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TUDNIVALÓK A SAJTÓ MUNKATÁRSAI SZÁMÁRA 
 

Új díj a sokszínűség és a befogadás előmozdításáért az Európai 
Unióban: A befogadás és a sokszínűség európai fővárosai  
 
2022. január 11. 
 
Az Európai Bizottság 2022-ben bejelenti a nemrégiben alapított, a befogadás és a sokszínűség európai 
fővárosai díj nyerteseit, az ünnepség házigazdája Helena Dalli, az egyenlőségért felelős biztos lesz. Az 
eseményen döntéshozók, önkormányzati tisztviselők és a sokszínűséggel foglalkozó szervezetek 
képviselői lesznek jelen szerte Európából, és közösen elindítják az Európai Sokszínűségi Hónapot.  
 
A díjra bármely uniós város vagy régió pályázhat. Két kategóriában jutalmazzák a nyerteseket: az 50 000 
lakos alatti önkormányzatokat és az 50 000 lakos feletti önkormányzatokat. A romák befogadását segítő 
helyi önkormányzatok speciális díjban részesülnek. 
 
Az eseményre online és egy brüsszeli helyszínen kerül sor 2022. április 28-án. Részletesebb 
információkkal hamarosan jelentkezünk.  
 
A befogadás és a sokszínűség európai fővárosai díj verseny bemutatása  
 
A befogadás és a sokszínűség európai fővárosai díj elismerést jelent az Európai Unió városai és régiói 
számára a befogadás előmozdítása és a diszkriminációmentes társadalom kialakítása érdekében végzett 
munkájukért.  
 
Az önkormányzatok a verseny keretében megmutathatják a világnak, hogy milyen intézkedéseket tesznek 
annak érdekében, hogy sokszínűbb és befogadóbb környezetet hozzanak létre a lakosok számára. A 
szóban forgó kezdeményezések végrehajtására esetlegesen már sor kerülhetett, vagy végrehajtásuk 
folyamatban is lehet.  
 
A díj olyan sokszínűségi és befogadási kezdeményezéseket fed le, amelyek a – nemen, fajon vagy etnikai 
hovatartozáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon 
– alapuló hátrányos megkülönböztetéssel és az interszekcionalitással foglalkoznak. 
 
A verseny ütemterve 
 

• Pályázatok benyújtása: 2022. november 22-től február 15-ig, 12.00 (közép-európai idő) 

• A pályázatok szakértők és zsűri általi értékelése: 2022. február 15-től március 31-ig  

http://www.eudiversity2022.eu/hu
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• Döntősök kihirdetése: 2022. április eleje (várhatóan) 

• Díjátadó ünnepség: 2022. április 28. 

További információk és médiaforrások 
 

• Médiaeszköztár: https://eudiversity2022.eu/hu/dij/mediakozpont/   

• Az Európai Sokszínűség 2022 Kezdeményezések és a díj weboldala: www.eudiversity2022.eu  

Médiakapcsolat: Interjúk és médiakapcsolati kérések esetén írjon a következő címre: 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/hu/dij/mediakozpont/
http://www.eudiversity2022.eu/hu
mailto:media@eudiversity2022.eu

