Europees handvest voor verkeersveiligheid – Uitmuntendheid in
Verkeersveiligheidsprijzen Inzendingsrichtsnoeren

Allereerst dank u voor uw inzet om de verkeersveiligheid te verbeteren en eigenaarschap
en verantwoordelijkheid te nemen.Het delen van uw goede praktijken, uw ervaringen en
geleerde lessen vormen de pijlers van het Europees handvest voor verkeersveiligheid
(het Handvest) als kennisplatform, om capaciteitsopbouw te ondersteunen en de
verkeersveiligheidsgemeenschap uit te breiden.
Elk jaar richten de Europese Commissie en het Charter-team zich tot de
verkeersveiligheidsgemeenschap om deze goede praktijken aan te moedigen om te
worden gedocumenteerd, gedeeld en gevierd met de Excellence in Road Safety Awards.
Sinds 2021 wordt deze oproep tot het indienen van voorstellen sterk ondersteund door
de nationale relais van de 27 EU-lidstaten.De Nationale Relais kunnen u ook
ondersteunen met uw inzending, ze kunnen hier worden gecontacteerd
De belangrijkste criteria die we zoeken in een Excellence in Verkeersveiligheid indiening
zijn:
-

Innovatieve aanpak en creativiteit:In welke mate leidt uw initiatief tot nieuwe
benaderingen en praktijken?

-

Effect:Kunt u de impact van het initiatief op lokaal, regionaal of nationaal niveau
inschatten?

-

Overdraagbaarheid:Zal het initiatief de overdracht, verspreiding of toepassing
van resultaten, ervaring, kennis en goede praktijken op een andere schaal
mogelijk maken?

-

Zichtbaarheid:Hoe succesvol is het initiatief bevorderd en verspreid?

-

Continuïteit:Is er een plan om de komende jaren een aantal activiteiten voort te
zetten?

-

Meetbaarheid:Kan de impact of het potentiële succes worden gemeten?

Wij nodigen u uit om te beschrijven en te documenteren in welke mate uw inschrijving
voldoet aan de bovenstaande criteria tijdens uw inschrijving.

Gegevens van de aanvrager
Voor het Handvest en de Europese Commissie is het belangrijk om de nodige en correcte
contactgegevens in uw sollicitatie te hebben.We hebben uw contactgegevens nodig,
zodat we contact met u kunnen opnemen als we aanvullende informatie nodig hebben
om de kwaliteit van uw sollicitatie te verhogen en u te informeren over de beoordeling
van uw inschrijving.Uw contactgegevens worden alleen gebruikt voor het
sollicitatieproces.Als u nog geen lid bent, kunt u zich hier aanmelden omdat we alleen

leden kunnen overwegen voor de definitieve shortlist.
We zijn blij met inzendingen in het Engels, maar verwelkomen ook inzendingen in een
andere EU-taal.

Subsidiabiliteit
Alleen aanvragen van een EU-lidstaat, een EVA-lidstaat (IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen en Zwitserland) of een toetredingsstaat (Albanië, de Republiek NoordMacedonië, Montenegro, Servië en Turkije) komen in aanmerking voor een
prijs.Inzendingen van buiten een van deze landen kunnen nog steeds op de website van
het Handvest worden gepubliceerd als een waardevolle inspiratiebron voor andere
landen, maar zullen niet in aanmerking komen voor een prijs.Om een goede praktijk in
te dienen, klik hier

Achtergrond en doelstellingen
In dit deel van het inschrijvingsformulier vragen wij u om een achtergrond die laat zien
waarom u de doelstellingen van uw initiatief, de doelgroep en andere relevante partners
of organisaties hebt geselecteerd.Dit geeft een aantal nuttige inzichten in de ontwikkeling
van uw actieplan en kan een interessante bron van inspiratie zijn voor anderen die
dezelfde of soortgelijke uitdagingen en problemen op het gebied van verkeersveiligheid
willen aanpakken.

Samenvatting
De samenvatting nodigt u uit om kort te beschrijven waar uw inzending „het verschil
maakt” op de weg en onderscheidt zich als een duidelijk en inspirerend voorbeeld voor
anderen.Met andere woorden:waarom zou u een Award voor uitmuntendheid op het
gebied van verkeersveiligheid ontvangen?
Wij raden u aan om nieuwe of recente initiatieven/goede praktijken in te dienen, maar
zijn ook ingenomen met updates over bestaande initiatieven die nog steeds innovatief
zijn en voldoen aan de andere genoemde criteria.

Bijzonderheden
Geef in dit deel een korte beschrijving van de actie(s) die u heeft/hebben uitgevoerd
om de verkeersveiligheid te verbeteren en de uitvoeringsperiode van deze
actie(en).Deze gegevens geven ons meer informatie over de operationele uitvoering
van uw inschrijving.

Meten en monitoren
Een belangrijk onderdeel van een actieplan is het meten en monitoren van het effect en
de impact van uw actie(s).Deze evaluatie kan leiden tot een mogelijke wijziging van uw
actie(s) om een groter effect en een significant positief effect op de weg te creëren, maar

kan u ook ondersteunen bij het overtuigen van anderen om deze acties in beleid en
middelen te ondersteunen.
Dit deel van het inschrijvingsformulier is ook belangrijk voor het beoordelingspanel dat
de inzendingen voor de awards beoordeelt.

Innovatie & overdracht van kennis
Innovatie en kennisoverdracht van uw goede praktijken is van groot belang voor het
Handvest.Deze aspecten vergroten het positieve effect van uw acties en helpen de
verkeersveiligheid verder te verbeteren.
Het hebben van een hoog multiplicatorpotentieel is ook belangrijk om te benadrukken
tijdens uw aanvraag voor een award.De uitwisseling van uw ervaringen en de geleerde
lessen is een waardevolle en zeer gewaardeerde facilitator om de verkeersveiligheid te
verhogen met het doel van onze gemeenschappelijke doelstellingen van Vision Zero.

Ondersteunend materiaal
Eventuele extra beelden (foto, video enz.) of links naar berichten, webpagina’s of online
accounts zijn van harte welkom.Zij ondersteunen de overdraagbaarheid van uw
inzending.
We nodigen u uit om een kijkje te nemen op de vorige prijswinnende inzendingen die op
de website van The Charter zijn gepubliceerd.U kunt ze gebruiken voor inspiratie en
ondersteuning voor uw inzending.

Tijdschema’s
De uiterste datum voor indiening is 15 september 2021.Het Handvest en de nationale
relais van de 27 EU-lidstaten zijn beschikbaar voor ondersteuning om uw indiening te
vergemakkelijken.
De prijswinnaars zullen in oktober worden gecontacteerd om hun deelname aan de
prijsuitreiking op 18 november 2021 in Brussel en online voor te bereiden.

Contactinformatie

Charter helpdesk:ersc-helpdesk@ricardo.com Nationale relais:Klik hier

