Ευρωπαϊκός Χάρτης Οδικής Ασφάλειας Βραβεία Αριστείας στην Οδική Ασφάλεια 2022
Οδηγίες υποβολής
Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Οδικής Ασφάλειας είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα της
κοινωνίας των πολιτών για την οδική ασφάλεια. Με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, περισσότεροι από 3.500 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς έχουν ενταχθεί
στον Χάρτη. Μαζί, τα μέλη μας σχηματίζουν μια κοινότητα στην οποία μπορούν
να μοιράζονται την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές τους στον τομέα της
οδικής ασφάλειας, εμπνέοντας και μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον.
Για να επιβραβεύσει τα μέλη μας για τη δέσμευσή τους αυτή και να δώσει στις
πρωτοβουλίες την απόλυτη διεθνή αναγνώριση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διοργανώνει τα βραβεία Αριστείας στην Οδική Ασφάλεια. Μια κριτική επιτροπή
αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες σε θέματα οδικής ασφάλειας και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιλέξει τους νικητές, με βάση τα κριτήρια που
περιγράφονται παρακάτω. Οι νικήτριες πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν κατά τη
διάρκεια της ετήσιας τελετής απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες στις 17
Οκτωβρίου 2022.
Οι πρωτοβουλίες που μπορούν να υποβληθούν για τα βραβεία μπορεί να είναι μια
δράση, ένα έργο, μια στρατηγική, μια εκστρατεία, μια μέθοδος ή μια προσέγγιση,
όπου τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και μετρήσιμα και έχει αποδειχθεί ότι
έχουν συμβάλει επιτυχώς στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος οδικής
ασφάλειας. Όλα τα είδη οντοτήτων που είναι μέλη του Χάρτη μπορούν να
υποβάλουν την πρωτοβουλία τους.
Τα κύρια κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υποβολών είναι:
•
•
•
•

Επιπτώσεις και κλίμακα: Ποια είναι τα αποτελέσματα και ο αναμενόμενος
αντίκτυπος της πρωτοβουλίας;
Καινοτομία και πρωτοτυπία: Πόσο πρωτότυπη και καινοτόμος είναι η
πρωτοβουλία;
Προβολή και διάδοση: Πόσο ευρέως έχει προωθηθεί και διαδοθεί η
πρωτοβουλία;
Συνέχεια και δυνατότητες ανάπτυξης: Υπάρχει σχέδιο για τη συνέχιση των
δραστηριοτήτων τα επόμενα χρόνια;

Οι κατηγορίες για τα βραβεία διαφέρουν κάθε χρόνο, ώστε να περιλαμβάνονται
όσο το δυνατόν περισσότερες πρωτοβουλίες. Για τα βραβεία του 2022, οι
κατηγορίες είναι οι εξής:
•
•
•
•

Προσέγγιση του ασφαλούς συστήματος - βέλτιστη εφαρμογή της
προσέγγισης του "ασφαλούς συστήματος
Επαγγελματίες οδηγοί - η καλύτερη πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στους
επαγγελματίες οδηγούς
Τεχνολογία - καλύτερη εφαρμογή της τεχνολογίας στην οδική ασφάλεια
Youngsters - το καλύτερο έργο οδικής ασφάλειας που απευθύνεται σε νέους
ανθρώπους

Τα βραβεία
Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της τελετής
απονομής στις Βρυξέλλες και θα βραβευτούν με ένα εξατομικευμένο τρόπαιο.
Εκτός από αυτό το βραβείο, θα λάβουν μια κονκάρδα νικητή και ένα after movie
που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις

δικούς τους επικοινωνιακούς σκοπούς. Θα προβάλλουμε τους νικητές στον
ιστότοπο του ERSC και στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρακτικές πληροφορίες
•

•

•

•

•
•

Τα βραβεία είναι προσβάσιμα μόνο για τα μέλη. Εάν δεν είστε ακόμη μέλος,
παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια
υποβολή.
Τα εγγεγραμμένα μέλη πρέπει να συνδεθούν στον λογαριασμό τους στον
Χάρτη και στη συνέχεια να επιλέξουν
"δημιουργία περιεχομένου - υποβολή βραβείων".
Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην αίτηση για το Βραβείο
απευθείας εδώ - ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Charter
πριν κάνετε κλικ σε αυτόν το σύνδεσμο.
Μόνο οι αιτήσεις κράτους μέλους της ΕΕ, κράτους μέλους της ΕΖΕΣ
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) ή προσχωρούντος κράτους
(Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και
Τουρκία) είναι επιλέξιμες για ανάθεση. Υποβολές που προέρχονται από
χώρες εκτός αυτών των χωρών μπορούν να δημοσιευθούν στον ιστότοπο
του Χάρτη ως πολύτιμη έμπνευση για άλλους, αλλά δεν θα ληφθούν
υπόψη για βράβευση. Για να υποβάλετε μια καλή πρακτική κάντε κλικ εδώ.
Οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
Κάθε κράτος μέλος εκπροσωπείται από έναν εθνικό σύνδεσμο, έναν
(δια)εθνικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της οδικής
ασφάλειας. Αυτά τα εθνικά ρελέ είναι το πρώτο σημείο επαφής για τα
τοπικά μέλη για ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Εάν χρειάζεστε υποστήριξη
για την υποβολή της εισήγησής σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Εθνικό σας Αναμεταφορέα εδώ.

Χρονοδιαγράμματα
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 6 Ιουνίου 2022. Η ομάδα της
Χάρτας και οι Εθνικοί Ηλεκτρονόμοι θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν την
υποβολή σας.
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα επικοινωνήσουν τον Σεπτέμβριο για να
προετοιμάσουν την παρουσία και τη συμμετοχή τους στην τελετή απονομής των
βραβείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2022 στις Βρυξέλλες
και διαδικτυακά.

Διαδικασία υποβολής
Τίτλος και κατηγορία βραβείου
Σε αυτό το τμήμα, πρέπει να δώσετε έναν τίτλο πρωτοβουλίας/δραστηριότητας. Ο
τίτλος μπορεί να είναι στη γλώσσα της ΕΕ που έχετε επιλέξει, ωστόσο θα σας
ζητηθεί επίσης να δώσετε έναν τίτλο για την πρωτοβουλία σας αργότερα στο
έντυπο στα αγγλικά. Βεβαιωθείτε ότι ο τίτλος αυτός είναι σαφής και παρέχει
κάποιο κίνητρο για τη δραστηριότητά σας.

Θα σας ζητηθεί επίσης να επιλέξετε την κατηγορία βραβείου για την οποία θέλετε
να υποβάλετε αίτηση. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές κατηγορίες, εάν η
πρωτοβουλία σας πληροί τις προϋποθέσεις για περισσότερες από μία.

Στοιχεία οργανισμού
Για να εγκριθεί η αίτησή σας για τα βραβεία, είναι σημαντικό να έχετε τα
απαραίτητα και σωστά στοιχεία επικοινωνίας στην αίτησή σας. Είναι πιθανό η
ομάδα του Χάρτη να επικοινωνήσει μαζί σας για να ζητήσει πρόσθετες
πληροφορίες που θα συμπληρώσουν την αίτησή σας και να σας ενημερώσει για
την αξιολόγηση της αίτησής σας.

Πεδίο εφαρμογής
Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την πρωτοβουλία σας. Ποια ήταν η κύρια πρόκληση για την οδική ασφάλεια που
θέλατε να αντιμετωπίσετε και ποιο(-α) κοινό(-α)-στόχο(-α) περιελάμβανε(-αν)
αυτό; Τα κίνητρα πίσω από την έναρξη της πρωτοβουλίας θα βοηθήσουν τους
κριτές να κατανοήσουν καλύτερα γιατί επιλέξατε να δημιουργήσετε ορισμένες
δραστηριότητες.

Δραστηριότητες του έργου
Η ενότητα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να περιγράψετε λεπτομερώς τις
δραστηριότητες που πραγματοποιήσατε. Οι πληροφορίες σχετικά με την
επιχειρησιακή εκτέλεση, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, το χρονοδιάγραμμα
της πρωτοβουλίας και η συμπερίληψη άλλων εταίρων και οργανισμών θα
δημιουργήσουν μια σαφή εικόνα της πρωτοβουλίας σας.

Αξιολόγηση
Σημαντικό μέρος ενός σχεδίου δράσης είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και
των αναμενόμενων επιπτώσεων της πρωτοβουλίας. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να
οδηγήσει σε πιθανή τροποποίηση των δραστηριοτήτων σας για να δημιουργήσετε
ακόμη μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στο δρόμο. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει
να πείσετε τους άλλους να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία.
Στην ενότητα αυτή, περιγράψτε πώς αξιολογήθηκε η πρωτοβουλία σας, πόσο
αποτελεσματική ήταν και πώς την επικοινωνήσατε. Αναφέρετε πώς άλλα μέλη θα
μπορούσαν να διδαχθούν από την πρωτοβουλία σας και αν θα ήταν δυνατόν να
την εφαρμόσουν αλλού.

Υποστηρικτικό υλικό
Οποιαδήποτε πρόσθετα οπτικά στοιχεία (όπως φωτογραφίες, βίντεο) ή σύνδεσμοι
προς αναρτήσεις, ιστοσελίδες ή διαδικτυακούς λογαριασμούς. Υποστηρίζουν τη
δυνατότητα μεταφοράς της υποβολής σας.

Καινοτομία
Η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για τη διερεύνηση νέων μεθόδων που θα
καταστήσουν τους δρόμους μας ασφαλέστερους. Σε αυτή την ενότητα μπορείτε
να περιγράψετε τα στοιχεία που καθιστούν τις δραστηριότητές σας καινοτόμες.

Περαιτέρω βήματα

Στην ενότητα αυτή σας ζητείται να εξηγήσετε τα σχέδιά σας για το μέλλον. Αυτό
το μέρος της αίτησής σας είναι σημαντικό για να μπορέσουν οι κριτές να
καταλάβουν πώς θα συνεχίσετε να βελτιώνετε την οδική ασφάλεια.

Υποβολή της αίτησής σας
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα πεδία της αίτησης έχουν συμπληρωθεί όσο το
δυνατόν πιο λεπτομερώς.
Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την αίτησή σας αλλά δεν είστε έτοιμοι να την
υποβάλετε, τότε
βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση είναι 'Draft (Current)' στην καρτέλα Publishing
options (Επιλογές δημοσίευσης) και κάντε κλικ στο save (Αποθήκευση).
Όταν είστε έτοιμοι να υποβάλετε την αίτησή σας για ανάθεση για επανεξέταση,
παρακαλείστε να ορίσετε την κατάσταση σε "Χρειάζεται επανεξέταση" στην
καρτέλα Επιλογές δημοσίευσης στο κάτω μέρος της φόρμας.

Στοιχεία επικοινωνίας
Γραφείο υποστήριξης Χάρτη: ersc-helpdesk@ricardo.com
Εθνικές σκυταλοδρομίες: Κάντε κλικ εδώ

