
Evropská charta bezpečnosti silničního provozu - 
Ocenění za vynikající výsledky v oblasti 
bezpečnosti silničního provozu 2023

Pokyny pro podávání žádostí

Evropská charta bezpečnosti silničního provozu je největší platformou občanské 
společnosti pro bezpečnost silničního provozu. Pod vedením Evropské komise se 
k ní připojilo více než 3 500 veřejných a soukromých subjektů. Členové společně 
tvoří společenství, v němž mohou sdílet své odborné znalosti a osvědčené 
postupy v oblasti bezpečnosti silničního provozu a vzájemně se inspirovat a učit.

Evropská komise organizuje ocenění Excellence in Road Safety Awards, aby ocenila 
naše členy za tento závazek a poskytla iniciativám nejvyšší mezinárodní uznání. 
Porota složená z odborníků na bezpečnost silničního provozu a Evropská komise 
vybere vítěze na základě níže popsaných kritérií. Vítězné iniciativy budou vyhlášeny 
během slavnostního předávání výročních cen v Bruselu ve čtvrtek 19. října 2023.

Iniciativy, které lze přihlásit k ocenění, mohou být akce, projekty, strategie, 
kampaně, metody nebo přístupy, jejichž výsledky jsou již viditelné a měřitelné a 
které prokázaly, že úspěšně přispěly k řešení problému bezpečnosti silničního 
provozu. Svou iniciativu mohou předložit všechny typy subjektů, které jsou členy 
Charty.

Hlavními kritérii pro hodnocení přihlášek jsou:

• Dopad a rozsah: Jaké jsou výsledky a očekávaný dopad iniciativy?
• Inovativnost a originalita: Jak originální a inovativní je iniciativa?
• Zviditelnění a šíření: Jak široce byla iniciativa propagována a šířena?
• Kontinuita a potenciál růstu: Existuje plán na pokračování činnosti v příštích 

letech?

Kategorie pro ocenění se každý rok liší, aby zahrnovaly co nejvíce iniciativ. Pro 
rok 2023 jsou to tyto kategorie:

• Nejlepší využití dat k podpoře bezpečnosti silničního provozu
• Nejlepší projekt v oblasti bezpečnosti silničního provozu pro účastníky 

silničního provozu se sníženou pohyblivostí
• Nejlepší projekt na podporu způsobilosti k řízení
• Nejlepší projekt na podporu bezpečnosti silničního provozu v odvětví 

elektronického obchodu
• Cena za bezpečnost silničního provozu ve městech (pro obce, města a 

regionální úřady)



Ocenění

Vítězové budou vyhlášeni během slavnostního předávání cen v Bruselu a budou 
odměněni osobní trofejí. Kromě tohoto ocenění obdrží digitální odznak vítěze a film 
po skončení soutěže, který mohou použít pro své vlastní komunikační účely. Na 
vítěze upozorníme na webových stránkách Evropské charty bezpečnosti silničního 
provozu a na našich kanálech sociálních médií.

Praktické informace

• Ceny jsou přístupné pouze členům. Pokud ještě nejste členem, 
zaregistrujte se zde, abyste mohli vytvořit přihlášku.

• Registrovaní členové se musí přihlásit ke svému účtu Charty a poté vybrat 
možnost
"Add a new award submission" v části "My account" (Můj účet).

• Přístup k žádosti o ocenění můžete získat také přímo zde - před kliknutím na 
tento odkaz musíte být přihlášeni ke svému účtu Charty.

• Pro udělení grantu jsou způsobilé pouze žádosti členského státu EU, 
členského státu ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) nebo 
přistupujícího státu (Albánie, Republika Severní Makedonie, Černá Hora, 
Srbsko a Turecko). Příspěvky ze zemí mimo tyto kategorie mohou být i 
přesto zveřejněny na internetových stránkách Charty jako cenná inspirace 
pro ostatní, ale nebudou posuzovány pro udělení ceny. Chcete-li předložit 
příklad dobré praxe, klikněte zde - - před kliknutím na tento odkaz 
MUSÍTE být přihlášeni ke svému účtu Charty.

• Příspěvky jsou vítány v jakémkoli úředním jazyce EU.
• Každý členský stát je zastoupen národní štafetou, (mezi)národní organizací 

působící v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Tyto národní štafety jsou 
pro místní členy prvním kontaktním místem pro dotazy a připomínky. Pokud 
potřebujete podporu při předkládání návrhů, můžete se obrátit na svou 
národní štafetu zde.

Časový harmonogram

Uzávěrka přihlášek je v pátek 26. května 2023. Tým Charty a Národní štafety 
budou moci vaše podání podpořit.

Kandidáti, kteří se dostanou do užšího výběru, budou kontaktováni v září, aby se 
připravili na účast na slavnostním předávání cen, které se bude konat ve čtvrtek 19. 
října 2023 v Bruselu a online.

Proces předkládání

Název a kategorie ocenění

V tomto oddíle je třeba uvést název iniciativy/činnosti. Ten může být ve vámi 
zvoleném jazyce EU, nicméně později ve formuláři budete muset uvést název 
iniciativy také v angličtině. Dbejte na to, aby byl tento název jasný a aby poskytoval 
určitý podnět k vaší činnosti.

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/how-join
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/award_submission?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/good_practice?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us


Budete také požádáni o výběr kategorie, do které se chcete přihlásit. Pokud vaše 
iniciativa splňuje podmínky pro více kategorií, můžete jich zvolit více.

Podrobnosti o organizaci

Pro schválení vaší žádosti o ocenění je důležité, abyste v žádosti uvedli potřebné a 
správné kontaktní údaje. Je možné, že vás tým Charty bude kontaktovat, aby si 
vyžádal další informace k doplnění vaší žádosti a informoval vás o hodnocení vaší 
žádosti.

Oblast působnosti

V této části můžete uvést další základní informace o své iniciativě. Jaký byl hlavní 
problém v oblasti bezpečnosti silničního provozu, který jste chtěli řešit, a které 
cílové skupiny se to týkalo? Motivy, které stály za zahájením iniciativy, pomohou 
porotcům lépe pochopit, proč jste se rozhodli nastavit určité aktivity.

Činnosti projektu

V této části máte možnost podrobně popsat činnosti, které jste provedli. Informace 
o operativním provedení, použitých nástrojích, časovém rámci iniciativy a zapojení 
dalších partnerů a organizací vytvoří jasný obraz vaší iniciativy.

Hodnocení

Důležitou součástí akčního plánu je hodnocení výsledků a očekávaných dopadů 
iniciativy. Toto hodnocení může vést k případné úpravě vašich aktivit tak, abyste 
dosáhli ještě většího pozitivního dopadu na silnici. Může vám také pomoci při 
přesvědčování ostatních, aby iniciativu podpořili.

V této části popište, jak byla vaše iniciativa hodnocena, jak byla účinná a jak jste o ní 
informovali. Uveďte, jak by se z vaší iniciativy mohli poučit ostatní členové a zda by 
ji bylo možné realizovat i jinde.

Podpůrný materiál

Jakékoli další vizuální prvky (např. fotografie, videa) nebo odkazy na příspěvky, 
webové stránky nebo online účty. Podporují přenositelnost vašeho příspěvku.



Inovace

Inovace jsou klíčové pro zkoumání nových metod, které by zvýšily bezpečnost na 
našich silnicích. V této části můžete popsat prvky, které činí vaše aktivity 
inovativními.

Další kroky

V této části máte vysvětlit své plány do budoucna. Tato část vaší žádosti je důležitá, 
aby porotci pochopili, jak budete pokračovat ve zlepšování bezpečnosti silničního 
provozu.

Odeslání žádosti

Ujistěte se, že jsou všechna pole žádosti vyplněna co nejpodrobněji.

Pokud chcete žádost uložit, ale nejste připraveni ji odeslat, ujistěte se, že je na 
kartě Možnosti publikování uveden stav "Draft (Current)", a klikněte na tlačítko 
Uložit.

Až budete připraveni odeslat žádost o udělení grantu k přezkoumání, nastavte na 
kartě Možnosti publikování v dolní části formuláře stav na "Needs Review".

Kontaktní informace

Helpdesk Charty: ersc-helpdesk@ricardo.com

Národní štafety: Klikněte zde

mailto:ersc-helpdesk@ricardo.com
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us

