Európai Közúti Biztonsági Charta – Kiválóság a közúti
közlekedésbiztonsági díjakban

Először is köszönöm, hogy elkötelezettek a közúti közlekedésbiztonság javítása, valamint
a felelősségvállalás és a felelősségvállalás iránt.A bevált gyakorlatok, az Ön tapasztalatai
és a levont tanulságok megosztása az Európai Közúti Biztonsági Charta (a továbbiakban:
Charta) mint tudásplatform pillérei közé tartozik a kapacitásépítés támogatása és a
közúti közlekedésbiztonsági közösség bővítése érdekében.
Az Európai Bizottság és a charta csapata minden évben megkeresi a közúti
közlekedésbiztonsági közösséget, hogy ösztönözze e bevált gyakorlat dokumentálását,
megosztását és megünneplését a Kiváló Közúti Biztonsági Díjjal.
2021 óta a 27 uniós tagállam nemzeti közvetítői határozottan támogatják ezt a pályázati
felhívást.A National Relays is támogathatja a beadványt, itt lehet felvenni velük a
kapcsolatot.
A Kiváló Közúti Biztonsági beadványban szereplő főbb kritériumok a következők:
-

Innovatív megközelítés és kreativitás:Milyen mértékben vezet az Ön
kezdeményezése új megközelítésekhez és gyakorlatokhoz?

-

Hatás:Meg tudja becsülni a kezdeményezés hatását helyi, regionális vagy
nemzeti szinten?

-

Átruházhatóság:Lehetővé teszi-e a kezdeményezés az eredmények,
tapasztalatok, ismeretek és bevált gyakorlatok más léptékű átadását, terjesztését
vagy alkalmazását?

-

Láthatóság:Milyen sikerrel népszerűsítették és terjesztették a kezdeményezést?

-

Folytonosság:Tervezik-e, hogy az elkövetkezendő években folytatódnak
bizonyos tevékenységek?

-

Mérhetőség:Mérhető-e a hatás vagy a potenciális siker?

Kérjük, írja le és dokumentálja, hogy pályázata milyen mértékben felel meg a fenti
kritériumoknak az odaítélés során.

A kérelmező adatai
A Charta és az Európai Bizottság számára fontos, hogy pályázatában szerepeljen a
szükséges és helyes kapcsolattartási információ.Szükségünk van az elérhetőségi
adataira, hogy újra kapcsolatba léphessünk Önnel, ha további információkra lenne
szükségünk a jelentkezés minőségének javítása és a benyújtás értékeléséről való
tájékoztatás érdekében.Az Ön kapcsolattartási adatait csak a jelentkezési folyamat során
használjuk fel.Ha Ön még nem tagja, kérjük, regisztráljon itt, mivel csak a végső
előválogatott listára vehetjük a tagokat.

Elégedettek vagyunk az angol nyelvű beadványokkal, de egy másik uniós nyelven is
szívesen fogadjuk a beadványokat.

Támogathatóság
Csak egy EU-tagállam, EFTA-tagállam (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) vagy
valamely csatlakozó állam (Albánia, Észak-macedón Köztársaság, Montenegró, Szerbia és
Törökország) pályázatai részesülhetnek díjban.Az ezen országok egyikén kívülről érkező
beadványok még mindig közzétehetők a Charta honlapján, mint mások számára értékes
inspirációt, de nem veszik figyelembe a díj odaítélését.A bevált gyakorlatok
benyújtásához kattintson ide

Háttér és célkitűzések
A jelentkezési lap ezen részében olyan háttéranyagot kérünk Öntől, amely
bemutatja/magyarázza, hogy miért választotta ki a kezdeményezés célkitűzéseit, a
célközönséget és azt, hogy milyen más érintett partnerek vagy szervezetek vettek
részt.Ez hasznos betekintést nyújt a cselekvési terv kidolgozásába, és érdekes
inspirációforrás lehet mások számára, akik azonos vagy hasonló közúti biztonsági
kihívásokkal és problémákkal kívánnak foglalkozni.

Összefoglalás
Az összefoglaló felkéri Önt, hogy röviden írja le, hogy az Ön beadványa hol „változtatja a
különbséget” az úton, és mások számára egyértelmű és inspiráló példaként szolgál.Más
szóval:miért kellene kitüntetést kapnia a közlekedésbiztonsági kiválóságért?
Arra biztatjuk Önt, hogy nyújtson be új vagy újabb kezdeményezéseket/bevált
gyakorlatokat, de üdvözöljük a még mindig innovatív és a felsorolt egyéb kritériumoknak
megfelelő meglévő kezdeményezésekről szóló frissítéseket is.

Részletek
Ebben a részben kérjük, ismertesse röviden az Ön által a közúti közlekedésbiztonság
javítása érdekében végrehajtott vagy végrehajtott intézkedés(eke)t és az
intézkedés(ek) végrehajtásának időtartamát.Ezek a részletek további információkkal
szolgálnak az Ön beadványának operatív végrehajtásáról.

Mérés és ellenőrzés
A cselekvési terv fontos része az Ön intézkedése(i) hatásának és hatásának értékelése
céljából végzett mérés és nyomon követés.Ez az értékelés az Ön intézkedésének
(intézkedéseinek) lehetséges módosításához vezethet annak érdekében, hogy nagyobb
hatást és jelentős pozitív hatást gyakoroljon az útra, de támogathatja Önt abban is, hogy
meggyőzzön másokat arról, hogy támogassák ezeket a fellépéseket a szakpolitikában és
az erőforrásokban.

A pályázati űrlapnak ez a része az értékelő bizottság számára is fontos, amely értékeli a
pályázatokat.

Innováció & tudásátadás
A bevált gyakorlatok innovációja és tudásátadása nagyon fontos a charta
szempontjából.Ezek a szempontok növelik az Ön intézkedéseinek pozitív hatását,
hozzájárulva a közúti biztonság további javításához.
A nagy multiplikátor potenciál is fontos kiemelni a pályázat során a díjat.Az Ön
tapasztalatainak és a levont tanulságoknak a cseréje értékes és nagyra értékelt segítője
a közúti biztonság növelésének, a Zéró jövőkép közös céljainak érdekében.

Támogató anyagok
Minden további vizuális (fotó, videó stb.) vagy linkek a hozzászólások, weboldalak vagy
online fiókok nagyon szívesen.Támogatják az Ön beadványának átvihetőségét.
Kérjük, tekintse meg a The Charter honlapján közzétett korábbi díjnyertes
pályázatokat.Felhasználhatja őket inspirációra és támogatásra a benyújtáshoz.

Határidők
A benyújtási határidő 2021. szeptember 15..Az Európai Unió 27 tagállamának chartája
és nemzeti reléi a benyújtás megkönnyítése érdekében bármilyen támogatást igénybe
vehetnek.
Októberben felvesszük a kapcsolatot a díjnyertesekkel, hogy előkészítsék részvételüket
és részvételüket a 2021. november 18-én Brüsszelben és online megrendezésre
kerülő díjátadó ünnepségen.

Kapcsolattartási adatok
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