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1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNINGER 
 

Ligestilling er en af Europa-Kommissionens prioriteter. I sine politiske retningslinjer siger formanden for 
Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, følgende: »I erhvervslivet, i politik og i samfundet som 
helhed kan vi kun nå vores fulde potentiale, hvis vi bruger hele vores talent og mangfoldighed. Der skal 
være lige muligheder for alle med samme ambitioner.« Kommissionen har givet ligestilling endnu en 
hjælpende hånd ved at vedtage EU-handlingsplan mod racisme 2020-2025, Strategi for LGBTIQ-
personers ligestilling 2020-2025, Strategi for ligestilling mellem kønnene 2020-2025, Strategien for 
rettigheder for personer med handicap 2021-2030 samt EU's strategiske ramme for romaers ligestilling, 
inklusion og deltagelse for 2020-2030. 
 
Kommissionen forpligtede sig i handlingsplanen mod racisme og strategien for LGBTIQ-personers 
ligestilling til at lancere en årlig udnævnelse af en europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed. 
Prisen som europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed har til formål at anerkende, 
synliggøre og fremhæve bedste praksis i en kommune eller region,1 som kan være en kilde til 
inspiration for andre europæiske byer i skabelsen af mere mangfoldige og inklusive miljøer for deres 
borgere. Den søger at anerkende bedste praksis, som: fremmer mangfoldighed (for så vidt angår køn, 
alder, funktionsevne, LGBTIQ-identitet, religion og race/etnisk oprindelse) som en kilde til righoldighed 
og innovation, bidrager til inkluderende politikker og systemer og danner grobund for en følelse af at 
høre til for alle borgerne.  
 

 

2. PRISEN SOM EUROPÆISK HOVEDSTAD FOR INKLUSION OG 
MANGFOLDIGHED (ECID) 

 
Prisen som europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed (nedenfor også blot kaldet prisen) vil 
anerkende tre byer inden for to separate kategorier: 
 
 lokalforvaltninger med under 50 000 indbyggere  
 lokalforvaltninger med over 50 000 indbyggere. 
 
Hver kategori har en førsteplads (vinderen af titlen som europæisk hovedstad for inklusion og 
mangfoldighed for et bestemt år), en andenplads og en tredjeplads. Der er mulighed for at give særlig 
omtale til ansøgere, afhængigt af årets politiske prioriteter eller bestemte højdepunkter i de indsendte 
ansøgninger. Prisen er åben for alle lokalforvaltninger (f.eks. kommuner, regioner osv.). 

 
I 2023 vil der desuden blive uddelt en særpris til lokalforvaltninger, som fremmer LGBTIQ-personers 
ligestilling. Der vil være tre vindere i denne kategori (første-, anden- og tredjeplads). Der tages ikke 
højde for lokalforvaltningens størrelse for særprisen, hvorved der kun er én kategori. 
 
Disse konkurrenceregler er fastlagt og offentliggjort af Europa-Kommissionen, som vil lancere og 
administrere konkurrencen med støtte fra det eksterne sekretariat for den europæiske hovedstad for 
inklusion og mangfoldighed.  
 
 

3. PROCEDURE OG KRITERIER FOR UDPEGELSE AF VINDERNE AF PRISEN 
SOM EUROPÆISK HOVEDSTAD FOR INKLUSION OG MANGFOLDIGHED 
2022 OG SÆRPRISEN 

 
1 En hvilken som helst lokalforvaltning ledet af et demokratisk valgt organ. 
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Ansøgningerne til priserne vil gennemgå en egnethedskontrol og en forhåndsvurdering udført af 
uafhængige eksperter. Den endelige beslutning træffes af en europæisk jury, som vil fastlægge en 
endelig bedømmelse i de to generelle kategorier (under og over 50 000 indbyggere) og af en europæisk 
jury for særprisen, som vil fastlægge den endelige bedømmelse for særprisen.  

 
Lokalforvaltninger kan ansøge om både den generelle konkurrence og særprisen.  
 

3.1 Sammensætning af den europæiske jury for den generelle pris 
 

Europa-Kommissionen vil udnævne de uafhængige eksperter til fasen med forhåndsvurdering og 
medlemmerne af den europæiske jury til fasen med endelig vurdering. Den europæiske jury vil blive 
sammensat af mindst fem medlemmer, som repræsenterer europæiske ikkestatslige organisationer.  
 
Den europæiske jurys medlemmer vil gennemgå et forslag til bedømmelse, som er blevet fastlagt af 
uafhængige eksperter i fasen med forhåndsvurdering. Deres vurdering vil omfatte kvalitative 
evalueringer på baggrund af de uafhængige eksperters rapport og anvendelse af kriterierne for tildeling 
af prisen i afsnit 4.2 nedenfor. De vil udvælge tre lokalforvaltninger i hver kategori i den generelle 
konkurrence og tildele dem henholdsvis første-, anden- og tredjepladsen. 
 
Medlemmerne af den europæiske jury er enkeltpersoner, som er udnævnt i personlig kapacitet og 
fungerer uafhængigt og i offentlighedens interesse. De udfører hvervet vederlagsfrit og bistås af 
sekretariatet for prisen. Enkeltpersoner, der udnævnes som medlemmer af den europæiske jury, skal 
fremlægge oplysninger om eventuelle forhold, der ville kunne medføre en interessekonflikt, ved at 
underskrive en »erklæring om fravær af interessekonflikter«, når den europæiske jury mødes.  

 
 

3.2 Sammensætning af den europæiske jury for særprisen  
 
I 2023 vil Europa-Kommissionen give en særpris til lokalforvaltninger, der fremmer LGBTIQ-personers 
ligestilling. Der gælder den samme procedure som for den generelle konkurrence, dvs. vurdering af 
egnethed og kriterier for tildeling af prisen.  
 
Den europæiske jury for særprisen for LGBTIQ-personers ligestilling vil blive sammensat af mindst fem 
personer, som repræsenterer europæiske ikkestatslige organisationer og andre relevante nationale og 
europæiske interessenter.  
 
Europa-Kommissionen vil udnævne den europæiske jury for særprisen for LGBTIQ-personers ligestilling 
og de uafhængige eksperter, som har ansvaret for fasen med forhåndsvurdering.  
 
Medlemmerne af den europæiske jury for særprisen for LGBTIQ-personers ligestilling vil gennemgå et 
forslag til bedømmelse, som er blevet fastlagt af uafhængige eksperter i fasen med forhåndsvurdering. 
Deres vurdering vil omfatte kvalitative evalueringer på baggrund af de uafhængige eksperters rapport 
og anvendelse af kriterierne for tildeling af prisen i afsnit 4.2 nedenfor. De vil udvælge tre 
lokalforvaltninger og tildele dem henholdsvis første-, anden- og tredjepladsen. 
 
Medlemmerne af den europæiske jury for særprisen for LGBTIQ-personers ligestilling er 
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enkeltpersoner, som er udnævnt i personlig kapacitet og fungerer uafhængigt og i offentlighedens 
interesse. De udfører hvervet vederlagsfrit og bistås af sekretariatet for prisen. Enkeltpersoner, der 
udnævnes som medlemmer af den europæiske jury for særprisen for LGBTIQ-personers ligestilling, skal 
fremlægge oplysninger om eventuelle forhold, der ville kunne medføre en interessekonflikt, ved at 
underskrive en »erklæring om fravær af interessekonflikter«, når den europæiske jury mødes.  
 

3.3 Egnethedskriterier 
 
Denne indkaldelse af ansøgninger til konkurrencen er åben for følgende ansøgere: 
 

 
3.3.1 Indsenderen skal være en lokalforvaltning (kommune, region osv.) i en af EU-medlemsstaterne. 

Indsenderen skal være en administrativ enhed, der styres af et byråd eller en anden form for 
demokratisk valgt styringsorgan. 
 

3.3.2 Ansøgerne skal udfylde alle afsnit i den fælles ansøgningsformular for prisen som europæisk 
hovedstad for inklusion og mangfoldighed 2023 (bilag I) og skal holde sig inden for de angivne 
grænser for højeste antal tegn, der er angivet for de enkelte afsnit i ansøgningsformularen. 
Ansøgerne til særprisen for LGBTIQ-personers ligestilling skal desuden udfylde det LGBTIQ-
relaterede afsnit, som omhandler særprisen (afsnit H i ansøgningsformularen). Tegn, der 
overskrider den angivne grænse, vil ikke blive læst, og en besvarelse på for mange tegn kan 
betyde, at besvarelsen er ufuldstændig. 

 

3.3.3 Ansøgningerne skal udfyldes og indsendes via online-ansøgningsformularen senest den 
15. februar 2023 kl. 12.00 CET. 

 
3.3.4 Ansøgerne skal vedlægge en tro og love-erklæring (bilag III), som er underskrevet af 

borgmesteren eller den repræsentant med det højeste ledelsesansvar, som ved lov er bemyndiget 
til at repræsentere kommunen/regionen.   

 
 
 

3.4 Yderligere oplysninger 
 
Vejledningen til ansøgere (Bilag II) bør læses sammen med ansøgningsformularen til prisen som 
europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed 2023. 

 

Desuden kan kandidaterne som støtte for deres ansøgning også uploade eller angive et link til en 
PowerPoint-præsentation med 10 slides, som illustrerer og fremhæver deres ansøgnings stærke sider. 
Disse præsentationer kan blive brugt til at gøre reklame for finalisterne i forbindelse med 
prisoverrækkelsen. 
 
Ansøgningerne kan udfyldes på alle officielle EU-sprog; de vil så blive maskinoversat. Ansøgerne opfordres 
til om muligt at indsende ansøgningen på engelsk for at lette håndteringen af forslag og fremskynde 
vurderingsprocessen.  
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Lokale enheder vil eventuelt blive kontaktet af sekretariatet for prisen i tilfælde af skrivefejl og/eller 
administrative fejl eller i tilfælde af manglende dokumenter. 

 
3.5 Tidslinje 

 
 

Opgaver Periode 

Ansøgningsprocessen åbner November 2022 

Ansøgningsprocessen lukker 15. februar 2023 kl. 12.00 CET 

Uafhængige eksperter evaluerer Februar/marts 2023 

Europæiske juryer evaluerer (den generelle 
konkurrence og særprisen for LGBTIQ-personers 
ligestilling) 

Marts 2023 

Ansøgerne informeres April 2023 

Prisen som europæisk hovedstad for inklusion og 
mangfoldighed 2023 overrækkes  

28. april 2023 

 
 

4. EVALUERINGSPROCES 
 

4.1 Udvælgelses- og evalueringsprocessen 
 

Udvælgelsen af de lokalforvaltninger, der skal tildeles titlen som europæisk hovedstad for inklusion og 
mangfoldighed 2022 og særprisen for LGBTIQ-personers ligestilling, samt den endelige bedømmelse vil 
være baseret på et standardsæt af evalueringskriterier for at sikre ensretning, gennemsigtighed og 
retfærdighed i processen. 
 

De anvendte kriterier for tildeling af prisen er angivet i afsnit 4.2 sammen med deres vægtning. 
Ansøgere, som ikke får mindst 60 point i forhold til deres svar på spørgsmålene vedrørende den 
generelle pris, vil ikke gå videre til den europæiske jurys del af konkurrencen om den generelle pris eller 
særprisen. 

Udvælgelsen finder sted i to faser: en forhåndsvurdering udført af uafhængige eksperter og en endelig 
udvælgelse på europæisk plan udført af den europæiske jury. Europa-Kommissionen forbeholder sig 
retten til at udelukke en hvilken som helst ansøger, som ikke respekterer de europæiske værdier, der er 
fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union2.  

Sekretariatet for prisen vil kontrollere de modtagne ansøgninger i forhold til de formelle og juridiske 

 
2 Artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union fastslår, at EU »bygger på værdierne respekt for den 
menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, 
herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal«. Medlemsstaterne har et fælles værdigrundlag i et 
»samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling 
mellem kvinder og mænd«. 
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krav, som fastsat i afsnit 3.3 Egnethedskriterier. Ansøgninger, som ikke opfylder disse krav, vil ikke blive 
behandlet videre og vil blive udelukket fra konkurrencen. 

 

 Forhåndsvurdering 

Fasen med forhåndsvurdering vil blive udført af de uafhængige eksperter, som Europa-Kommissionen 
har udpeget.  

De uafhængige eksperters forhåndsvurdering af lokalforvaltningerne vil blive forelagt for de europæiske 
juryer i form af en vurderingsrapport, inden de europæiske juryer mødes, og denne rapport vil fungere 
som baggrundsdokument for de europæiske juryers overvejelser.  

De uafhængige eksperter udarbejder en liste med højst 20 ansøgninger (10 i hver kategori – lokale 
myndigheder < eller > 100.000 indbyggere) og forelægger den for medlemmerne af de europæiske 
juryer (den generelle konkurrence) i deres rapport. Højst 10 ansøgninger vil i deres rapport blive 
forelagt den europæiske jury for særprisen for LGBTIQ-personers ligestilling.   
 

 
 Endelig udvælgelse/den europæiske jurys overvejelser 

Medlemmerne af den europæiske jury mødes i Bruxelles (eller online) i marts 2022 for at udpege vinderen 
samt tildele anden- og tredjepladsen i hver kategori. Deres overvejelser vil være baseret på 
vurderingsrapporten fra de uafhængige eksperter og deres anvendelse af kriterierne for tildeling af prisen 
(se afsnit 4.2 nedenfor). 

 Prisoverrækkelse 

Vinderne af prisen som europæisk hovedstad for inklusion og mangfoldighed 2023 og særprisen for 
LGBTIQ-personers ligestilling vil blive offentliggjort ved prisoverrækkelsen i Bruxelles (eller online) den 
27. april 2023 og på webstedet for prisen. Borgmestrene/de befuldmægtigede for vinderansøgningerne i 
alle kategorier vil blive inviteret til at få overrakt prisen i Bruxelles (eller online).  

 
4.2 Kriterier for tildeling af prisen 

 
Såvel de uafhængige eksperter og den europæiske jury vil vurdere ansøgningerne fra de 
lokalforvaltninger, der er kandidater, på baggrund af følgende kriterier for tildeling af prisen:  
 

Initiativernes art og omfang 
 

Ansøgerne skal angive en beskrivelse af centrale initiativer, som er rettet mod mangfoldighed og inklusion 
– uanset om de allerede er gennemført eller er ved at blive gennemført. Initiativer, som omfattende 
dækker forskellige årsager til forskelsbehandling (især køn, alder, funktionsevne, race/etnisk oprindelse, 
religion og seksuel orientering/kønsidentitet og kønsudtryk) og har en intersektionel tilgang, vil være en 
fordel.  
 
Ansøgningerne skal vise en sammenhængende tilgang til mangfoldighed og inklusion på tværs af 
forskellige politikområder og en ambitiøs vision for tackling af forskelsbehandling på lokalt plan.  

 

   Ejerskab/forpligtelsesgrad 
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Ansøgerne skal skitsere rammen for den strategi og politik, der er fastsat hos lokaladministrationen rettet 
mod mangfoldighed og inklusion, samt en struktur, som kan drive disses gennemførelse. Ansøgningen 
skal vise, at initiativerne er en del af en sammenhængende strategi eller politisk ramme og ikke blot ad 
hoc-projekter. En politisk hensigtserklæring og forpligtelser til mangfoldighed og inklusion fra øverste 
niveau skal fremgå tydeligt. Mangfoldighed og inklusion skal være integreret i lokalforvaltningens 
politikker, programmer og/eller forskrifter. Der skal angives oplysninger om passende strukturer, som kan 
drive disse strategier og politikker, samt om ressourcer (personale, budget osv.). 

 
  Indvirkning 

 
Lokalforvaltningens initiativer skal have en påviselig positiv indvirkning på situation og oplevelse hos 
personer fra grupper, der er udsat for forskelsbehandling, og på deres overordnede livskvalitet. Den gavn, 
som grupper, der er udsat for forskelsbehandling (på baggrund af køn, alder, funktionsevne, race/etnisk 
oprindelse, religion og LGBTIQ-identitet), opnår, skal være beskrevet som yderligere dokumentation for, 
hvordan initiativerne gavner den bredere befolkning. Ansøgerne skal medtage kvalitative og kvantitative, 
såsom konkrete outputtal fra KPI'er, for at understøtte påstande om indvirkning og angive konkrete 
initiativer i denne forbindelse.  

 
 Initiativernes kvalitet og bæredygtighed 
 

Resultaterne af kvaliteten af mangfoldighed og inklusion defineres i form af forbedringer i livskvaliteten 
for grupper, der er udsat for forskelsbehandling (på baggrund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion 
eller tro, funktionsevne, alder og/eller LGBTIQ-identitet), og gavn for den bredere befolkning. Ansøgerne 
skal angive, hvilke indikatorer og mekanismer, f.eks. bestilte uafhængige evalueringer eller moniteringer, 
der er fastsat for at sikre kvaliteten af initiativerne og deres overholdelse af nationale standarder og 
lovgivning samt deres tilpasning til nationale og/eller europæiske strategier.  

 

Ansøgerne skal anføre de foranstaltninger, der er iværksat for at sikre bæredygtigheden af initiativerne og 
de opnåede resultater. Levering af bæredygtige resultater omhandler indsatsens kontinuitet, anvendelse 
af erfaringer fra initiativer samt sikring af investering i og tilvejebringelse af ressourcer til opretholdelse og 
videreudvikling af de opnåede resultater. 

 
Inddragelse af personer, der er udsat for forskelsbehandling 
 

Aktiv og tydelig inddragelse af personer, der er udsat for forskelsbehandling, og de organisationer, der 
repræsenterer dem, samt eksperter i mangfoldighed skal være påvist i planlægning, gennemførelse og 
evaluering af lokalforvaltningens initiativer rettet mod mangfoldighed og inklusion. Ansøgerne skal 
desuden beskrive, hvordan de vil tilvejebringe ressourcer og bistand til disse repræsentative 
organisationer og understøtte deres effektive inddragelse. 
 
 

Kriterium Maksimalt antal point 

Initiativernes art og omfang 25 
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Ejerskab/forpligtelsesgrad 25 

Indvirkning 20 

Initiativernes kvalitet og bæredygtighed 15 

Inddragelse af personer, der er udsat for forskelsbehandling 15 

I ALT 100 

 
 
 
Lokalforvaltninger, som deltager i konkurrencen om særprisen for LGBTIQ-personers ligestilling, skal 
besvare både den generelle del og den LGBTIQ-specifikke del i ansøgningsformularen. De vil blive taget i 
betragtning til denne særpris på baggrund af de samme kriterier for tildeling af prisen som den generelle 
konkurrence.  
 
 
 

5. ARRANGEMENTER OG ENDELIGE DATOER FOR INDSENDELSE AF 
ANSØGNINGER 

Konkurrencen lukkes den 15. februar 2022 kl. 12.00 CET (GMT+1). Ansøgningsformularen skal være 
komplet og indsendt via onlineværktøjet alene. (add link)   

En komplet onlineansøgning skal bestå af følgende: 

 en udfyldt online-ansøgningsformular (bilag I) 
 tro og love-erklæringen (bilag III), som skal være underskrevet af borgmesteren eller den 

repræsentant med det højeste ledelsesansvar, som ved lov er bemyndiget til at repræsentere 
kommunen/regionen, og uploadet til ansøgningsformularen.   

 

 
6. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

 
Kommissionen er bundet af forordning 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse 
med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner og organer. Personoplysninger, der 
udgør en del af den indsendte ansøgningsformular, vil blive behandlet i overensstemmelse med 
gældende forskrifter. Ansøgerne kan skriftligt anmode om adgang til deres personoplysninger og 
rette eventuelle forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Europa-Kommissionen gives tilladelse til at 
offentliggøre eller omtale, i alle former og via alle medier, følgende oplysninger: 

 

 vindernes navne 

 emnet for prisen. 
 
 

7. YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 

Ansøgningsprocessen, de uafhængige eksperters arbejde og de europæiske juryers arbejde bistås af 
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sekretariatet for prisen, som drives af Tipik. Sekretariatet bistår desuden med PR-aktiviteter i 
forbindelse med prisen gennem webstedet for prisen og gennem forskellige kommunikationskanaler 
såsom brochurer, sociale medier, videoer osv.  
Kontakt sekretariatet via e-mail: award@eudiversity2023.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. BILAG 
 

I Ansøgningsformular 

II Vejledning 

III Tro og love-erklæring 

 


