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OZNÁMENIE PRE MÉDIÁ 
 

Nové ocenenie na podporu rozmanitosti a začlenenia v EÚ: Európske 
hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti  
 
11. januára 2022 
 
V roku 2022 Európska komisia vyhlási víťazov nového ocenenia „Európske hlavné mestá začlenenia 
a rozmanitosti“ na slávnostnom podujatí, ktorého hostiteľkou bude komisárka pre rovnosť Helena Dalli. 
Na podujatí sa stretnú tvorcovia politík, predstavitelia miest a zástupcovia organizácií zameraných na 
rozmanitosť z celej Európy. Odštartuje sa ním Európsky mesiac rozmanitosti.  
 
Súťaž je otvorená pre všetky mestá či regióny v EÚ. Ocenenie získajú víťazi v dvoch kategóriách: miestne 
orgány s menej ako 50 000 obyvateľmi a miestne orgány s viac než 50 000 obyvateľmi. Bude udelené aj 
osobitné ocenenie pre miestne orgány podporujúce začleňovanie Rómov. 
 
Podujatie sa uskutoční 28. apríla 2022 súčasne online a naživo v Bruseli. Podrobnejšie informácie budú 
k dispozícii čoskoro.  
 
Informácie o súťaži „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“  
 
Ocenenie „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“ je vyjadrením uznania za prácu, ktorú 
vykonávajú mestá alebo regióny v Európskej únii s cieľom podporovať začlenenie a vytvárať spoločnosti 
bez diskriminácie.  
 
Je to príležitosť pre miestne orgány predstaviť politiky a iniciatívy, ktoré slúžia na vytváranie 
rozmanitejšieho a začleňujúcejšieho prostredia pre občanov. Tieto iniciatívy už mohli byť vykonané alebo 
sa práve vykonávajú.  
 
Ocenenie sa vzťahuje na iniciatívy v oblasti rozmanitosti a začlenenia, ktoré riešia všetky dôvody 
diskriminácie (pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek 
alebo sexuálnu orientáciu) a prierezovú diskrimináciu. 
 
Harmonogram súťaže 
 

• Podávanie prihlášok: od 22. novembra 2021 do 15. februára 2022 o 12:00 SEČ 

• Hodnotenie prihlášok expertmi a porotou: od 15. februára do 31. marca 2022  

• Vyhlásenie finalistov: začiatok apríla 2022 (očakáva sa) 

http://www.eudiversity2022.eu/sk/
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• Slávnostné odovzdávanie ocenení: 28. apríla 2022 

Ďalšie informácie a zdroje pre médiá 
 

• Súbor nástrojov pre médiá: https://eudiversity2022.eu/sk/ocenenie/medialne-stredisko/   

• Iniciatívy v oblasti rozmanitosti EÚ v roku 2022 a webové sídlo ocenenia: 

http://www.eudiversity2022.eu/sk/  

Kontakt pre médiá: V prípade žiadostí o rozhovory a iných požiadaviek sa obráťte na 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/sk/ocenenie/medialne-stredisko/
http://www.eudiversity2022.eu/sk/
mailto:media@eudiversity2022.eu

