
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego - nagrody za doskonałość w 
bezpieczeństwie drogowym 2023 r.

Wytyczne dotyczące składania wniosków

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest największą platformą 
społeczeństwa obywatelskiego na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pod 
przewodnictwem Komisji Europejskiej do Karty przystąpiło ponad 3 500 
podmiotów publicznych i prywatnych. Razem nasi członkowie tworzą 
społeczność, w której mogą dzielić się swoją wiedzą i dobrymi praktykami w 
zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inspirując się nawzajem i ucząc się 
od siebie.

Aby nagrodzić naszych członków za to zaangażowanie i zapewnić inicjatywom 
najwyższe międzynarodowe uznanie, Komisja Europejska organizuje konkurs 
Excellence in Road Safety Awards. Jury złożone z ekspertów ds. bezpieczeństwa 
drogowego i Komisji Europejskiej wybierze zwycięzców w oparciu o kryteria opisane 
poniżej. Zwycięskie inicjatywy zostaną ogłoszone podczas dorocznej ceremonii 
wręczenia nagród w Brukseli w czwartek 19 października 2023 r.

Inicjatywy, które mogą być zgłaszane do nagród mogą być działaniami, projektami, 
strategiami, kampaniami, metodami lub podejściami, których wyniki są już 
widoczne i wymierne oraz wykazały, że skutecznie przyczyniły się do rozwiązania 
problemu bezpieczeństwa drogowego. Swoje inicjatywy mogą zgłaszać wszystkie 
rodzaje podmiotów, które są członkami Karty.

Głównymi kryteriami stosowanymi przy ocenie zgłoszeń są:

• Wpływ i skala: Jakie są wyniki i oczekiwany wpływ inicjatywy?
• Innowacyjność i oryginalność: Na ile inicjatywa jest oryginalna i innowacyjna?
• Widoczność i rozpowszechnianie: Jak szeroko promowano i 

rozpowszechniano inicjatywę?
• Ciągłość i potencjał wzrostu: Czy istnieje plan kontynuacji działalności w 

najbliższych latach?

Kategorie, w których przyznawane są nagrody, różnią się co roku, aby objąć jak 
najwięcej inicjatyw. W roku 2023 kategorie te to:

• Najlepsze wykorzystanie danych w celu promowania bezpieczeństwa 
drogowego

• Najlepszy projekt dotyczący bezpieczeństwa drogowego dla użytkowników 
dróg o ograniczonej mobilności

• Najlepszy projekt promujący umiejętność prowadzenia pojazdów
• Najlepszy projekt wspierający bezpieczeństwo drogowe w sektorze e-

commerce
• Nagroda za bezpieczeństwo na drogach miejskich (otwarta dla gmin, 

miast i władz regionalnych)



Nagrody

Zwycięzcy nagród zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli 
i zostaną nagrodzeni spersonalizowanym trofeum. Oprócz tej nagrody otrzymają oni 
cyfrową odznakę zwycięzców oraz film po zakończeniu projektu, który będą mogli 
wykorzystać do własnych celów komunikacyjnych. Zwycięzców wyróżnimy na 
stronie internetowej Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz w 
naszych kanałach mediów społecznościowych.

Informacje praktyczne

• Nagrody są dostępne tylko dla członków. Jeśli nie jesteś jeszcze członkiem, 
zarejestruj się tutaj, aby móc utworzyć zgłoszenie.

• Zarejestrowani członkowie muszą zalogować się na swoje konto Charter, a 
następnie wybrać
"Dodaj nowe zgłoszenie nagrody" w zakładce "Moje konto".

• Możesz również uzyskać dostęp do aplikacji o nagrody bezpośrednio tutaj - 
musisz być zalogowany na swoim koncie Charter przed kliknięciem tego 
linku.

• Do nagrody kwalifikują się wyłącznie zgłoszenia z państw członkowskich 
UE, państw członkowskich EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i 
Szwajcaria) lub państw przystępujących do UE (Albania, Republika 
Macedonii Północnej, Czarnogóra, Serbia i Turcja). Zgłoszenia spoza 
jednego z tych krajów mogą być publikowane na stronie internetowej 
Karty jako cenna inspiracja dla innych, ale nie będą brane pod uwagę przy 
przyznawaniu nagrody. Aby zgłosić dobrą praktykę kliknij tutaj - - musisz 
być zalogowany na swoim koncie w Charter zanim klikniesz ten link.

• Zgłoszenia są mile widziane w każdym oficjalnym języku UE.
• Każde państwo członkowskie jest reprezentowane przez przekaźnik krajowy, 

organizację (między)narodową działającą na rzecz bezpieczeństwa 
drogowego. Te krajowe przekaźniki są pierwszym punktem kontaktowym dla 
lokalnych członków w przypadku pytań i uwag. Jeśli potrzebujesz wsparcia 
przy składaniu wniosku, możesz skontaktować się ze swoją Krajową Sztafetą 
tutaj.

Terminy

Termin zgłoszeń upływa w piątek 26 maja 2023 roku. Zespół Karty oraz 
Krajowe Sztafety będą mogły wesprzeć Twoje zgłoszenie.

Z kandydatami znajdującymi się na krótkiej liście skontaktujemy się we wrześniu, 
aby przygotować ich obecność i udział w ceremonii wręczenia nagród, która 
odbędzie się w czwartek 19 października 2023 r. w Brukseli i online.

Proces składania wniosków

Tytuł i kategoria nagrody

W tej części należy podać tytuł inicjatywy/działania. Tytuł może być w wybranym 
przez Państwa języku UE, jednak w dalszej części formularza będą Państwo 

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


zobowiązani do podania tytułu inicjatywy w języku angielskim. Proszę upewnić się, 
że tytuł jest jasny i stanowi zachętę do działania.



Zostaniesz również poproszony o wybranie kategorii nagrody, do której chcesz się 
zgłosić. Możesz wybrać kilka kategorii, jeśli Twoja inicjatywa kwalifikuje się do 
więcej niż jednej.

Szczegóły dotyczące organizacji

W celu zatwierdzenia zgłoszenia do nagród ważne jest, aby w zgłoszeniu znalazły się 
niezbędne i poprawne dane kontaktowe. Możliwe, że zespół Karty skontaktuje się z 
Tobą, aby poprosić o dodatkowe informacje uzupełniające Twój wniosek oraz 
poinformować Cię o ocenie Twojego zgłoszenia.

Zakres

W tej części mogą Państwo przedstawić więcej informacji na temat swojej 
inicjatywy. Jakie było główne wyzwanie związane z bezpieczeństwem ruchu 
drogowego, którym chcieliście się zająć, i jakich odbiorców docelowych to 
obejmowało? Motywy stojące za rozpoczęciem inicjatywy pomogą sędziom lepiej 
zrozumieć, dlaczego zdecydowaliście się na podjęcie określonych działań.

Działania w ramach projektu

Ta sekcja daje Wam możliwość przedstawienia szczegółowego opisu działań, które 
przeprowadziliście. Informacje dotyczące realizacji operacyjnej, zastosowanych 
narzędzi, ram czasowych inicjatywy oraz włączenia innych partnerów i organizacji 
stworzą jasny obraz Waszej inicjatywy.

Ocena

Ważną częścią planu działania jest ocena wyników i oczekiwanych wpływów 
inicjatywy. Ocena ta może prowadzić do ewentualnej modyfikacji waszych działań, 
aby stworzyć jeszcze większy pozytywny wpływ na drogę. Może też pomóc Wam w 
przekonaniu innych do wsparcia inicjatywy.

W tej części opisz, w jaki sposób Twoja inicjatywa została oceniona, jak skuteczna 
była i jak ją przekazałeś. Wskaż, jak inni członkowie mogliby się uczyć z Twojej 
inicjatywy i czy możliwe byłoby jej wdrożenie w innym miejscu.

Materiał pomocniczy

Wszelkie dodatkowe materiały wizualne (takie jak zdjęcia, filmy) lub linki do 
postów, stron internetowych lub kont online. Wspierają one możliwość przekazania 
Twojego zgłoszenia.



Innowacja

Innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla odkrywania nowych metod, dzięki 
którym nasze drogi staną się bezpieczniejsze. W tej części możecie opisać 
elementy, które sprawiają, że wasze działania są innowacyjne.

Dalsze kroki

W tej części należy wyjaśnić swoje plany na przyszłość. Ta część Twojego wniosku 
jest ważna, aby umożliwić sędziom zrozumienie, w jaki sposób będziesz 
kontynuować poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Składanie wniosku

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe wypełnienie wszystkich pól w aplikacji.

Jeśli chcesz zapisać wniosek, ale nie jesteś gotowy do złożenia, upewnij się, że 
status to "Draft (Current)" w zakładce Publishing options i kliknij zapisz.

Kiedy jesteś gotowy do przesłania wniosku o przyznanie nagrody do recenzji, ustaw 
status na "Potrzebna recenzja" w zakładce Opcje wydawnicze na dole formularza.

Informacje kontaktowe

Pomoc techniczna w sprawie karty: ersc-helpdesk@ricardo.com

Krajowe sztafety: Kliknij tutaj

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

