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INFORMACJE DLA MEDIÓW 
 

Nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”  
 
Czym są nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”? 
 
To pierwsza edycja konkursu „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”, który jest częścią 
Europejskiego Miesiąca Różnorodności. Nagroda jest przyznawana władzom lokalnym z UE, które 
aktywnie promują integrację i różnorodność oraz pomagają budować lepszą Europę. 
 
Konkurs jest szansą dla miast oraz regionów na promowanie polityk i inicjatyw, które wspierają tworzenie 
bardziej zróżnicowanej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przestrzeni dla swoich obywateli. Dotyczy to 
inicjatyw, które zostały już wdrożone oraz tych, które są w trakcie realizacji.  
 
Dlaczego Komisja Europejska wybiera Europejską Stolicę Inkluzywności i Różnorodności? 
 
Równość i brak dyskryminacji są podstawowymi wartościami i prawami obywateli UE. Zostały one 
uwzględnione w traktatach i w Karcie praw podstawowych.  
 
Niemniej jednak dyskryminacja nadal występuje, a ponad połowa Europejczyków (59 %) uważa, że 
dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne to powszechne zjawisko. Co trzecia osoba 
pochodzenia afrykańskiego twierdzi, że w ciągu ostatnich pięciu lat doświadczyła nękania o podłożu 
rasistowskim. W UE dochodzi również do dyskryminacji osób LGBTIQ – 43 % osób LGBTIQ deklaruje, że w 
2019 roku czuły się dyskryminowane. Pandemia COVID-19 pogłębiła też różnice między płciami, a kobiety 
w UE zarabiają średnio o 16 % mniej niż mężczyźni.  Osoby niepełnosprawne nadal napotykają wiele 
przeszkód związanych z dostępem do podstawowych usług, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy i życia 
politycznego. Romowie w dalszym ciągu narażeni są na dyskryminację, rasizm i wykluczenie społeczne.  
 
Ustanowienie nagrody „Europejska Stolica Inkluzywności i Różnorodności” jest częścią bieżących działań 
Komisji Europejskiej na rzecz promowania równości i zwalczania dyskryminacji. W ramach nagrody 
docenione zostaną starania władz lokalnych na rzecz budowania bardziej otwartych społeczności, 
ceniących sprawiedliwe traktowanie, których wszyscy członkowie będą mogli wykorzystać swój potencjał 
i nikt nie pozostanie w tyle.  
 
Więcej na temat działań UE na rzecz równości: 
 

• Unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020–2025 

• Strategia na rzecz równości osób LGBTIQ 2020–2025  

• Strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025  

• Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030  

• Unijne ramy strategiczne na rzecz równouprawnienia, włączenia i udziału Romów na lata 2020–

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_pl
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1813
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2030  

• Strategia UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego (2021–2030) 
 
 
Kto może przystąpić do konkursu? 
 
Konkurs jest otwarty dla władz lokalnych z 27 krajów Unii Europejskiej, które aktywnie praktykują politykę 
integracji i walkę z dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciową i 
orientację seksualną, religię oraz pochodzenie etniczne/rasowe.  
 
Wnioskodawca musi być jednostką administracyjną zarządzaną przez radę miejską lub demokratycznie 
wybrany organ rządowy. W konkursie mogą wziąć udział miasta i regiony położone w Unii Europejskiej. 
 
 
Czy istnieją specjalne kategorie nagród? 
 
W 2022 roku nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla władz lokalnych z terenów 
zamieszkanych przez mniej niż 50 000 mieszkańców oraz dla władz lokalnych z terenów zamieszkanych 
przez ponad 50 000 mieszkańców. W 2022 r. przyznana zostanie również specjalna nagroda dla władz 
lokalnych wspierających integrację Romów z lokalną społecznością. 
 
Jakie inicjatywy w zakresie różnorodności zostaną wyróżnione w konkursie? 
 
W konkursie nagrodzone zostaną inicjatywy na rzecz różnorodności i integracji, które dotyczą 
intersekcjonalności i przeciwdziałania dyskryminacji (ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną). 
 
W jaki sposób wyłonieni zostaną zwycięzcy? 
 
Zgłoszenia do Nagród zostaną poddane ocenie formalnej i ocenie wstępnej przez niezależnych ekspertów. 
Ostateczną decyzję podejmie Europejskie Jury, które ustali ostateczny ranking w dwóch kategoriach 
ogólnych i w kategorii nagrody specjalnej. 
 
Kto będzie oceniać zgłoszenia? 
 
Komisja Europejska wyznaczy niezależnych ekspertów do etapu oceny wstępnej oraz członków 
Europejskiego Jury do etapu ostatecznej selekcji. Europejskie Jury będzie się składać z co najmniej pięciu 
członków reprezentujących europejskie organizacje pozarządowe. Europejskie Jury ds. Nagrody Specjalnej 
za działania na rzecz integracji Romów będzie się składać z co najmniej pięciu osób reprezentujących 
europejskie organizacje pozarządowe oraz innych odpowiednich interesariuszy krajowych i europejskich. 
 
Kiedy i gdzie odbędzie się ceremonia wręczenia nagród? 
 
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku w Brukseli. W wydarzeniu na wysokim 
szczeblu weźmie udział komisarz ds. równości, Helena Dalli, oraz decydenci polityczni, urzędnicy miejscy i 
przedstawiciele organizacji zajmujących się różnorodnością. 
 
Czy mogę wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród (online lub osobiście)? 
 
Prosimy kontakt w tej sprawie z naszym zespołem ds. mediów (media@eudiversity2022.eu).  
 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_pl
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_pl#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
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Czy możliwe będzie przeprowadzenie wywiadu z laureatami nagród lub przedstawicielami Komisji 
Europejskiej? 
 
Tak, będzie to możliwe. Prosimy o kontakt z naszym zespołem medialnym, który pomoże w uzyskaniu 
odpowiedzi i odpowie na pytania o wywiady (media@eudiversity2022.eu).  
 
Gdzie mogę znaleźć więcej informacji? 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie konkursu „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”: 
http://www.eudiversity2022.eu/pl.  
 
Dodatkowe informacje znajdą się również w zestawie dla mediów w okresie poprzedzającym wydarzenie. 
Skontaktuj się z naszym zespołem ds. mediów, aby otrzymać komunikaty prasowe i powiązane informacje: 
media@eudiversity2022.eu  
 
Możesz również otrzymywać comiesięczne aktualizacje, zapisując się do naszego newslettera Diversity 
Capitals dotyczącego konkursu.  

mailto:media@eudiversity2022.eu
http://www.eudiversity2022.eu/pl
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/pl/nagrody/najnowsze-informacje/

