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OBVESTILO ZA MEDIJE 
 

Nova nagrada za spodbujanje raznolikosti in vključenosti v EU: 
Evropske prestolnice vključevanja in raznolikosti  
 
11. januar 2022 
 
Leta 2022 bo Evropska komisija objavila prejemnike nove nagrade evropskih prestolnic vključevanja in 
raznolikosti na slovesnosti, ki jo bo gostila komisarka za enakost Helena Dalli. Dogodka se bodo udeležili 
oblikovalci politik, mestni uradniki in predstavniki organizacij za raznolikost iz vse Evrope, s čimer se bo 
začel mesec raznolikosti v EU.  
 
Tekmovanje je odprto za vsa mesta ali regije v EU. Nagrajeni bodo zmagovalci v dveh kategorijah: lokalne 
oblasti z manj kot 50.000 prebivalci in lokalne oblasti z več kot 50.000 prebivalci. Posebna nagrada bo 
podeljena lokalnim oblastem, ki spodbujajo vključenost Romov. 
 
Dogodek bo 28. aprila 2022 potekal na spletu in v živo v Bruslju. Podrobnejše informacije bodo na voljo 
kmalu.  
 
O tekmovanju za nagrado evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti  
 
Nagrada evropskih prestolnic vključevanja in raznolikosti prepoznava delo, ki ga opravijo mesta ali regije 
v Evropski uniji za spodbujanje vključenosti in oblikovanje nediskriminatorne družbe.  
 
To je priložnost, da lokalne oblasti predstavijo politike in pobude, ki ustvarjajo bolj raznolike in vključujoče 
prostore za njihove državljane. Te pobude se morda že izvajajo ali pa so v postopku izvajanja.  
 
Nagrada zajema pobude za raznolikost in vključenost, ki se spopadajo z vsemi oblikami diskriminacije 
(spol, rasni ali etnični izvor, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost), ter 
intersekcionalnost. 
 
Časovnica tekmovanja 
 

• Oddaja prijav: od 22. novembra do 15. februarja 2022 do polnoči CET 

• Ocenjevanje prijavljenih del s strani strokovnjakov in žirije: od 15. februarja do 31. marca 2022  

• Objava finalistov: začetek aprila 2022 (predvidoma) 

• Slovesnost ob podelitvi nagrad: 28. april 2022 

https://www.eudiversity2022.eu/sl/
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Dodatne informacije in viri za medije 
 

• Komplet orodja za medije: https://eudiversity2022.eu/sl/nagrade/medijsko-sredisce/   

• Spletno mesto pobud EU za raznolikost za leto 2022 in nagrade: 

https://www.eudiversity2022.eu/sl/  

Stik za medije: Za poizvedbe glede pogovorov in medijskih zahtev pišite na naslov 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/sl/nagrade/medijsko-sredisce/
https://www.eudiversity2022.eu/sl/
mailto:media@eudiversity2022.eu

