Carta europeană a siguranței rutiere – Excelența în ceea ce
privește atribuirea premiilor pentru siguranța rutieră

În primul rând, vă mulțumesc pentru angajamentul de a îmbunătăți siguranța rutieră și
asumarea responsabilității și responsabilității.Împărtășirea bunelor practici, experiențele
și lecțiile învățate formează pilonii Cartei europene a siguranței rutiere (Carta) ca
platformă de cunoaștere, pentru a sprijini consolidarea capacităților și a extinde
comunitatea siguranței rutiere.
În fiecare an, Comisia Europeană și echipa Cartei se adresează comunității siguranței
rutiere pentru a încuraja aceste bune practici să fie documentate, împărtășite și
sărbătorite cu Premiile Excelenței în Siguranța Drumurilor.
Începând din 2021, această cerere de propuneri este susținută cu fermitate de reducerile
naționale ale celor 27 de state membre ale UE.Relays naționale vă pot sprijini, de
asemenea, cu depunerea dumneavoastră, ele pot fi contactate aici
Principalele criterii pe care le căutăm într-o prezentare excelentă a siguranței rutiere
sunt:
-

Abordare inovatoare și creativitate:În ce măsură inițiativa dumneavoastră
duce la noi abordări și practici?

-

Impact:Puteți estima impactul inițiativei la nivel local, regional sau național?

-

Transferabilitate:Va permite inițiativa transferul, difuzarea sau aplicarea
rezultatelor, experienței, cunoștințelor și bunelor practici la o scară diferită?

-

Vizibilitate:Cât de reușită a fost promovată și diseminată inițiativa?

-

Continuitate:Există un plan de a continua unele activități în anii următori?

-

Măsurabilitate:Poate fi măsurat impactul sau succesul potențial?

Vă invităm să descrieți și să documentați în ce măsură depunerea dumneavoastră
îndeplinește criteriile de mai sus în timpul depunerii premiului.

Detalii privind solicitantul
Pentru Carta și Comisia Europeană este important să aveți în cerere informațiile de
contact necesare și corecte.Avem nevoie de datele dvs. de contact, astfel încât să putem
lua legătura cu dvs. în cazul în care am avea nevoie de informații suplimentare pentru a
crește calitatea aplicației dvs. și pentru a vă informa cu privire la evaluarea depunerii
dvs.Informațiile dvs. de contact vor fi utilizate numai pentru procesul de aplicare.Dacă nu
sunteți încă membru, vă rugăm să vă înregistrați aici deoarece putem lua în considerare
doar membrii pentru lista finală.
Suntem mulțumiți de propunerile în limba engleză, dar salutăm și prezentările într-o altă
limbă a UE.

Eligibilitatea
Numai cererile unui stat membru al UE, ale unui stat membru AELS (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia și Elveția) sau ale unui stat membru de aderare (Albania,
Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia) sunt eligibile pentru un
premiu.Propunerile din afara uneia dintre aceste țări pot fi încă publicate pe site-ul
internet al Cartei ca o sursă de inspirație valoroasă pentru alții, dar nu vor fi luate în
considerare pentru un premiu.Pentru a trimite o bună practică click aici

Context și obiective
În această parte a formularului de depunere, vă solicităm unele informații care
arată/explicați de ce ați selectat obiectivele inițiativei dvs., publicul țintă și ce alți
parteneri sau organizații relevante au fost implicate.Acest lucru oferă câteva perspective
utile în dezvoltarea planului dvs. de acțiune și poate fi o sursă interesantă de inspirație
pentru alții care doresc să abordeze aceleași provocări și probleme similare în materie de
siguranță rutieră.

Rezumat
Rezumatul vă invită să descrieți pe scurt în cazul în care prezentarea dumneavoastră
„face diferența” pe drum și iese în evidență ca un exemplu clar și inspirator pentru
alții.Cu alte cuvinte:de ce ar trebui să primiți un premiu pentru excelență în siguranța
rutieră?
Vă încurajăm să prezentați inițiative/bune practici noi sau recente, dar, de asemenea,
salutăm actualizări ale inițiativelor existente care sunt încă inovatoare și îndeplinesc
celelalte criterii enumerate.

Detalii
În această parte, vă rugăm să furnizați o scurtă descriere a acțiunii (acțiunilor) pe care
ați întreprins-o/îndeplinit-o pentru a îmbunătăți siguranța rutieră și perioada de punere
în aplicare a acestei (acțiuni).Aceste detalii ne oferă mai multe informații cu privire la
executarea operațională a depunerii dumneavoastră.

Măsurarea și monitorizarea
O parte importantă a unui plan de acțiune este măsurarea și monitorizarea pentru a
evalua efectul și impactul acțiunii dumneavoastră.Această evaluare poate duce la o
posibilă modificare a acțiunilor dumneavoastră pentru a crea un efect mai mare și un
impact pozitiv semnificativ asupra drumului, dar vă poate sprijini, de asemenea, în a
convinge pe alții să sprijine aceste acțiuni în materie de politică și resurse.
Această parte a formularului de depunere este, de asemenea, importantă pentru comisia
de evaluare care evaluează cererile pentru premii.

Inovarea și transferul de cunoștințe
Inovația și transferul de cunoștințe ale bunelor practici sunt foarte importante pentru
Cartă.Aceste aspecte cresc efectul pozitiv al acțiunilor dumneavoastră, contribuind la
îmbunătățirea în continuare a siguranței rutiere.
Având un potențial multiplicator ridicat este, de asemenea, important pentru a evidenția
în timpul aplicației pentru un premiu.Schimbul de experiențe și lecțiile învățate este un
facilitator valoros și foarte apreciat pentru a crește siguranța rutieră în scopul obiectivelor
noastre comune ale Viziunii Zero.

Materiale de sprijin
Orice imagini suplimentare (foto, video etc.) sau link-uri către posturi, pagini web sau
conturi online sunt binevenite.Ei susțin transferabilitatea supunerii tale.
Vă invităm să aruncați o privire la propunerile anterioare premiate care sunt publicate pe
site-ul Cartei.Le puteți folosi pentru inspirație și sprijin pentru supunerea dumneavoastră.

Intervale de timp
Termenul limită pentru depunerea cererilor este 15 septembrie 2021.Carta și
reducerile naționale ale celor 27 de state membre ale UE sunt disponibile pentru orice
sprijin în vederea facilitării transmiterii dumneavoastră.
Câștigătorii premiilor vor fi contactați în octombrie pentru a-și pregăti participarea și
participarea la ceremonia de decernare a premiilor, care va avea loc la 18 noiembrie
2021 la Bruxelles și online.

Informații de contact

Carta Helpdesk: ersc-helpdesk@ricardo.com
National Relays: Click aici

