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KVIETIMAS ŽINIASKLAIDAI 
 

Nauji apdovanojimai įvairovei ir įtraukčiai ES skatinti – Europos 
įtraukties ir įvairovės sostinės  
 
2022 m. sausio 11 d. 
 
2022 m. Europos Komisija paskelbs pirmą kartą rengiamų Europos įtraukties ir įvairovės sostinių 
apdovanojimų laimėtojus. Apdovanojimų įteikimo ceremoniją ves už lygybę atsakinga Komisijos narė 
Helena Dalli. Šis renginys, kuriuo bus pradėtas ES įvairovės mėnuo, suburs politikos formuotojus, miestų 
vadovus ir įvairovės organizacijų atstovus iš visos Europos.  
 
Į apdovanojimą gali pretenduoti bet kuris ES miestas ar regionas. Apdovanojimai bus įteikti dviejose 
kategorijose: miestai (regionai), kuriuose gyvena iki 50 000 žmonių, ir miestai (regionai), kuriuose gyvena 
daugiau nei 50 000 žmonių. Specialus apdovanojimas bus įteiktas vietos valdžios institucijoms, 
skatinančioms romų įtrauktį. 
 
Apdovanojimų įteikimo ceremonija vyks 2022 m. balandžio 28 d. internetu ir fiziškai Briuselyje. Išsamesnė 
informacija bus pateikta netrukus.  
 
Apie Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimus  
 
Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimuose įvertinamas Europos Sąjungos miestų ir regionų 
darbas skatinant įtrauktį ir kuriant visuomenę be diskriminacijos.  
 
Tai galimybė vietos valdžios institucijoms pristatyti savo politiką ir iniciatyvas, kurios joms padeda kurti 
įvairesnes ir įtraukesnes erdves gyventojams. Iniciatyvos gali būti jau įgyvendintos arba šiuo metu 
įgyvendinamos.  
 
Apdovanojimui gauti galima teikti įvairovės ir įtraukties iniciatyvas, kuriomis kovojama su visų formų 
diskriminacija (dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos) ir sąryšingumu. 
 
Konkurso terminai 
 

• Paraiškų teikimas: nuo 2021 m. lapkričio 22 d. iki 2022 m. vasario 15 d., 12.00 val. (CET laiku) 

• Ekspertų ir vertinimo komisijos atliekamas paraiškų vertinimas: 2022 m. vasario 15–kovo 31 d.  

• Finalininkų paskelbimas: 2022 m. balandžio mėn. pradžia (laukiama) 

https://www.eudiversity2022.eu/lt/
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• Apdovanojimų įteikimo ceremonija: 2022 m. balandžio 28 d. 

Papildoma informacija ir ištekliai žiniasklaidai 
 

• Žiniasklaidai skirtų priemonių rinkinys: 

https://eudiversity2022.eu/lt/apdovanojimas/ziniasklaidos-centras/   

• 2022 m. ES įvairovės iniciatyvų ir apdovanojimų svetainė: https://www.eudiversity2022.eu/lt/  

Kontaktai žiniasklaidai. Dėl interviu ir kitų užklausų rašykite e. pašto adresu media@eudiversity2022.eu.  

https://eudiversity2022.eu/lt/apdovanojimas/ziniasklaidos-centras/
https://www.eudiversity2022.eu/lt/
mailto:media@eudiversity2022.eu

