Europos kelių eismo saugos chartija - 2022
m. apdovanojimai "Už geriausią kelių eismo
saugą
Pateikimo gairės
Europos kelių eismo saugos chartija yra didžiausia pilietinės visuomenės
platforma kelių eismo saugos srityje. Europos Komisijai vadovaujant, prie
chartijos prisijungė daugiau kaip 3 500 viešųjų ir privačiųjų subjektų. Chartijos
nariai kartu sudaro bendruomenę, kurioje jie gali dalytis savo patirtimi ir gerąja
kelių eismo saugos praktika, įkvėpti vieni kitus ir mokytis vieni iš kitų.
Siekdama apdovanoti savo narius už šį įsipareigojimą ir suteikti iniciatyvoms
didžiausią tarptautinį pripažinimą, Europos Komisija organizuoja apdovanojimus
"Pažangumas kelių eismo saugumo srityje". Nugalėtojus pagal toliau aprašytus
kriterijus išrinks kelių eismo saugos ekspertų ir Europos Komisijos komisija.
Laimėjusios iniciatyvos bus paskelbtos per kasmetinę apdovanojimų ceremoniją
Briuselyje 2022 m. spalio 17 d.
Apdovanojimams gali būti teikiamos iniciatyvos - veiksmai, projektai, strategijos,
kampanijos, metodai ar būdai, kurių rezultatai jau yra matomi ir išmatuojami ir
kurie įrodė, kad sėkmingai prisidėjo prie kelių eismo saugumo problemos
sprendimo. Iniciatyvas gali teikti visų rūšių subjektai, kurie yra Chartijos nariai.
Pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai yra šie:
•
•
•
•

Poveikis ir mastas: Kokie yra iniciatyvos rezultatai ir laukiamas poveikis?
Naujoviškumas ir originalumas: kiek originali ir naujoviška yra iniciatyva?
Matomumas ir sklaida: Kaip plačiai iniciatyva buvo reklamuojama ir
skleidžiama?
Tęstinumas ir augimo potencialas: Ar planuojama tęsti veiklą ateinančiais
metais?

Apdovanojimų kategorijos kasmet skiriasi, kad būtų įtraukta kuo daugiau
iniciatyvų. 2022 m. apdovanojimams skiriamos šios kategorijos:
•
•
•
•

Saugios sistemos metodas - geriausias "saugios sistemos" metodo
taikymas
Profesionalūs vairuotojai - geriausia iniciatyva, skirta profesionaliems
vairuotojams
Technologijos - geriausias technologijų taikymas kelių eismo saugai
Jaunuoliai - geriausias jaunimui skirtas kelių eismo saugumo projektas

Apdovanojimai
Apdovanojimų nugalėtojai bus paskelbti per apdovanojimų ceremoniją Briuselyje
ir apdovanoti asmenine taure. Be šio apdovanojimo, jie gaus nugalėtojo
ženkliuką ir filmą, kurį galės naudoti savo

savo komunikacijos tikslais. Nugalėtojus paskelbsime ERSC interneto svetainėje
ir savo socialinės žiniasklaidos kanaluose.

Praktinė informacija
•
•
•

•

•
•

Apdovanojimai
prieinami
tik
nariams.
Jei
dar
nesate
narys,
užsiregistruokite čia, kad galėtumėte pateikti paraišką.
Registruoti nariai turi prisijungti prie savo Chartijos paskyros ir pasirinkti
"kurti turinį - apdovanojimų teikimas".
Paraišką dėl apdovanojimo taip pat galite pasiekti tiesiogiai čia - prieš
spustelėdami šią nuorodą turite būti prisijungę prie savo Chartijos
paskyros.
Tik ES valstybės narės, ELPA valstybės narės (Islandijos, Lichtenšteino,
Norvegijos ir Šveicarijos) arba stojančiosios valstybės (Albanijos, Šiaurės
Makedonijos Respublikos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos) paraiškos
atitinka reikalavimus. Paraiškos, pateiktos ne vienoje iš šių šalių, vis tiek
gali būti paskelbtos Chartijos interneto svetainėje kaip vertingas
įkvėpimas kitiems, tačiau jos nebus svarstomos dėl apdovanojimo.
Norėdami pateikti gerąją patirtį, spauskite čia.
Kviečiame teikti paraiškas bet kuria oficialia ES kalba.
Kiekvienai
valstybei
narei
atstovauja
nacionalinė
estafetė
(tarpvalstybinė) organizacija, veikianti kelių eismo saugumo srityje. Šios
nacionalinės atstovybės yra pirmoji kontaktinė vieta, į kurią vietos nariai
gali kreiptis dėl klausimų ir pastabų. Jei jums reikia pagalbos teikiant
paraišką, galite susisiekti su savo nacionaline atstovybe čia.

Terminai
Paraiškas galima teikti iki 2022 m. birželio 6 d. Chartijos komanda ir
Nacionalinės estafetės galės padėti jums pateikti paraišką.
Su atrinktais kandidatais bus susisiekta rugsėjo mėn., kad jie galėtų pasirengti
dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyks 2022 m. spalio 17 d. Briuselyje
ir internetu.

Pateikimo procesas
Pavadinimas ir apdovanojimo kategorija
Šiame skirsnyje turite nurodyti iniciatyvos ir (arba) veiklos pavadinimą. Jis gali
būti jūsų pasirinkta ES kalba, tačiau vėliau formoje turėsite pateikti iniciatyvos
pavadinimą anglų kalba. Pasirūpinkite, kad šis pavadinimas būtų aiškus ir
skatintų jūsų veiklą.
Jūsų taip pat bus paprašyta pasirinkti apdovanojimo kategoriją, į kurią norite
pretenduoti. Galite pasirinkti kelias kategorijas, jei jūsų iniciatyva atitinka
daugiau nei vieną iš jų.

Organizacijos duomenys
Kad jūsų paraiška apdovanojimams gauti būtų patvirtinta, svarbu paraiškoje
pateikti būtiną ir teisingą kontaktinę informaciją. Gali būti, kad Chartijos
komanda su jumis susisieks ir paprašys papildomos informacijos, kad papildytų
jūsų paraišką, ir informuos apie jūsų paraiškos vertinimą.

Apimtis
Šiame skirsnyje galite pateikti daugiau informacijos apie savo iniciatyvą. Kokią
pagrindinę kelių eismo saugumo problemą norėjote spręsti ir kokią tikslinę
auditoriją (-as) tai apėmė? Iniciatyvos inicijavimo motyvai padės vertintojams
geriau suprasti, kodėl nusprendėte imtis tam tikros veiklos.

Projekto veikla
Šioje dalyje galite išsamiai aprašyti savo vykdytą veiklą. Informacija apie veiklos
vykdymą, naudotas priemones, iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpį ir kitų
partnerių bei organizacijų įtraukimą padės susidaryti aiškų jūsų iniciatyvos
vaizdą.

Vertinimas
Svarbi veiksmų plano dalis yra iniciatyvos rezultatų ir laukiamo poveikio
įvertinimas. Atlikus šį vertinimą, galima keisti savo veiklą, kad būtų pasiektas
dar didesnis teigiamas poveikis kelyje. Jis taip pat gali padėti jums įtikinti kitus
palaikyti iniciatyvą.
Šiame skyriuje aprašykite, kaip buvo įvertinta jūsų iniciatyva, koks buvo jos
veiksmingumas ir kaip apie ją informavote. Nurodykite, kaip kiti nariai galėtų
pasimokyti iš jūsų iniciatyvos ir ar būtų įmanoma ją įgyvendinti kitur.

Pagalbinė medžiaga
Bet kokia papildoma vaizdinė medžiaga (pvz., nuotraukos, vaizdo įrašai) arba
nuorodos į pranešimus, tinklalapius ar internetines paskyras. Jos padeda
užtikrinti jūsų pateiktos informacijos perkeliamumą.

Inovacijos
Inovacijos yra labai svarbios ieškant naujų metodų, kaip užtikrinti saugesnius
kelius. Šiame skyriuje galite aprašyti elementus, dėl kurių jūsų veikla yra
novatoriška.

Tolesni veiksmai

Šioje dalyje jūsų prašoma paaiškinti savo ateities planus. Ši jūsų paraiškos dalis
yra svarbi, kad teisėjai galėtų suprasti, kaip toliau gerinsite kelių eismo saugą.

Paraiškos pateikimas
Įsitikinkite, kad visi paraiškos laukai užpildyti kuo išsamiau.
Jei norite išsaugoti paraišką, bet dar nesate pasirengę ją pateikti.
įsitikinkite, kad leidybos parinkčių skirtuke "Publishing options" (Leidybos
parinktys) būsena yra "Draft (Current)" (juodraštis (dabartinis)), ir spustelėkite
išsaugoti.
Kai būsite pasirengę pateikti paraišką dėl apdovanojimo peržiūrai, formos
apačioje esančiame skirtuke "Leidybos parinktys" nustatykite būseną "Reikia
peržiūrėti".

Kontaktinė informacija
Chartijos pagalbos tarnyba: ersc-helpdesk@ricardo.com
Nacionalinės estafetės: Spauskite čia

