
Det europæiske charter om trafiksikkerhed - 
priser for fremragende trafiksikkerhed 2023

Retningslinjer for indsendelse

Det europæiske charter om trafiksikkerhed er den største platform for 
trafiksikkerhed i civilsamfundet. Under ledelse af Europa-Kommissionen har 
mere end 3 500 offentlige og private enheder tilsluttet sig chartret. Sammen 
udgør vores medlemmer et fællesskab, hvor de kan dele deres ekspertise og 
gode praksis inden for trafiksikkerhed og inspirere og lære af hinanden.

For at belønne vores medlemmer for dette engagement og for at give initiativerne 
den ultimative internationale anerkendelse organiserer Europa-Kommissionen 
Excellence in Road Safety Awards. En jury bestående af eksperter i trafiksikkerhed 
og Europa-Kommissionen udvælger vinderne på grundlag af nedenstående kriterier. 
De vindende initiativer vil blive offentliggjort ved den årlige prisuddeling i Bruxelles 
torsdag den 19. oktober 2023.

De initiativer, der kan indsendes til priserne, kan være en aktion, et projekt, en 
strategi, en kampagne, en metode eller en tilgang, hvor resultaterne allerede er 
synlige og målbare og har vist, at de med succes har bidraget til at løse et 
trafiksikkerhedsproblem. Alle typer enheder, der er medlem af chartret, kan 
indsende deres initiativ.

De vigtigste kriterier, der anvendes til evaluering af indsendelser, er:

• Virkning og omfang: Hvad er resultaterne og den forventede virkning af 
initiativet?

• Innovation og originalitet: Hvor originalt og innovativt er initiativet?
• Synlighed og formidling: Hvor bredt er initiativet blevet promoveret og 

formidlet?
• Kontinuitet og vækstpotentiale: Er der en plan for at fortsætte aktiviteterne i 

de kommende år?

Kategorierne for priserne varierer hvert år for at inkludere så mange initiativer 
som muligt. I 2023 er kategorierne følgende:

• Bedste udnyttelse af data til fremme af trafiksikkerheden
• Bedste trafiksikkerhedsprojekt for trafikanter med nedsat mobilitet
• Bedste projekt til fremme af køreegenskaber
• Bedste projekt til støtte for trafiksikkerhed i e-handelssektoren
• Urban Road Safety Award (åben for kommuner, byer og regionale 

myndigheder)



Priserne

Vinderne af priserne vil blive offentliggjort under prisuddelingen i Bruxelles og vil 
blive belønnet med et personligt trofæ. Ud over denne pris vil de modtage et 
digitalt vindermærke og en after movie, som de kan bruge til deres egne 
kommunikationsformål. Vi vil fremhæve vinderne på det europæiske charter om 
trafiksikkerhed på webstedet og på vores sociale mediekanaler.

Praktiske oplysninger

• Priserne er kun tilgængelige for medlemmer. Hvis du endnu ikke er 
medlem, bedes du registrere dig her, så du kan oprette en ansøgning.

• Registrerede medlemmer skal logge ind på deres Charter-konto og derefter 
vælge
"Tilføj en ny indsendelse af en pris" under "Min konto".

• Du kan også få adgang til ansøgningen om prisen direkte her - du SKAL være 
logget ind på din charterkonto, før du klikker på dette link.

• Kun ansøgninger fra en EU-medlemsstat, en EFTA-medlemsstat (Island, 
Liechtenstein, Norge og Schweiz) eller en tiltrædelsesstat (Albanien, 
Republikken Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) kan 
komme i betragtning til en tildeling. Indsendelser fra lande uden for disse 
lande kan stadig offentliggøres på chartrets websted som en værdifuld 
inspiration for andre, men vil ikke blive taget i betragtning til en pris. Hvis 
du vil indsende en god praksis, skal du klikke her - - du SKAL være logget 
ind på din charterkonto, før du klikker på dette link.

• Bidrag kan indsendes på alle officielle EU-sprog.
• Hver medlemsstat er repræsenteret af en national relæ, en (tvær)national 

organisation, der er aktiv inden for trafiksikkerhed. Disse nationale relæer er 
de lokale medlemmers første kontaktpunkt for spørgsmål og bemærkninger. 
Hvis du har brug for støtte til din indsendelse, kan du kontakte din nationale 
relay her.

Tidsrammer

Fristen for indsendelse af forslag er fredag den 26. maj 2023. Charterholdet 
og de nationale stafetter vil kunne støtte din indsendelse.

De udvalgte kandidater vil blive kontaktet i september for at forberede deres 
deltagelse i prisoverrækkelsen, som vil blive afholdt torsdag den 19. oktober 2023 i 
Bruxelles og online.

Indsendelsesprocedure

Titel og priskategori

I dette afsnit skal du angive en titel for et initiativ/en aktivitet. Det kan være på det 
EU-sprog, du har valgt, men du skal også angive en titel for dit initiativ på engelsk 
senere i formularen. Sørg for, at titlen er klar og giver et incitament til din aktivitet.

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


Du vil også blive bedt om at vælge den priskategori, som du ønsker at søge om. Du 
kan vælge flere kategorier, hvis dit initiativ opfylder betingelserne for mere end én 
kategori.

Oplysninger om organisationen

For at din ansøgning om priserne kan godkendes, er det vigtigt, at du har de 
nødvendige og korrekte kontaktoplysninger i din ansøgning. Det er muligt, at 
charterholdet vil kontakte dig for at anmode om yderligere oplysninger til at 
supplere din ansøgning og for at informere dig om evalueringen af din ansøgning.

Anvendelsesområde

I dette afsnit kan du give flere baggrundsoplysninger om dit initiativ. Hvad var den 
vigtigste udfordring i forbindelse med trafiksikkerhed, som du ønskede at løse, og 
hvilken målgruppe(r) omfattede dette? Motiverne bag initiativet vil hjælpe 
dommerne til bedre at forstå, hvorfor du har valgt at iværksætte visse aktiviteter.

Projektaktiviteter

Dette afsnit giver dig mulighed for at give en detaljeret beskrivelse af de aktiviteter, 
du har udført. Oplysningerne om den operationelle gennemførelse, de anvendte 
værktøjer, initiativets tidsramme og inddragelsen af andre partnere og 
organisationer vil give et klart billede af dit initiativ.

Evaluering

En vigtig del af en handlingsplan er evalueringen af resultaterne og de forventede 
virkninger af initiativet. Denne evaluering kan føre til en eventuel ændring af dine 
aktiviteter for at skabe en endnu større positiv indvirkning på vejen. Den kan også 
hjælpe dig med at overbevise andre om, at de skal støtte initiativet.

I dette afsnit skal du beskrive, hvordan dit initiativ blev evalueret, hvor effektivt det 
var, og hvordan du formidlede det. Angiv, hvordan andre medlemmer kan lære af 
dit initiativ, og om det ville være muligt at gennemføre det andre steder.

Støttemateriale

Eventuelle yderligere visuelle elementer (f.eks. fotos, videoer) eller links til indlæg, 
websider eller onlinekonti. De understøtter overførbarheden af dit bidrag.



Innovation

Innovation er afgørende for at udforske nye metoder til at gøre vores veje mere 
sikre. I dette afsnit kan du beskrive de elementer, der gør dine aktiviteter 
innovative.

Yderligere skridt

I dette afsnit bliver du bedt om at forklare dine planer for fremtiden. Denne del af 
din ansøgning er vigtig for at give dommerne mulighed for at forstå, hvordan du vil 
fortsætte med at forbedre trafiksikkerheden.

Indsendelse af din ansøgning

Sørg for, at alle felter i ansøgningen er udfyldt så detaljeret som muligt.

Hvis du gerne vil gemme din ansøgning, men ikke er klar til at indsende den, skal 
du sikre dig, at status er "Draft (Current)" (Udkast (Current)) under fanen 
Publiceringsindstillinger og klikke på Gem.

Når du er klar til at indsende din ansøgning om tildeling til gennemgang, skal du 
indstille status til "Behov for gennemgang" under fanen "Publiceringsindstillinger" 
nederst i formularen.

Kontaktoplysninger

Charter helpdesk: ersc-helpdesk@ricardo.com

Nationale stafetløb: Klik her

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

