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1. BENDRA INFORMACIJA IR TIKSLAI 
 

Lygybė yra vienas iš šios Europos Komisijos prioritetų. Kaip pirmininkė Ursula von der Leyen teigia savo 
politinėse gairėse: „Versle, politikoje ir visuomenėje visą savo potencialą galime išnaudoti tik 
pasitelkdami visus savo talentus ir įvairovę. Visiems, kurie siekia tų pačių tikslų, turi būti sudarytos 
vienodos galimybės.“ Komisija davė dar vieną postūmį siekti lygybės priimdama 2020–2025 m. ES kovos 
su rasizmu veiksmų planą, 2020–2025 m. LGBTIQ asmenų lygybės strategiją, 2020–2025 m. lyčių lygybės 
strategiją, 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategiją ir 2020–2030 m. ES romų lygybės, įtraukties ir 
dalyvavimo strateginį planą. 
 
Kovos su rasizmu veiksmų plane ir LGBTIQ asmenų lygybės strategijoje Komisija įsipareigojo kasmet 
skelbti Europos įtraukties ir įvairovės sostines. Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimų 
tikslas – pripažinti ir pabrėžti geriausią miesto ar regiono1 patirtį, kuri gali įkvėpti kitus Europos 
miestus kurti įvairesnę ir įtraukesnę aplinką savo gyventojams, bei suteikti jai matomumo. Jais 
siekiama pripažinti geriausią patirtį, kuri skatina įvairovę (lyties, amžiaus, negalios, LGBTIQ tapatybės, 
religijos ir etninės ar rasinės kilmės atžvilgiu) kaip turtingumo ir inovacijų šaltinį, prisideda prie įtraukios 
politikos ir sistemų bei puoselėja visų savo gyventojų priklausymo jausmą. 
 

 

2. EUROPOS ĮTRAUKTIES IR ĮVAIROVĖS SOSTINĖS 
 
Europos įtraukties ir įvairovės sostinės apdovanojimais (toliau taip pat vadinami apdovanojimais) bus 
įvertinta po tris miestus dviejose skirtingose kategorijose: 
 
 miestai, kuriuose gyvena iki 50 000 žmonių; 
 miestai, kuriuose gyvena daugiau nei 50 000 žmonių. 
 
Kiekvienoje kategorijoje bus pirmoji (vienintelis Europos įtraukties ir įvairovės sostinės titulo laimėtojas 
tam tikrais metais), antroji ir trečioji vietos. Kandidatai taip pat gali būti įvertinti ypatingu paminėjimu, 
atsižvelgiant į metinius politikos prioritetus arba konkrečius gautų paraiškų aspektus. Apdovanojimuose 
gali dalyvauti visos vietos valdžios institucijos (pavyzdžiui, miestų, miestelių, regionų ir pan.). 

 
2023 m. taip pat bus įteiktas Specialusis apdovanojimas už LGBTIQ asmenų lygybės skatinimą. Šioje 
kategorijoje bus trys nugalėtojai (pirmoji, antroji ir trečioji vietos). Skiriant specialųjį apdovanojimą 
(jame yra tik viena kategorija), į miesto ar regiono dydį neatsižvelgiama. 
 
Šias konkurso taisykles parengė ir paskelbė Europos Komisija, kuri paskelbs ir vykdys konkursą, 
padedama Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimų išorės sekretoriato. 
 
 

3. 2023 M. EUROPOS ĮTRAUKTIES IR ĮVAIROVĖS SOSTINIŲ APDOVANOJIMŲ 
IR SPECIALIOJO APDOVANOJIMO NUGALĖTOJŲ SKYRIMO TVARKA IR 
KRITERIJAI 

 
Nepriklausomi ekspertai patikrins paraiškas apdovanojimui gauti ir iš anksto įvertins jų tinkamumą. 
Galutinį sprendimą priims Europos vertinimo komisija, kuri nustatys galutinę eilę dviejose bendrose 
kategorijose (mažiau ir daugiau nei 50 000 gyventojų), ir specialiojo apdovanojimo Europos ekspertų 
komisija, kuri nustatys galutinę eilę specialiojo apdovanojimo kategorijoje. 

 
1 Bet kuri vietos valdžios institucija, kuriai vadovauja išrinktas organas. 
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Vietos valdžios institucijos gali pretenduoti ir į apdovanojimą bendroje kategorijoje, ir į specialųjį 
apdovanojimą. 
 

3.1 Europos vertinimo komisijos, skiriančios bendrąjį apdovanojimą, sudėtis 
 

Europos Komisija paskirs nepriklausomus ekspertus išankstinio vertinimo etapui ir Europos vertinimo 
komisijos narius galutiniam atrankos etapui. Europos vertinimo komisiją sudarys ne mažiau kaip penki 
nariai, atstovaujantys Europos nevyriausybinėms organizacijoms. 
 
Europos vertinimo komisijos nariai peržiūrės išankstinio vertinimo etape nepriklausomų ekspertų 
sudarytą eilę. Jie atliks kokybinį vertinimą, atsižvelgdami į nepriklausomų ekspertų ataskaitą ir 4.2 dalyje 
pateiktus apdovanojimo kriterijus. Kiekvienoje konkurso bendroje kategorijoje bus atrinkta po tris vietos 
valdžios institucijas, paskiriant joms pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas. 
 
Europos vertinimo komisijos nariai yra asmeniškai paskirti asmenys, kurie veikia nepriklausomai ir 
vadovaudamiesi viešaisiais interesais. Jie atlieka savo užduotis pro bono. Jiems padeda apdovanojimų 
sekretoriatas. Europos vertinimo komisijos nariais paskirti asmenys turi atskleisti visas aplinkybes, dėl 
kurių gali kilti interesų konfliktas, Europos vertinimo komisijos posėdyje pasirašydami interesų konflikto 
nebuvimo deklaraciją. 

 
 

3.2 Europos vertinimo komisijos, skiriančios specialųjį apdovanojimą, sudėtis  
 
2023 m. Europos Komisija įteiks specialųjį apdovanojimą vietos valdžios institucijoms, skatinančioms 
LGBTIQ asmenų lygybę. Bus taikoma ta pati tvarka, kaip ir bendrajame konkurse: tinkamumo vertinimas 
ir vertinimas pagal apdovanojimo kriterijus. 
 
Europos vertinimo komisiją, skirtą Specialiajam apdovanojimui už LGBTIQ asmenų lygybę, sudarys ne 
mažiau kaip penki asmenys, atstovaujantys Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms 
susijusioms nacionalinėms ir Europos suinteresuotosioms šalims. 
 
Europos Komisija paskirs Europos vertinimo komisiją, skirtą Specialiajam apdovanojimui už LGBTIQ 
asmenų lygybę, ir nepriklausomus ekspertus, atsakingus už išankstinio vertinimo etapą. 
 
Europos vertinimo komisijos, skirtos Specialiam apdovanojimui už LGBTIQ asmenų lygybę, nariai 
peržiūrės išankstinio vertinimo etape nepriklausomų ekspertų sudarytą eilę. Jie atliks kokybinį 
vertinimą, atsižvelgdami į nepriklausomų ekspertų ataskaitą ir 4.2 dalyje pateiktus apdovanojimo 
kriterijus. Iš viso bus atrinktos trys vietos valdžios institucijos, paskiriant joms pirmąją, antrąją ir trečiąją 
vietas. 
 
Europos vertinimo komisijos, skirtos Specialiajam apdovanojimui už LGBTIQ asmenų lygybę, nariai yra 
asmeniškai paskirti asmenys, kurie veikia nepriklausomai ir vadovaudamiesi viešaisiais interesais. Jie 
atlieka savo užduotis pro bono. Jiems padeda apdovanojimų sekretoriatas. Europos vertinimo komisijos, 
skirtos Specialiajam apdovanojimui už LGBTIQ asmenų lygybę, nariais paskirti asmenys turi atskleisti 
visas aplinkybes, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, ES vertinimo komisijos posėdyje pasirašydami 
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interesų konflikto nebuvimo deklaraciją. 
 

3.3 Tinkamumo kriterijai 
 
Šis kvietimas teikti paraiškas konkursui yra skirtas toliau nurodytiems subjektams. 
 

 
3.3.1 Pateikiančioji institucija turi būti vienos iš ES valstybių narių vietos valdžios institucija (miesto, 

regiono ir pan.). Pateikiančioji institucija yra administracija, kurią valdo miesto taryba arba kitos 
formos demokratiškai išrinktas valdžios organas. 
 

3.3.2 Kandidatai turi užpildyti visas bendros paraiškos 2023 m. Europos įtraukties ir įvairovės sostinės 
apdovanojimui gauti formos (I priedas) dalis, neviršydami kiekvienoje paraiškos formos dalyje 
nurodyto ženklų skaičiaus. Kandidatai, norintys gauti Specialųjį apdovanojimą už LGBTIQ asmenų 
lygybę, turi papildomai užpildyti su LGBTIQ asmenų lygybe susijusią dalį, skirtą specialiajam 
apdovanojimui (paraiškos formos H dalis). Į ženklus, viršijančius nurodytą leistiną skaičių, nebus 
atsižvelgiama, todėl paraiškos atsakymai gali būti neišsamūs. 

 

3.3.3 Paraiškos turi būti užpildytos ir pateiktos naudojant internetinę paraiškos formą iki 2023 m. 
vasario 15 d., 12.00 val. CET laiku. 

 
3.3.4 Kandidatai turi pridėti priesaikos deklaraciją (III priedas), kurią pasirašė meras arba aukščiausio 

rango atstovas, įgaliotas pagal nacionalinę teisę teisėtai atstovauti miestui ar regionui. 
 

 
 

3.4 Papildoma informacija 
 
Gairės kandidatams (II priedas) turi būti skaitomos kartu su paraiškos 2023 m. Europos įtraukties ir 
įvairovės sostinės apdovanojimui gauti forma. 

 

Kandidatai taip pat gali papildyti savo paraišką įkeldami dešimties skaidrių „PowerPoint“ pristatymą, 
kuriame iliustruojamos ir pabrėžiamos jų paraiškos stipriosios pusės, arba pateikdami nuorodą į tokį 
pristatymą. Šis pristatymas gali būti naudojamas viešinant atrinktus kandidatus apdovanojimų įteikimo 
ceremonijos metu. 
 
Paraiškos gali būti pildomos bet kuria ES oficialiąja kalba. Jos bus išverstos naudojant automatizuotą 
vertimo sistemą. Jei įmanoma, kandidatai raginami pateikti paraišką anglų kalba, kad būtų lengviau 
tvarkyti pasiūlymus ir paspartėtų vertinimo procesas. 
 
Aptikus korektūros ir (arba) administracinių klaidų arba trūkstant dokumentų, apdovanojimų sekretoriatas 
gali kreiptis į vietos subjektus. 
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3.5 Tvarkaraštis 

 
 

Užduotys Laikotarpis 

Paraiškų teikimo proceso pradžia 2022 m. lapkričio mėn. 

Paraiškų teikimo proceso pabaiga 2023 m. vasario 15 d., 12.00 val. (CET laiku) 

Nepriklausomų ekspertų vertinimas 2023 m. vasario–kovo mėn. 

Europos vertinimo komisijų vertinimas (bendrajam 
konkursui ir su LGBTIQ asmenų lygybe susijusiam 
apdovanojimui) 

2023 m. kovo mėn. 

Kandidatų informavimas 2023 m. balandžio mėn. 

2023 m. Europos įtraukties ir įvairovės sostinių 
apdovanojimų įteikimo ceremonija  

2023 m. balandžio 27 d. 

 
 

4. VERTINIMO PROCESAS 
 

4.1 Atrankos ir vertinimo procesas 
 

Miestų ar regionų, kuriems bus suteiktas 2023 m. Europos įtraukties ir įvairovės sostinės vardas ir 
įteiktas Specialusis apdovanojimas už LGBTIQ asmenų lygybę, atranka ir galutinės eilės sudarymas yra 
grindžiami įprastais vertinimo kriterijais, siekiant užtikrinti proceso nuoseklumą, skaidrumą ir 
sąžiningumą. 
 

Naudojami apdovanojimo kriterijai ir jų svarba aprašyti 4.2 dalyje. Kandidatai, nesurinkę bent 60 balų už 
savo atsakymus į klausimus, susijusius su bendruoju apdovanojimu, nepereis į konkurso etapą, kuriame 
paraiškas vertina Europos vertinimo komisija, skirianti bendrąjį arba specialųjį apdovanojimą. 

Atranka vyksta dviem etapais: išankstinį vertinimą atlieka nepriklausomi ekspertai, o galutinę atranką 
europiniame lygmenyje vykdo Europos vertinimo komisija. Europos Komisija pasilieka teisę neįtraukti 
kandidatų, kurie nesilaiko Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje2 nustatytų Europos vertybių. 

Apdovanojimų sekretoriatas patikrina, ar gautos paraiškos atitinka formalius ir teisinius reikalavimus, 
nurodytus 3.3 dalyje „Tinkamumo kriterijai“. Šių reikalavimų neatitinkančios paraiškos toliau 
nenagrinėjamos ir pašalinamos iš konkurso. 

 

 
2 Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nustatyta, kad ES yra „grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba 
žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises“. Valstybės narės gyvena „visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, 
nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė“. 
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 Išankstinis vertinimas 

Išankstinį vertinimą atliks Europos Komisijos paskirti nepriklausomi ekspertai. 

Nepriklausomi ekspertai pateiks Europos vertinimo komisijoms vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiamas 
vietos valdžios institucijų išankstinis vertinimas. Šią ataskaitą Europos vertinimo komisijos gaus prieš 
savo posėdį ir naudos savo svarstymų metu. 

Nepriklausomi ekspertai sudarys ne daugiau kaip 20 paraiškų sąrašą (po dešimt kiekvienoje kategorijoje: 
miestai, kuriuose gyvena daugiau nei 100 000 gyventojų, ir miestai, kuriuose gyvena mažiau nei 100 000 
gyventojų) ir kartu su savo ataskaita pateiks jį Europos vertinimo komisijos (bendrojo konkurso) 
nariams. Ataskaitoje Europos vertinimo komisijai, skirtai Specialiajam apdovanojimui už LGBTIQ asmenų 
lygybę, bus pateikta ne daugiau kaip dešimt paraiškų. 
 

 
 Galutinė atranka / Europos komisijos svarstymas 

Europos vertinimo komisijos nariai susitiks Briuselyje (arba internetu) 2023 m. kovo mėn., kad nustatytų 
kiekvienos kategorijos nugalėtoją, antrąją ir trečiąją vietas. Jų svarstymas bus paremtas nepriklausomų 
ekspertų pateikta vertinimo ataskaita ir apdovanojimo kriterijais (4.2 dalis). 

 Apdovanojimų įteikimo ceremonija 

2023 m. Europos įtraukties ir įvairovės sostinių apdovanojimų bei Specialiojo apdovanojimo už LGBTIQ 
asmenų lygybę nugalėtojai bus paskelbti per apdovanojimų įteikimo ceremoniją, kuri 2023 m. balandžio 
27 d. vyks Briuselyje (arba internetu), ir apdovanojimų svetainėje. Nugalėtojų iš visų kategorijų merai arba 
teisiniai atstovai bus pakviesti atsiimti prizo į Briuselį (arba į internetu organizuojamą renginį). 

 
4.2 Apdovanojimo kriterijai 

 
Nepriklausomi ekspertai ir Europos vertinimo komisija vertins į apdovanojimą pretenduojančių vietos 
valdžios institucijų paraiškas pagal toliau aprašytus apdovanojimo kriterijus. 
 

Iniciatyvų pobūdis ir taikymo sritis 
 

Kandidatai turi aprašyti pagrindines iniciatyvas įvairovės ir įtraukties srityje (įgyvendintas ar 
įgyvendinamas). Prioritetas teikiamas iniciatyvoms, kurios visapusiškai apima įvairias diskriminacijos 
formas (visų pirma dėl lyties, amžiaus, negalios, etninės ar rasinės kilmės, religijos ir seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės ir lyties raiškos). 
 
Paraiškose turi būti parodytas nuoseklus požiūris į įvairovę ir įtrauktį įvairiose politikos srityse ir pristatyta 
plataus užmojo vizija, kaip kovoti su diskriminacija vietos lygmeniu. 

 

   Atsakomybė / įsipareigojimo lygis 
 

Kandidatai turi apibūdinti vietos administracijos strategijos ir politikos įvairovės ir įtraukties srityje 
pagrindą bei struktūrą, kuri skatina jų įgyvendinimą. Paraiškoje reikia parodyti, kad iniciatyvos yra 
nuoseklios strategijos arba politikos sistemos dalis, o ne vien tik ad hoc projektai. Turi būti akivaizdus 
politikos pareiškimas ir aukšto lygio įsipareigojimai dėl įvairovės ir įtraukties. Įvairovė ir įtrauktis turi būti 
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integruotos į vietos valdžios institucijos politikos sritis, programas ir (arba) nuostatus. Reikia pateikti 
informaciją apie tinkamas struktūras ir išteklius (darbuotojus, biudžetą ir kt.), skirtus šioms strategijoms ir 
politikai įgyvendinti. 

 
  Poveikis 

 
Vietos valdžios institucijos iniciatyvos turi turėti akivaizdų teigiamą poveikį diskriminaciją patiriančių 
grupių žmonių padėčiai ir patirčiai bei bendrai jų gyvenimo kokybei. Turi būti aprašyta diskriminuojamų 
(dėl lyties, amžiaus, negalios, etninių ir (arba) rasinių mažumų, religijos ir LGBTIQ tapatybės) grupių 
gaunama nauda, nurodant iniciatyvų naudą platesnei visuomenei. Kandidatai turi pateikti kokybinių ir 
kiekybinių duomenų, kaip antai konkrečius pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių skaičius, kurie patvirtintų 
teiginius apie poveikį, ir nurodyti konkrečias iniciatyvas šioje srityje. 

 
 Iniciatyvų kokybė ir tvarumas 
 

Įvairovės ir įtraukties rezultatų kokybė apibrėžiama grupių, patiriančių diskriminaciją (dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir (arba) LGBTIQ tapatybės), gyvenimo kokybės 
pagerėjimu ir nauda platesnei visuomenei. Kandidatai turi nurodyti, kokie rodikliai ir vertinimo bei 
stebėsenos mechanizmai buvo įdiegti, pavyzdžiui, užsakyti nepriklausomi vertinimai ar auditai, siekiant 
užtikrinti iniciatyvų kokybę ir atitiktį nacionaliniams standartams bei teisės aktams ir suderinimą su 
nacionalinėmis ir (arba) Europos strategijomis. 

 

Kandidatai turi apibūdinti veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti įgyvendintų iniciatyvų ir pasiektų 
rezultatų tvarumą. Tam, kad pasiekti rezultatai būtų tvarūs, reikia užtikrinti veiksmų tęstinumą, taikyti 
įgyvendinant iniciatyvas išmoktas pamokas, užtikrinti investicijas ir skirti išteklių pasiektiems rezultatams 
išlaikyti ir vystyti. 

 
Diskriminuojamų žmonių įtraukimas 
 

Reikia pademonstruoti, kad planuojant, įgyvendinant ir vertinant vietos valdžios institucijos iniciatyvas 
įvairovės ir įtraukties srityje aktyviai dalyvavo diskriminuojami asmenys ir jiems atstovaujančios 
organizacijos bei įvairovės ekspertai. Kandidatai taip pat turi aprašyti, kaip jie skiria išteklius ir remia šias 
atstovaujančias organizacijas bei veiksmingą jų dalyvavimą. 
 
 

Kriterijus Didžiausias balų skaičius 

Iniciatyvų pobūdis ir taikymo sritis 25 

Atsakomybė / įsipareigojimo lygis 25 

Poveikis 20 

Iniciatyvų kokybė ir tvarumas 15 

Diskriminuojamų žmonių įtraukimas 15 
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Iš viso: 100 

 
 
 
Vietos valdžios institucijos, norinčios gauti Specialųjį apdovanojimą už LGBTIQ asmenų lygybę, turi 
užpildyti ir bendrąją paraiškos formos dalį, ir dalį, susijusią su LGBTIQ asmenų lygybe. Jos bus vertinamos 
pagal tuos pačius apdovanojimo kriterijus, kaip ir bendrajame konkurse dalyvaujančios vietos valdžios 
institucijos. 
 

5. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA IR GALUTINIAI TERMINAI 

Konkursas vyks iki 2023 m. vasario 15 d., 12.00 val. CET laiku (GMT+1). Paraiškos forma turi būti 
išsamiai užpildyta ir pateikta tik naudojant internetinę priemonę. (add link)  

Tam, kad būtų pateikta visa internetinė paraiška, reikia pateikti: 

 užpildytą internetinę paraiškos formą (I priedas); 
 priesaikos deklaraciją (III priedas), kurią turi pasirašyti meras arba aukščiausio rango atstovas, 

įgaliotas pagal nacionalinę teisę teisėtai atstovauti miestui ar miesto vietovei, ir kuri turi būti 
įkelta į paraiškos formą. 

 

 
6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 
Komisija vadovaujasi Reglamentu 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms ir 
organams tvarkant asmens duomenis. Pateiktoje paraiškos formoje esantys asmens duomenys 
tvarkomi pagal galiojančias taisykles. Kandidatai, pateikę rašytinį prašymą, gali susipažinti su savo 
asmens duomenimis ir ištaisyti bet kokią netikslią ar neišsamią informaciją. Europos Komisija 
įgaliojama bet kokia forma ir bet kokioje medijoje skelbti arba paminėti šią informaciją: 

 

 nugalėtojų pavadinimą; 

 apdovanojimo temą. 
 
 

7. PAPILDOMA INFORMACIJA 
 

Paraiškų teikimo procesą, nepriklausomų ekspertų darbą ir dviejų Europos vertinimo komisijų darbą 
organizuoti padeda apdovanojimų sekretoriatas, kuriam vadovauja „Tipik“. Sekretoriatas taip pat 
padeda vykdyti viešųjų ryšių veiklą, susijusią su apdovanojimų programa. Tam naudojama 
apdovanojimams skirta svetainė ir įvairūs komunikacijos kanalai, tokie kaip brošiūros, socialinė 
žiniasklaida, vaizdo įrašai ir kt. 
Sekretoriatui rašykite e. pašto adresu award@eudiversity2023.eu. 

 

8. PRIEDAI 
 

I. Paraiškos forma 

II. Gairės 
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III. Priesaikos deklaracija 

 


