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Noi premii pentru promovarea diversității și a incluziunii în UE: 
Capitalele europene ale incluziunii și diversității  
 
11 ianuarie 2022 
 
În 2022, Comisia Europeană va anunța câștigătorii recent lansatelor premii pentru Capitalele europene 
ale incluziunii și diversității, în cadrul unei ceremonii găzduite de comisara pentru egalitate, Helena 
Dalli. Evenimentul va reuni decidenți politici, oficiali municipali și reprezentanți ai organizațiilor care 
promovează diversitatea din întreaga Europă și va marca începutul Lunii UE a diversității.  
 
Competiția pentru premii este deschisă tuturor orașelor (mari și mici) și regiunilor din UE. Vor exista două 
categorii de câștigători: autorități locale cu mai puțin de 50 000 de locuitori și autorități locale cu peste 
50 000 de locuitori. De asemenea, se va acorda un premiu special pentru autoritățile locale care 
promovează incluziunea romilor. 
 
Evenimentul va avea loc online și într-o locație fizică din Bruxelles, în data de 28 aprilie 2022. În curând 
vor fi disponibile informații mai detaliate.  
 
Despre competiția pentru Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității”  
 
Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” recunoaște eforturile orașelor sau ale 
regiunilor din Uniunea Europeană pentru promovarea incluziunii și pentru crearea unor societăți fără 
discriminare.  
 
Acesta le oferă autorităților locale o șansă de a prezenta politici și inițiative care creează spații mai diverse 
și mai favorabile incluziunii pentru cetățenii lor. Poate fi vorba atât despre inițiative deja implementate, 
cât și despre inițiative în curs de implementare.  
 
Premiul vizează inițiativele privind diversitatea și incluziunea care abordează toate criteriile de 
discriminare (sex, origine etnică sau rasială, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală), precum și intersecționalitatea. 
 
Calendarul competiției 
 

• Înscrierile: din 22 noiembrie până în 15 februarie 2022 la ora 12.00 CET 

• Evaluarea candidaților de către experți și de către juriu: din 15 februarie până în 31 martie 2022  

https://www.eudiversity2022.eu/ro/
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• Anunțarea finaliștilor: la începutul anului 2022 (estimare) 

• Ceremonia de premiere: 28 aprilie 2022 

Informații suplimentare și resurse pentru presă 
 

• Setul de instrumente pentru presă https://eudiversity2022.eu/ro/premiile/centrul-media/   

• Site-ul Premiului și al inițiativelor UE în domeniul diversității din 2022: www.eudiversity2022.eu  

Contact pentru presă: Pentru solicitări de interviuri și alte cereri din partea presei, contactați 
media@eudiversity2022.eu  

https://eudiversity2022.eu/ro/premiile/centrul-media/
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