
Europeiska stadgan om trafiksäkerhet - 
utmärkelser för bästa trafiksäkerhet 2023

Riktlinjer för inlämning

Den europeiska stadgan för trafiksäkerhet är det civila samhällets största 
plattform för trafiksäkerhet. Under ledning av Europeiska kommissionen har 
mer än 3 500 offentliga och privata organ anslutit sig till stadgan. Tillsammans 
bildar våra medlemmar en gemenskap där de kan dela med sig av sin expertis 
om trafiksäkerhet och god praxis och inspirera och lära av varandra.

För att belöna våra medlemmar för detta engagemang och för att ge initiativen det 
ultimata internationella erkännandet organiserar Europeiska kommissionen 
utmärkelsen Excellence in Road Safety Awards. En jury bestående av 
trafiksäkerhetsexperter och Europeiska kommissionen kommer att utse vinnarna på 
grundval av de kriterier som beskrivs nedan. De vinnande initiativen kommer att 
tillkännages under den årliga prisceremonin i Bryssel torsdagen den 19 oktober 
2023.

De initiativ som kan lämnas in för utmärkelsen kan vara en åtgärd, ett projekt, en 
strategi, en kampanj, en metod eller ett tillvägagångssätt där resultaten redan är 
synliga och mätbara och som har visat att de framgångsrikt har bidragit till att lösa 
ett trafiksäkerhetsproblem. Alla typer av enheter som är medlemmar i stadgan kan 
lämna in sina initiativ.

De viktigaste kriterierna för utvärderingen av bidragen är följande:

• Effekter och omfattning: Vilka är resultaten och den förväntade effekten av 
initiativet?

• Innovation och originalitet: Hur originellt och innovativt är initiativet?
• Synlighet och spridning: Hur omfattande har initiativet främjats och spridits?
• Kontinuitet och tillväxtpotential: Finns det en plan för att fortsätta 

verksamheten under de kommande åren?

Kategorierna för utmärkelserna varierar varje år för att inkludera så många 
initiativ som möjligt. För 2023 är kategorierna följande:

• Bästa användning av data för att främja trafiksäkerheten
• Bästa trafiksäkerhetsprojekt för trafikanter med nedsatt rörlighet
• Bästa projektet för att främja körförmåga
• Bästa projekt för att stödja trafiksäkerheten inom e-handelssektorn
• Urban Road Safety Award (öppet för kommuner, städer och regionala 

myndigheter)



Utmärkelserna

Vinnarna kommer att tillkännages under prisceremonin i Bryssel och belönas med 
en personlig pokal. Förutom detta pris kommer de att få en digital vinnarbadge och 
en efterfilm som de kan använda för sina egna kommunikationsändamål. Vi 
kommer att lyfta fram vinnarna på webbplatsen för den europeiska stadgan för 
trafiksäkerhet och i våra sociala medier.

Praktisk information

• Priserna är endast tillgängliga för medlemmar. Om du ännu inte är 
medlem kan du registrera dig här så att du kan skapa ett bidrag.

• Registrerade medlemmar måste logga in på sitt Charter-konto och sedan välja
"Lägg till ett nytt prisförslag" under "Mitt konto".

• Du kan också komma direkt till ansökan om utmärkelser här - du MÅSTE vara 
inloggad på ditt Charter-konto innan du klickar på denna länk.

• Endast ansökningar från en EU-medlemsstat, en Efta-medlemsstat (Island, 
Liechtenstein, Norge och Schweiz) eller en anslutningsstat (Albanien, 
Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet) är berättigade till ett 
pris. Bidrag från länder utanför dessa länder kan fortfarande publiceras på 
stadgans webbplats som en värdefull inspiration för andra, men kommer 
inte att beaktas för ett pris. För att skicka in en god praxis klicka här - - du 
MÅSTE vara inloggad på ditt konto i stadgan innan du klickar på den här 
länken.

• Bidrag är välkomna på alla officiella EU-språk.
• Varje medlemsstat representeras av en nationell relä, en (inter)nationell 

organisation som arbetar med trafiksäkerhet. Dessa nationella reläer är de 
lokala medlemmarnas första kontaktpunkt för frågor och synpunkter. Om du 
behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta din nationella relä här.

Tidsplaner

Sista inlämningsdag är fredagen den 26 maj 2023. Charterteamet och 
National Relays kan stödja din ansökan.

De nominerade kandidaterna kommer att kontaktas i september för att förbereda 
sin närvaro och sitt deltagande vid prisceremonin, som kommer att hållas 
torsdagen den 19 oktober 2023 i Bryssel och online.

Inlämningsprocess

Titel och priskategori

I det här avsnittet måste du ange en titel för initiativet/verksamheten. Detta kan 
vara på ditt valda EU-språk, men du kommer också att behöva ange en titel för ditt 
initiativ på engelska senare i formuläret. Se till att titeln är tydlig och att den ger en 
viss stimulans till din verksamhet.

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 ombeds också att välja vilken priskategori du vill ansöka om. Du får välja flera 
kategorier om ditt initiativ kan komma i fråga för mer än en.

Uppgifter om organisationen

För att din ansökan om utmärkelser ska kunna godkännas är det viktigt att du har 
nödvändiga och korrekta kontaktuppgifter i din ansökan. Det är möjligt att 
stadgardeteamet kontaktar dig för att begära ytterligare information för att 
komplettera din ansökan och för att informera dig om utvärderingen av din 
ansökan.

Tillämpningsområde

I det här avsnittet kan du ge mer bakgrundsinformation om ditt initiativ. Vilken var 
den viktigaste trafiksäkerhetsutmaningen som ni ville ta itu med och vilka 
målgrupper omfattade den? Motiven bakom initiativet hjälper domarna att bättre 
förstå varför ni har valt att starta vissa aktiviteter.

Projektets verksamhet

I det här avsnittet har du möjlighet att ge en detaljerad beskrivning av den 
verksamhet som du har bedrivit. Information om det operativa genomförandet, de 
verktyg som använts, initiativets tidsram och om andra partner och organisationer 
har deltagit i verksamheten ger en tydlig bild av ert initiativ.

Utvärdering

En viktig del av en handlingsplan är utvärderingen av initiativets resultat och 
förväntade effekter. Utvärderingen kan leda till en eventuell ändring av 
verksamheten för att skapa en ännu större positiv inverkan på vägen. Den kan också 
hjälpa dig att övertyga andra om att stödja initiativet.

I det här avsnittet ska du beskriva hur ditt initiativ utvärderades, hur effektivt det 
var och hur du kommunicerade det. Ange hur andra medlemmar kan lära sig av ert 
initiativ och om det skulle vara möjligt att genomföra det på andra ställen.

Stödmaterial

Ytterligare bilder (t.ex. foton, videor) eller länkar till inlägg, webbsidor eller 
onlinekonton. De stöder överförbarheten av ditt bidrag.



Innovation

Innovation är avgörande för att utforska nya metoder för att göra våra vägar 
säkrare. I det här avsnittet kan du beskriva de faktorer som gör din verksamhet 
innovativ.

Ytterligare åtgärder

I det här avsnittet ombeds du att förklara dina planer för framtiden. Denna del av 
din ansökan är viktig för att domarna ska förstå hur du kommer att fortsätta att 
förbättra trafiksäkerheten.

Skicka in din ansökan

Se till att alla fält i ansökan fylls i så detaljerat som möjligt.

Om du vill spara din ansökan men inte är redo att skicka in den, se till att 
statusen är "Draft (Current)" på fliken Publiceringsalternativ och klicka på Spara.

När du är redo att skicka in din ansökan för granskning, ange statusen "Behövs 
granskning" under fliken Publiceringsalternativ längst ner i formuläret.

Kontaktuppgifter

Charter helpdesk: ersc-helpdesk@ricardo.com

Nationella stafetter: Klicka här

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

