Evropska listina o varnosti v cestnem prometu — smernice za
oddajonagrad za varnost v cestnem prometu

Najprej se vam zahvaljujem za vašo zavezanost izboljšanju varnosti v cestnem prometu
ter prevzemanju odgovornosti in odgovornosti.Izmenjava dobrih praks, izkušenj in
pridobljenih izkušenj so stebri Evropske listine o varnosti v cestnem prometu (Listina) kot
platforme znanja, da bi podprli krepitev zmogljivosti in razširili skupnost na področju
varnosti v cestnem prometu.
Evropska komisija in skupina za listino vsako leto stopita v stik s skupnostjo za varnost v
cestnem prometu, da bi spodbudila k dokumentiranju, izmenjavi in praznovanju te dobre
prakse z nagradami za odličnost na področju varnosti v cestnem prometu.
Od leta 2021 ta razpis za predložitev podatkov močno podpirajo nacionalni releji 27
držav članic EU.Nacionalni releji vam lahko pomagajo tudi pri vaši predložitvi, lahko jih
kontaktirate tukaj.
Glavna merila, ki jih iščemo za odličnost pri predložitvi vloge za varnost v cestnem
prometu, so:
-

Inovativni pristop in ustvarjalnost:V kolikšni meri vaša pobuda vodi v nove
pristope in prakse?

-

Učinek:Ali lahko ocenite učinek pobude na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni?

-

Prenosljivost:Ali bo pobuda omogočila prenos, razširjanje ali uporabo
rezultatov, izkušenj, znanja in dobre prakse v drugačnem obsegu?

-

Vidnost:Kako uspešno se je pobuda spodbujala in razširjala?

-

Kontinuiteta:Ali obstaja načrt za nadaljevanje nekaterih dejavnosti v prihodnjih
letih?

-

Merljivost:Ali je mogoče izmeriti učinek ali potencialni uspeh?

Vabimo vas, da med oddajo naročila opišete in dokumentirate, v kolikšni meri vaša vloga
izpolnjuje zgoraj navedena merila.

Podatki o vlagatelju
Za Listino in Evropsko komisijo je pomembno, da imate v prijavi potrebne in pravilne
kontaktne podatke.Potrebujemo vaše kontaktne podatke, da bomo lahko ponovno stopili
v stik z vami, če bomo potrebovali dodatne informacije za izboljšanje kakovosti vaše
prijave in vas obvestili o oceni vaše vloge.Vaši kontaktni podatki bodo uporabljeni samo
za postopek prijave.Če še niste član, se prijavite tukaj, saj lahko upoštevamo le člane za
končni ožji seznam.
Zadovoljni smo s prispevki v angleščini, vendar pozdravljamo tudi prispevke v drugem

jeziku EU.

Upravičenost
Do nagrade so upravičene samo vloge države članice EU, države članice Efte (Islandije,
Lihtenštajna, Norveške in Švice) ali države pristopnice (Albanija, Republika Severna
Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija).Prispevki iz tretjih držav se lahko še vedno
objavijo na spletni strani Listine kot dragocen navdih za druge, vendar ne bodo
obravnavani kot nagrada.Za predložitev dobre prakse kliknite tukaj

Ozadje in cilji
V tem delu obrazca za oddajo vloge vas prosimo za nekatere informacije, ki
kažejo/pojasnjujejo, zakaj ste izbrali cilje vaše pobude, ciljno občinstvo in kateri drugi
ustrezni partnerji ali organizacije so bili vključeni.To daje nekaj koristnih vpogledov v
razvoj vašega akcijskega načrta in je lahko zanimiv vir navdiha za druge, ki želijo
obravnavati enake ali podobne izzive in težave na področju varnosti v cestnem prometu.

Povzetek
Povzetek vas vabi, da na kratko opišete, kje je vaša vloga „pomeni razliko“ na cesti, in
izstopa kot jasen in navdihujoč primer za druge.Z drugimi besedami:zakaj bi morali
prejeti nagrado za odličnost na področju varnosti v cestnem prometu?
Spodbujamo vas, da predložite nove ali nedavne pobude/dobre prakse, vendar
pozdravljamo tudi najnovejše informacije o obstoječih pobudah, ki so še vedno
inovativne in izpolnjujejo druga navedena merila.

Podrobnosti
V tem delu na kratko opišite ukrepe, ki ste jih izvedli za izboljšanje varnosti v cestnem
prometu, in obdobje izvajanja teh ukrepov.Ti podatki nam zagotavljajo več informacij o
operativni izvedbi vaše oddaje.

Merjenje in spremljanje
Pomemben del akcijskega načrta sta merjenje in spremljanje za oceno učinka in učinka
vaših ukrepov.Ta ocena lahko privede do morebitne spremembe vaših ukrepov, da bi
ustvarili večji učinek in znaten pozitiven učinek na cesto, lahko pa vas tudi podpre pri
prepričevanju drugih, da podprejo te ukrepe v politiki in virih.
Ta del obrazca za predložitev je pomemben tudi za ocenjevalno komisijo, ki ocenjuje
vloge za dodelitev.

Inovacije & amp; prenos znanja
Inovacije in prenos znanja o vaši dobri praksi je zelo pomembno za Listino.Ti vidiki
povečujejo pozitiven učinek vaših dejanj, kar prispeva k nadaljnjemu izboljšanju varnosti
v cestnem prometu.
Velik potencial multiplikatorja je prav tako pomembno poudariti med prijavo za
nagrado.Izmenjava vaših izkušenj in pridobljenih izkušenj je dragocen in cenjen
posrednik za povečanje varnosti v cestnem prometu s ciljem naših skupnih ciljev Vision
Zero.

Podporno gradivo
Vse dodatne vizualne (fotografija, video itd.) ali povezave do objav, spletnih strani ali
spletnih računov so zelo dobrodošli.Podpirajo prenosljivost vaše predložitve.
Vabimo vas, da si ogledate prejšnje nagrajene prispevke, ki so objavljeni na spletni
strani Listine.Uporabite jih lahko za navdih in podporo pri oddaji.

Časovni okviri
Rok za oddajo vlog je 15. september 2021.Listina in nacionalni releji 27 držav članic EU
so na voljo za kakršno koli podporo za lažjo predložitev.
Dobitniki nagrad bodo oktobra obveščeni, da se bodo udeležili in sodelovali na slovesni
podelitvi nagrad, ki bo 18. novembra 2021 v Bruslju in na spletu.

Kontaktni podatki

Služba za pomoč pri listini:ersc-helpdesk@ricardo.com
Nacionalni releji:Kliknite tukaj

