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1. TAUST JA EESMÄRGID 
 

Võrdsus on üks Euroopa Komisjoni prioriteete. President von der Leyen märgib oma poliitikasuunistes: 
„Äris, poliitikas ja ühiskonnas saame oma täispotentsiaalini jõuda ainult juhul, kui kasutame kõiki oma 
andeid ja mitmekesisust. Kõigil, kes tegutsevad samade eesmärkide nimel, peavad olema samad 
võimalused.“ Komisjon andis taas uue tõuke võrdõiguslikkuse suunas, kui võttis vastu rassismivastase 
tegevuskava (2020–2025), LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia (2020–2025), soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia (2020–2025), puuetega inimeste õiguste strateegia (2021–2030) ning 
romade võrdsuse, kaasamise ja osalemise ELi strateegilise raamistiku (2020–2030). 
 
Rassismivastases tegevuskavas ja LGBTI-inimeste võrdõiguslikkuse strateegias võttis komisjon endale 
kohustuse algatada iga-aastase Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade nimetamise. Euroopa 
kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhindade eesmärk on tunnustada ühe asula, linna või 
piirkonna1 parimaid tavasid, mis võiksid olla inspiratsiooniallikaks teistele Euroopa linnadele nende 
elanikele mitmekesisema ja kaasavama keskkonna loomisel, tuua need esile ning suurendada nende 
nähtavust. Sellega tahetakse tunnustada parimaid tavasid, mis edendavad mitmekesisust (soo, vanuse, 
puude, LGBTIQ identiteedi, usutunnistuse ja etnilise või rassilise päritolu poolest) kui jõukuse ning 
uuenduslikkuse allikat, aitavad kaasa kaasavatele poliitikameetmetele ja süsteemidele ning soodustavad 
kõigi elanike kokkukuuluvustunnet.  
 

 

2. EUROOPA KAASAMISE JA MITMEKESISUSE PEALINNAD 
 

Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade auhindadega (edaspidi auhinnad) tunnustatakse kolme 
linna kahes eraldi kategoorias: 
 

• kohalikud omavalitsused alla 50 000 elanikuga;  

• kohalikud omavalitsused üle 50 000 elanikuga. 
 
Kummaski kategoorias selgitatakse välja esimene (Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinna 
aunimetuse ainuvõitja sellel aastal), teine ja kolmas koht. Taotlejad võivad saada ka eriauhinna vastavalt 
poliitilistele proriteetidele või kandidaatide seast silmapaistvusele. Auhindu võivad taotleda kõik 
kohalikud omavalitsused (nt asulad, linnad, piirkonnad jne). 

 
2022. aastal antakse välja eriauhind kohalikele omavalitsustele, kes soodustavad romade lõimimist. 

Selles kategoorias selgitatakse välja kolm võitjat (esimene, teine ja kolmas koht). Ainult ühe 

kategooriaga eriauhinna väljaselgitamisel ei võeta arvesse kohaliku omavalitsuse suurust. 

 
Need võistluse reeglid koostas ja avaldas Euroopa Komisjon, kes algatab ja haldab võistlust eraldi 
Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade sekretariaadi abil.  
 
 

3. EUROOPA KAASAMISE JA MITMEKESISUSE PEALINNADE 2022. AASTA 
AUHINNA JA ERIAUHINNA VÕITJATE MÄÄRAMISE MENETLUS JA 
KRITEERIUMID 

  

Sõltumatud eksperdid kontrollivad auhinnataotluste kriteeriumidele vastavust ja viivad läbi eelneva 

hindamise. Lõpliku otsuse langetab Euroopa žürii, kes selgitab välja lõplikud auhinnasaajad kahes 

 
1 Valitud organi juhitav mis tahes kohalik omavalitsus. 
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üldkategoorias (alla ja üle 50 000 elanikuga) ning eriauhinna Euroopa žürii, kes selgitab välja 

auhinnasaajad eriauhinna kategoorias.  

 

Kohalikud omavalitsused võivad esitada taotluse nii üld- kui ka eriauhinna võistlusele.  

 

3.1 Üldauhinna Euroopa žürii koosseis 
 

Euroopa Komisjon määrab sõltumatud eksperdid eelhindamiseks ja Euroopa žürii liikmed lõplike otsuste 

tegemiseks. Euroopa žürii koosneb vähemalt viiest liikmest, kes esindavad Euroopa vabaühendusi.  

 

Euroopa žürii liikmed vaatavad üle sõltumatute ekspertide eelhindamise käigus koostatud edetabeli. 

Nad koostavad hindamisel kvalitatiivseid hinnanguid, mis põhinevad sõltumatute ekspertide aruandel ja 

auhinnakriteeriumide kohaldamisel vastavalt lõigule 4.2 allpool. Nad valivad üldvõistluse igas 

kategoorias kolm kohalikku omavalitsust ning määravad neile esimese, teise ja kolmanda koha. 

 

Euroopa žürii liikmed nimetatakse isikuliselt ning nad tegutsevad sõltumatult ja avalikes huvides. Nad 

teevad oma tööd heategevuslikult ning neid toetab auhinna sekretariaat. Euroopa žürii liikmeteks 

nimetatud isikud peavad avalikustama kõik asjaolud, mis võiksid põhjustada huvide konflikti, 

allkirjastades Euroopa žürii koosolekul kinnituse huvide konflikti puudumise kohta.  
 

 

3.2 Eriauhinna Euroopa žürii koosseis  
 

Euroopa Komisjon annab 2022. aastal välja eriauhinna kohalikele omavalitsustele, kes rakendavad eraldi 

romade kaasamismeetmeid. Žürii rakendab üldvõistlusega sama menetlust, mis koosneb osalemis- ja 

auhinnakriteeriumidele vastavuse hindamisest.  

 

Romade eriauhinna Euroopa žürii koosneb vähemalt viiest liikmest, kes esindavad Euroopa 

vabaühendusi ning teisi asjaomaseid riiklikke ja Euroopa sidusrühmi.  

 

Euroopa Komisjon nimetab ametisse romade eriauhinna Euroopa žürii liikmed ja eelhindamisjärgu 

sõltumatud eksperdid.  

 

Romade eriauhinna Euroopa žürii liikmed vaatavad üle sõltumatute ekspertide eelhindamise käigus 

koostatud edetabeli. Nad koostavad hindamisel kvalitatiivseid hinnanguid, mis põhinevad sõltumatute 

ekspertide aruandel ja auhinnakriteeriumide kohaldamisel vastavalt lõigule 4.2 allpool. Nad valivad 

kolm kohalikku omavalitsust ning määravad neile esimese, teise ja kolmanda koha. 

 

Romade eriauhinna Euroopa žürii liikmed nimetatakse isikuliselt ning nad tegutsevad sõltumatult ja 

avalikes huvides. Nad teevad oma tööd heategevuslikult ning neid toetab auhinna sekretariaat. Romade 

eriauhinna Euroopa žürii liikmeteks nimetatud isikud peavad avalikustama kõik asjaolud, mis võiksid 

põhjustada huvide konflikti, allkirjastades Euroopa žürii koosolekul kinnituse huvide konflikti puudumise 

kohta.  

 

3.3 Osalemiskriteeriumid 
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Auhinna selles taotlusvoorus võivad osaleda järgmised taotlejad. 
 

 
3.3.1 Taotluse võib esitada iga ELi liikmesriigi kohalik omavalitsus (asula, linn, piirkond vm). Taotleja 

peab olema haldusüksus, mida juhib linnanõukogu või muu demokraatlikult valitud valitsusorgan. 

 

3.3.2 Taotlejad peavad täitma Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade 2022. aasta 

auhinnavõistluse ühise taotlusvormi kõik osad (lisa I) ning järgima taotlusvormi igas osas kindlaks 

määratud tähemärkide arvu piiranguid. Romade kaasamise eriauhinna taotlejad peavad lisaks 

täitma romadega seotud eriauhinna osa (taotlusvormi osa H). Kindlaksmääratud tähemärkide arvu 

ületavaid tähemärke ei võeta arvesse ja need võivad muuta taotlusvormile kantud teksti 

mittetäielikuks. 

 

3.3.3 Taotlused tuleb täita ja esitada veebipõhise taotlusvormi kaudu enne 2022. aasta 15. veebruari 
kella 13.00 (12.00 Kesk-Euroopa aja järgi). 

 
3.3.4 Taotlustele tuleb lisada ausõnaline kinnitus (lisa III), mille on allkirjastanud linnapea või 

kõrgeimal kohal olev esindaja, kellel on siseriikliku õiguse kohaselt õigus seda asulat, linna või 
piirkonda õiguslikult esindada. 

 
 

 

3.4 Lisateave 
 

Juhendit taotlejatele (lisa II) tuleb lugeda koos Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade 2022. 

aasta auhindade taotlusvormiga. 

 

Taotlejad võivad oma taotluse toetamiseks laadida üles kümnest slaidist koosneva PowerPointi esitluse 

(või esitada sellele viiva lingi) oma taotluse selgitamiseks ja selle tugevate külgede esile tõstmiseks. Seda 

esitlust võidakse auhinnatseremoonial kasutada finalistide hulka jõudnud taotlejate tutvustamiseks. 

 

Taotlused tuleb täita ühes ELi ametlikus keeles. Need tõlgitakse automaatse tõlketarkvara abil. Taotlejatel 

palutakse võimaluse korral esitada taotlus inglise keeles, et hõlbustada taotluste läbivaatamist ja 

kiirendada hindamisprotsessi.  

 

Auhinna sekretariaat võib võtta kohalike üksustega ühendust kirja- ja/või haldusvigade korral või seoses 

puuduvate dokumentidega. 
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3.5 Ajakava 
 

 

Ülesanded Ajavahemik 

Taotluste esitamise algus November 2021  

Taotluste esitamise lõpp 15. veebruar 2022, 13.00 (12.00 Kesk-Euroopa aja 
järgi)  

Sõltumatute ekspertide hindamismenetlus Veebruar ja märts 2022 

Euroopa žüriide (üldauhinna ja romade eriauhinna 
võistlused) hindamismenetlus 

Märts 2022 

Taotlejate teavitamine Aprill 2022 

Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade 
2022. aasta auhinnatseremoonia  

28. aprill 2022 

 
 

4. HINDAMISMENETLUS 
 

4.1 Valiku ja hindamise menetlus 
 

Kohalikud omavalitsused, kellele omistatakse 2022. aasta Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse 

pealinnade ning romade lõimimise eriauhinna võitjate aunimetused, valitakse standardsete 

hindamiskriteeriumide põhjal, et oleks tagatud menetluse järjepidevus, läbipaistvus ja õiglus. 

 

Kasutatavad auhinnakriteeriumid ja nende kaal on kindlaks määratud lõigus 4.2. Kandidaadid, kelle 

punktisumma jääb alla 60, ei pääse edasi võistluse Euroopa žürii tasemele. 

Valik toimub kahes järgus: sõltumatute ekspertide tehtav eelhindamine ja Euroopa žürii tehtav lõplik 

valik Euroopa tasemel. Euroopa Komisjon jätab endale õiguse jätta kõrvale kõik taotlejad, kes ei austa 

Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud Euroopa väärtusi.2  

Auhinna sekretariaat kontrollib taotluste vastavust lõigus 3.3 osalemiskriteeriumides sätestatud 

vormilistele ja õiguslikele nõuetele. Taotlusi, mis ei vasta nendele nõuetele, rohkem ei käsitleta ning 

need eemaldatakse võistluselt. 
 

➢ Eelhindamine 

Eelhindamise viivad läbi Euroopa Komisjoni nimetatud sõltumatud eksperdid.  

Sõltumatute ekspertide tehtud kohalike omavalitsuste eelhindamise tulemused esitatakse Euroopa 

žüriidele hindamisaruande kujul enne Euroopa žürii koosolekuid ja need on Euroopa žürii arutluste 

 
2 Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 on sätestatud, et EL „rajaneb inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, 
võrdõiguslikkuse, õigusriigi ja inimõiguste (sh ka vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste) austamise 
väärtustel“. Liikmesriikidel on ühine ühiskond, „kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, 
õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus“. 
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taustadokumendiks.  

 

 

➢ Lõplikud valikud, Euroopa žürii arutlused 
Euroopa žürii liikmed kohtuvad Brüsselis (või veebi vahendusel) 2022. aasta märtsis, et määrata kindlaks 
iga kategooria võitja ning teisele ja kolmandale kohale tulnud taotleja. Arutlused põhinevad 
hindamisaruandel, mille sõltumatud eksperdid koostasid auhinna andmise kriteeriume kohaldades (lõik 
4.2 allpool). 

➢ Auhinnatseremoonia 

Euroopa kaasamise ja mitmekesisuse pealinnade ning romade lõimimise eriauhinna 2022. aasta auhinna 

võitjad kuulutatakse välja 28. aprillil 2022 Brüsselis (või veebi vahendusel) toimuval auhinnatseremoonial 

ja auhinna veebisaidil. Võitjaks kuulutatud taotlejate linnapead või õiguslikud esindajad kutsutakse 

auhinna üleandmiseks Brüsselisse, kuid see võib toimuda ka veebi vahendusel.  

 

4.2 Auhinna andmise kriteeriumid 
 
Sõltumatud eksperdid ja Euroopa žürii hindavad auhinda taotlevaid kohalikke omavalitsusi järgmiste 

auhinna andmise kriteeriumide alusel.  

 

Algatuste olemus ja ulatus 
 

Taotlejad esitavad mitmekesisuse ja kaasamisega seotud põhialgatuste kirjelduse, sõltumata sellest, kas 

seda on juba rakendatud või see on alles kavas. Lisaeelis on algatustel, mis käsitlevad igakülgselt 

diskrimineerimise erinevaid põhjuseid (soo, vanuse, puude, etnilise või rassilise päritolu, usutunnistuse või 

veendumuste ja/või LGBTIQ identiteedi pärast) ning esindavad valdakondadeülest lähenemisviisi.  

 

Algatused peaksid esindama erinevaid poliitikavaldkondi läbivat sidusat lähenemisviisi mitmekesisusele ja 

kaasamisele koos ambitsioonika visiooniga diskrimineerimise lahendamiseks kohalikul tasemel.  

 

   Vastutus ja pühendumine 

 
Taotlejad peaksid andma ülevaate kohaliku haldusasutuse strateegiaraamistikust ja poliitikameetmetest, 

mis käsitlevad mitmekesisust ja kaasamist, ning nende rakendamist edendavast struktuurist. Taotluses 

tuleb näidata, et kõnealused algatused ei ole pelgalt ühekordsed projektid, vaid on osaks sidusast 

strateegiast või poliitilisest raamistikust. Sellest peab selguma kõrgel vastutustasandil poliitiline tahe ja 

pühendumine mitmekesisuse ja kaasamise edendamisele. Mitmekesisus ja kaasamine peavad olema 

lõimitud kohaliku omavalitsuse poliitikameetmetesse, programmidesse ja/või määrustesse. Esitada tuleb 

teave kõnealuse strateegia ja poliitika elluviimiseks eraldatud asjaomaste ressursside (personal, eelarve 

jne) ning sellega tegelevate struktuuride kohta. 

 

  Mõju 

 
Kohaliku omavalitsuse algatustel peab olema tõestatud positiivne mõju diskrimineerimisega 

kokkupuutuvate inimeste olukorrale ja kogemustele ning nende üldisele elukvaliteedile. Välja tuleb tuua 

kasu, mida need annavad diskrimineerimisega (soo, vanuse, puude, etnilise või rassilise päritolu, 
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usutunnistuse ja LGBTIQ identiteedi pärast) kokkupuutuvatele inimestele, selgitades lisaks, mis kasu on 

nendest algatustest laiemale elanikkonnale. Taotlejad lisavad mõju väidete toetuseks kvalitatiivseid ja 

kvantitatiivseid andmeid ning toovad sellega seoses konkreetsete algatuste näiteid.  

 
 Algatuste kvaliteet ja kestlikkus 
 

Mitmekesisuse ja kaasamise kvaliteeti määratletakse diskrimineerimisega (soo, etnilise või rassilise 

päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse ja/või LGBTIQ identiteedi pärast) 

kokkupuutuvate rühmade elukvaliteedi paranemise alusel ning selle tulemusel laiema elanikkonna saadud 

kasuga. Taotlejad selgitavad näitajaid ning hindamise ja järelevalve mehhanisme, mille nad on ette näinud 

nende algatuste kvaliteedi tagamiseks, nende vastavust riiklikele standarditele ja õigusnormidele ning 

kooskõla siseriiklike ja/või Euroopa strateegiatega.  

 

Taotlejad kirjeldavad samme, mida nad on läbiviidud algatuste ja saadud tulemuste kestlikkuse 

tagamiseks teinud. Kestlike tulemuste saamine nõuab järjekindlaid jõupingutusi, algatustest saadud 

teadmise rakendamist ning investeeringute ja ressursside tagamist saavutatud tulemuste säilitamiseks 

ning arendamiseks. 

 
Diskrimineerimisega kokkupuutuvate inimeste osalemine 
 

Tõestada tuleb diskrimineerimisega kokkupuutuvate inimeste ja nende esindusorganisatsioonide ning 

samuti mitmekesisuse ekspertide aktiivset ja selget osalemist kohaliku omavalitsuse mitmekesisuse ning 

kaasamisega seotud algatuste kavandamisel, rakendamisel ja hindamisel. Taotlejad selgitavad lisaks, 

kuidas nad tegelevad kõnealuste esindusorganisatsioonide varustamise ja toetamisega ning ende tõhusa 

kaasamise tagamisega. 

 

 

Kriteerium Maksimaalne punktide arv 

Algatuste olemus ja ulatus 20 

Vastutus ja pühendumine 20 

Mõju 20 

Algatuste kvaliteet ja kestlikkus 20 

Diskrimineerimisega kokkupuutuvate inimeste osalemine 20 

KOKKU 100 

 
 

 

Romade eriauhinda taotlevad kohalikud omavalitsused täidavad taotlusvormi üldise ja romadega seotud 

osa. Nende hindamine selle eriauhinna omistamiseks toimub samade auhinna andmise kriteeriumide 

alusel nagu üldauhinna võistlusel.  
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5. TAOTLUSTE ESITAMISE KORD JA TÄHTAJAD 

Taotluste esitamine lõpeb 15. veebruaril 2022 kell 13.00 (12.00 Kesk-Euroopa aja järgi, GMT+1) 

Taotlusvorm tuleb täielikult täita ja esitada ainult veebivahendi kaudu. 

Täieliku veebitaotluse esitamiseks peab see sisaldama järgnevat: 

• täidetud veebipõhine taotlusvorm (lisa I); 

• ausõnaline kinnitus (lisa III), mille on allkirjastanud linnapea või kõrgeimal kohal olev esindaja, 

kellel on siseriikliku õiguse kohaselt õigus seda asulat, linna või piirkonda õiguslikult esindada, 

ja mis on taotlusvormi juurde üles laaditud. 
 

 

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
 

Komisjon järgib määruse 2018/1725 sätteid üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu 

institutsioonides ja asutustes. Esitatud taotlusvormi hulgas sisalduvaid isikuandmeid töödeldakse 

kooskõlas kehtivate õigusnormidega. Taotlejad võivad kirjaliku taotluse alusel saada juurdepääsu 

oma isikuandmetele ja parandada ebatäpseid või mittetäielikke andmeid. Euroopa Komisjonil on 

õigus avaldada järgmist teavet mis tahes kujul või andmekandjal või sellele viidata: 
 

• võitjate nimed; 

• auhinna sisu. 
 

 

7. LISATEAVE 
 

Auhinna menetlust, sõltumatute ekspertide ja kahe Euroopa žürii tööd toetab auhinna sekretariaat, 

mida juhib Tipik. Sekretariaat toetab ka auhinnaga seotud suhtekorraldustegevust auhinna veebisaidi 

ning erinevate suhtluskanalite kaudu, nagu brošüürid, sotsiaalmeedia, videod jne.  

Pöörduge sekretariaadi poole e-posti teel: award@eudiversity2022.eu  
 

8. LISAD 
 

I Taotlusvorm  

II Juhend 

III Ausõnaline kinnitus 

 

https://eudiversity2022.eu/et/auhinnad/taotlege/
mailto:award@eudiversity2022.eu

