
1  

 
 

 

 

Nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności 2022” – regulamin 
Konkursu 

 

Spis treści 
 
 

Spis treści 

1. KONTEKST I CELE ....................................................................................................................... 2 

2. EUROPEJSKIE STOLICE INKLUZYWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI (ESIR) ............................................. 2 

3. PROCEDURA I KRYTERIA MIANOWANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU „EUROPEJSKIE STOLICE 
INKLUZYWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI 2022” ORAZ NAGRODY SPECJALNEJ .................................. 2 

3.1 Skład Europejskiego Jury przyznającego nagrodę główną .................................................... 3 

3.2 Skład Europejskiego Jury przyznającego nagrodę specjalną ................................................. 3 

3.3 Kryteria kwalifikacji ........................................................................................................... 4 

3.4 Dodatkowe informacje ...................................................................................................... 4 

3.5 Harmonogram ................................................................................................................... 5 

4. PROCES OCENY ......................................................................................................................... 5 

4.1 Proces selekcji i oceny........................................................................................................ 5 

4.2 Kryteria przyznawania nagrody .......................................................................................... 6 

5. UZGODNIENIA I TERMINY KOŃCOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW .................................................. 8 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ................................................................................... 8 

7. DODATKOWE INFORMACJE ....................................................................................................... 8 

8. ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................... 9 
 



2  

1. KONTEKST I CELE 
 

Równość znajduje się na czele listy priorytetów Komisji Europejskiej. Prezydent von der Leyen stwierdza 
w swoich wytycznych politycznych: „Pełny potencjał naszych możliwości w biznesie, polityce i jako 
społeczeństwo osiągniemy tylko wtedy, gdy będziemy sięgać po wszelkie przejawy talentu i nie 
będziemy uciekać przed różnorodnością. Wszyscy, którzy dzielą wspólne aspiracje, muszą mieć te same 
możliwości”. Komisja po raz kolejny dowiodła, że chce przeć w kierunku wprowadzenia równości, 
przyjmując unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020–2025, strategię na rzecz równości 
osób LGBTIQ 2020–2025, strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025, strategię na 
rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 oraz unijne ramy strategiczne na rzecz 
równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów na lata 2020–2030. 
 
W planie działania przeciwko rasizmowi i strategii na rzecz równości osób LGBTIQ Komisja zobowiązała 
się do rozpoczęcia corocznego wyznaczania Europejskich Stolic Inkluzywności i Różnorodności. Nagrody 
„Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności” mają na celu uznanie, uwidocznienie i 
podkreślenie najlepszych praktyk stosowanych w miejscowości, mieście lub regionie,1 które mogą 
stać się źródłem inspiracji dla innych miast europejskich chcących tworzyć bardziej zróżnicowane i 
inkluzywne środowiska dla swoich obywateli. Celem przyznania nagrody jest wyrażenie uznania dla 
najlepszych praktyk, które promują różnorodność (pod względem płci, wieku, niepełnosprawności, 
tożsamości LGBTIQ, religii i pochodzenia etnicznego/rasowego) jako źródło bogactwa i innowacji, 
przyczyniają się do tworzenia polityki i systemów sprzyjających włączeniu społecznemu i pomagają 
pielęgnować poczucie przynależności do społeczeństwa.  
 

 

2. EUROPEJSKIE STOLICE INKLUZYWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI (ESIR) 
 

Nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności” (zwane dalej Nagrodami) zostaną 
przyznane trzem miastom w dwóch niezależnych kategoriach: 
 

• władze lokalne w miejscowościach liczących mniej niż 50 000 mieszkańców;  

• władze lokalne w miejscowościach liczących więcej niż 50 000 mieszkańców. 
 
W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda za pierwsze miejsce (niepodzielny zdobywca tytułu 
Europejskiej Stolicy Inkluzywności i Różnorodności w danym roku) oraz miejsca drugie i trzecie. 
Zgłaszający się kandydaci mogą również liczyć na specjalne wyróżnienie w zależności od obowiązujących 
w danym roku priorytetów polityki lub konkretnych wytycznych dotyczących zgłoszeń. Udział w walce o 
nagrody mogą brać wszystkie władze lokalne (np. miast, regionów itp.). 

 
W 2022 r. wręczona zostanie również specjalna nagroda dla władz lokalnych wspierających integrację 

Romów ze społecznością. W tej kategorii nagrodzonych zostanie trzech uczestników (pierwsze, drugie i 

trzecie miejsce). W przypadku nagrody specjalnej, przyznawanej tylko w jednej kategorii, wielkość 

samorządu terytorialnego nie będzie brana pod uwagę. 

 
Niniejszy Regulamin Konkursu został opracowany i opublikowany przez Komisję Europejską, która ogłosi 
konkurs i będzie nim zarządzać przy wsparciu zewnętrznego Sekretariatu konkursu „Europejskie Stolice 
Inkluzywności i Różnorodności”.  
 
 

3. PROCEDURA I KRYTERIA MIANOWANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU 
 

1 Dowolne władze lokalne kierowane przez organ wybieralny. 
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„EUROPEJSKIE STOLICE INKLUZYWNOŚCI I RÓŻNORODNOŚCI 2022” ORAZ 
NAGRODY SPECJALNEJ 

  

Zgłoszenia do Nagród zostaną poddane ocenie kwalifikowalności i ocenie wstępnej przez niezależnych 

ekspertów. Ostateczną decyzję podejmie Europejskie Jury, które ustali ostateczny ranking w dwóch 

kategoriach ogólnych (dla miejscowości poniżej i powyżej 50 000 mieszkańców) oraz przez Europejskie 

Jury ds. Nagrody Specjalnej, które ustali ostateczne rankingi w kategorii nagrody specjalnej.  

 

Władze lokalne mogą startować zarówno w konkursie ogólnym, jak i w konkursie o nagrodę specjalną.  

 

3.1 Skład Europejskiego Jury przyznającego nagrodę główną 
 

Komisja Europejska wyznaczy niezależnych ekspertów do etapu oceny wstępnej oraz członków 

Europejskiego Jury do etapu ostatecznej selekcji. Europejskie Jury będzie się składać z co najmniej pięciu 

członków reprezentujących europejskie organizacje pozarządowe.  

 

Członkowie Europejskiego Jury ocenią propozycje przedstawione w rankingu ustalonym na etapie oceny 

wstępnej przez niezależnych ekspertów. Ich ocena będzie obejmować oceny jakościowe przyznane w 

oparciu o sprawozdanie niezależnych ekspertów oraz zastosowanie kryteriów podanych w sekcji 4.2 

poniżej. W każdej kategorii konkursu głównego jury wybierze trzy samorządy, którym przyzna kolejno 

pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

 

Członkami Europejskiego Jury są specjaliści z danej dziedziny, działający niezależnie oraz w interesie 

publicznym. Swoje zadania wykonują pro bono i są w tym zakresie wspierani przez Sekretariat Nagrody. 

Osoby powołane na członków Europejskiego Jury muszą ujawnić wszelkie okoliczności, które mogą 

prowadzić do konfliktu interesów, podpisując na posiedzeniu Europejskiego Jury „Oświadczenie o braku 

konfliktu interesów”.  
 

 

3.2 Skład Europejskiego Jury przyznającego nagrodę specjalną  
 

W 2022 r. Komisja Europejska przyzna nagrodę specjalną władzom lokalnym wdrażającym specjalne 

środki w zakresie integracji Romów z lokalną społecznością. Będzie tu miała zastosowanie taka sama 

procedura, jak w przypadku konkursu ogólnego, uwzględniająca ocenę kwalifikowalności i kryteriów 

przyznania Nagrody.  

 

Europejskie Jury ds. Nagrody Specjalnej w zakresie integracji Romów będzie się składać z co najmniej 

pięciu osób reprezentujących europejskie organizacje pozarządowe oraz innych odpowiednich 

interesariuszy krajowych i europejskich.  

 

Komisja Europejska powoła Europejskie Jury ds. Nagrody Specjalnej w zakresie integracji Romów oraz 

niezależnych ekspertów odpowiedzialnych za etap oceny wstępnej.  

 

Członkowie Europejskiego Jury ds. Nagrody Specjalnej w zakresie integracji Romów ocenią propozycje 

przedstawione w rankingu ustalonym na etapie oceny wstępnej przez niezależnych ekspertów. Ich 

ocena będzie obejmować oceny jakościowe przyznane w oparciu o sprawozdanie niezależnych 

ekspertów oraz zastosowanie kryteriów podanych w sekcji 4.2 poniżej. Jury wybierze trzy samorządy, 
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którym przyzna kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce. 

 

Członkami Europejskiego Jury ds. Nagrody Specjalnej w zakresie integracji Romów są specjaliści z danej 

dziedziny, działający niezależnie oraz w interesie publicznym. Swoje zadania wykonują pro bono i są w 

tym zakresie wspierani przez Sekretariat Nagrody. Osoby powołane na członków Europejskiego Jury ds. 

Nagrody Specjalnej w zakresie integracji Romów muszą ujawnić wszelkie okoliczności, które mogą 

prowadzić do konfliktu interesów, podpisując na posiedzeniu Europejskiego Jury „Oświadczenie o braku 

konfliktu interesów”.  

 

3.3 Kryteria kwalifikacji 
 
Niniejszy nabór zgłoszeń do konkursu jest otwarty dla następujących zgłaszających: 
 

 
3.3.1 Organ zgłaszający musi być formą samorządu terytorialnego (miasta lub regionu itp.) w jednym z 

państw członkowskich UE. Organem zgłaszającym jest jednostka administracyjna kierowana przez 

radę miejską lub inną formę demokratycznie wybranego organu rządowego. 

 

3.3.2 Zgłaszający się kandydaci wypełnią wszystkie sekcje wspólnego formularza zgłoszeniowego do 

nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności 2022” (załącznik I) i będą przestrzegać 

limitów znaków wskazanych w każdej sekcji formularza zgłoszeniowego. Zgłaszający się kandydaci 

ubiegający się o Nagrodę specjalną w zakresie integracji Romów muszą dodatkowo wypełnić 

sekcję dotyczącą nagrody specjalnej (sekcja H formularza zgłoszeniowego). Znaki powyżej 

określonego limitu nie będą brane pod uwagę, co może powodować uznanie odpowiedzi w 

formularzu zgłoszeniowym za niekompletne. 

 

3.3.3 Zgłoszenie należy wypełnić i złożyć za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego 
do 15 lutego 2022 r., do godziny 12.00. 

 
3.3.4 Zgłaszający się kandydaci muszą dołączyć oświadczenie o wiarygodności (załącznik III) podpisane 

przez burmistrza lub najwyższego rangą przedstawiciela upoważnionego na mocy prawa 
krajowego do prawnego reprezentowania miejscowości/miasta/regionu.   

 
 

 

3.4 Dodatkowe informacje 
 

Wytyczne dla zgłaszających się kandydatów (załącznik II) należy czytać łącznie z formularzem 

zgłoszeniowym do nagród „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności 2022”. 

 

Aby dodatkowo wzmocnić swoje zgłoszenie, kandydaci mogą przesłać lub udostępnić odnośnik do 

prezentacji PowerPoint z dziesięcioma slajdami, w której zilustrują i podkreślą mocne strony swojego 

zgłoszenia. Prezentacja ta może być wykorzystana do promowania laureatów podczas ceremonii 

wręczenia nagród. 

 

Wnioski można wypełnić w dowolnym języku urzędowym UE; zostaną one przetłumaczone za pomocą 
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systemu tłumaczeń automatycznych. Zachęcamy zgłaszających się kandydatów do składania wniosków, 

jeśli to możliwe, w języku angielskim w celu ułatwienia ich obsługi i przyspieszenia procesu oceny.  

 

Sekretariat Nagrody może skontaktować się z lokalnymi jednostkami w przypadku błędów pisarskich i/lub 

administracyjnych lub w związku z brakującymi dokumentami. 

 

 
3.5 Harmonogram 

 

 

Zadania Okres 

Otwarcie procesu składania zgłoszeń Listopad 2021 r.  

Zamknięcie procesu składania zgłoszeń 15 lutego 2022 r., godz. 12.00 

Ocena przez niezależnych ekspertów Luty/marzec 2022 r. 

Ocena przez Europejskie Jury (w konkursie 
ogólnym i o Nagrodę specjalną w zakresie 
integracji Romów) 

Marzec 2022 r. 

Informacje dla kandydatów Kwiecień 2022 r. 

Ceremonia wręczenia nagród „Europejskie Stolice 
Inkluzywności i Różnorodności 2022”  

28 kwietnia 2022 r. 

 
 

4. PROCES OCENY 
 

4.1 Proces selekcji i oceny 
 

Wybór samorządów terytorialnych, które otrzymają tytuł Europejskich Stolic Inkluzywności i 

Różnorodności 2022 oraz Nagrody specjalnej w zakresie integracji Romów, a także ostateczny ranking 

opierają się na standardowym zestawie kryteriów oceny, aby zapewnić spójny, przejrzysty i 

sprawiedliwy proces wyboru. 

 

Kryteria przyznawania nagrody oraz ich wagę określono w sekcji 4.2. Zgłaszający się kandydaci, którzy 

nie uzyskają co najmniej 60 punktów, nie zostaną dopuszczeni do etapu oceny przez Europejskie Jury. 

Selekcja odbywa się w dwóch etapach: oceny wstępnej przez niezależnych ekspertów i ostatecznej 

selekcji na poziomie europejskim przez Europejskie Jury. Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia zgłaszających się kandydatów w przypadku nieprzestrzegania przez nich wartości 

europejskich określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej2.  

 
2 Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że UE „opiera się na wartościach poszanowania godności osoby 
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym 
praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie 
opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i 
mężczyzn”. 
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Sekretariat Nagrody sprawdza otrzymane wnioski pod kątem wymogów formalno-prawnych 

określonych w punkcie 3.3 Kryteria kwalifikacji. Zgłoszenia niespełniające tych wymagań nie będą dalej 

rozpatrywane i zostaną wykluczone z konkursu. 
 

➢ Ocena wstępna 

Etap oceny wstępnej zostanie przeprowadzony przez niezależnych ekspertów wyznaczonych przez 

Komisję Europejską.  

Ocena wstępna samorządów terytorialnych, dokonana przez niezależnych ekspertów, zostanie 

przedstawiona Europejskiemu Jury w formie Sprawozdania z oceny przed spotkaniami Europejskiego 

Jury i posłuży jako dokument pomocniczy podczas obrad.  

 

 

➢ Ostateczna selekcja / obrady Europejskiego Jury 
Członkowie Europejskiego Jury spotkają się w Brukseli (lub online) w marcu 2022 r., aby wyłonić zwycięzcę 
oraz przyznać drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii. Ich rozważania będą opierać się na Sprawozdaniu 
z oceny przedstawionym przez niezależnych ekspertów i kryteriach przyznania nagrody (sekcja 4.2 
poniżej). 

➢ Ceremonia wręczenia nagród 

Zwycięzcy konkursu „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności 2022” oraz zdobywca Nagrody 

specjalnej w zakresie integracji Romów zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli 

(lub online) w dniu 28 kwietnia 2022 r. oraz na stronie internetowej konkursu. Burmistrzowie / 

przedstawiciele prawni zwycięskich kandydatów w każdej z kategorii zostaną zaproszeni po odbiór 

nagrody do Brukseli (lub na ceremonię online).  

 

4.2 Kryteria przyznawania nagrody 
 
Zarówno niezależni eksperci, jak i Europejskie Jury ocenią wnioski zgłaszających się władz lokalnych na 

podstawie następujących kryteriów przyznawania nagród:  

 

Charakter i zakres inicjatyw 
 

Zgłaszający się kandydaci przedstawią opis kluczowych inicjatyw w zakresie różnorodności i inkluzywności 

– już wdrożonych lub dopiero realizowanych. Atutem będą inicjatywy, które kompleksowo traktują różne 

przyczyny dyskryminacji (w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/rasowe, 

religię i orientację seksualną / tożsamość płciową i ekspresję płciową) oraz charakteryzują się podejściem 

przekrojowym.  

 

Wnioski powinny przedstawiać spójne podejście do różnorodności i inkluzywności w różnych obszarach 

polityki oraz ambitną wizję walki z dyskryminacją na poziomie lokalnym.  

 

   Własność / poziom zaangażowania 

 
Zgłaszający się kandydaci powinni nakreślić ramy strategii i polityki ustanowionej przez administrację 

lokalną w celu uwzględnienia w działaniach różnorodności i inkluzywności, a także wskazać strukturę 
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kierującą ich wdrażaniem. We wniosku należy wykazać, że inicjatywy są częścią spójnej strategii lub ram 

politycznych, a nie tylko wdrożonymi doraźnie projektami. Deklaracja polityczna i zobowiązania na rzecz 

różnorodności i inkluzywności na wysokim poziomie odpowiedzialności muszą być oczywiste. 

Różnorodność i inkluzywność powinny być uwzględniane w polityce, programach i/lub regulacjach władz 

lokalnych. Należy dostarczyć informacji o odpowiednich strukturach kierowania tymi strategiami i 

politykami oraz o zasobach (personel, budżet itp.) przeznaczonych na ich wdrożenie. 

 

  Znaczenie 

 
Inicjatywy władz lokalnych powinny mieć wymierny, pozytywny wpływ na sytuację i doświadczenia osób z 

grup narażonych na dyskryminację oraz na ogólną jakość ich życia. Należy określić korzyści dla grup 

narażonych na dyskryminację (ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, przynależność do mniejszości 

etnicznych/rasowych, religię i tożsamość LGBTIQ), dodatkowo określając, w jaki sposób przedstawiane 

inicjatywy przynoszą korzyści szerszej populacji. Zgłaszający się kandydaci muszą uwzględnić dane 

jakościowe i ilościowe popierające twierdzenia o wpływie, określając konkretne inicjatywy w tym zakresie.  

 
 Jakość i trwałość inicjatyw 
 

Jakość wyników w zakresie działań na rzecz różnorodności i inkluzywności definiuje się jako poprawę 

jakości życia grup narażonych na dyskryminację (ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 

religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek i/lub tożsamość LGBTIQ) oraz korzyści dla szerszej 

populacji. Zgłaszający się kandydaci określają, jakie wskaźniki oraz mechanizmy oceny i monitorowania 

wprowadzono w celu zapewnienia jakości inicjatyw i ich zgodności z krajowymi normami i 

prawodawstwem oraz ich dostosowania do strategii krajowych i/lub europejskich.  

 

Zgłaszający się kandydaci określają kroki podjęte w celu zapewnienia możliwości podtrzymania podjętych 

inicjatyw i osiągniętych wyników. Osiąganie trwałych wyników obejmuje ciągłość działań, stosowanie 

wiedzy uzyskanej podczas realizacji inicjatyw oraz bezpieczeństwo w inwestowaniu i zapewnianiu 

zasobów w celu utrzymania i wykorzystania osiągniętych wyników. 

 
Zaangażowanie osób narażonych na dyskryminację 
 

Zgłaszający się kandydaci będą wykazywać aktywne i wyraźne zaangażowanie osób narażonych na 

dyskryminację i ich organizacji przedstawicielskich, a także ekspertów ds. różnorodności w planowanie, 

wdrażanie i ocenę inicjatyw władz lokalnych dotyczących różnorodności i inkluzywności. Zgłaszający się 

kandydaci szczegółowo opiszą, w jaki sposób wspierają te reprezentatywne organizacje, ich skuteczne 

zaangażowanie oraz jak zapewniają im zasoby do działania. 

 

 

Kryterium Maksymalna liczba punktów 

Charakter i zakres inicjatyw 20 

Własność / poziom zaangażowania 20 

Znaczenie 20 
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Jakość i trwałość inicjatyw 20 

Zaangażowanie osób narażonych na dyskryminację 20 

W SUMIE 100 

 

 
 

Władze lokalne ubiegające się o Nagrodę specjalną w zakresie integracji Romów wypełniają w formularzu 

zgłoszeniowym zarówno część ogólną, jak i część dotyczącą Romów. Ocena władz lokalnych w ramach 

nagrody specjalnej zostanie dokonana na podstawie tych samych kryteriów przyznawania, co w konkursie 

ogólnym.  

 

 
 

5. UZGODNIENIA I TERMINY KOŃCOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Konkurs zostanie zamknięty 15 lutego 2022 r. o godzinie 12.00 (GMT+1). Formularz wniosku musi być 

wypełniony w całości i złożony wyłącznie za pośrednictwem narzędzia online. 

W celu złożenia kompletnego wniosku online należy załączyć: 

• wypełniony formularz zgłoszeniowy online (załącznik I); 

• oświadczenie o wiarygodności (załącznik III), które powinno być podpisane przez burmistrza 

lub najwyższego rangą przedstawiciela upoważnionego przez prawo krajowe do prawnego 

reprezentowania miasta / obszaru miejskiego i wysłane przez formularz zgłoszeniowy.   
 

 

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Komisja jest związana rozporządzeniem 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy Unii. Dane osobowe zawarte w 

przesłanym formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgłaszający się kandydaci mogą, po złożeniu pisemnego wniosku, uzyskać dostęp do swoich danych 

osobowych i poprawić wszelkie niedokładne lub niekompletne informacje. Komisja Europejska jest 

upoważniona do publikowania lub odwoływania się, w dowolnej formie i na dowolnym nośniku, do 

następujących informacji: 
 

• nazwy zwycięzców; 

• zakresu Nagrody. 
 

 

7. DODATKOWE INFORMACJE 
 

Proces składania wniosków, pracę niezależnych ekspertów oraz pracę dwóch Europejskich Jury 

wspomaga Sekretariat Nagrody prowadzony przez Tipik. Sekretariat pomaga również w działaniach 

PR związanych z programem Nagrody za pośrednictwem strony internetowej Nagrody oraz różnych 

kanałów komunikacji, takich jak broszury, media społecznościowe, filmy itp.  

https://eudiversity2022.eu/pl/nagrody/zglos-sie/
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Kontakt z Sekretariatem jest możliwy pod adresem e-mail: award@eudiversity2022.eu. 
 

8. ZAŁĄCZNIKI 
 

I Formularz zgłoszeniowy 

II Wytyczne 

III Oświadczenie o wiarygodności 

 


