još uvijek inovativne i koje ispunjavaju druge
navedene kriterije.

Pojedinosti
U ovom dijelu navedite kratak opis aktivnosti koje ste proveli u cilju poboljšanja
sigurnosti na cestama i razdoblja provedbe ove mjere.Ti podaci daju nam više
informacija o operativnom izvršenju vašeg podneska.

Mjerenje i praćenje
Važan dio akcijskog plana su mjerenje i praćenje kako bi se procijenio učinak i učinak
vaših mjera.Ta evaluacija može dovesti do moguće izmjene vaših mjera kako bi se
ostvario veći učinak i znatan pozitivan učinak na cestu, ali može vam pomoći i u
uvjeravanju drugih da podupru te mjere u okviru politike i resursa.
Ovaj dio obrasca za prijavu važan je i za ocjenjivačko povjerenstvo koje ocjenjuje prijave
za dodjelu nagrada.

Inovacije & prijenos znanja
Inovacije i prijenos znanja o vašoj dobroj praksi vrlo je važan za Povelju.Ti aspekti
povećavaju pozitivan učinak vaših postupaka i pomažu u daljnjem poboljšanju sigurnosti
na cestama.
Imati visok multiplikacijski potencijal također je važno istaknuti tijekom vaše prijave za
nagradu.Razmjena vaših iskustava i stečenih lekcija vrijedna je i cijenjena pomagačica za
povećanje sigurnosti na cestama s ciljem naših zajedničkih ciljeva Vision Zero.

Popratni materijali
Svi dodatni vizuali (fotografija, video itd.) ili linkovi na postove, web stranice ili online
račune su vrlo dobrodošli.Oni podržavaju prenosivost vašeg podneska.
Pozivamo vas da pogledate prethodne nagrađivane ponude objavljene na web-mjestu
Povelje.Možete ih upotrijebiti za inspiraciju i podršku pri podnošenju prijave.

Rokovi
Rok za podnošenje prijedloga je 15. rujna 2021.Povelja i nacionalni zastupnici 27
država članica EU-a dostupni su za svaku potporu kako bi vam olakšali podnošenje.
Dobitnici nagrada bit će obaviješteni u listopadu kako bi pripremili sudjelovanje i
sudjelovanje na svečanosti dodjele nagrada koja će se održati 18. studenoga 2021. u
Bruxellesu i putem interneta.

Podaci za kontakt

Služba za pomoć u zakupu:ersc-helpdesk@ricardo.com
Nacionalni releji:Kliknite ovdje

