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MEDIA ADVISORY 
 

Nová cena na podporu rozmanitosti a inkluze v EU: Evropská hlavní 
města inkluze a rozmanitosti  
 
11.°ledna 2022 
 
V roce 2022 Evropská komise vyhlásí vítěze nově zahájené ceny Evropská hlavní města inkluze 
a rozmanitosti na slavnostním předávání cen pořádaném komisařkou pro rovnost Helenou Dalliovou. 
Tato akce propojí tvůrce politik, představitele měst a zástupce organizací zabývajících se rozmanitostí 
z celé Evropy a zahájí Evropský měsíc rozmanitosti.  
 
Soutěž je otevřena všem obcím, městům a regionům v EU. Odmění vítěze ve dvou kategoriích: místní 
orgány s méně než 50 000 obyvateli a místní orgány s více než 50 000 obyvateli. Bude také udělena 
zvláštní cena pro místní orgány podporující začleňování Romů. 
 
Akce se uskuteční online a místně v Bruselu dne 28. dubna 2022. Podrobnější informace budou 
k dispozici v nejbližší době.  
 
O ceně Evropská hlavní města inkluze a rozmanitosti  
 
Cena Evropská hlavní města inkluze a rozmanitosti oceňuje práci velkoměst, měst a regionů v Evropské 
unii na podporu začleňování a vytváření společností bez diskriminace.  
 
Jedná se o příležitost pro místní orgány, aby představily politiky a iniciativy, které vytvářejí rozmanitější 
a inkluzivnější prostředí pro jejich občany. Tyto iniciativy již mohly být provedeny nebo se právě provádějí.  
 
Cena se vztahuje na iniciativy v oblasti rozmanitosti a začleňování, které se zabývají všemi důvody 
diskriminace (na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace) a intersekcionalitou. 
 
Harmonogram soutěže 
 

• Přihlášky: od 22. listopadu do 15. února 2022, 12:00 SEČ 

• Hodnocení přihlášek odborníky a porotou: od 15. února do 31. března 2022  

• Vyhlášení finalistů: začátek dubna 2022 (předpokládaný termín) 

• Slavnostní předávání cen: 28. dubna 2022 

 

https://www.eudiversity2022.eu/cs/
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Doplňující informace a zdroje pro média 
 

• Soubor nástrojů pro média: https://eudiversity2022.eu/cs/cena/centrum-pro-media/  

• Iniciativy EU v oblasti rozmanitosti na rok 2022 a internetové stránky ceny: 

www.eudiversity2022.eu/cs/  

Kontakt pro média: dotazy ohledně rozhovorů a žádosti médií posílejte na media@eudiversity2022.eu.  

https://eudiversity2022.eu/cs/cena/centrum-pro-media/
https://www.eudiversity2022.eu/cs/
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