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1. SOUVISLOSTI A CÍLE 
 

Jednou z priorit této Evropské komise je rovnost. Prezidentka von der Leyenová ve svých politických 
směrech uvádí: „V podnikání, politice i ve společnosti můžeme dosáhnout plného potenciálu pouze 
tehdy, pokud využijeme veškerý náš talent a naši rozmanitost. Je třeba, aby všichni, kdo mají společné 
ambice, měli stejné příležitosti.“ Komise dala další impuls k prosazování rovnosti tím, že přijala akční 
plán EU proti rasismu na období 2020–2025, strategii rovnosti LGBTIQ osob na období 2020–2025, 
strategii genderové rovnosti na období 2020–2025, strategii pro práva osob se zdravotním postižením 
na období 2021–2030 a strategický rámec EU pro rovnost, začleňování a účast Romů na období 2020–
2030. 
 
Komise se v akčním plánu proti rasismu a ve strategii pro rovnost LGBTIQ osob zavázala, že bude 
každoročně vyhlašovat Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti. Cílem soutěže Evropská 
hlavní města začleňování a rozmanitosti je ocenit, zviditelnit a vyzdvihnout osvědčené postupy měst, 
obcí nebo regionů1, které mohou být zdrojem inspirace pro ostatní evropská města při vytváření 
prostředí, které je pro jejich občany rozmanitější a podporuje sociální integraci. Usiluje o uznání 
osvědčených postupů, které: podporují rozmanitost (z hlediska pohlaví, věku, zdravotního postižení, 
identity LGBTIQ, náboženství a etnického/rasového původu) jako zdroj bohatství a inovací, přispívají 
k inkluzivním politikám a systémům, které podporují sociální integraci a pocit sounáležitosti všech 
občanů.  
 

 

2. EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA ZAČLENĚNÍ A ROZMANITOSTI 
 
V rámci soutěže Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti (dále také jen „soutěž“) budou 
oceněna tři města ve dvou různých kategoriích: 
 
 orgány obcí s méně než 50 000 obyvateli;  
 orgány obcí s více než 50 000 obyvateli. 
 
V každé kategorii bude uděleno první místo (jediný vítěz titulu Evropské hlavní město začleňování 
a rozmanitosti pro daný rok), dále pak druhé a třetí místo. Uchazeči mohou být také oceněni zvláštní 
zmínkou, a to v závislosti na aktuálních ročních politických prioritách nebo konkrétních zajímavostech 
obsažených v předložených příspěvcích. Do soutěže se mohou přihlásit všechny místní orgány 
(např. měst, obcí, regionů atd.). 

 
V roce 2023 bude rovněž udělena zvláštní cena pro místní orgány, které podporují rovnost LGBTIQ 
osob. V této kategorii budou vyhlášeni tři vítězové (první, druhé a třetí místo). U zvláštní ceny, pro 
kterou existuje pouze jedna kategorie, se nezohledňuje velikost místního orgánu. 
 
Současná pravidla soutěže stanovila a zveřejnila Evropská komise, která soutěž vyhlásí a bude ji řídit 
s podporou externího sekretariátu Evropských hlavních měst začleňování a rozmanitosti.  
 
 

3. POSTUP A KRITÉRIA PRO URČENÍ VÍTĚZŮ CENY EVROPSKÁ HLAVNÍ MĚSTA 
ZAČLEŇOVÁNÍ A ROZMANITOSTI 2023 A ZVLÁŠTNÍ CENA 

  

Přihlášky do soutěže budou podrobeny kontrole způsobilosti a předběžnému hodnocení nezávislými 

 
1 Všechny místní orgány vedené volenými zástupci. 
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odborníky. Konečné rozhodnutí učiní evropská porota, která stanoví konečné pořadí ve dvou obecných 
kategoriích (méně než 50 000 obyvatel a více než 50 000 obyvatel), a evropská porota pro zvláštní cenu, 
která stanoví konečné pořadí v kategorii zvláštní cena.  
 

Místní orgány se mohou přihlásit k účasti v obecné soutěži, tak v soutěži o zvláštní cenu.  
 

3.1 Složení evropské poroty pro obecnou soutěž 
 

Evropská komise jmenuje nezávislé odborníky pro fázi předběžného hodnocení a členy evropské poroty 
pro závěrečnou fázi výběru. Evropská porota bude složena z nejméně pěti členů zastupujících evropské 
nevládní organizace.  
 
Členové evropské poroty přezkoumají návrh pořadí sestavený nezávislými odborníky ve fázi 
předběžného hodnocení. Jejich hodnocení bude zahrnovat kvalitativní posouzení na základě zprávy 
nezávislých odborníků a uplatnění kritérií soutěže uvedených v oddíle 4.2 níže. V každé kategorii obecné 
soutěže budou vybrány tři místní orgány, které se umístily na prvním, druhém a třetím místě. 
 
Členové evropské poroty jsou jmenováni jako soukromé osoby a jednají nezávisle a ve veřejném zájmu. 
Své povinnosti vykonávají pro bono a jsou podporováni sekretariátem soutěže. Osoby, které byly 
jmenovány členy evropské poroty, musí na zasedání evropské poroty oznámit všechny okolnosti, které 
by mohly vést ke střetu zájmů, a to podpisem „prohlášení o neexistenci střetu zájmů“.  

 
 

3.2 Složení evropské poroty pro udělení zvláštní ceny  
 
V roce 2023 udělí Evropská komise zvláštní cenu místním orgánům, které podporují rovnost LGBTIQ 
osob. Uplatní se stejný postup jako v případě obecné soutěže, který spočívá v posouzení kritérií 
způsobilosti a kritérií soutěže.  
 
Evropskou porotu pro udělení zvláštní ceny zaměřené na rovnost LGBTIQ osob bude tvořit nejméně pět 
osob zastupujících evropské nevládní organizace a další příslušné vnitrostátní a evropské zúčastněné 
strany.  
 
Evropská komise jmenuje evropskou porotu pro udělení zvláštní ceny zaměřené na rovnost LGBTIQ 
osob a nezávislé odborníky, kteří budou mít na starosti fázi předběžného hodnocení.  
 
Členové evropské poroty pro udělení zvláštní ceny zaměřené na rovnost LGBTIQ osob přezkoumají 
návrh pořadí, který ve fázi předběžného hodnocení sestavili nezávislí odborníci. Jejich hodnocení bude 
zahrnovat kvalitativní posouzení na základě zprávy nezávislých odborníků a uplatnění kritérií soutěže 
uvedených v oddíle 4.2 níže. Vyberou tři místní orgány, které se umístily na prvním, druhém a třetím 
místě. 
 
Členové evropské poroty pro udělení zvláštní ceny zaměřené na rovnost LGBTIQ osob jsou osoby 
jmenované jako soukromé osoby a jednají nezávisle a ve veřejném zájmu. Své povinnosti vykonávají 
pro bono a jsou podporováni sekretariátem soutěže. Osoby, které byly jmenovány členy evropské 
poroty pro udělení zvláštní ceny zaměřené na rovnost LGBTIQ osob, musí na zasedání poroty EU 
oznámit všechny okolnosti, které by mohly vést ke střetu zájmů, a to podpisem „prohlášení 
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o neexistenci střetu zájmů“.  
 

3.3 Kritéria způsobilosti 
 
Tato výzva k podávání přihlášek do soutěže je určena následujícím uchazečům: 
 

 
3.3.1 Předkládajícím subjektem musí být místní orgán (obecní, městský nebo regionální atd.) v jednom 

z členských států EU. Předkládajícím subjektem je správní jednotka řízená městskou radou nebo 
jinou formou demokraticky zvoleného vládního orgánu. 
 

3.3.2 Uchazeči vyplní všechny oddíly obecného formuláře přihlášky do soutěže o cenu Evropské hlavní 
město začleňování a rozmanitosti 2023 (příloha I) a měli by dodržet limity pro počet znaků 
uvedené u jednotlivých oddílů formuláře přihlášky. Uchazeči o udělení zvláštní ceny za rovnost 
LGBTIQ osob dále vyplní oddíl věnovaný rovnosti LGBTIQ osob, který je určen pro zvláštní cenu 
(oddíl H ve formuláři přihlášky). Znaky, které překročí stanovený limit, nebudou brány v úvahu 
a odpovědi v přihlášce mohou být neúplné. 

 

3.3.3 Přihlášky musí být vyplněny a odeslány prostřednictvím online formuláře do 15. února 2023 do 
12.00 hodin středoevropského času. 

 
3.3.4 Uchazeči musí přiložit čestné prohlášení (příloha III) podepsané starostou nebo nejvýše 

postaveným zastupitelem, který je podle vnitrostátních právních předpisů oprávněn právně 
zastupovat obec/město/region. 

 
 
 

3.4 Dodatečné informace 
 
Pokyny pro uchazeče (příloha II) je třeba číst společně s formulářem přihlášky do soutěže Evropská hlavní 
města začleňování a rozmanitosti 2023. 

 

Kromě toho mohou uchazeči nahrát nebo poskytnout odkaz na prezentaci v aplikaci PowerPoint 
o 10 snímcích, která by názorně ukázala a vyzdvihla přednosti jejich přihlášky. Tato prezentace může být 
použita k propagaci uchazečů zařazených do užšího výběru během slavnostního předávání cen. 
 
Přihlášky lze vyplnit v kterémkoli z úředních jazyků EU; budou přeloženy pomocí automatického 
překladače. Uchazečům se doporučuje předkládat přihlášky pokud možno v angličtině, aby se usnadnilo 
jejich zpracování a urychlil proces vyhodnocování.  
 
V případě administrativní chyby nebo chybějících dokumentů může sekretariát soutěže kontaktovat místní 
subjekty. 
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3.5 Lhůty 

 
 

Úlohy Termín 

Zahájení procesu podávání přihlášek listopad 2022 

Ukončení procesu podávání přihlášek 15. února 2023 12.00 hodin středoevropského 
času 

Vyhodnocení nezávislými odborníky únor / březen 2023 

Hodnocení evropských porot (obecná soutěž 
a zvláštní cena zaměřená na rovnost LGBTIQ osob) 

březen 2023 

Informace pro uchazeče duben 2023 

Slavnostní předávání cen Evropská hlavní města 
začleňování a rozmanitosti 2023  

27. dubna 2023 

 
 

4. PROCES HODNOCENÍ 
 

4.1 Proces výběru a hodnocení 
 

Výběr místních orgánů, kterým bude udělena cena Evropská hlavní města začleňování 
a rozmanitosti 2023 a zvláštní cena za rovnost LGBTIQ osob, a konečné pořadí jsou založeny na 
standardním souboru hodnotících kritérií, aby byla zajištěna konzistentnost, transparentnost 
a spravedlnost procesu. 
 

Kritéria soutěže a jejich váha jsou uvedeny v oddíle 4.2. Uchazeči, kteří v odpovědích na otázky 
související s obecnou cenou nezískají alespoň 60 bodů, nebudou připuštěni k účasti na úrovni evropské 
poroty v soutěži o obecnou cenu nebo o zvláštní cenu. 

Výběr probíhá ve dvou fázích: předběžné hodnocení nezávislými odborníky a konečný výběr na 
evropské úrovni, který provádí evropská porota. Evropská komise si vyhrazuje právo vyloučit ze 
soutěže kteréhokoli žadatele, který nerespektuje evropské hodnoty stanovené v článku 2 Smlouvy 
o Evropské unii2.  

Sekretariát soutěže zkontroluje přijaté přihlášky z hlediska formálních a právních požadavků, jak je 
uvedeno v oddíle 3.3 Kritéria způsobilosti. Přihlášky, které nesplňují tyto požadavky, nebudou dále 
posuzovány a budou ze soutěže vyřazeny. 

 
2 Článek 2 Smlouvy o Evropské unii stanovuje, že EU je „založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, 
svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin“. 
Tyto hodnoty jsou společné členským státům „ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností 
diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. 
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 Předběžné hodnocení 

Předběžné hodnocení provedou nezávislí odborníci jmenovaní Evropskou komisí.  

Předběžné hodnocení provedené nezávislými odborníky na úrovni místních orgánů bude evropským 
porotám předloženo ve formě hodnotící zprávy před zasedáním evropské poroty a bude sloužit jako 
podkladový dokument pro jednání evropské poroty.  

Nezávislí odborníci sestaví užší seznam maximálně 20 přihlášek (10 v každé kategorii – místní orgány < 
nebo > 100 000 obyvatel), který předloží členům evropských porot (obecná soutěž) ve své zprávě. 
Evropské porotě bude předloženo maximálně 10 přihlášek, které se budou ucházet o zvláštní cenu za 
rovnost LGBTIQ osob.   

 
 Konečný výběr / jednání evropské poroty 

Členové evropské poroty se sejdou v Bruselu (nebo online) v březnu 2023, aby vyhlásili vítěze, druhé 
a třetí místo pro každou kategorii. Jejich jednání bude vycházet z hodnotící zprávy, kterou obdrží od 
nezávislých odborníků, a z uplatnění kritérií soutěže (oddíl 4.2 níže). 

 Slavnostní předání cen 

Vítězové soutěže Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti 2023 a zvláštní ceny zaměřené na 
rovnost LGBTIQ osob budou vyhlášeni na slavnostním předávání cen v Bruselu (nebo online) 27. dubna 
2023 a na internetových stránkách soutěže. Starostové / právní zástupci vítězných uchazečů všech 
kategorií budou pozváni do Bruselu (nebo online), aby si převzali cenu.  

 
4.2 Kritéria soutěže 

 
Přihlášky kandidátských místních orgánů budou posuzovat nezávislí odborníci i evropská porota na základě 
následujících kritérií soutěže:  
 

Povaha a rozsah iniciativ 
 

Uchazeči uvedou popis klíčových iniciativ zaměřených na rozmanitost a začleňování – bez ohledu na to, 
zda již byly realizovány nebo se právě realizují. Přínosem budou iniciativy, které se komplexně zabývají 
různými příčinami diskriminace (zejména pohlavím, věkem, zdravotním postižením, etnickým/rasovým 
původem, náboženstvím a sexuální orientací / genderovou identitou a genderovým vyjádřením) 
a prokazují intersekcionální přístup.  
 
Přihlášky by měly prokázat ucelený přístup k rozmanitosti a začleňování napříč různými oblastmi politiky 
a zároveň ambiciózní vizi boje proti diskriminaci na místní úrovni.  

 

   Vlastnictví / míra angažovanosti 
 

Uchazeči by měli předložit rámcovou strategii a politiku, které místní správa zavedla v oblasti rozmanitosti 
a začleňování, a rovněž strukturu, která bude řídit jejich realizaci. Přihláška musí prokázat, že tyto 
iniciativy jsou součástí ucelené strategie nebo rámce politik, a nikoli pouze jednorázovými projekty. 
Musí v ní být jasně vyjádřeno prohlášení o politice a závazky vůči rozmanitosti a začleňování v rámci 
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vysoké úrovně odpovědnosti. Rozmanitost a začleňování by měly být zakotveny v politikách, programech 
a/nebo předpisech místního orgánu. Měly by v ní být uvedeny informace o vhodných strukturách, které 
budou tyto strategie a politiky řídit, a o zdrojích (pracovníci, rozpočet atd.) vyčleněných na jejich 
provádění. 

 
   
 
 
  Dopad 

 
Iniciativy místního orgánu mají prokazatelně pozitivní dopad na postavení a zkušenosti osob ze skupin 
vystavených diskriminaci a na celkovou kvalitu jejich života. Je třeba uvést přínosy pro skupiny, které jsou 
vystaveny diskriminaci (na základě pohlaví, věku, zdravotního postižení, etnických/rasových menšin, 
náboženství a identity LGBTIQ), a dále stanovit, jaký přínos mají tyto iniciativy pro širší populaci. Uchazeči 
uvedou kvalitativní a kvantitativní údaje, jako jsou konkrétní čísla výstupů z klíčových ukazatelů 
výkonnosti, aby doložili tvrzení o dopadu a uvedli i příklady konkrétních iniciativ v tomto směru. 

 Kvalita a udržitelnost iniciativ 
 

Kvalita dosažených výsledků v oblasti rozmanitosti a začleňování je definována z hlediska zlepšení kvality 
života skupin, které jsou vystaveny diskriminaci (na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, 
náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku a/nebo identity LGBTIQ), a z hlediska přínosů pro širší 
populaci. Uchazeči uvedou, jaké ukazatele a mechanismy hodnocení a monitorování, jako jsou zadaná 
nezávislá hodnocení nebo audity, byly zavedeny, aby byla zajištěna kvalitní realizace iniciativ, jejich soulad 
s vnitrostátními normami a právními předpisy a jejich soulad s vnitrostátními a/nebo evropskými 
strategiemi.  
 

Žadatelé uvedou kroky přijaté k zajištění udržitelnosti iniciativ a dosažených výsledků. Pro zajištění 
udržitelných výsledků je nutná kontinuita úsilí, uplatnění poznatků z iniciativ, jistota investic a zajištění 
zdrojů pro udržení a rozvíjení dosažených výsledků. 

 
Zapojení osob vystavených diskriminaci 
 

Aktivní a jasné zapojení osob se zdravotním postižením, organizací zastupujících jejich zájmy a odborníků 
na rozmanitost by se mělo projevit v oblasti plánování, provádění a hodnocení iniciativ místního orgánu 
reagujících na rozmanitost a začleňování. Uchazeči dále uvedou, jakým způsobem tyto organizace 
zastupující jejich zájmy zajišťují a podporují a jak se zasazují o jejich účinné zapojení. 
 
 

Kritérium Maximální počet bodů 

Povaha a rozsah iniciativ 25 

Vlastnictví / míra angažovanosti 25 

Dopad 20 

Kvalita a udržitelnost iniciativ 15 
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Zapojení osob vystavených diskriminaci 15 

CELKEM 100 

 
 
 
Místní orgány, které se ucházejí o zvláštní cenu zaměřenou na rovnost LGBTIQ osob, vyplní jak obecnou 
část, tak část formuláře žádosti týkající se zvláštní ceny za rovnost LGBTIQ osob. Jejich hodnocení pro tuto 
zvláštní cenu bude provedeno na základě stejných kritérií pro udělení ceny jako v obecné soutěži.  
 
 
 
 

5. OPATŘENÍ A KONEČNÉ TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

Soutěž bude ukončena 15. února 2023 ve 12.00 hodin středoevropského času (GMT+1). Formulář 
přihlášky musí být kompletně vyplněn a odeslán výhradně prostřednictvím online nástroje. (add 
link) 

Pro odeslání kompletní online žádosti je třeba uvést následující údaje: 

 vyplněný online formulář přihlášky (příloha I); 
 čestné prohlášení (příloha III), které by mělo být podepsáno starostou nebo nejvýše 

postaveným zastupitelem oprávněným podle vnitrostátních právních předpisů právně 
zastupovat město/městskou část a nahráno do formuláře přihlášky. 

 

 
6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Komise je vázána nařízením 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů orgány a institucemi Unie. Osobní údaje obsažené v zaslaném formuláři přihlášky se 
zpracovávají v souladu s platnými předpisy. Žadatelé mohou na základě písemné žádosti získat 
přístup ke svým osobním údajům a opravit jakékoli nepřesné nebo neúplné informace. Evropská 
komise je oprávněna v jakékoli formě a prostřednictvím jakéhokoli informačního prostředku zveřejnit 
nebo odkazovat na následující informace: 

 

 jména výherců; 

 předmět udělené ceny. 
 
 

7. DALŠÍ INFORMACE 
 

Proces podávání přihlášek, práci nezávislých odborníků a práci dvou evropských porot usnadňuje 
sekretariát soutěže, který je řízen společností Tipik. Sekretariát rovněž pomáhá s činnostmi v oblasti 
PR souvisejícími se systémem udělování cen prostřednictvím internetových stránek soutěže a různých 
komunikačních kanálů, jako jsou brožury, sociální média, videa atd.  
Sekretariát je možné kontaktovat e-mailem: award@eudiversity2023.eu. 
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8. PŘÍLOHY 
 

I Formulář žádosti 

II Pokyny 

III Čestné prohlášení 

 


