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1. OZADJE IN CILJI 
 

Enakost je ena od prednostnih nalog te Evropske komisije. Predsednica von der Leyen v svojih političnih 
smernicah navaja: „V poslu, politiki in družbi lahko dosežemo svoj polni potencial le, če uporabimo ves 
svoj talent in raznolikost. Vsi, ki si delijo enake želje, morajo imeti enake možnosti.“ Komisija je ponovno 
spodbudila enakopravnost s sprejetjem akcijskega načrta EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–
2025, strategije za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025, strategije za enakost spolov za obdobje 
2020–2025, strategije o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030 in strateškega okvirja EU za 
enakopravnost, vključevanje in sodelovanje Romov za obdobje 2020–2030. 
 
Komisija se je v akcijskem načrtu za boj proti rasizmu in strategiji za enakost LGBTIQ oseb zavezala, da 
bo uvedla letno razglasitev evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti. Namen nagrade evropskih 
prestolnic vključevanja in raznolikosti je prepoznati, omogočiti prepoznavnost in poudariti najboljše 
prakse kraja, mesta ali regije1, ki so lahko vir navdiha za druga evropska mesta pri ustvarjanju bolj 
raznolikih in vključujočih okolij za svoje državljane. Prizadeva si prepoznati najboljše prakse, ki: 
spodbujajo raznolikost (v smislu spola, starosti, invalidnosti, identitete LGBTIQ, vere in 
etničnega/rasnega porekla) kot vir bogastva in inovacij, prispevajo k vključujočim politikam in sistemom 
ter spodbujajo občutek pripadnosti za vse svoje državljane.  
 

 

2. EVROPSKE PRESTOLNICE VKLJUČEVANJA IN RAZNOLIKOSTI (ECID) 
 

Z nagradami evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti (v nadaljevanju imenovane tudi nagrade) 
bodo podelili priznanje trem mestom v dveh ločenih kategorijah: 
 

• lokalne oblasti z manj kot 50 000 prebivalci;  

• lokalne oblasti z več kot 50 000 prebivalci. 
 
Vsaka kategorija bo imela prvo (edini dobitnik naziva Evropska prestolnica vključevanja in raznolikosti za 
določeno leto), drugo in tretje mesto. Prijavitelji so lahko prav tako posebej omenjeni, odvisno od letnih 
prednostnih nalog politike ali specifičnih poudarkov v prijavah. Nagrade so na voljo za vse lokalne 
oblasti (npr. kraje, mesta, regije itd.). 

 
Leta 2022 bo podeljena tudi posebna nagrada za lokalne oblasti, ki spodbujajo vključevanje Romov. V 

tej kategoriji bodo razglašeni trije zmagovalci (prvo, drugo in tretje mesto). Velikost lokalne oblasti se ne 

upošteva za posebno nagrado, za katero obstaja samo ena kategorija. 

 
Trenutna pravila natečaja je določila in objavila Evropska komisija, ki bo natečaj sprožila in vodila s 
podporo zunanjega sekretariata za Evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti.  
 
 

3. POSTOPEK IN MERILA ZA DOLOČANJE ZMAGOVALCEV EVROPSKIH 
PRESTOLNIC VKLJUČEVANJA IN RAZNOLIKOSTI ZA LETO 2022 TER 
POSEBNE NAGRADE 

  

Neodvisni strokovnjaki bodo preverili primernost prijave in jo bodo predhodno ocenili. Končno odločitev 

bo sprejela evropska žirija, ki bo določila končno uvrstitev v dveh splošnih kategorijah (manj kot in več 

kot 50. 000 prebivalcev) ter evropska žirija za posebno nagrado, ki bo določila končne uvrstitve v 

 
1 Vse lokalne oblasti, ki jih vodi izvoljeno telo. 
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kategoriji posebne nagrade.  

 

Lokalne oblasti se lahko prijavijo tako na splošni natečaj kot tudi za posebno nagrado.  

 

3.1 Sestava evropske žirije za splošno nagrado 
 

Evropska komisija bo imenovala neodvisne strokovnjake za fazo predhodnega ocenjevanja in člane 

evropske žirije za fazo končne izbire. Evropska žirija bo sestavljena iz najmanj petih članov, ki 

predstavljajo evropske nevladne organizacije.  

 

Člani evropske žirije bodo pregledali predlog za uvrstitev, ki so ga v fazi predhodnega ocenjevanja 

pripravili neodvisni strokovnjaki. Njihovo ocenjevanje bo vključevalo kvalitativna ocenjevanja na podlagi 

poročila neodvisnih strokovnjakov in uporabo meril za podeljevanje nagrad iz spodnjega razdelka 4.2. V 

vsaki kategoriji splošnega natečaja bodo izbrali tri lokalne oblasti in jih uvrstili na prvo, drugo in tretje 

mesto. 

 

Člani evropske žirije so imenovani kot posamezniki, ki delujejo neodvisno ter v javnem interesu. Svoje 

naloge opravljajo pro bono in jih podpira sekretariat za nagrade. Posamezniki, imenovani za člane 

evropske žirije, morajo razkriti vse okoliščine, ki bi lahko povzročile navzkrižje interesov, tako da na 

sestanku evropske žirije podpišejo „izjavo o odsotnosti navzkrižja interesov“.  
 

 

3.2 Sestava evropske žirije za posebno nagrado  
 

Leta 2022 bo Evropska komisija podelila posebno nagrado lokalnim oblastem, ki izvajajo posebne 

ukrepe za vključevanje Romov. Veljal bo enak postopek kot pri splošnem natečaju, ki je sestavljen iz 

ocenjevanja izpolnjevanja pogojev in meril za podeljevanje nagrade.  

 

Evropska žirija za posebno nagrado za Rome bo sestavljena iz najmanj petih oseb, ki predstavljajo 

evropske nevladne organizacije in druge pomembne nacionalne ter evropske deležnike.  

 

Evropska komisija bo imenovala evropsko žirijo za posebno nagrado za Rome in neodvisne strokovnjake, 

ki bodo zadolženi za fazo predhodnega ocenjevanja.  

 

Člani Evropske žirije za posebno nagrado za Rome bodo pregledali predlog za uvrstitev, ki so ga v fazi 

predhodnega ocenjevanja pripravili neodvisni strokovnjaki. Njihovo ocenjevanje bo vključevalo 

kvalitativna ocenjevanja na podlagi poročila neodvisnih strokovnjakov in uporabo meril za podeljevanje 

nagrad iz spodnjega razdelka 4.2. Izbrali bodo tri lokalne oblasti in jih uvrstili na prvo, drugo in tretje 

mesto. 

 

Člani evropske žirije za posebno nagrado za Rome so imenovani kot posamezniki, ki delujejo neodvisno 

ter v javnem interesu. Svoje naloge opravljajo pro bono in jih podpira sekretariat za nagrade. 

Posamezniki, imenovani za člane evropske žirije za posebno nagrado za Rome, morajo razkriti vse 

okoliščine, ki bi lahko povzročile navzkrižje interesov, tako da na sestanku žirije EU podpišejo „izjavo o 

odsotnosti navzkrižja interesov“.  
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3.3 Merila ustreznosti 
 
Ta razpis za prijavo na natečaj je odprt za naslednje prijavitelje: 
 

 
3.3.1 Prijavitelj mora biti lokalna oblast (mesto, mesto ali regija itd.) iz ene od držav članic EU. Prijavitelj 

je upravna enota, ki jo upravlja mestni svet ali druga oblika demokratično izvoljenega vladnega 

organa. 

 

3.3.2 Prijavitelji izpolnijo vse razdelke običajnega obrazca za prijavo za nagrade evropskih prestolnic 

vključevanja in raznolikosti za leto 2022 (Priloga I) in se držijo omejitve znakov, ki je navedena za 

vsak razdelek obrazca za prijavo. Prijavitelji za posebno nagrado za vključevanje Romov nadalje 

izpolnijo razdelek, ki se nanaša na Rome in je namenjen za posebno nagrado (razdelek H v obrazcu 

za prijavo). Vsi znaki, ki presegajo določeno omejitev, ne bodo upoštevani, zato so lahko odgovori 

v prijavi nepopolni. 

 

3.3.3 Prijave je treba izpolniti in oddati preko spletnega obrazca za prijavo do 15. februarja 2022 do 
12.00 po srednjeevropskem času. 

 
3.3.4 Prijavitelji morajo priložiti častno izjavo (Priloga III), ki jo podpiše župan ali najvišji predstavnik, ki 

je po nacionalni zakonodaji pooblaščen, da pravno zastopa kraj/mesto/regijo.   
 

 

 

3.4 Dodatne informacije 
 

Navodila za prijavitelje (Priloga II) je treba prebrati skupaj z obrazcem za prijavo za nagrade evropskih 

prestolnic vključevanja in raznolikosti za leto 2022. 

 

Poleg tega lahko kandidati v podporo svoji prijavi naložijo ali zagotovijo povezavo do predstavitve v 

PowerPointu z 10 diapozitivi, da ponazorijo in poudarijo prednosti svoje prijave. Ta predstavitev se lahko 

uporabi za promocijo kandidatov v ožjem izboru med podelitvijo nagrad. 

 

Prijave je mogoče izpolniti v katerem koli od uradnih jezikov EU; prevedeni bodo s pomočjo sistema za 

samodejno prevajanje. Prijavitelje spodbujamo, da prijavo oddajo v angleščini, če je mogoče, da bi olajšali 

obravnavo predlogov in pospešili postopek ocenjevanja.  

 

Sekretariat nagrade lahko stopi v stik z lokalnimi organu v primeru uradniških in/ali administrativnih napak 

ali v zvezi z manjkajočimi dokumenti. 
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3.5 Časovnica 
 

 

Naloge Obdobje 

Odpiranje postopka prijave november 2021  

Zapiranje postopka prijave 15. februar 2022, 12.00 po srednjeevropskem 
času 

Ocenjevanje s strani neodvisnih strokovnjakov februar/marec 2022 

Ocenjevanje s strani evropske žirije (splošni natečaj 
in posebna nagrada za Rome) 

marec 2022 

Obveščanje prijaviteljev april 2022 

Slovesna podelitev nagrad evropskih prestolnic 
vključevanja in raznolikosti za leto 2022  

28. april 2022 

 
 

4. POSTOPEK OCENJEVANJA 
 

4.1 Postopek izbire in ocenjevanja 
 

Izbiranje lokalnih oblasti, ki bodo prejele naziv Evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti za leto 

2022 ter posebno nagrado za vključevanje Romov, kot tudi končna uvrstitev, temelji na standardnem 

sklopu meril ocenjevanja, s čimer se zagotovi doslednost, preglednost in pravičnost v postopku. 

 

Uporabljena merila za podeljevanje nagrade in njihovo težo najdete v razdelku 4.2. Prijavitelji, ki ne 

zberejo vsaj 60 točk, ne bodo vključeni na natečaj na ravni evropske žirije. 

Izbor poteka v dveh fazah: predhodno ocenjevanje s strani neodvisnih strokovnjakov in končni izbor na 

evropski ravni s strani evropske žirije. Evropska komisija si pridržuje pravico, da izključi vse prijavitelje v 

primeru nespoštovanja evropskih vrednot, ki so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji2.  

Sekretariat za nagrade preveri skladnost prijav s formalnimi in pravnimi zahtevami, kot je določeno v 

razdelku 3.3 Merila za upravičenost. Prijave, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, se ne bodo dodatno 

obravnavale in bodo izločene iz natečaja. 
 

➢ Predhodno ocenjevanje 

Fazo predhodnega ocenjevanja bodo izvedli neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Evropska komisija.  

Neodvisni strokovnjaki bodo predhodno oceno lokalnih oblasti evropskim žirijam predstavili v obliki 

poročila o ocenjevanju pred sestanki evropske žirije, to poročilo pa bo služilo kot temeljni dokument za 

 
2 Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji pravi, da EU „temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, 
svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami 
pripadnikov manjšin“. Države članice si delijo „družbo, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, 
pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških“. 
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sprejemanje odločitve evropske žirije.  

 

 

➢ Končni izbor/sprejemanje odločitve evropske žirije 
Člani evropske žirije se bodo marca 2022 sestali v Bruslju (ali na spletu), da določijo zmagovalca, drugo in 
tretje mesto za vsako kategorijo. Njihova odločitev bo temeljila na poročilu o ocenjevanju s strani 
neodvisnih strokovnjakov ter na uporabi meril za podeljevanje nagrade (spodnji razdelek 4.2). 

➢ Slovesna podelitev nagrad 

Zmagovalci nagrad evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti za leto 2022 in posebne nagrade za 

Rome bodo razglašeni na slovesni podelitvi v Bruslju (ali na spletu) 28. aprila 2022 in na spletnem mestu 

nagrade. Župani/pravni zastopniki zmagovalnih prijaviteljev iz vseh kategorij bodo povabljeni v Bruselj (ali 

na spletu) na prevzem nagrade.  

 

4.2 Merila za podeljevanje nagrade 
 
Tako neodvisni strokovnjaki kot tudi evropska žirija bodo prijave lokalnih oblasti ocenjevali na podlagi 

naslednjih meril za podeljevanje nagrade:  

 

Narava in obseg pobud 
 

Prijavitelji predložijo opis ključnih pobud kot odziv na raznolikost in vključevanje– ne glede na to, ali se že 

izvajajo ali so v postopku izvajanja. Pobude, ki celovito pokrivajo različne razloge za diskriminacijo (zlasti 

spol, starost, invalidnost, etnično/rasno poreklo, vero in spolno usmerjenost/spolno identiteto in spolno 

izražanje) in prikazujejo medsektorski pristop, bodo obravnavane kot prednost.  

 

Prijave morajo izkazovati skladen pristop k raznolikosti in vključevanju na različnih področjih politike ter 

ambiciozno vizijo pri boju proti diskriminaciji na lokalni ravni.  

 

   Odgovornost/raven zavezanosti 

 
Prijavitelji morajo začrtati okvir strategije in politike, vzpostavljene v lokalni upravi za obravnavanje 

raznolikosti in vključevanja, ter strukturo za spodbujanje njihovega izvajanja. V prijavah je treba pokazati, 

da so pobude del celovite strategije ali okvira politike in ne samo ad hoc oz. začasni projekti. Izjava 

politike in zaveze k raznolikosti in vključevanju z visoko ravnjo odgovornosti morajo biti očitne. Raznolikost 

in vključevanje je treba vključiti v politike, programe in/ali predpise lokalnih oblasti. Zagotoviti je treba 

informacije o ustreznih strukturah za vodenje in virih (osebje, proračun itd.), ki so dodeljeni za izvajanje 

teh strategij in politik. 

 

  Vpliv 

 
Pobude lokalne oblasti morajo imeti očiten pozitiven vpliv na položaj in izkušnje ljudi iz skupin, ki so 

izpostavljene diskriminaciji, ter na njihovo splošno kakovost življenja. Določene naj bodo koristi za skupine, 

ki so izpostavljene diskriminaciji (na podlagi spola, starosti, invalidnosti, etničnih/rasnih manjšin, vere in 

identitete LGBTIQ), pri čemer se dodatno dokaže, kako pobude koristijo širši populaciji. Prijavitelji vključijo 
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kvalitativne in kvantitativne podatke v podporo trditvam o vplivu, pri čemer navedejo konkretne pobude v 

zvezi s tem.  

 
 Kakovost in trajnost pobud 
 

Kakovost rezultatov za raznolikost in vključevanje je opredeljena v smislu izboljšanja kakovosti življenja 

skupin, ki so izpostavljene diskriminaciji (na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali 

prepričanja, invalidnosti, starosti in/ali identitete LGBTIQ), in v smislu pridobitev za širšo populacijo. 

Prijavitelji navedejo, kateri kazalniki ter mehanizmi ocenjevanja in spremljanja so bili vzpostavljeni za 

zagotavljanje kakovosti pobud in njihove skladnosti z nacionalnimi standardi in zakonodajo, pa tudi 

njihove usklajenosti z nacionalnimi in/ali evropskimi strategijami.  

 

Prosilci navedejo opravljene korake za zagotovitev trajnosti sprejetih pobud in doseženih rezultatov. 

Zagotavljanje trajnostnih rezultatov vključuje neprekinjeno prizadevanje, uporabo učenja iz pobud in 

varnost pri vlaganju in zagotavljanju virov za ohranjanje in nadgradnjo doseženih rezultatov. 

 
Vključevanje ljudi, ki so izpostavljeni diskriminaciji 
 

Pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju pobud lokalne oblasti, ki so odziv na raznolikost in vključevanje, 

se odraža aktivno in jasno vključevanje ljudi, ki so izpostavljeni diskriminaciji, in njihovih predstavniških 

organizacij ter strokovnjakov za raznolikost. Prijavitelji naj dodatno opišejo, kako zagotavljajo vire in 

podpirajo te predstavniške organizacije ter podpirajo njihovo učinkovito sodelovanje. 

 

 

Merilo: Najvišje št. točk 

Narava in obseg pobud 20 

Odgovornost/raven zavezanosti 20 

Vpliv 20 

Kakovost in trajnost pobud 20 

Vključevanje ljudi, ki so izpostavljeni diskriminaciji 20 

SKUPAJ 100 

 

 

 
Lokalne oblasti, ki se potegujejo za posebno nagrado za Rome, naj na obrazcu za prijavo odgovorijo tako 

na splošni del kot na posebni del za Rome. Njihovo ocenjevanje za to posebno nagrado bo opravljeno na 

podlagi istih meril za podeljevanje nagrade kot pri splošnem natečaju.  
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5. ORGANIZACIJA IN KONČNI DATUMI ZA ODDAJO PRIJAV 

Natečaj bo zaključen 15. februarja 2022 ob 12.00 po srednjeevropskem času (GMT+1). Obrazec za 

prijavo mora biti v celoti izpolnjen in oddan izključno prek spletnega orodja. 

Za oddajo popolne spletne prijave je treba zagotoviti naslednje: 

• izpolnjen spletni obrazec za prijavo (Priloga I); 

• častno izjavo (Priloga III), ki jo mora podpisati župan ali najvišji predstavnik, ki je po nacionalni 

zakonodaji pooblaščen za pravno zastopanje mesta/urbanega območja, in je naložena v 

obrazcu za prijavo.   
 

 

6. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 
 

Komisijo zavezuje Uredba 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov s strani 

institucij in organov Unije. Osebni podatki, ki jih vsebuje vložen obrazec za prijavo, se bodo obdelali v 

skladu z veljavnimi predpisi. Prijavitelji lahko na pisno zahtevo pridobijo dostop do svojih osebnih 

podatkov in popravijo vse informacije, ki niso točne ali so nepopolne. Evropska komisija je 

pooblaščena za objavo ali sklicevanje na naslednje informacije v kakršni koli obliki in preko katerega 

koli medija: 
 

• ime zmagovalcev; 

• predmet nagrade. 
 

 

7. DODATNE INFORMACIJE 
 

Postopek prijave, delo neodvisnih strokovnjakov in delo dveh evropskih žirij zagotavlja sekretariat za 

nagrado, ki ga vodi Tipik. Sekretariat prav tako pomaga pri dejavnostih odnosov z javnostjo, ki so s 

shemo nagrad povezane prek spletnega mesta nagrade in prek različnih komunikacijskih kanalov, kot 

so brošure, družbeni mediji, videoposnetki itd.  

Obrnite se na sekretariat po elektronski pošti: award@eudiversity2022.eu. 
 

8. PRILOGE 
 

I Obrazec za prijavo  

II Navodilo 

III Častna izjava 

 

https://eudiversity2022.eu/sl/nagrade/prijavite-se/

