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Wytyczne dotyczące składania wniosków 

 

Dziękujemy za Państwa aktywność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniami stanowi filar Europejskiej Karty 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jako platformy wymiany wiedzy, służącej wspieraniu  

i rozszerzaniu społeczności interesariuszy brd. 

Co roku Komisja Europejska i Zespół Karty zachęcają do udokumentowania i dzielenia się 

dobrymi praktykami oraz nagradzają najlepsze inicjatywy w obszarze brd przyznając 

Excellence in Road Safety Awards. 

Od 2021 r. niniejsze zaproszenie do zgłaszania inicjatyw w obszarze brd jest wspierane 

przez Krajowe Punkty Kontaktowe w 27 państwach członkowskich UE. Punkty kontaktowe 

mogą również pomóc w formalnym zgłoszeniu – można się z nimi skontaktować tutaj 

Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny spełniać poniższe kryteria: 

- Innowacyjne podejście i kreatywność: Na czym polega nowatorstwo Państwa 

inicjatywy?  

- Wpływ: Jaka jest skuteczność / wpływ Państwa inicjatywy na poziomie lokalnym 

/ regionalnym / krajowym? 

- Łatwość powielania: Czy inicjatywa umożliwi transfer, rozpowszechnianie lub 

wykorzystanie wyników, doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk?  

- Widoczność: Jak skutecznie promowano i rozpowszechniano inicjatywę? 

- Ciągłość: Czy planuje się kontynuowanie inicjatywy / jej elementów w 

nadchodzących latach? 

- Mierzalność: Czy można zmierzyć wpływ lub pozytywne oddziaływanie 

inicjatywy? 

Zapraszamy do opisania i udokumentowania Państwa inicjatywy według powyższych 

kryteriów. 

Dane wnioskodawcy 

Dla Zespołu Karty i Komisji Europejskiej ważne jest podanie przez Państwa prawidłowych 

danych kontaktowych w zgłoszeniu. Będziemy się z Państwem kontaktować w razie 

https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/about-the-charter/contact-us_en


potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub ewentualnego uzupełnienia wniosku, a 

także poinformowania Państwa o jego ocenie. Dane kontaktowe będą wykorzystywane 

wyłącznie w procesie składania wniosków. Jeśli nie jesteście Państwo jeszcze 

sygnatariuszem Karty, proszę zarejestrować się tutaj, ponieważ w konkursie rozważymy 

tylko zgłoszenia sygnatariuszy. 

Będziemy wdzięczni za zgłoszenia w języku angielskim, ale mile widziane są również 

zgłoszenia w innych językach UE. 

 

Kwalifikowalność 

Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie z państw członkowskich UE, EFTA (Islandii, 

Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) lub państw kandydujących (Albanii, Republiki 

Macedonii Północnej, Czarnogóry, Serbii i Turcji). Zgłoszenia spoza wymienionych krajów 

mogą być opublikowane na stronie internetowej Karty jako cenna inspiracja dla innych, 

ale nie będą brane pod uwagę w konkursie. Aby zgłosić swoją inicjatywę/dobrą praktykę 

kliknij tutaj 

Kontekst i cele 

W tej części formularza zgłoszeniowego prosimy o wyjaśnienie celów Państwa inicjatywy, 

oraz jak wybrano grupę docelową i partnerów do współpracy. Pozwala to przyjrzeć się w 

jaki sposób opracowano plan działania i może to być interesujące źródło inspiracji dla 

innych, którzy mierzą się z podobnymi problemami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Streszczenie 

W streszczeniu prosimy o krótki opis inicjatywy i odpowiedź na pytanie dlaczego Państwa 

zgłoszenie wyróżnia się jako inspirujący przykład dla innych i dlaczego powinniśmy 

przyznać nagrodę właśnie Państwa inicjatywie. 

Zachęcamy do zgłoszenia najnowszych inicjatyw/dobrych praktyk, ale z zadowoleniem 

przyjmiemy również aktualne informacje o istniejących inicjatywach, które są 

innowacyjne i spełniają inne wymienione kryteria. 

Szczegóły 

W tej części prosimy przedstawić krótki opis działań, które Państwo prowadzili w celu 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podania czasu, w którym były one 

realizowane. Te informacje pozwolą nam poznać szczegóły Państwa inicjatywy. 

Pomiary i monitorowanie 

Ważną częścią planu działania jest mierzenie wyników i monitorowanie postępów, które 

pozwalają ocenić efekty Państwa działań. Ocena ta może służyć ewentualnej modyfikacji 

https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/content/new-log-process_en
https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/road-safety-in-action/good-practice_en
https://webgate.ec.europa.eu/multisite/ersc/road-safety-in-action/good-practice_en


inicjatywy w celu uzyskania lepszego efektu i pozytywnego oddziaływania na 

bezpieczeństwo na drodze, a także pomóc w przekonaniu innych do wspierania 

podobnych aktywności. 

Ta część formularza zgłoszeniowego jest ważna dla zespołu ewaluacyjnego, który ocenia 

zgłoszenia do nagrody. 

Innowacje & transfer wiedzy 

Innowacje i transfer wiedzy o Państwa dobrych praktykach są bardzo ważne dla Karty. Te 

aspekty zwiększają pozytywny wpływ działań, przyczyniając się do dalszej poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Posiadanie wysokiego potencjału multiplikatora jest również ważne podczas składania 

wniosku konkursowego. Wymiana dobrych praktyk i zdobytych doświadczeń jest 

czynnikiem ułatwiającym realizację naszych wspólnych celów Wizji Zero. 

Materiały dodatkowe 

Wszelkie dodatkowe materiały wizualne (zdjęcia, wideo itp.) lub linki do postów, stron 

internetowych lub profili internetowych są mile widziane. Uzupełniają one Państwa 

zgłoszenie. 

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednimi nagradzanymi inicjatywami 

opublikowanymi na stronie internetowej Karty.  

Terminy 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 15 września 2021 r. Zespół Karty i Krajowe 

Punkty Kontaktowe 27 państw członkowskich UE są dla Państwa dostępne w celu 

ułatwienia składania wniosków. 

W październiku skontaktujemy się z laureatami w celu przygotowania do udziału w 

ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się 18 listopada 2021 r. w Brukseli oraz 

formule online. 

Dane kontaktowe 

Dział pomocy technicznej Karty: ersc-helpdesk@ricardo.com 

Krajowe Punkty Kontaktowe: Kliknij tutaj 

mailto:ersc-helpdesk@ricardo.com
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