Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta Izcilības balva ceļu satiksmes drošības jomā
2022
Iesniegšanas vadlīnijas
Eiropas Ceļu satiksmes drošības harta ir lielākā pilsoniskās sabiedrības platforma
ceļu satiksmes drošības jomā. Eiropas Komisijas vadībā hartai ir pievienojušās
vairāk nekā 3500 valsts un privātās struktūras. Mūsu dalībnieki kopā veido
kopienu, kurā tie var dalīties ar savu ceļu satiksmes drošības pieredzi un
paraugpraksi, iedvesmojoties un mācoties cits no cita.
Lai apbalvotu mūsu dalībniekus par šo apņemšanos un sniegtu iniciatīvām
visaugstāko starptautisko atzinību, Eiropas Komisija organizē izcilības balvu ceļu
satiksmes drošības jomā. Uzvarētājus izvēlas ceļu satiksmes drošības ekspertu
žūrija un Eiropas Komisija, pamatojoties uz turpmāk aprakstītajiem kritērijiem.
Uzvarējušās iniciatīvas tiks paziņotas ikgadējā apbalvošanas ceremonijā Briselē
2022. gada 17. oktobrī.
Iniciatīvas, ko var pieteikt apbalvojumiem, var būt pasākumi, projekti,
stratēģijas, kampaņas, metodes vai pieejas, kuru rezultāti jau ir redzami un
izmērāmi un kuras ir pierādījušas, ka tās ir sekmīgi palīdzējušas risināt ceļu
satiksmes drošības problēmu. Savu iniciatīvu var iesniegt visu veidu
organizācijas, kas ir Hartas dalībnieces.
Galvenie kritēriji, ko izmanto iesniegto pieteikumu vērtēšanā, ir šādi:
•
•
•
•

Ietekme un mērogs: Kādi ir iniciatīvas rezultāti un sagaidāmā ietekme?
Inovativitāte un oriģinalitāte: cik oriģināla un inovatīva ir iniciatīva?
Atpazīstamība un izplatīšana: Cik plaši iniciatīva ir popularizēta un
izplatīta?
Nepārtrauktība un izaugsmes potenciāls: Vai ir plāns turpināt darbību
turpmākajos gados?

Katru gadu apbalvojumu kategorijas ir atšķirīgas, lai iekļautu pēc iespējas vairāk
iniciatīvu. 2022. gada balvas piešķiršanas kategorijas ir šādas:
•
•
•
•

Drošas sistēmas pieeja - labākais "Drošas sistēmas" pieejas pielietojums
Profesionāli autovadītāji - labākā iniciatīva, kas vērsta uz profesionāliem
autovadītājiem
Tehnoloģija - labākais tehnoloģiju pielietojums ceļu satiksmes drošībā
Jaunieši - labākais satiksmes drošības projekts jauniešiem

Apbalvojumi
Balvu ieguvēji tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijas laikā Briselē, un viņi tiks
apbalvoti ar personalizētu trofeju. Papildus šai balvai viņi saņems arī uzvarētāja
nozīmīti un filmu, ko varēs izmantot savās programmās.

savas saziņas mērķiem. Mēs izcelsim uzvarētājus ERSC tīmekļa vietnē un mūsu
sociālo mediju kanālos.

Praktiska informācija
•
•

•
•

•
•

Balvas ir pieejamas tikai biedriem. Ja vēl neesat biedrs, lūdzu,
reģistrējieties šeit, lai varētu izveidot pieteikumu.
Reģistrētiem dalībniekiem ir jāpiesakās savā Hartas kontā un pēc tam
jāizvēlas
"izveidot saturu - balvu iesniegšana".
Jūs varat piekļūt balvas pieteikumam arī tieši šeit - pirms šīs saites
noklikšķināšanas jums ir jābūt autorizētam savā Hartas kontā.
Tikai ES dalībvalsts, EBTA dalībvalsts (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un
Šveice) vai kandidātvalsts (Albānija, Ziemeļmaķedonijas Republika,
Melnkalne, Serbija un Turcija) var iesniegt pieteikumus. Pieteikumus, kas
iesniegti ārpus šīm valstīm, joprojām var publicēt hartas tīmekļa vietnē kā
vērtīgu iedvesmas avotu citiem, taču tie netiks izskatīti, lai saņemtu balvu.
Lai iesniegtu labas prakses pieteikumu, noklikšķiniet šeit.
Pieteikumus var iesniegt jebkurā oficiālajā ES valodā.
Katru dalībvalsti pārstāv valsts stafete - (starp)nacionāla organizācija, kas
darbojas ceļu satiksmes drošības jomā. Šīs valstu pārstāvniecības ir
pirmais kontaktpunkts, kur vietējie dalībnieki var saņemt jautājumus un
piezīmes. Ja jums ir nepieciešams atbalsts, lai sagatavotu iesniegumu,
varat sazināties ar savu valsts delegāciju šeit.

Termiņi
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 6. jūnijs. Hartas komanda
un Nacionālās stafetes varēs atbalstīt jūsu pieteikumu iesniegšanu.
Septembrī tiks sazvanīti izraudzītie kandidāti, lai sagatavotos viņu dalībai
apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 2022. gada 17. oktobrī Briselē un
tiešsaistē.

Iesniegšanas process
Nosaukums un apbalvojuma kategorija
Šajā sadaļā ir jānorāda iniciatīvas/darbības nosaukums. Tas var būt jūsu
izvēlētajā ES valodā, tomēr vēlāk veidlapā jums būs jānorāda arī iniciatīvas
nosaukums angļu valodā. Lūdzu, pārliecinieties, ka šis nosaukums ir skaidrs un
sniedz ierosmi jūsu darbībai.
Jums arī tiks lūgts izvēlēties kategoriju, kurā vēlaties pieteikties balvai. Jūs varat
izvēlēties vairākas kategorijas, ja jūsu iniciatīva atbilst vairāk nekā vienai no
tām.

Organizācijas informācija
Lai apstiprinātu jūsu pieteikumu apbalvojumu saņemšanai, ir svarīgi, lai
pieteikumā būtu norādīta nepieciešamā un pareizā kontaktinformācija.
Iespējams, ka hartas komanda sazināsies ar jums, lai pieprasītu papildu
informāciju jūsu pieteikuma papildināšanai un informētu jūs par jūsu pieteikuma
izvērtēšanu.

Darbības joma
Šajā sadaļā varat sniegt plašāku pamatinformāciju par savu iniciatīvu. Kāda bija
galvenā satiksmes drošības problēma, ko jūs vēlējāties risināt, un kāda(-as)
mērķauditorija(-as) to aptvēra? Iniciatīvas uzsākšanas motīvi palīdzēs
vērtētājiem labāk izprast, kāpēc esat izvēlējies uzsākt noteiktas darbības.

Projekta darbības
Šajā sadaļā ir iespēja detalizēti aprakstīt veiktās darbības. Informācija par
operatīvo izpildi, izmantotajiem instrumentiem, iniciatīvas laika grafiku un citu
partneru un organizāciju iesaistīšanu radīs skaidru priekšstatu par jūsu iniciatīvu.

Novērtēšana
Svarīga rīcības plāna daļa ir iniciatīvas rezultātu un paredzamās ietekmes
novērtējums. Šī novērtēšana var novest pie iespējamām izmaiņām jūsu
darbībās, lai radītu vēl lielāku pozitīvu ietekmi uz ceļu. Tas var arī palīdzēt jums
pārliecināt citus atbalstīt iniciatīvu.
Šajā sadaļā aprakstiet, kā tika novērtēta jūsu iniciatīva, cik efektīva tā bija un kā
jūs par to informējāt. Norādiet, kā citi dalībnieki varētu mācīties no jūsu
iniciatīvas un vai to būtu iespējams īstenot citur.

Palīgmateriāli
Jebkuri papildu vizuālie elementi (piemēram, fotoattēli, videoklipi) vai saites uz
ziņām, tīmekļa lapām vai tiešsaistes kontiem. Tās atbalsta jūsu iesnieguma
pārnesamību.

Inovācijas
Inovācijas ir ļoti svarīgas, lai izpētītu jaunas metodes, kā padarīt mūsu ceļus
drošākus. Šajā sadaļā varat aprakstīt elementus, kas jūsu darbību padara
inovatīvu.

Turpmākie soļi

Šajā sadaļā jums tiek lūgts izskaidrot savus nākotnes plānus. Šī pieteikuma daļa
ir svarīga, lai tiesneši varētu saprast, kā jūs turpināsiet uzlabot ceļu satiksmes
drošību.

Pieteikuma iesniegšana
Lūdzu, pārliecinieties, ka visi pieteikuma lauki ir aizpildīti pēc iespējas
detalizētāk.
Ja vēlaties saglabāt savu pieteikumu, bet vēl neesat gatavs to iesniegt.
pārliecinieties, ka cilnē Publicēšanas opcijas cilnē ir norādīts statuss "Projekts
(Pašreizējais)", un noklikšķiniet uz Saglabāt.
Kad esat gatavs iesniegt savu apbalvojuma pieteikumu pārskatīšanai, veidlapas
apakšdaļā "Publicēšanas opcijas" iestatiet statusu uz "Needs Review".

Kontaktinformācija
Hartu palīdzības dienests: ersc-helpdesk@ricardo.com
Nacionālie stafetes turnīri: Noklikšķiniet šeit

