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PODSUMOWANIE DLA MEDIÓW 
 

Nowa nagroda promująca różnorodność i inkluzywność w UE: 
Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności  
 
11 stycznia 2022 r. 
 
W 2022 roku Komisja Europejska ogłosi laureatów nagród nowego konkursu „Europejskie Stolice 
Inkluzywności i Różnorodności” podczas ceremonii, której gospodarzem będzie komisarz ds. równości, 
Helena Dalli. W wydarzeniu wezmą udział decydenci polityczni, urzędnicy miejscy i przedstawiciele 
organizacji zajmujących się różnorodnością z całej Europy, a wydarzenie otworzy Miesiąc Różnorodności 
UE.  
 
W tym otwartym konkursie może wziąć udział każde miasto oraz region UE. Nagrodzeni zostaną laureaci 
w dwóch kategoriach: władze lokalne z terenów zamieszkanych przez mniej niż 50 000 mieszkańców oraz 
władze lokalne z terenów zamieszkanych przez ponad 50 000 mieszkańców. Wręczona zostanie również 
nagroda specjalna dla władz lokalnych wspierających integrację Romów z lokalną społecznością. 
 
Wydarzenie odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku w Brukseli i będzie transmitowane online. Szczegółowe 
informacje zostaną podane już wkrótce.  
 
O konkursie „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności 2022”  
 
Nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności” są wyrazem uznania dla pracy miast oraz 
regionów Unii Europejskiej na rzecz promowania integracji i tworzenia społeczeństw wolnych od 
dyskryminacji.  
 
To szansa dla lokalnych władz na promowanie polityk i inicjatyw, które wspierają tworzenie bardziej 
zróżnicowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przestrzeni dla swoich obywateli. Dotyczy to 
inicjatyw, które zostały już wdrożone oraz tych, które są w trakcie realizacji.  
 
Nagroda dotyczy inicjatyw na rzecz różnorodności i integracji, które dotyczą intersekcjonalności oraz 
przeciwdziałania dyskryminacji (ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub 
przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną). 
 
Harmonogram konkursu 
 

• Zgłoszenia: od 22 listopada do 15 lutego 2022 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego 

• Ocena zgłoszeń przez ekspertów i jury: od 15 lutego do 31 marca 2022 r.  

http://www.diversity2022.eu/pl


Podsumowanie dla mediów  2 

 

• Ogłoszenie finalistów: (planowane na) początek kwietnia 2022 r. 

• Ceremonia wręczenia nagród: 28 kwietnia 2022 r. 

Dodatkowe informacje i kontakty medialne 
 

• Zestaw dla mediów: https://eudiversity2022.eu/pl/nagrody/centrum-medialne/   

• Strona internetowa inicjatywy „Różnorodność 2022” UE i konkursu: www.eudiversity2022.eu/pl  

Kontakt medialny: Zapytania dotyczące wywiadów i prośby ze strony mediów prosimy kierować na adres 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/pl/nagrody/centrum-medialne/
http://www.diversity2022.eu/pl
mailto:media@eudiversity2022.eu

