Európska charta bezpečnosti cestnej
premávky - Ocenenie za výnimočnosť v
oblasti bezpečnosti cestnej premávky 2022
Pokyny na predkladanie
Európska charta bezpečnosti cestnej premávky je najväčšou platformou
občianskej spoločnosti pre bezpečnosť cestnej premávky. Pod vedením Európskej
komisie sa k nej pripojilo viac ako 3 500 verejných a súkromných subjektov.
Naši členovia spoločne vytvárajú spoločenstvo, v ktorom sa môžu podeliť o svoje
odborné znalosti a osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a
navzájom sa inšpirovať a učiť.
S cieľom odmeniť našich členov za tento záväzok a poskytnúť iniciatívam
najvyššie medzinárodné uznanie Európska komisia organizuje udeľovanie cien za
vynikajúce výsledky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Porota zložená z
odborníkov na bezpečnosť cestnej premávky a Európska komisia vyberú víťazov
na základe nižšie uvedených kritérií. Víťazné iniciatívy budú vyhlásené počas
slávnostného udeľovania výročných cien 17. októbra 2022 v Bruseli.
Iniciatívy, ktoré sa môžu uchádzať o ocenenie, môžu byť opatrenia, projekty,
stratégie, kampane, metódy alebo prístupy, ktorých výsledky sú už viditeľné a
merateľné a ktoré preukázali, že úspešne prispeli k riešeniu problému
bezpečnosti cestnej premávky. Svoju iniciatívu môžu predložiť všetky typy
subjektov, ktoré sú členmi charty.
Hlavnými kritériami hodnotenia predložených návrhov sú:
•
•
•
•

Vplyv a rozsah: Aké sú výsledky a očakávaný vplyv iniciatívy?
Inovácia a originalita: Nakoľko je iniciatíva originálna a inovatívna?
Zviditeľnenie a šírenie: Ako široko bola iniciatíva propagovaná a šírená?
Kontinuita a potenciál rastu: Existuje plán na pokračovanie činností v
nasledujúcich rokoch?

Kategórie ocenenia sa každý rok líšia, aby zahŕňali čo najviac iniciatív. V roku
2022 sa udeľujú tieto kategórie:
•
•
•
•

Prístup bezpečného systému - najlepšie uplatnenie prístupu "bezpečného
systému
Profesionálni vodiči - najlepšia iniciatíva zameraná na profesionálnych
vodičov
Technológia - najlepšie využitie technológie v oblasti bezpečnosti cestnej
premávky
Mladí ľudia - najlepší projekt zameraný na bezpečnosť na cestách pre
mladých ľudí

Ocenenia
Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného odovzdávania cien v Bruseli a budú
odmenení osobnou trofejou. Okrem tohto ocenenia dostanú aj odznak víťaza a
film, ktorý môžu použiť pre svoje

vlastné komunikačné účely. Víťazov vyzdvihneme na webovej stránke ERSC a na
našich kanáloch sociálnych médií.

Praktické informácie
•
•

•
•

•
•

Ceny sú prístupné len pre členov. Ak ešte nie ste členom, zaregistrujte sa
tu, aby ste mohli vytvoriť príspevok.
Registrovaní členovia sa musia prihlásiť do svojho účtu Charty a potom
vybrať
"vytváranie obsahu - odovzdávanie ocenení".
K žiadosti o udelenie ocenenia sa môžete dostať aj priamo tu - pred
kliknutím na tento odkaz musíte byť prihlásení do svojho účtu Charty.
O udelenie grantu sa môžu uchádzať len žiadosti členského štátu EÚ,
členského štátu EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko)
alebo pristupujúceho štátu (Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko,
Srbsko a Turecko). Príspevky z krajín, ktoré nepatria medzi tieto krajiny,
môžu byť napriek tomu uverejnené na webovej stránke charty ako cenná
inšpirácia pre ostatných, ale nebudú sa brať do úvahy pri udeľovaní
ocenenia. Ak chcete predložiť osvedčený postup, kliknite sem.
Príspevky sú vítané v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.
Každý členský štát je zastúpený národnou štafetou, (medzi)národnou
organizáciou pôsobiacou v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Tieto
národné centrály sú prvým kontaktným miestom pre miestnych členov,
ktorí sa na nich môžu obrátiť s otázkami a pripomienkami. Ak potrebujete
podporu pri predkladaní, môžete sa obrátiť na svoju národnú štafetu tu.

Časový harmonogram
Termín na predkladanie návrhov je 6. júna 2022. Tím Charty a národné
štafety budú môcť podporiť vaše podanie.
Kandidáti, ktorí sa dostali do užšieho výberu, budú kontaktovaní v septembri,
aby sa pripravili na účasť na slávnostnom udeľovaní cien, ktoré sa uskutoční 17.
októbra 2022 v Bruseli a online.

Proces predkladania
Názov a kategória ocenenia
V tejto časti je potrebné uviesť názov iniciatívy/činnosti. Môže to byť vo vami
zvolenom jazyku EÚ, avšak neskôr vo formulári budete musieť uviesť názov
iniciatívy aj v angličtine. Uistite sa, že tento názov je jasný a poskytuje určitý
podnet pre vašu činnosť.
Budete tiež vyzvaní, aby ste si vybrali kategóriu, do ktorej sa chcete prihlásiť. V
prípade, že vaša iniciatíva spĺňa podmienky pre viacero kategórií, môžete si
vybrať viacero kategórií.

Podrobnosti o organizácii
Na schválenie vašej žiadosti o ocenenie je dôležité, aby ste v žiadosti uviedli
potrebné a správne kontaktné údaje. Je možné, že vás tím charty bude
kontaktovať, aby si vyžiadal ďalšie informácie na doplnenie vašej žiadosti a
informoval vás o hodnotení vašej žiadosti.

Rozsah pôsobnosti
V tejto časti môžete poskytnúť viac základných informácií o svojej iniciatíve. Aký
bol hlavný problém v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktorý ste chceli
riešiť, a ktoré cieľové skupiny to zahŕňalo? Motívy, ktoré stoja za začatím
iniciatívy, pomôžu porotcom lepšie pochopiť, prečo ste sa rozhodli zaviesť určité
aktivity.

Aktivity projektu
V tejto časti môžete podrobne opísať činnosti, ktoré ste vykonali. Informácie o
operačnom vykonávaní, použitých nástrojoch, časovom rámci iniciatívy a
zapojení ďalších partnerov a organizácií vytvoria jasný obraz o vašej iniciatíve.

Hodnotenie
Dôležitou súčasťou akčného plánu je hodnotenie výsledkov a očakávaných
vplyvov iniciatívy. Toto hodnotenie môže viesť k prípadnej úprave vašich aktivít s
cieľom vytvoriť ešte väčší pozitívny vplyv na cestu. Môže vám tiež pomôcť pri
presviedčaní ostatných, aby iniciatívu podporili.
V tejto časti opíšte, ako bola vaša iniciatíva hodnotená, aká bola efektívna a ako
ste o nej informovali. Uveďte, ako by sa z vašej iniciatívy mohli poučiť ostatní
členovia a či by ju bolo možné realizovať aj inde.

Podporný materiál
Akékoľvek ďalšie vizuálne prvky (napríklad fotografie, videá) alebo odkazy na
príspevky, webové stránky alebo online účty. Podporujú prenosnosť vášho
príspevku.

Inovácie
Inovácie sú kľúčové pri hľadaní nových metód na zvýšenie bezpečnosti našich
ciest. V tejto časti môžete opísať prvky, ktoré robia vaše činnosti inovatívnymi.

Ďalšie kroky

V tejto časti máte vysvetliť svoje plány do budúcnosti. Táto časť vašej žiadosti je
dôležitá, aby porotcovia pochopili, ako budete pokračovať v zlepšovaní
bezpečnosti cestnej premávky.

Odoslanie žiadosti
Uistite sa, že sú všetky polia žiadosti vyplnené čo najpodrobnejšie.
Ak chcete svoju žiadosť uložiť, ale nie ste pripravení ju odoslať, potom
uistite sa, že stav je "Draft (Current)" na karte Publishing options (Možnosti
publikovania) a kliknite na tlačidlo Save (Uložiť).
Keď ste pripravení predložiť svoju žiadosť o udelenie grantu na preskúmanie,
nastavte stav na "Needs Review" (Potrebuje preskúmanie) na karte Možnosti
zverejnenia v dolnej časti formulára.

Kontaktné informácie
Helpdesk Charty: ersc-helpdesk@ricardo.com
Národné štafety: Kliknite sem

