Európai Közúti Biztonsági Charta - Kiválóság
a közúti biztonságért díj 2022
Beküldési útmutató
Az Európai Közúti Biztonsági Charta a legnagyobb civil társadalmi platform a
közúti közlekedésbiztonságért. Az Európai Bizottság vezetésével több mint 3500
állami és magánszervezet csatlakozott a Chartához. Tagjaink együtt egy olyan
közösséget alkotnak, amelyben megoszthatják közúti biztonsági szakértelmüket
és bevált gyakorlataikat, inspirálva egymást és tanulva egymástól.
Tagjainkat ezért az elkötelezettségükért jutalmazza, és a kezdeményezések
nemzetközi elismerését az Európai Bizottság a Kiválóság a közúti
közlekedésbiztonságban díjjal jutalmazza. A közúti közlekedésbiztonsági
szakértőkből és az Európai Bizottságból álló zsűri választja ki a nyerteseket az
alább ismertetett kritériumok alapján. A győztes kezdeményezéseket a 2022.
október 17-én Brüsszelben megrendezésre kerülő éves díjátadó ünnepségen
jelentik be.
A díjra pályázható kezdeményezések lehetnek olyan intézkedések, projektek,
stratégiák, kampányok, módszerek vagy megközelítések, amelyek eredményei
már láthatóak és mérhetőek, és amelyek bizonyították, hogy sikeresen
hozzájárultak egy közlekedésbiztonsági probléma kezeléséhez. Minden olyan
típusú szervezet benyújthatja kezdeményezését, amely tagja a Chartának.
A pályázatok értékelésének fő szempontjai a következők:
•
•
•
•

Hatás és nagyságrend: Milyen eredmények és a kezdeményezés várható
hatása várható?
Innováció és eredetiség: Mennyire eredeti és innovatív a kezdeményezés?
Láthatóság és terjesztés: Milyen széles körben népszerűsítették és
terjesztették a kezdeményezést?
Folyamatosság és növekedési potenciál: Van-e terv a tevékenységek
folytatására a következő években?

A díjak kategóriái minden évben eltérőek, hogy minél több kezdeményezés
szerepeljen a díjakban. A 2022-es díjátadó esetében a kategóriák a következők:
•
•
•
•

A biztonságos rendszer megközelítése - a "biztonságos rendszer"
megközelítés legjobb alkalmazása
Hivatásos járművezetők - a hivatásos járművezetőkre összpontosító
legjobb kezdeményezés
Technológia - a technológia legjobb alkalmazása a közúti biztonságban
Fiatalok - a legjobb, fiatalokat célzó közlekedésbiztonsági projekt

A díjak
A díjak nyerteseit a brüsszeli díjátadó ünnepségen jelentik be, és személyre
szabott trófeával jutalmazzák őket. A díjon kívül kapnak egy győztes jelvényt és
egy after movie-t, amelyet felhasználhatnak a

saját kommunikációs célokra. A nyerteseket az ERSC weboldalán és a közösségi
média csatornáinkon fogjuk kiemelni.

Gyakorlati információk
•
•

•
•

•
•

A díjakat csak a tagok vehetik át. Ha még nem vagy tag, kérjük,
regisztrálj itt, hogy létrehozhass egy pályázatot.
A regisztrált tagoknak be kell jelentkezniük a Charter-fiókjukba, majd ki
kell választaniuk a következőt
"tartalom létrehozása - díjazás benyújtása".
A díjpályázatot közvetlenül itt is elérheti - a linkre kattintás előtt be kell
jelentkeznie a Charter-fiókjába.
Csak uniós tagállam, EFTA-tagállam (Izland, Liechtenstein, Norvégia és
Svájc) vagy csatlakozó állam (Albánia, Észak-Macedón Köztársaság,
Montenegró, Szerbia és Törökország) pályázata támogatható. Az ezen
országok egyikén kívülről érkező pályázatokat továbbra is közzé lehet
tenni a Charta weboldalán, hogy értékes inspirációt nyújtsanak mások
számára, de a díjra nem vehetők figyelembe. A jó gyakorlatok
benyújtásához kattintson ide.
A pályázatokat az EU bármely hivatalos nyelvén várjuk.
Minden tagállamot egy nemzeti staféta képvisel, amely a közúti
közlekedésbiztonság területén tevékenykedő (inter)nemzeti szervezet.
Ezek a nemzeti relék a helyi tagok első számú kapcsolattartó pontjai, ha
kérdéseik és észrevételeik vannak. Ha segítségre van szüksége a
beadványa benyújtásához, itt léphet kapcsolatba a nemzeti közvetítővel.

Időbeli ütemezés
A pályázatok benyújtásának határideje 2022. június 6. A Charta csapata
és a Nemzeti Staféta támogatni fogja a pályázat benyújtását.
A kiválasztott jelöltekkel szeptemberben felvesszük a kapcsolatot, hogy
előkészítsük részvételüket a díjátadó ünnepségen, amelyet 2022. október 17-én
tartunk Brüsszelben, illetve online.

A benyújtás folyamata
Cím és díjkategória
Ebben a szakaszban meg kell adnia a kezdeményezés/tevékenység címét. Ez
lehet az Ön által választott uniós nyelven is, azonban a későbbiekben az űrlapon
angol nyelven is meg kell adnia a kezdeményezés címét. Kérjük, ügyeljen arra,
hogy ez a cím egyértelmű legyen, és a tevékenységére ösztönzőleg hatjon.
Arra is felkérjük, hogy válassza ki a díjkategóriát, amelyre pályázni szeretne.
Több kategóriát is választhat, ha kezdeményezése több kategóriában is
támogatható.

A szervezet adatai
A díjra való jelentkezés jóváhagyásához fontos, hogy a jelentkezésben
szerepeljenek a szükséges és helyes elérhetőségi adatok. Előfordulhat, hogy a
Charta csapata kapcsolatba lép Önnel, hogy további információkat kérjen a
pályázat kiegészítésére, és tájékoztassa Önt a pályázat elbírálásáról.

Terjedelem
Ebben a szakaszban további háttérinformációkat adhat a kezdeményezéséről. Mi
volt a fő közlekedésbiztonsági kihívás, amellyel foglalkozni kívánt, és mely
célközönség(ek)re terjedt ki? A kezdeményezés elindításának indítékai segítenek
a bíráknak jobban megérteni, hogy miért döntöttek bizonyos tevékenységek
elindítása mellett.

Projekttevékenységek
Ez a szakasz lehetőséget ad arra, hogy részletesen ismertesse az Ön által
végzett tevékenységeket. Az operatív végrehajtásra, a felhasznált eszközökre, a
kezdeményezés időkeretére és más partnerek és szervezetek bevonására
vonatkozó információk világos képet fognak alkotni az Ön kezdeményezéséről.

Értékelés
A cselekvési terv fontos része a kezdeményezés eredményeinek és várható
hatásainak értékelése. Ez az értékelés a tevékenységek esetleges módosításához
vezethet, hogy még nagyobb pozitív hatást érjen el az úton. Támogathatja Önt
abban is, hogy meggyőzzön másokat a kezdeményezés támogatásáról.
Ebben a részben írja le, hogyan értékelték a kezdeményezését, mennyire volt
hatékony, és hogyan kommunikálta azt. Jelezze, hogy más tagok hogyan
tanulhatnának az Ön kezdeményezéséből, és hogy lehetséges lenne-e máshol is
megvalósítani azt.

Támogató anyag
Bármilyen további képi anyag (például fényképek, videók) vagy linkek
bejegyzésekre, weboldalakra vagy online fiókokra. Ezek támogatják a beküldés
átadhatóságát.

Innováció
Az
innováció
elengedhetetlen
az
új
módszerek
feltárásához,
hogy
biztonságosabbá tegyük az utakat. Ebben a részben leírhatja azokat az
elemeket, amelyek innovatívvá teszik tevékenységét.

További lépések

Ebben a részben arra kérik, hogy ismertesse a jövőre vonatkozó terveit. A
pályázatának ez a része azért fontos, hogy a bírák megértsék, hogyan fogja
folytatni a közúti közlekedésbiztonság javítását.

A pályázat benyújtása
Kérjük, hogy a pályázat minden mezőjét a lehető legrészletesebben töltse
ki.
Ha szeretné elmenteni a jelentkezését, de még nem áll készen a beküldésre,
akkor
győződjön meg arról, hogy a "Draft (Current)" (Tervezet (Aktuális)) státusz van-e
a Publikálási beállítások lapon, majd kattintson a mentésre.
Ha készen áll a díjpályázatának felülvizsgálatra történő benyújtására, kérjük,
állítsa a státuszt "Felülvizsgálatra szorul" értékre az űrlap alján található Kiadási
opciók fülön.

Kapcsolattartási információk
Charta helpdesk: ersc-helpdesk@ricardo.com
Nemzeti váltófutás: Kattintson ide

