
Euroopa liiklusohutuse harta - tipptaseme 
auhinnad 2023

Esitamise suunised

Euroopa liiklusohutuse harta on suurim kodanikuühiskonna liiklusohutuse 
platvorm. Euroopa Komisjoni juhtimisel on hartaga liitunud üle 3500 avaliku ja 
erasektori asutuse. Üheskoos moodustavad meie liikmed kogukonna, kus nad 
saavad jagada oma liiklusohutuse alaseid teadmisi ja häid tavasid, inspireerides 
üksteist ja õppides üksteiselt.

Et premeerida meie liikmeid selle kohustuse eest ja anda algatustele ülim 
rahvusvaheline tunnustus, korraldab Euroopa Komisjon liiklusohutuse tipptaseme 
auhinna. Liiklusohutuse ekspertidest ja Euroopa Komisjonist koosnev žürii valib 
võitjad allpool kirjeldatud kriteeriumide alusel. Võitnud algatused kuulutatakse välja 
iga-aastasel auhinnatseremoonial neljapäeval, 19. oktoobril 2023 Brüsselis.

Auhinnale võib esitada meetmeid, projekte, strateegiaid, kampaaniaid, meetodeid 
või lähenemisviise, mille tulemused on juba nähtavad ja mõõdetavad ning mis on 
näidanud, et need on edukalt aidanud kaasa liiklusohutuse probleemi 
lahendamisele. Oma algatuse võivad esitada kõik harta liikmeks olevad üksused.

Peamised kriteeriumid, mida kasutatakse taotluste hindamisel, on järgmised:

• Mõju ja ulatus: Millised on algatuse tulemused ja oodatav mõju?
• Innovatsioon ja originaalsus: Kui originaalne ja uuenduslik on algatus?
• Nähtavus ja levitamine: Kui laialdaselt on algatust tutvustatud ja levitatud?
• Järjepidevus ja kasvupotentsiaal: Kas on kavas tegevust lähiaastatel jätkata?

Auhindade kategooriad on igal aastal erinevad, et hõlmata võimalikult palju 
algatusi. Aastal 2023 on kategooriad järgmised:

• Andmete parim kasutamine liiklusohutuse edendamiseks
• Parim liiklusohutusprojekt liikumispuudega liiklejatele
• Parim projekt, mis edendab sõidukõlblikkust
• Parim liiklusohutust toetav projekt e-kaubanduse sektoris
• Linnade liiklusohutuse auhind (avatud omavalitsustele, linnadele ja 

piirkondlikele asutustele)



Auhinnad

Auhindade võitjad kuulutatakse välja Brüsselis toimuval auhinnatseremoonial ja 
neid autasustatakse isikliku trofeega. Lisaks sellele auhinnale saavad nad digitaalse 
võitjate märgi ja järelfilmi, mida nad saavad kasutada oma kommunikatsiooni 
eesmärkidel. Me tõstame võitjad esile Euroopa liiklusohutuse harta veebisaidil ja 
meie sotsiaalmeediakanalites.

Praktiline teave

• Auhinnad on kättesaadavad ainult liikmetele. Kui te ei ole veel liige, siis 
registreerige end siin, et saaksite esitada taotluse.

• Registreeritud liikmed peavad sisenema oma harta kontole ja seejärel valima
"Lisa uus auhinna esitamine" jaotises "Minu konto".

• Võite pääseda auhinnataotlusele ka otse siit - enne sellele lingile klõpsamist 
peate olema sisse logitud oma harta kontole.

• Toetust saavad taotleda ainult ELi liikmesriigi, EFTA liikmesriigi (Island, 
Liechtenstein, Norra ja Šveits) või kandidaatriigi (Albaania, Põhja-
Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia ja Türgi) taotlused. Väljaspool 
nimetatud riike esitatud taotlusi võib siiski avaldada harta veebisaidil, et 
pakkuda teistele väärtuslikku inspiratsiooni, kuid neid ei võeta arvesse 
auhinna saamiseks. Heade tavade esitamiseks klõpsake siin - - enne lingile 
klõpsamist peate olema sisse logitud oma harta kontole.

• Oodatud on ettepanekud kõigis ELi ametlikes keeltes.
• Iga liikmesriiki esindab riiklik relee, mis on liiklusohutuse valdkonnas tegutsev 

(riikidevaheline) organisatsioon. Need riiklikud releed on kohalike liikmete 
esimene kontaktpunkt küsimuste ja märkuste esitamiseks. Kui vajate toetust 
oma ettepanekute esitamisel, võite võtta ühendust oma riikliku releega siin.

Ajakava

Taotluste esitamise tähtaeg on reede, 26. mai 2023. Harta meeskond ja 
rahvuslik relee saavad teie esitamist toetada.

Valikukandidaatidega võetakse septembris ühendust, et valmistada ette nende 
osalemine auhinnatseremoonial, mis toimub neljapäeval, 19. oktoobril 2023 
Brüsselis ja internetis.

Esitamise protsess

Pealkiri ja auhinnakategooria

Selles jaotises peate esitama algatuse/tegevuse nimetuse. See võib olla teie valitud 
ELi keeles, kuid hiljem tuleb teil esitada oma algatuse pealkiri ka inglise keeles. 
Palun veenduge, et see pealkiri on selge ja annab teie tegevusele mõningase tõuke.

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


Samuti palutakse teil valida auhinnakategooria, mille jaoks soovite esitada taotluse. 
Teil on lubatud valida mitu kategooriat, kui teie algatus vastab rohkem kui ühe 
kategooria tingimustele.

Organisatsiooni andmed

Et teie taotlus saaks auhindade saamiseks heaks kiita, on oluline, et teie taotluses 
oleksid vajalikud ja korrektsed kontaktandmed. On võimalik, et harta meeskond 
võtab teiega ühendust, et küsida lisateavet teie taotluse täiendamiseks ja teavitada 
teid taotluse hindamisest.

Reguleerimisala

Selles jaotises saate esitada rohkem taustteavet oma algatuse kohta. Milline oli 
peamine liiklusohutusprobleem, mida tahtsite lahendada, ja milliseid sihtrühmi see 
hõlmas(id)? Algatuse algatamise motiivid aitavad kohtunikel paremini mõista, miks 
te otsustasite teatud tegevusi ellu viia.

Projekti tegevused

See osa annab teile võimaluse kirjeldada üksikasjalikult teie poolt läbiviidud 
tegevusi. Teave tegevuse elluviimise, kasutatud vahendite, algatuse ajakava ning 
teiste partnerite ja organisatsioonide kaasamise kohta loob selge pildi teie 
algatusest.

Hindamine

Tegevuskava oluline osa on algatuse tulemuste ja oodatava mõju hindamine. See 
hindamine võib viia teie tegevuse võimaliku muutmiseni, et luua veelgi suurem 
positiivne mõju teele. Samuti võib see toetada teid teiste veenmisel, et nad algatust 
toetaksid.

Kirjeldage selles osas, kuidas teie algatust hinnati, kui tõhus see oli ja kuidas te 
sellest teavitasite. Märkige, kuidas teised liikmed võiksid teie algatusest õppida ja 
kas seda oleks võimalik mujal rakendada.

Abimaterjalid

Mis tahes täiendav visuaalne materjal (nt fotod, videod) või lingid postitustele, 
veebilehtedele või võrgukontodele. Need toetavad teie esitamise ülekantavust.



Innovatsioon

Innovatsioon on hädavajalik, et uurida uusi meetodeid meie teede ohutumaks 
muutmiseks. Selles jaotises saate kirjeldada elemente, mis muudavad teie 
tegevuse uuenduslikuks.

Edasised sammud

Selles osas palutakse teil selgitada oma tulevikuplaane. See osa teie taotlusest on 
oluline, et kohtunikud saaksid aru, kuidas te kavatsete jätkata liiklusohutuse 
parandamist.

Taotluse esitamine

Veenduge, et kõik taotluse väljad on täidetud võimalikult üksikasjalikult.

Kui soovite oma taotluse salvestada, kuid ei ole valmis seda veel esitama, siis 
veenduge, et avaldamisvalikute vahekaardil on staatus "Eelnõu (praegune)", ja 
klõpsake nuppu "Salvesta".

Kui olete valmis oma auhinnataotluse läbivaatamiseks esitama, määrake vormi 
allosas oleval vahekaardil "Publishing options" olekuks "Needs Review" (vajab 
läbivaatamist).

Kontaktandmed

Harta kasutajatugi: ersc-helpdesk@ricardo.com

Riiklikud releed: Vajuta siia

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

