
Vážení signatáři, členové a zástupci krajů, měst a obcí,

Rádi bychom vás informovali o iniciativě Evropské komise, která již po druhé vyhlásila soutěž o cenu

„Evropské město diverzity a inkluze “

V rámci boje proti diskriminaci, v pomoci prosazovat diverzitu a spravedlivější společnost přijala Komise 

proaktivní přístup a pokračuje v úsilí o naplnění svého závazku. Tato cena je udělována za práci, kterou 

města, obce nebo regiony v Evropě vykonaly na podporu diverzity a inkluze.

Do soutěže se mohou přihlásit obce, města nebo regiony, kde mají skvělou příležitost ukázat světu, 

co dělají pro vytvoření rozmanitějšího a inkluzivnějšího prostoru pro své občany.

Cena má dvě hlavní kategorie:

Města/obce/regiony s méně než 50 000 obyvateli

Města/obce/regiony více než 50 000 obyvateli

Zvláštní cena bude udělena také za iniciativy v oblasti rovnosti LGBT+ 



Uzávěrka přihlášek je 15. února 2023 ve 12:00 hodin středoevropského času. 

Slavnostní předání cen se uskuteční 27. dubna 2023.

Kdo se může přihlásit?

Soutěž je určena pro města, obce nebo regiony v EU. 

Žadatelé budou požádáni, aby poskytli popis klíčových iniciativ podporujících diverzitu a inkluzi; např. iniciativy proti diskriminací

(pohlaví, věk, zdravotní postižení, etnický/rasový původ, sexuální orientace/pohlavní identita apod.) nebo podporující začlenění

takových znevýhodněných skupin.

Jak se přihlásit?

• Uchazeči si musí vytvořit profil a podat přihlášku prostřednictvím online formuláře

• Vyplnit všechny části online přihlášky a odeslat ji do 15. února 2023 do 12:00 hodin středoevropského času

• Přihlášky lze vyplnit v kterémkoli z úředních jazyků EU. Do angličtiny budou přeloženy pomocí automatického překladače.

Pokud je to možné, doporučujeme žadatelům, aby svůj návrh projektu předložili v angličtině, což velmi usnadní zpracování

návrhů

• Žadatelé mohou rovněž nahrát nebo poskytnout odkaz na prezentaci v PowerPointu o 10 snímcích, která pomůže doplnit

jejich žádost a lépe ilustruje jejich projekt

• Žadatelé musí přiložit čestné prohlášení podepsané starostou nebo nejvýše postaveným zástupcem, který je oprávněn právně

zastupovat obec/město/region

V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit: BPS-Byznys pro společnost 

info@byznysprospolecnost.cz
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