Европейска харта за пътна безопасност Награди за високи постижения в областта
на пътната безопасност 2022
Насоки за подаване на документи
Европейската харта за пътна безопасност е най-голямата платформа на
гражданското общество за пътна безопасност. Под ръководството на
Европейската комисия към Хартата са се присъединили повече от 3500
публични и частни организации. Заедно нашите членове формират общност,
в която могат да споделят своя опит и добри практики в областта на пътната
безопасност, като се вдъхновяват и учат един от друг.
За да възнагради нашите членове за този ангажимент и да даде на
инициативите най-голямо международно признание, Европейската комисия
организира наградите за високи постижения в областта на пътната
безопасност. Жури, съставено от експерти по пътна безопасност и
Европейската комисия, ще избере победителите въз основа на критериите,
описани по-долу. Печелившите инициативи ще бъдат обявени по време на
годишната церемония по награждаването в Брюксел на 17 октомври 2022 г.
Инициативите, които могат да бъдат представени за наградите, могат да
бъдат действия, проекти, стратегии, кампании, методи или подходи, чиито
резултати вече са видими и измерими и които са показали, че успешно са
допринесли за решаването на проблем, свързан с безопасността по
пътищата. Всички видове организации, които са членове на Хартата, могат
да представят своята инициатива.
Основните критерии, използвани за оценка на подадените документи, са:
•
•
•
•

Въздействие и мащаб: Какви са резултатите и очакваното въздействие
на инициативата?
Иновативност и оригиналност: Доколко инициативата е оригинална и
иновативна?
Видимост и разпространение: Доколко инициативата е била
популяризирана и разпространена?
Непрекъснатост и потенциал за растеж: Има ли план за продължаване
на дейностите през следващите години?

Категориите за наградите се различават всяка година, за да се включат
възможно най-много инициативи. За наградите през 2022 г. категориите са:
•
•
•
•

Подходът "Безопасна система" - най-доброто прилагане на подхода
"Безопасна система
Професионални шофьори - най-добрата инициатива, насочена към
професионалните шофьори
Технология - най-добро приложение на технологията за пътна
безопасност
Youngsters - най-добър проект за пътна безопасност, насочен към
младите хора

Наградите
Победителите в конкурса ще бъдат обявени по време на церемонията по
награждаването в Брюксел и ще бъдат наградени с персонален трофей.
Освен тази награда те ще получат значка на победителя и филм, който могат
да използват за своите

собствени комуникационни цели. Ще отбележим победителите на уебсайта
на ERSC и в каналите ни в социалните медии.

Практическа информация
•
•

•

•

•
•

Наградите са достъпни само за членовете. Ако все още не сте член,
моля, регистрирайте се тук, за да можете да подадете заявка.
Регистрираните членове трябва да влязат в своя акаунт в Хартата, след
което да изберат
"създаване на съдържание - подаване на награди".
Можете също така да получите директен достъп до заявлението за
наградата тук - ТРЯБВА да сте влезли в профила си в Charter, преди
да кликнете върху тази връзка.
Само кандидатури на държави-членки на ЕС, държави-членки на ЕАСТ
(Исландия,
Лихтенщайн,
Норвегия
и
Швейцария)
или
на
присъединяващи
се
държави
(Албания,
Република
Северна
Македония, Черна гора, Сърбия и Турция) отговарят на условията за
отпускане на средства. Заявленията, подадени извън тези държави,
все пак могат да бъдат публикувани на уебсайта на Хартата като
ценно вдъхновение за другите, но няма да бъдат разглеждани за
награда. За да изпратите добра практика, кликнете тук.
Кандидатите могат да изпращат материали на всеки официален език на
ЕС.
Всяка държава членка е представена от национално щафета (между)национална организация, която работи в областта на пътната
безопасност. Тези национални щабове са първата точка за контакт за
местните членове по отношение на въпроси и забележки. Ако се
нуждаете от помощ при подаването на документи, можете да се
свържете с националното си щафета тук.

Срокове
Крайният срок за подаване на документи е 6 юни 2022 г. Екипът на
Хартата и Националните щафети ще могат да подкрепят подаването на
документите ви.
През септември ще се свържем с избраните кандидати, за да подготвим
тяхното присъствие и участие в церемонията по награждаването, която ще
се проведе на 17 октомври 2022 г. в Брюксел и онлайн.

Процес на подаване
Заглавие и категория на наградата
В този раздел трябва да посочите заглавието на инициативата/дейността. То
може да бъде на избрания от вас език на ЕС, но по-късно във формуляра ще
трябва да посочите и заглавие на инициативата си на английски език. Моля,
уверете се, че това заглавие е ясно и дава някакъв стимул за вашата
дейност.

Ще бъдете помолени да изберете и категорията на наградата, за която
искате да кандидатствате. Можете да изберете няколко категории, ако
инициативата ви отговаря на изискванията за повече от една.

Данни за организацията
За да бъде одобрена кандидатурата ви за наградите, е важно в нея да
посочите необходимата и правилна информация за контакт. Възможно е
екипът на Хартата да се свърже с вас, за да поиска допълнителна
информация за допълване на заявлението ви и да ви информира за оценката
на подаденото от вас заявление.

Обхват
В този раздел можете да предоставите повече информация за вашата
инициатива. Какво е основното предизвикателство в областта на пътната
безопасност, което сте искали да разрешите, и коя целева група (целеви
групи) включва то? Мотивите, които стоят зад започването на инициативата,
ще помогнат на съдиите да разберат по-добре защо сте избрали да
създадете определени дейности.

Дейности по проекта
Този раздел ви дава възможност да опишете подробно извършените от вас
дейности. Информацията за оперативното изпълнение, използваните
инструменти, времевата рамка на инициативата и включването на други
партньори и организации ще създаде ясна представа за вашата инициатива.

Оценка
Важна част от плана за действие е
въздействие на инициативата. Тази
промяна на вашите дейности, за да
въздействие на пътя. Тя може също
да подкрепят инициативата.

оценката на резултатите и очакваното
оценка може да доведе до евентуална
създадете още по-голямо положително
така да ви помогне да убедите другите

В този раздел опишете как е била оценена инициативата ви, доколко е била
ефективна и как сте я разпространили. Посочете как други членове биха
могли да се поучат от вашата инициатива и дали би било възможно тя да се
приложи другаде.

Помощни материали
Всякакви допълнителни визуални материали (като снимки, видеоклипове)
или връзки към публикации, уеб страници или онлайн акаунти. Те спомагат
за преносимостта на вашето представяне.

Иновации
Иновациите са от решаващо значение за проучване на нови методи за
повишаване на безопасността по пътищата. В този раздел можете да
опишете елементите, които правят вашите дейности иновативни.

Допълнителни стъпки

В този раздел трябва да обясните плановете си за бъдещето. Тази част от
кандидатурата ви е важна, за да могат съдиите да разберат как ще
продължите да подобрявате пътната безопасност.

Подаване на заявлението
Моля, уверете се, че всички полета в заявлението са попълнени
възможно най-подробно.
Ако искате да запазите заявлението си, но не сте готови да го изпратите,
тогава
уверете се, че статусът е "Draft (Current)" в раздела Publishing options (Опции
за публикуване) и кликнете върху Save (Запази).
Когато сте готови да изпратите заявлението си за отпускане на средства за
преглед, моля, задайте статус "Необходимо е да се прегледа" в раздела
"Опции за публикуване" в долната част на формуляра.

Информация за контакт
Помощна служба на Хартата: ersc-helpdesk@ricardo.com
Национални щафети: Кликнете тук

