Europos kelių eismo saugumo chartija - kelių saugumo
apdovanojimų kompetencija
Pateikimo gairės
Visų pirma dėkoju už įsipareigojimą gerinti kelių eismo saugumą ir prisiimti atsakomybę
bei atsakomybę.Dalijimasis savo gerąja patirtimi, patirtimi ir išmoktomis pamokomis yra
Europos kelių eismo saugos chartijos (toliau – Chartija) kaip žinių platformos ramsčiai,
kuriais siekiama remti gebėjimų stiprinimą ir plėsti kelių eismo saugos bendruomenę.
Kiekvienais metais Europos Komisija ir Chartijos komanda susisiekia su kelių eismo
saugos bendruomene, kad paskatintų šią gerąją praktiką dokumentuoti, dalytis ir
sulaukti apdovanojimų už kelių eismo saugumą.
Nuo 2021 m. šiam kvietimui teikti paraiškas tvirtai pritaria 27 ES valstybių narių
nacionaliniai informacijos centrai.Nacionaliniai informacijos centrai taip pat gali padėti
jums pateikti jūsų duomenis, su jais galima susisiekti čia.
Pagrindiniai kriterijai, kurių ieškome pateikdami informaciją apie kelių eismo saugumą,
yra šie:
-

Novatoriškas požiūris ir kūrybiškumas:Kokiu mastu jūsų iniciatyva lemia
naujus metodus ir praktiką?

-

Poveikis:Ar galite įvertinti iniciatyvos poveikį vietos, regionų ar nacionaliniu
lygmeniu?

-

Perkeliamumas:Ar iniciatyva leis perduoti, skleisti ar taikyti rezultatus, patirtį,
žinias ir gerąją praktiką kitu mastu?

-

Matomumas:Kaip sėkmingai ši iniciatyva buvo propaguojama ir skleidžiama?

-

Tęstinumas:Ar planuojama tęsti tam tikrą veiklą ateinančiais metais?

-

Išmatuojamumas:Ar galima įvertinti poveikį arba galimą sėkmę?

Prašome aprašyti ir dokumentuoti, kiek jūsų paraiška atitinka pirmiau nurodytus
kriterijus teikiant paraišką.

Išsami informacija apie pareiškėją
Dėl Chartijos ir Europos Komisijos svarbu, kad jūsų paraiškoje būtų pateikta būtina ir
teisinga kontaktinė informacija.Mums reikia jūsų kontaktinių duomenų, kad galėtume su
Jumis susisiekti, jei mums reikėtų papildomos informacijos, kad pagerintume jūsų
paraiškos kokybę ir informuotume jus apie jūsų paraiškos vertinimą.Jūsų kontaktinė
informacija bus naudojama tik paraiškų teikimo procese.Jei dar nesate narys, prašome
užsiregistruoti čia, nes mes galime laikyti narius tik galutiniame sąraše.
Džiaugiamės, kad pateikta informacija anglų kalba, tačiau laukiame pasiūlymų ir kita ES
kalba.

Tinkamumas finansuoti
Apdovanojimas gali būti skiriamas tik ES valstybės narės, ELPA valstybės narės
(Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos) arba narystės siekiančios valstybės
(Albanijos, Šiaurės Makedonijos Respublikos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos)
paraiškoms.Už vienos iš šių šalių ribų pateikti dokumentai vis dar gali būti skelbiami
Chartijos interneto svetainėje kaip vertingas įkvėpimo šaltinis kitoms šalims, tačiau jie
nebus svarstomi apdovanojimui gauti.Jei norite pateikti gerąją patirtį, spustelėkite čia

Aplinkybės ir tikslai
Šioje paraiškos formos dalyje prašome pateikti tam tikrą informaciją, kuri
parodytų/paaiškintų, kodėl pasirinkote savo iniciatyvos tikslus, tikslinę auditoriją ir kitus
susijusius partnerius ar organizacijas.Tai suteikia naudingų įžvalgų apie jūsų veiksmų
plano rengimą ir gali būti įdomus įkvėpimo šaltinis kitiems, norintiems spręsti tas pačias
ar panašias kelių eismo saugos problemas ir problemas.

Santrauka
Santraukoje galite trumpai apibūdinti, kur jūsų pateikta informacija „padaro skirtumą“
kelyje ir išsiskiria kaip aiškus ir įkvepiantis pavyzdys kitiems.Kitaip tariant:kodėl
turėtumėte gauti apdovanojimą už kompetenciją kelių eismo saugumo srityje?
Raginame pateikti naujas ar naujausias iniciatyvas ir (arba) gerąją patirtį, tačiau taip pat
sveikiname naujausią informaciją apie esamas iniciatyvas, kurios vis dar yra novatoriškos
ir atitinka kitus išvardytus kriterijus.

Išsami informacija
Šioje dalyje trumpai apibūdinkite veiksmus, kuriuos atlikote, siekdami pagerinti kelių
eismo saugumą, ir nurodykite šio (-ių) veiksmo (-ų) įgyvendinimo laikotarpį.Šie
duomenys suteikia mums daugiau informacijos apie operatyvų jūsų pateiktos
informacijos vykdymą.

Matavimas ir stebėsena
Svarbi veiksmų plano dalis yra jūsų veiksmo (-ų) poveikio ir poveikio vertinimas ir
stebėsena.Šis vertinimas gali lemti galimą jūsų veiksmo (-ų) pakeitimą, kad būtų
pasiektas didesnis poveikis ir didelis teigiamas poveikis kelyje, tačiau jis taip pat gali
padėti įtikinti kitus remti šiuos veiksmus politikos ir išteklių srityse.
Ši paraiškos formos dalis taip pat svarbi vertinimo komisijai, kuri vertina paraiškas dėl
apdovanojimų.

Inovacijos ir žinių perdavimas
Chartijai labai svarbu diegti naujoves ir perduoti žinias apie jūsų gerąją praktiką.Šie
aspektai didina jūsų veiksmų teigiamą poveikį ir padeda toliau gerinti kelių eismo
saugumą.
Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į didelį multiplikatoriaus potencialą teikiant paraišką dėl
apdovanojimo.Keitimasis savo patirtimi ir išmoktomis pamokomis yra vertingas ir labai
vertinamas pagalbininkas didinti kelių eismo saugumą, siekiant mūsų bendrų „Vision
Zero“ tikslų.

Pagalbinė medžiaga
Labai laukiami bet kokie papildomi vaizdai (nuotraukos, vaizdo įrašai ir kt.) arba
nuorodos į pranešimus, tinklalapius ar internetines sąskaitas.Jie palaiko jūsų pateiktos
informacijos perkeliamumą.
Kviečiame pažvelgti į ankstesnius apdovanojimus pelniusius pareiškimus, paskelbtus
Chartijos interneto svetainėje.Galite juos panaudoti įkvėpimo ir paramos savo pateikimui.

Terminai
Paraiškų pateikimo terminas — 2021 m. rugsėjo 15 d.27 ES valstybių narių Chartija ir
nacionaliniai reguliatoriai gali padėti pateikti dokumentus.
Su apdovanojimų nugalėtojais bus susisiekta spalio mėn., kad jie pasirengtų dalyvauti
apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks 2021 m. lapkričio 18 d. Briuselyje ir internetu.

Kontaktinė informacija

Chartijos pagalbos tarnyba:ersc-helpdesk@ricardo.com
Nacionaliniai informacijos centrai:Spauskite čia

