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1. KONTEKST I CILJEVI 
 

Ravnopravnost je jedan od prioriteta ove Europske komisije. Predsjednica von der Leyen u svojim 
političkim smjernicama ističe: „U poslovanju, politici i društvu svoj puni potencijal možemo ostvariti 
samo ako iskoristimo sav svoj talent i raznolikost. Svi koji dijele iste težnje moraju imati iste 
mogućnosti.” Komisija je dodatno potakla ravnopravnost donošenjem Akcijskog plana EU-a za 
antirasizam za razdoblje 2020. – 2025., Strategije o ravnopravnosti LGBTIQ osoba 2020. – 2025., 
Strategije za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025., Strategije o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 
2021. – 2030. i Strateškog okvira EU-a za jednakost, uključivanje i sudjelovanje Roma za razdoblje 
2020. – 2030. 
 
Komisija se u Akcijskom planu za antirasizam i Strategiji o ravnopravnosti LGBTIQ osoba obvezala 
pokrenuti dodjelu oznake europskih prijestolnica uključenosti i raznolikosti svake godine. Cilj je nagrade 
za europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti prepoznati, omogućiti vidljivost i istaknuti 
najbolje prakse grada ili regije1 koje ostalim europskim gradovima mogu poslužiti kao nadahnuće za 
stvaranje raznolikijeg i uključivijeg okruženja za njihove građane. Nagradom se nastoje prepoznati 
najbolje prakse koje: promiču raznolikost (u pogledu spola, dobi, invaliditeta, LGBTIQ identiteta, vjere i 
etničkog/rasnog podrijetla) kao izvor bogatstva i inovacija; pridonose uključivim politikama i sustavima 
te potiču osjećaj pripadnosti svih građana.  
 

 

2. EUROPSKE PRIJESTOLNICE UKLJUČENOSTI I RAZNOLIKOSTI 
 

Nagradama za europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti (u nastavku nagrade) odat će se 
priznanje trima gradovima u dvjema različitim kategorijama: 
 

• lokalnim tijelima s manje od 50 000 stanovnika;  

• lokalnim tijelima s više od 50 000 stanovnika. 
 
U svakoj kategoriji bit će proglašeno prvo (dobitnik titule europske prijestolnice uključenosti i 
raznolikosti za određenu godinu), drugo i treće mjesto. Podnositelji prijave mogu dobiti i posebnu 
pohvalnicu, ovisno o godišnjim prioritetima politike ili posebnim istaknutim točkama prijave. Nagrade su 
namijenjene svim lokalnim tijelima (npr. gradovima, regijama itd.). 

 
Godine 2022. bit će dodijeljena i posebna nagrada za lokalna tijela koja potiču uključenost Roma. U 

ovoj kategoriji bit će proglašena tri dobitnika (prvo, drugi i treće mjesto). Za ovu posebnu nagradu za 

koju postoji samo jedna kategorija neće se uzimati u obzir veličina lokalnog tijela. 

 
Europska komisija utvrdila je i objavila postojeća Pravila natječaja, a ona će ujedno i pokrenuti natječaj 
te njime upravljati uz potporu vanjskog Tajništva za europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti.  
 
 

3. POSTUPAK I KRITERIJI ZA IMENOVANJE DOBITNIKA NAGRADA ZA 
EUROPSKE PRIJESTOLNICE UKLJUČENOSTI I RAZNOLIKOSTI 2022. I 
POSEBNE NAGRADE 

  

Neovisni stručnjaci pregledat će prijave za nagrade radi provjere ispunjavaju li osnovne uvjete natječaja 

i predocjenjivanja. Konačnu odluku donijet će europski ocjenjivački sud koji će odrediti konačan poredak 

 
1 Bilo koje lokalno tijelo pod vodstvom izabranog tijela. 
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u dvjema općenitim kategorijama (manje i više od 50 000 stanovnika) te europski ocjenjivački sud za 

posebnu nagradu za koju će odrediti konačan poredak u kategoriji posebne nagrade.  

 

Lokalna tijela mogu se prijaviti na natječaj za općenitu kategoriju i za posebnu nagradu.  

 

3.1 Sastav europskog ocjenjivačkog suda za nagradu u općenitoj kategoriji 
 

Europska komisija imenovat će neovisne stručnjake za fazu predocjenjivanja i članove europskog 

ocjenjivačkog suda za fazu konačnog odabira. Europski ocjenjivački sud bit će sastavljen od najmanje 

petero članova koji predstavljaju europske nevladine organizacije.  

 

Članovi europskog ocjenjivačkog suda pregledat će predloženi poredak koji su neovisni stručnjaci 

odredili u fazi predocjenjivanja. Njihova ocjena uključivat će kvalitativna vrednovanja na temelju izvješća 

neovisnih stručnjaka i primjene kriterija za dodjelu nagrade iz dijela 4.2 u nastavku. Odabrat će tri 

lokalna tijela u svakoj općenitoj kategoriji natječaja i poredati ih na prvo, drugo i treće mjesto. 

 

Članovi europskog ocjenjivačkog suda pojedinci su koje se imenuje u osobnom svojstvu te djeluju 

neovisno i u interesu javnosti. Svoje zadaće obavljaju pro bono i imaju potporu Tajništva za nagradu. 

Pojedinci izabrani za članove europskog ocjenjivačkog suda moraju navesti sve okolnosti koje mogu 

dovesti do sukoba interesa potpisivanjem Izjave o nepostojanju sukoba interesa na sastanku europskog 

ocjenjivačkog suda.  
 

 

3.2 Sastav europskog ocjenjivačkog suda za posebnu nagradu  
 

Europska komisija dodijelit će 2022. posebnu nagradu lokalnim tijelima koja provode mjere za 

uključivanje Roma. Primjenjivat će se jednak postupak kao i za natječaj u općenitim kategorijama, a koji 

će se sastojati od ocjenjivanja kriterija prihvatljivosti i kriterija za dodjelu nagrada.  

 

Europski ocjenjivački sud za posebnu nagradu za uključivanje Roma bit će sastavljen od najmanje pet 

osoba koje predstavljaju europske nevladine organizacije i druge relevantne nacionalne i europske 

dionike.  

 

Europska komisija imenovat će europski ocjenjivački sud za posebnu nagradu za uključivanje Roma i 

neovisne stručnjake zadužene za fazu predocjenjivanja.  

 

Članovi europskog ocjenjivačkog suda za posebnu nagradu za uključivanje Roma pregledat će predloženi 

poredak koji su utvrdili neovisni stručnjaci u fazi predocjenjivanja. Njihova ocjena uključivat će 

kvalitativna vrednovanja na temelju izvješća neovisnih stručnjaka i primjene kriterija za dodjelu nagrade 

iz dijela 4.2 u nastavku. Odabrat će tri lokalna tijela i poredati ih na prvo, drugo i treće mjesto. 

 

Članovi europskog ocjenjivačkog suda za posebnu nagradu za uključivanje Roma pojedinci su koje se 

imenuje u osobnom svojstvu te djeluju neovisno i u interesu javnosti. Svoje zadaće obavljaju pro bono i 

imaju potporu Tajništva za nagradu. Pojedinci izabrani za članove europskog ocjenjivačkog suda za 

posebnu nagradu za uključivanje Roma moraju navesti sve okolnosti koje mogu dovesti do sukoba 

interesa potpisivanjem Izjave o nepostojanju sukoba interesa na sastanku ocjenjivačkog suda EU-a.  
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3.3 Osnovni uvjeti natječaja 
 
Ovaj poziv na podnošenje prijava na natječaj otvoren je sljedećim podnositeljima prijava: 
 

 
3.3.1 Tijelo koje se prijavljuje na natječaj može biti isključivo lokalno tijelo (grad ili regija itd.) u jednoj 

od država članica EU-a. Tijelo koje se prijavljuje na natječaj mora biti upravna jedinica na čelu s 

gradskim vijećem ili drugim oblikom demokratski izabranog upravnog tijela. 

 

3.3.2 Podnositelji prijave moraju popuniti sve dijelove zajedničkog prijavnog obrasca za nagrade za 

europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti 2022. (Prilog I.) i moraju se pridržavati 

ograničenja broja znakova koje je naznačeno za svaki dio prijavnog obrasca. Podnositelji prijave za 

posebnu nagradu za uključenost Roma moraju popuniti i dio koji se odnosi na posebnu nagradu za 

uključenost Roma (dio H u prijavnom obrascu). Znakovi kojima se premaši zadano ograničenje 

neće biti uzeti u obzir i zbog toga odgovori u prijavi mogu biti nepotpuni. 

 

3.3.3 Prijave moraju biti popunjene i dostavljene preko internetskog prijavnog obrasca do 
15. veljače 2022., do 12:00 (po srednjoeuropskom vremenu). 

 
3.3.4 Podnositelji prijave moraju priložiti Izjavu (Prilog III.) koju je potpisao/la 

gradonačelnik/gradonačelnica ili najviši predstavnik koji je na temelju nacionalnog prava ovlašten 
za zastupanje grada/regije.  

 
 

 

3.4 Dodatne informacije 
 

Smjernice za podnositelje prijave (Prilog II.) treba tumačiti zajedno s prijavnim obrascem za nagrade za 

europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti 2022. 

 

Kao prilog svojoj prijavi kandidati mogu priložiti ili omogućiti poveznicu na prezentaciju s 10 slajdova u 

programu PowerPoint kojom će prikazati ili istaknuti najznačajnije točke svoje prijave. Ta se prezentacija 

može upotrijebiti za promicanje podnositelja prijave koji su ušli u uži izbor tijekom svečanosti dodjele 

nagrada. 

 

Prijave mogu biti popunjene na bilo kojem od službenih jezika EU-a, a bit će prevedene uz pomoć sustava 

za automatsko prevođenje. Podnositelje prijave potiče se da, ako je to moguće, prijavu podnesu na 

engleskom jeziku radi lakšeg pregleda prijedloga i ubrzavanja postupka ocjenjivanja.  

 

Tajništvo za nagrade može kontaktirati s lokalnim jedinicama u slučaju tehničkih i/ili administrativnih 

pogrešaka ili u vezi s dokumentima koji nedostaju. 
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3.5 Vremenski okvir 

 

 

Zadaće Razdoblje 

Početak postupka podnošenja prijava studeni 2021.  

Kraj postupka podnošenja prijava 15. veljače 2022., 12:00 (po srednjoeuropskom 
vremenu) 

Ocjenjivanje koje provode neovisni stručnjaci veljača/ožujak 2022. 

Ocjenjivanje koje provode europski ocjenjivački 
sudovi (općenite kategorije natječaja i posebna 
nagrada za uključivanje Roma) 

ožujak 2022. 

Informiranje podnositelja prijava travanj 2022. 

Svečanost dodjele nagrada za europske 
prijestolnice uključenosti i raznolikosti 2022.  

28. travnja 2022. 

 
 

4. POSTUPAK OCJENJIVANJA 
 

4.1 Postupak odabira i ocjenjivanja 
 

Odabir lokalnih tijela kojima će se dodijeliti titula europske prijestolnice uključenosti i raznolikosti 2022. 

i posebna nagrada za uključivanje Roma, kao i odlučivanje o konačnom poretku, temelje se na 

standardnom skupu kriterija ocjenjivanja kako bi se osigurali dosljednost, transparentnost i pravičnost 

postupka. 

 

Kriteriji za dodjelu nagrada i njihove vrijednosti navedeni su u dijelu 4.2. Podnositelji prijave koji ne 

ostvare najmanje 60 bodova ne mogu sudjelovati na natječaju na razini europskog ocjenjivačkog suda. 

Odabir se odvija u dvije faze: predocjenjivanje koje provode neovisni stručnjaci i konačan odabir na 

europskoj razini koji provodi europski ocjenjivački sud. Europska komisija zadržava pravo izuzeti bilo 

kojeg podnositelja prijave u slučaju nepoštovanja europskih vrijednosti navedenih u članku 2. Ugovora o 

Europskoj uniji2.  

Tajništvo za nagrade provjerit će ispunjavaju li dostavljene prijave službene i pravne zahtjeve navedene 

u dijelu 3.3 Osnovni uvjeti natječaja. Prijave koje ne zadovoljavaju te zahtjeve neće se dalje pregledavati 

i bit će izuzete iz natječaja. 

 
2 U članku 2. Ugovora o Europskoj uniji navodi se da se EU „temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog 
dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava 
pripadnika manjina”. Društvo „u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, 
solidarnost i jednakost žena i muškaraca” zajedničko je državama članicama. 
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➢ Predocjenjivanje 

Za fazu predocjenjivanja bit će zaduženi neovisni stručnjaci koje imenuje Europska komisija.  

Lokalna tijela koja su prethodno ocijenili neovisni stručnjaci bit će predstavljena europskim 

ocjenjivačkim sudovima u Izvješću o ocjeni prije sastanka europskog ocjenjivačkog suda te će ta ocjena 

europskom ocjenjivačkom sudu služiti kao popratni dokument za donošenje odluke.  

 

 

➢ Konačni odabir / donošenje odluke europskog ocjenjivačkog suda 
Članovi europskog ocjenjivačkog suda sastat će se u Bruxellesu (ili online) u ožujku 2022. kako bi odlučili o 
pobjedniku, drugom i trećem mjestu svake kategorije. Njihova će se odluka temeljiti na Izvješću o ocjeni 
koje su dobili od neovisnih stručnjaka i njihovoj primjeni kriterija za dodjelu nagrada (dio 4.2 u nastavku). 

➢ Svečanost dodjele nagrada 

Proglašenje dobitnika nagrada europskih prijestolnica uključenosti i raznolikosti 2022. i posebne nagrade 

za uključivanje Roma održat će se na svečanosti dodjele nagrada u Bruxellesu (ili online) 28. travnja 2022. i 

na mrežnoj stranici Nagrade. Gradonačelnici / gradonačelnice / pravni zastupnici dobitnika iz svih 

kategorija bit će pozvani na uručenje nagrade u Bruxelles (ili online).  

 

4.2 Kriteriji dodjele nagrada 
 
Neovisni stručnjaci i europski ocjenjivački sud ocjenjivat će prijave kandidata lokalnih tijela na temelju 

sljedećih kriterija dodjele nagrada:  

 

Narav i opseg inicijativa 
 

Podnositelji prijave dostavit će opis ključnih inicijativa u području raznolikosti i uključenosti, bez obzira na 

to jesu li već provedene ili se tek provode. Inicijative koje sveobuhvatno pokrivaju diskriminaciju na 

različitim osnovama (osobito na temelju spola, dobi, invaliditeta, etničkog/rasnog podrijetla, vjere i spolne 

orijentacije/rodnog identiteta te rodnog izričaja) i prikazuju međusektorski pristup smatrat će se 

prednošću.  

 

Podnositelji prijave trebaju pokazati dosljedan pristup raznolikosti i uključenosti u različitim područjima 

politike te ambicioznu viziju borbe protiv diskriminacije na lokalnoj razini.  

 

   Upravljanje inicijativom / razina predanosti u njezinoj provedbi 

 
Podnositelji prijave trebaju u kratkim crtama predstaviti okvir strategije i politike koje se u lokalnoj upravi 

provode u području raznolikosti i uključenosti te strukturu za upravljanje njihovom provedbom. U prijavi 

mora biti vidljivo da su inicijative dio suvisle strategije ili okvira za provedbu politike, a ne samo ad hoc 

projekti. Političko očitovanje i predanost problemu raznolikosti i uključenosti na najvišoj razini 

odgovornosti moraju biti jasno prepoznatljivi. Raznolikost i uključenost trebaju biti naglašene u politikama, 

programima i/ili propisima lokalnog tijela. Prijava treba sadržavati podatke o odgovarajućim strukturama 

za upravljanje i resursima (osoblje, novčana sredstva i drugo) koji su namijenjeni provedbi tih strategija i 

politika. 
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  Utjecaj 

 
Inicijative lokalnog tijela moraju imati dokaziv pozitivan utjecaj na situaciju i iskustvo osoba iz skupina 

izloženih diskriminaciji te na njihovu cjelokupnu kvalitetu života. Moraju biti navedene koristi za skupine 

izložene diskriminaciji (na temelju spola, dobi, invaliditeta, etničkih/rasnih manjina, vjere i LGBTIQ 

identiteta) te se mora objasniti na koji način inicijative ostvaruju korist za širu populaciju. Podnositelji 

prijave moraju navesti kvalitativne i kvantitativne podatke u prilog tvrdnjama o utjecaju i u tom pogledu 

navesti konkretne inicijative.  

 
 Kvaliteta i održivost inicijativa 
 

Kvaliteta rezultata u području raznolikosti i uključenosti određuje se s obzirom na poboljšanja kvalitete 

života skupina izloženih diskriminaciji (na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, 

invaliditeta, dobi i/ili LGBTIQ identiteta) i koristi za širu populaciju. Podnositelji prijave moraju navesti koji 

se pokazatelji i mehanizmi ocjenjivanja i praćenja primjenjuju za osiguravanje kvalitete inicijativa i njihove 

usklađenosti s nacionalnim standardima i zakonodavstvom te s nacionalnim i/ili europskim strategijama.  

 

Podnositelji prijave moraju opisati korake poduzete za osiguranje održivosti provedenih inicijativa i 

ostvarenih rezultata. Ostvarivanje održivih rezultata uključuje neprestana nastojanja, primjenu znanja 

dobivenog iz inicijativa te osiguranje ulaganja u i pružanje sredstava za održavanje i daljnji napredak na 

temelju ostvarenih rezultata. 

 
Uključenost osoba izloženih diskriminaciji 
 

Aktivna i jasna uključenost osoba izloženih diskriminaciji i njihovih predstavničkih organizacija, kao i 

stručnjaka u području raznolikosti, mora biti pokazana u planiranju, provedbi i ocjenjivanju inicijativa 

lokalnog tijela koje se odnose na raznolikost i uključenost. Podnositelji prijave moraju ukratko opisati na 

koji način osiguravaju sredstva i potporu tim predstavničkim organizacijama te podupiru njihovo 

djelotvorno uključivanje. 

 

 

Kriteriji Najveći broj bodova 

Narav i opseg inicijativa 20 

Upravljanje inicijativom / razina predanosti u njezinoj 
provedbi 

20 

Utjecaj 20 

Kvaliteta i održivost inicijativa 20 

Uključenost osoba izloženih diskriminaciji 20 

UKUPNO 100 
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Lokalna tijela koja se natječu za posebnu nagradu za uključivanje Roma moraju u prijavnom obrascu 

popuniti opći dio i dio koji se odnosi na uključivanje Roma. Ocjenjivanje ove posebne nagrade temeljit će 

se na jednakim kriterijima za dodjelu nagrade kao i natječaj koji se odnosi na općenite kategorije.  

 
 

 

5. POJEDINOSTI I KONAČNI DATUMI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

Natječaj će biti zatvoren 15. veljače 2022. u 12:00 po srednjoeuropskom vremenu (+1 za srednje 

vrijeme po Greenwichu). Prijavni obrazac mora biti u potpunosti popunjen i dostavljen isključivo 

preko internetskog alata. 

Kako bi vaša prijava preko interneta bila potpuna, potrebno je dostaviti sljedeće: 

• popunjen internetski prijavni obrazac (Prilog I.); 

• Izjavu (Prilog III.), koju treba potpisati gradonačelnik/gradonačelnica ili najviši predstavnik koji 

je na temelju nacionalnog prava ovlašten za zastupanje grada/urbanog područja i koju treba 

priložiti prijavnom obrascu.  
 

 

6. OBRADA OSOBNIH PODATAKA 
 

Uredba 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima 

Unije obvezuje Komisiju. Osobni podaci koji su dio podnesenog prijavnog obrasca obrađivat će se u 

skladu s važećim propisima. Podnositelji prijave mogu, na temelju pisanog zahtjeva, dobiti pristup 

svojim osobnim podacima i ispraviti podatke koji su netočni ili nepotpuni. Europska komisija 

ovlaštena je za objavu ili upućivanje na sljedeće podatke u bilo kojem obliku ili na bilo kojem mediju: 
 

• ime dobitnika 

• predmet nagrade. 
 

 

7. DODATNE INFORMACIJE 
 

Tajništvo za nagrade, na čelu s društvom Tipik, odgovorno je za jednostavniji postupak prijave, rad 

neovisnih stručnjaka i rad dvaju europskih ocjenjivačkih sudova. Tajništvo ujedno pomaže u 

aktivnostima odnosa s javnošću koje se odnose na program dodjele nagrada preko mrežne stranice i 

različitih komunikacijskih kanala kao što su brošure, društveni mediji, videozapisi itd.  

Obratite se Tajništvu e-poštom na: award@eudiversity2022.eu. 
 

8. PRILOZI 
 

I. Prijavni obrazac 

II. Smjernice 

III. Izjava 

https://eudiversity2022.eu/hr/nagrada/prijavi/
https://eudiversity2022.eu/hr/nagrada/prijavi/

