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ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ 
 

Нова награда за насърчаване на многообразието и 
приобщаването в ЕС: Европейски столици на приобщаването и 
многообразието  
 
11 януари 2022 г. 
 
През 2022 г. Европейската комисия ще обяви победителите на новоучредената награда 
„Европейски столици на приобщаването и многообразието“ на церемония, чийто домакин ще 
бъде комисарят по въпросите на равнопоставеността, Хелена Дали. Събитието ще събере на едно 
място политици, общински служители и представители на организации, работещи в областта на 
многообразието в цяла Европа, и ще отбележи началото на Европейския месец на 
многообразието.  
 
В надпреварата за наградата може да участва всеки малък или голям град, или регион в ЕС. Ще 
бъдат наградени победителите в две категории: териториално-административни единици с 
население под 50 000 жители и териториално-административни единици с население над 50 000 
жители. Ще бъде връчена и специална награда за териториално-административни единици, които 
насърчават приобщаването на ромите. 
 
Събитието ще се проведе онлайн и на място в Брюксел на 28 април 2022 г. Допълнителна 
информация ще бъде предоставена скоро.  
 
За конкурса за наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“  
 
Наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ отдава признание на 
работата, извършена от градовете или регионите в Европейския съюз за насърчаване на 
приобщаването и за създаването на общества без дискриминация.  
 
Тоя дава възможност на местните органи да популяризират политики и инициативи, които създават 
по-многообразни и приобщаващи пространства за техните граждани. Тези инициативи може вече 
да са изпълнени или да са в процес на изпълнение.  
 
Наградата обхваща инициативи за многообразие и приобщаване, които са насочени към всички 
признаци на дискриминация (пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация), както и към пресечните им точки. 
 
 

https://www.eudiversity2022.eu/bg/
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График на конкурса 
 

• Подаване на заявления за участие: от 22 ноември до 15 февруари 2022 г., в 12:00 ч 

централноевропейско време 

• Оценяване на заявленията за участие от експерти и жури: от 15 февруари до 31 март 

2022 г.  

• Обявяване на финалистите: началото на април 2022 г. (прогнозно) 

• Церемония по връчване на наградите: 28 април 2022 г. 

Допълнителна информация и медийни ресурси 
 

• Инструментариум за медиите: https://eudiversity2022.eu/bg/nagradi/medien-fent-r/   

• Уебсайт на Инициативи на ЕС „Многообразие 2022“ и на наградата: 

https://www.eudiversity2022.eu/bg/ 

Връзки с медиите: За запитвания за интервюта и медийни въпроси се свържете с: 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/bg/nagradi/medien-fent-r/
https://www.eudiversity2022.eu/bg/
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