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OBAVIJEST ZA MEDIJE 
 

Nova nagrada za promicanje raznolikosti i uključenosti u EU-u: 
Europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti  
 
11. siječnja 2022. 
 
Europska komisija objavit će 2022. dobitnike novopokrenute Nagrade za europske prijestolnice 
uključenosti i raznolikosti na svečanosti koju će organizirati povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli. 
Na tom događaju okupit će se kreatori politika, gradski dužnosnici i predstavnici organizacija za 
promicanje raznolikosti u Europi te će se obilježiti početak Europskog mjeseca raznolikosti.  
 
Natječaj za dodjelu nagrada otvoren je za sva mjesta, gradove i regije u EU-u. Dobitnici će biti nagrađeni 
u dvjema kategorijama: lokalna tijela s manje od 50 000 stanovnika i lokalna tijela s više od 50 000 
stanovnika. Dodijelit će se i posebna nagrada za lokalna tijela koja promiču uključenost Roma. 
 
Događaj će se održati na mreži i uživo u Bruxellesu 28. travnja 2022. Uskoro će biti dostupno više 
informacija.  
 
Natječaj za dodjelu Nagrade za europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti 2022.  
 
Nagrada za europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti prepoznaje rad gradova, mjesta ili regija u 
Europskoj uniji na promicanju uključenosti i stvaranju društava bez diskriminacije.  
 
To je prilika da lokalna tijela pokažu politike i inicijative kojima stvaraju raznolikija i uključenija mjesta za 
svoje građane. Te inicijative možda su već provedene ili je njihova provedba u tijeku.  
 
Nagrada obuhvaća inicijative u području raznolikosti i uključenosti koje se odnose na sve osnove 
diskriminacije (spol, rasno ili etničko podrijetlo, religija ili uvjerenje, invaliditet, dob ili seksualna 
orijentacija) i međusobnu povezanost sektora. 
 
Vremenski okvir natječaja 
 

• Podnošenja prijava: od 22. studenoga 2021. do 15. veljače 2022. u 12:00 po srednjoeuropskom 

vremenu 

• Ocjenjivanje prijava koje obavlja stručni ocjenjivački sud: od 15. veljače do 31. ožujka 2022.  

• Proglašenje finalista: početkom travnja 2022. (planirano) 

• Svečanost dodjela nagrada: 28. travnja 2022. 

http://www.eudiversity2022.eu/hr
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Dodatne informacije i resursi za medije 
 

• Medijski alat: https://eudiversity2022.eu/hr/nagrada/medijski-centar/  

• Web-mjesto inicijativa i Nagrade za raznolikost 2022.: http://www.eudiversity2022.eu/hr  

Kontakt za medije: Upite o intervjuima i zahtjeve za medije šaljite na e-adresu 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/hr/nagrada/medijski-centar/
http://www.eudiversity2022.eu/hr
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