Subject: Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” - aplicatie deschisa pana la 15 februarie 2022
Premiul „Capitalele europene ale incluziunii și diversității” recunoaște munca depusă de municipii, orașe sau regiuni în
Europa pentru promovarea incluziunii și crearea de societăți fără discriminare.
La premiu se pot înscrie autorități locale, acesta reprezentând o șansă de a arăta lumii ce fac aceste „capitale ale incluziunii”
pentru a crea spații mai diverse și incluzive pentru cetățenii lor.
Concursul este deschis autorităților locale precum municipii, orașe sau regiuni din UE. Cererile de înscriere trebuie să fie
înaintate de un reprezentant oficial.
Candidaților li se va solicita să ofere o descriere a inițiativelor-cheie care promovează diversitatea și incluziunea.
Inițiativele care abordează în mod exhaustiv diferite motive de discriminare (în special sex, vârstă, dizabilitate, origine
etnică/rasială, religie și orientare sexuală/identitate de gen și exprimare de gen) și care demonstrează o abordare intersectoriala
vor avea un avantaj.
Pentru detalii suplimentare consultați regulamentul concursului.
Candidații trebuie să creeze un profil și să se înscrie prin intermediul formularului de înscriere online.
Vă rugăm să completați toate secțiunile formularului de înscriere online și transmiteți-l până la 15 februarie 2022 ora 12:00
CET.
Cererile de înscriere pot fi completate în oricare dintre limbile oficiale ale UE. Acestea vor fi traduse în limba engleză cu ajutorul
unui program de traducere automată. Dacă este posibil, candidații sunt încurajați să își depună propunerile de proiect în limba
engleză, pentru a facilita administrarea propunerilor
De asemenea, candidații pot încărca sau furniza un link la o prezentare PowerPoint cu 10 diapozitive care să le ilustreze
cererea de înscriere.
Candidații trebuie să anexeze o Declarație pe propria răspundere (anexa III) semnată de primar sau de reprezentantul cu cel
mai înalt grad, autorizat prin legislația națională să reprezinte legal orașul/municipiul/regiunea.
Consultați Nota orientativă pentru detalii privind procesul de înscriere.
Formularul de înscriere poate fi accesat aici.
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