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IL-PREMJU TAL-KESE GĦAS-SOĊJETÀ ĊIVILI 2022 

Premju għall-eċċellenza fl-inizjattivi tas-soċjetà ċivili 

 

 

1. L-għan u l-iskop globali tal-Premju għas-Soċjetà Ċivili 

 

Għall-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (il-“KESE” jew il-“Kumitat”), l-għan tal-premju, li 

jingħata kull sena, huwa li jippremja u jinkoraġġixxi inizjattivi min-naħa ta’ persuni fiżiċi (jiġifieri, 

individwi) u/jew korpi tal-liġi privata (jiġifieri, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili) li 

kkontribwixxew b’mod sinifikanti għall-promozzjoni tal-identità u l-integrazzjoni Ewropej. 

 

Għalhekk, l-iskop globali tal-premju huwa li joħloq sensibilizzazzjoni dwar il-kontribut li tista’ 

tagħmel is-soċjetà ċivili għall-ħolqien ta’ identità u ċittadinanza Ewropej b’mod li jħaddnu l-valuri 

komuni li jiffurmaw il-pedament tal-integrazzjoni Ewropea. 

 

2. Il-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili 2022 

 

2.1 Kategorija 1: It-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ 

 

Iż-żgħażagħ ġew affettwati serjament mill-pandemija tal-COVID-19. Minn naħa, l-għeluq temporanju 

tal-istituzzjonijiet edukattivi u l-interruzzjoni tal-attivitajiet soċjali, kulturali u sportivi dgħajfu l-

konnessjonijiet soċjali taż-żgħażagħ. Min-naħa l-oħra, kienu wkoll aktar vulnerabbli fis-suq tax-

xogħol u ħafna drabi ma kellhomx, jew kellhom biss, protezzjoni soċjali dgħajfa. Fi Frar 2022, ir-rata 

tal-qgħad fost iż-żgħażagħ taħt il-25 sena fl-UE kienet ta’ 14 %, b’rati partikolarment għoljin f’pajjiżi 

bħall-Greċja (31,1 %), Spanja (29,8 %), l-Italja (24,2 %) u l-Iżvezja (22,1 %)1. 

 

Il-qgħad fost iż-żgħażagħ għandu konsegwenzi fit-tul għall-individwi, u b’hekk jagħmilhom 

“ġenerazzjoni mitlufa”. Barra minn hekk, in-numri għoljin ta’ NEETs (barra mill-edukazzjoni, impjieg 

jew taħriġ) jirrappreżentaw ukoll telf kbir għall-ekonomiji tagħna u joħolqu riskju potenzjali għall-

istabbiltà tas-soċjetajiet demokratiċi tagħna, peress li xi żgħażagħ jistgħu jagħżlu li ma jipparteċipawx 

 
1

 Statistika tal-Eurostat dwar il-Qgħad Ta’ min jinnota li hemm it-tendenza li perċentwal ta’ żgħażagħ qiegħda jiġu injorati fid-data 

uffiċjali, jew għax ma japplikawx għall-benefiċċji tal-qgħad jew għax ma jirreġistrawx ma’ aġenziji tal-impjieg u minflok jaqilgħu l-

għajxien tagħhom minn impjieg indipendenti fittizju, jaħdmu għal pjattaforma jew fl-ekonomija li ma tidhirx. Għalhekk, jista’ jiġi 

preżunt li ċ-ċifri reali jistgħu jkunu saħansitra agħar minn dawk irrapportati mill-Eurostat.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_2436008/default/table?lang=en
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demokratikament u soċjalment. Fil-fatt, hemm tħassib dwar in-nuqqas ta’ fiduċja mifrux fost iż-

żgħażagħ fis-sistemi politiċi tal-partiti stabbiliti u fl-istituzzjonijiet. Stħarriġ dwar iż-żgħażagħ li sar 

dan l-aħħar mill-Parlament Ewropew juri li, għalkemm 85 % ta’ dawk li wieġbu jiddiskutu l-politika 

ma’ ħbieb jew qraba, il-biċċa l-kbira tagħhom iħossu li ma tantx għandhom influwenza, jew ma 

għandhom l-ebda influwenza fuq deċiżjonijiet, liġijiet u politiki importanti li jaffettwawhom2. In-

NEETs jinsabu wkoll f’riskju ogħla ta’ marġinalizzazzjoni, faqar u esklużjoni permanenti mis-suq tax-

xogħol. 

 

Iż-żagħżagħ iridu jissieltu ma’ problemi ekonomiċi, soċjali, kulturali, politiċi u ambjentali serji li 

jintirtu minn ġenerazzjonijiet preċedenti. Iż-żgħażagħ huma affettwati b’mod sproporzjonat mill-

kriżijiet ekonomiċi u mill-miżuri ta’ awsterità li jsegwu. L-appoġġ finanzjarju mħabbar għall-irkupru 

ekonomiku, pereżempju, se jpoġġi piż fuq il-ġenerazzjonijiet futuri, li se jkomplu jesperjenzaw l-

impatt finanzjarju tal-COVID-19. 

 

Min-naħa l-oħra, madankollu, it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali joffru perspettiva mġedda għall-

futur, kif ukoll il-possibbiltà li l-isfidi jinbidlu f’opportunitajiet u li jiġi kkumpensat l-impatt negattiv 

tal-pandemija. Pereżempju, kulma jmur hemm dejjem aktar żgħażagħ li qegħdin iniedu start-ups 

ġodda f’oqsma avvanzati, qegħdin joħolqu intrapriżi soċjali biex jimlew il-vojt fis-servizzi meħtieġa, 

speċjalment wara l-pandemija, jew qegħdin jimplimentaw mudelli ta’ negozji sostenibbli orjentati lejn 

il-futur, li jħallu l-qligħ filwaqt li jagħtu spinta lill-impatt soċjali u lis-sostenibbiltà ambjentali. Kif 

indikaw il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, bir-raġun, fid-deċiżjoni dwar is-Sena Ewropea taż-

Żgħażagħ, “L-Ewropa teħtieġ il-viżjoni, l-involviment u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ kollha sabiex 

jibnu futur aħjar, u l-Ewropa jeħtieġ li tagħti liż-żgħażagħ opportunitajiet għall-futur, futur li huwa 

aktar ekoloġiku, aktar diġitali u aktar inklużiv”3. Is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ ser tmur id f’id mal-

implimentazzjoni b’suċċess tan-NextGenerationEU biex jiġu offruti impjiegi, edukazzjoni u 

opportunitajiet ta’ taħriġ, b’mod partikolari lil żgħażagħ li ġejjin minn sfondi żvantaġġati, minn żoni 

rurali jew remoti, jew li jkunu parti minn gruppi vulnerabbli; ser tgħinhom isiru ċittadini attivi u atturi 

ta’ bidla pożittiva fl-ekonomija u fis-soċjetà. 

 

Mhux l-inqas, anke fil-kuntest tas-sitwazzjoni ġeopolitika attwali, iż-żgħażagħ huma affettwati wkoll 

minn kwistjonijiet globali ewlenin bħall-paċi u s-sigurtà, l-iżvilupp sostenibbli u l-indirizzar ta’ 

teknoloġiji emerġenti ġodda inkluża l-intelliġenza artifiċjali. Huwa importanti ferm li jiġi evalwat kif 

dovut l-impatt tal-politki kollha fuq iż-żgħażagħ u fuq il-prospettivi tagħhom, inkluż għall-

ġenerazzjonijiet futuri. Mit-tibdil fil-klima sal-iżvilupp sostenibbli sa Mill-Għalqa sal-Platt u 

teknoloġiji ġodda, iż-żgħażagħ għandhom rwol fil-kunsiderazzjoni tal-aspetti soċjali u fl-iżgurar li l-

politiki jibqgħu validi għall-ġejjieni. Il-KESE huwa konvint bis-sħiħ li dan jeħtieġ li jkun rifless 

f’involviment qawwi u sinifikanti min-naħa taż-żgħażagħ fl-istadji kollha tal-proċessi ta’ teħid ta’ 

deċiżjonijiet tal-UE, mill-abbozzar ta’ proposti u inizjattivi leġiżlattivi sal-implimentazzjoni, il-

monitoraġġ u s-segwitu4. L-istrajks favur il-klima huma eżempju tanġibbli ta’ sa liema punt iż-

 
2

 Stħarriġ dwar iż-Żgħażagħ tal-Parlament Ewropew 2021 (Flash Eurobarometer).  

3
 Deċiżjoni (UE) 2021/2316 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Diċembru 2021 dwar Sena Ewropea taż-Żgħażagħ (2022) 

(ĠU L 462, 28.12.2021, p. 1). 

4
 Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar Lejn involviment strutturat min-naħa taż-żgħażagħ dwar il-klima u s-

sostenibbiltà fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE (Opinjoni fuq inizjattiva proprja) – NAT/788-EESC-2020 tal-20 ta’ Frar 

2020 (ĠU C 429, 11.12.2020, p. 44). Ara, b’mod partikolari, punti 1.1 u 2.11. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/mt/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.462.01.0001.01.MLT&toc=OJ:L:2021:462:FULL
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:MT:HTML
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żgħażagħ huma lesti li jsiru ċittadini attivi u impenjati kif ukoll atturi tal-bidla fl-ekonomija u fis-

soċjetà.  

 

Mekkaniżmi ta’ kwalità għall-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u għar-rappreżentazzjoni joħolqu 

opportunità għal sħubija bejn dawk li jfasslu l-politika, iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-

żgħażagħ biex isawru d-deċiżjonijiet li jkollhom impatt fuq ħajjet iż-żgħażagħ. Wasal iż-żmien li ż-

żgħażagħ jaqilbu minn seduti ta’ smigħ u konsultazzjonijiet għal kokreazzjoni, kodisinn u 

koproduzzjoni. Li tinħataf din l-opportunità ser jiżgura wkoll l-istabbiltà u r-reżiljenza tad-demokraziji 

tagħna li għalihom il-parteċipazzjoni tal-gruppi kollha tas-soċjetà fil-proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet 

hija prerekwiżit.  

 

Fl-Opinjoni tiegħu Lejn involviment strutturat min-naħa taż-żgħażagħ dwar il-klima u s-sostenibbiltà 

fil-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-UE, il-KESE enfasizza biċ-ċar li l-organizzazzjonijiet taż-

żgħażagħ għandhom rwol importanti f’dan il-kuntest, peress li jirrappreżentaw l-interessi ta’ miljuni 

ta’ żgħażagħ fl-Ewropa u globalment permezz tan-networks wesgħin tagħhom. Huma atturi ewlenin 

biex jiżguraw  li ż-żgħażagħ ma jkunux preżenti biss fl-istituzzjonijiet, iżda jkunu jistgħu 

jikkontribwixxu wkoll għall-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjoni b’mod sinifikanti. L-organizzazzjonijiet 

taż-żgħażagħ jistgħu jgħinu wkoll jamplifikaw il-vuċijiet taż-żgħażagħ biex jitolbu miżuri jew politiki 

speċifiċi u biex iżommu lill-gvernijiet u lill-istituzzjonijiet responsabbli għall-impenji tagħhom5. 

 

Filwaqt li jibni fuq l-inizjattivi tiegħu ta’ suċċess bħal “L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!” u r-Roundtables 

taż-Żgħażagħ dwar il-Klima u s-Sostenibbiltà, il-KESE huwa lest li jaqdi rwol fir-restawr tal-fiduċja 

taż-żgħażagħ fl-istituzzjonijiet, fiż-żamma tal-konnessjoni jew fir-rabta mill-ġdid taż-żgħażagħ mas-

soċjetà ċivili, fit-tisħiħ tal-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u fl-iffaċilitar tal-involviment man-networks 

taż-żgħażagħ. Kien għalhekk li fis-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, il-KESE ddeċieda li jagħti it-13-

il premju tiegħu għas-soċjetà ċivili (kategorija 1) lil persuni fiżiċi (individwi) u entitajiet tal-liġi privati 

(organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili eċċ.) li wettqu, fit-territorju tal-UE, proġetti effettivi, innovattivi 

u kreattivi li għandhom l-għan li joħolqu futur aħjar għal u maż-żgħażagħ fl-Ewropa, billi jindirizzaw 

il-ħtiġijiet speċifiċi taż-żgħażagħ u jikkontribwixxu għat-tisħiħ tar-rwol tagħhom u għall-

parteċipazzjoni tagħhom fl-isferi kollha tal-ħajja ekonomika u soċjali. B’dan il-mod, il-premju se 

jenfasizza wkoll il-kontribut li ż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ jistgħu jagħtu għat-

tiswir tal-Futur tal-Ewropa.  

 

2.2 Kategorija 2: Is-soċjetà ċivili Ewropea għall-Ukrajna 

 

Il-KESE kkundanna bil-qawwa l-invażjoni tal-Ukrajna mill-forzi militari Russi, u enfasizza 

ripetutament li din tikser ir-regoli u l-ftehimiet internazzjonali fis-seħħ, thedded is-sigurtà Ewropea u 

globali u tikser direttament l-għan primarju tal-UE “li tippromwovi l-paċi, il-valuri tagħha u l-

benesseri tal-popli tagħha”6. Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta’ Marzu 2022, il-Kumitat appella għal 

 
5

 Idem, punti 2.9 u 2.10. 

6
 Artikolu 3(1) tat-TUE. 
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waqfien immedjat tal-azzjoni militari fit-territorju tal-Ukrajna biex tiġi evitata kwalunkwe ħsara 

ulterjuri liċ-ċittadini kif ukoll lill-infrastruttura kritika7. 

 

Fl-istess ħin, għall-KESE, il-protezzjoni tan-nies fl-Ukrajna hija waħda mill-prijoritajiet attwali. 

Miljuni ta’ persuni ħarbu mill-Ukrajna bħala konsegwenza tal-gwerra. L-UE wriet solidarjetà billi tat 

protezzjoni temporanja lir-refuġjati kollha li qed jaħarbu minn pajjiżhom. Il-KESE jinsisti li r-refuġjati 

kollha li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna, irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, iridu jirċievu 

protezzjoni u aċċess għal infrastruttura adegwata u li l-ħtiġijiet tal-gruppi vulnerabbli, speċjalment in-

nisa, it-tfal, l-anzjani u l-persuni b’diżabilità, għandhom jiġu indirizzati b’mod adegwat. Ir-rwol tas-

soċjetà ċivili organizzata huwa kruċjali f’dan il-kuntest. F’ħafna pajjiżi, is-soċjetà ċivili mmobilizzat 

mil-lum għall-għada u qed tikkoopera mal-awtoritajiet biex tipprovdi għajnuna lill-Ukreni li ħarbu 

mill-gwerra. Dawn l-organizzazzjonijiet huma attivi fuq il-post, jipprovdu lill-Ukreni b’assistenza 

umanitarja fuq bażi ta’ kuljum u jipprovdu appoġġ lir-refuġjati kemm mal-wasla tagħhom, kif ukoll 

meta jintegraw fis-soċjetà Ewropea8. 

 

Huwa għalhekk li l-KESE, filwaqt li esprima d-diqa profonda tiegħu għall-vittmi kollha tal-

aggressjoni (tfal, nisa u rġiel), għall-qerda tal-bliet u l-infrastruttura, u għat-tbatija umana inkalkolabbli 

u l-ħsara ambjentali, iddeċieda li jagħti t-13-il premju tiegħu għas-soċjetà ċivili (kategorija 2) lill-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kumpaniji jew individwi li wettqu, fit-territorju tal-UE jew fl-

Ukrajna, proġetti effettivi u innovattivi li għandhom l-għan li jgħinu lill-persuni ċivili li qed isofru 

bħala riżultat tal-gwerra fl-Ukrajna.  

 

3. Eleġibbiltà 

 

3.1 Kandidati eliġibbli 

 

Il-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili huwa miftuħ taħt kundizzjonijiet ugwali għall-persuni fiżiċi 

kollha (individwi) u għall-korpi tal-liġi privata (organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, eċċ.) skont il-

kundizzjonijiet stabbiliti hawn taħt. L-awtoritajiet pubbliċi, l-organizzazzjonijiet governattivi u korpi 

pubbliċi oħra mhumiex eliġibbli. 

 

1) Persuni fiżiċi 

Għall-finijiet ta’ dan il-premju, persuni fiżiċi huma individwi jew gruppi ta’ individwi li jaġixxu 

b’mod konġunt mingħajr rabtiet kuntrattwali. Iċ-ċittadini tal-UE huma eliġibbli, irrispettivament mill-

pajjiż ta’ residenza tagħhom. Iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi huma eliġibbli wkoll, bil-kundizzjoni li jkunu 

residenti legalment fit-territorju tal-UE. Gruppi ta’ individwi għandhom jinnominaw waħda mill-

persuni fiżiċi bħala punt ta’ kuntatt (il-mexxej) għall-aspetti amministrattivi u finanzjarji tal-premju.  

 

Il-membri tal-KESE, id-delegati tas-CCMI, il-persunal tal-istituzzjonijiet tal-UE u korpi oħra tal-UE, 

il-membri tal-kumitat tal-evalwazzjoni u l-qraba tagħhom mhumiex eliġibbli biex jieħdu sehem. 

 

 
7

 Riżoluzzjoni tal-KESE tal-24 ta’ Marzu 2022 dwar Il-gwerra fl-Ukrajna u l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali tagħha 

8
 Ara l-kontributi tal-KESE hawnhekk: https://www.eesc.europa.eu/mt/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions  

https://www.eesc.europa.eu/mt/documents/resolution/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact
https://www.eesc.europa.eu/mt/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
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2) Korpi tal-liġi privata  

Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili reġistrati uffiċjalment fl-Unjoni Ewropea, u li jaġixxu fil-livell 

lokali, nazzjonali, reġjonali jew Ewropew, huma eliġibbli. Għall-finijiet ta’ dan il-premju, l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kif definiti fl-Opinjoni tal-KESE dwar The role and contribution 

of civil society organisations in the building of Europe (Ir-rwol u l-kontribut tal-organizzazzjonijiet 

tas-soċjetà ċivili fil-bini tal-Ewropa) huma strutturi organizzattivi li l-membri tagħhom għandhom 

għanijiet u responsabbiltajiet ta’ interess ġenerali u li jaġixxu wkoll bħala medjaturi bejn l-awtoritajiet 

pubbliċi u ċ-ċittadini9. Huma involuti b’mod attiv fit-tfassil tal-affarijiet pubbliċi fuq il-bażi tat-tħassib 

tagħhom stess, billi jużaw l-għarfien, il-kapaċitajiet u l-ambitu għall-azzjoni speċifiċi tagħhom. Huma 

jaġixxu b’mod awtonomu u s-sħubija tinvolvi impenn mill-membri tal-pubbliku ġenerali biex jieħdu 

sehem fix-xogħol u fl-attivitajiet ta' dawk l-organizzazzjonijiet. Din id-definizzjoni tinkludi l-hekk 

imsejħa atturi tas-suq tax-xogħol, jiġifieri l-imsieħba soċjali, l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-

oqsma soċjali u ekonomiċi, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jlaqqgħu flimkien persuni 

f’kawża komuni, bħall-organizzazzjonijiet ambjentali, l-organizzazzjonijiet li jiddefendu d-drittijiet 

tal-bniedem, l-assoċjazzjonijiet tal-konsumatur, l-organizzazzjonijiet tal-karità, l-organizzazzjonijiet 

kulturali, u l-organizzazzjonijiet edukattivi u ta’ taħriġ, eċċ; l-organizzazzjonijiet ibbażati fil-komunità, 

jiġifieri l-organizzazzjonijiet stabbiliti fi ħdan is-soċjetà fil-livell l-iżjed bażiku li jsegwu għanijiet li 

jitqajmu mill-membri tagħhom stess, pereżempju l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, l-

assoċjazzjonijiet tal-familja u l-organizzazzjonijiet kollha li permezz tagħhom iċ-ċittadini 

jipparteċipaw fil-ħajja lokali u muniċipali; il-komunitajiet reliġjużi. L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili stabbiliti minn att leġiżlattiv jew regolatorju u/jew li l-affiljazzjoni tagħhom hija parzjalment jew 

totalment obbligatorja (eż. assoċjazzjonijiet professjonali)10, huma wkoll eliġibbli. 

 

Kumpaniji jew ditti: Għall-finijiet ta’ dan il-premju, “kumpaniji jew ditti” tfisser entitajiet li jagħmlu 

profitt kostitwiti skont il-liġi ċivili jew kummerċjali, inklużi soċjetajiet kooperattivi, u persuni ġuridiċi 

oħra rregolati mil-liġi privata. Kumpaniji jew ditti huma eliġibbli jekk ikunu twaqqfu skont il-liġijiet 

ta’ Stat Membru u  jkollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom, l-amministrazzjoni ċentrali jew il-post 

prinċipali tan-negozju tagħhom fit-territorju tal-UE. L-eleġibbiltà ta’ ditti/kumpaniji hija limitata 

għall-attivitajiet mingħajr skop ta’ qligħ tagħhom, bħal inizjattivi altruwisti, proġetti ta’ karità, 

volontarjat individwali jew korporattiv eċċ.  

 

3.2 Inizjattivi eliġibbli 

 

3.2.1 Kriterji ta’ eliġibbiltà formali applikabbli għaż-żewġ kategoriji 

 

Sabiex ikunu eliġibbli, l-inizjattivi għandhom jissodisfaw l-erba’ kriterji elenkati hawn taħt:  

• għandhom ikunu mhux bi skop ta’ qligħ, pereżempju inizjattivi altruwisti, proġetti ta’ karità, 

volontarjat individwali jew korporattiv eċċ.; 

• għandhom ikunu diġà ġew implimentati jew għadhom għaddejjin fil-31 ta’ Lulju 2022 (li 

hija d-data tal-għeluq għat-tressiq tal-applikazzjonijiet); 

 
9

 Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali dwar Ir-rwol u l-kontribut tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-bini tal-Ewropa 

[The role and contribution of civil society organisations in the building of Europe] – CESE 851/1999 tat-22 ta’ Settembru 1999 (ĠU 

C 329, 17.11.1999, p. 30) (mhux disponibbli bil-Malti). 

10
 Dan japplika pereżempju għall-atturi Awstrijaċi tas-suq tax-xogħol. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851


 

EESC-2022-02282-14-00-NB-TRA (EN) 6/14 

• għandhom jissodisfaw il-kriterji tematiċi ta’ eliġibbiltà stabbiliti hawn taħt għal kull waħda 

mill-kategoriji. 

• dawn għandhom jitwettqu fit-territorju tal-UE. Barra minn hekk, l-azzjonijiet tal-

kategorija 2 imwettqa fl-Ukrajna huma eliġibbli wkoll. 

 

L-inizjattivi li ġejjin huma esklużi: 

• inizjattivi kummerċjali (jiġifieri għall-profitt); 

• inizjattivi li huma ppjanati iżda li l-implimentazzjoni tagħhom tkun għadha ma bdietx sal-

31 ta’ Lulju 2022 (data tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-applikazzjonijiet);  

• għall-kategorija 2: Inizjattivi li diġà twettqu mill-kandidati qabel ma faqqgħet il-gwerra fl-

Ukrajna u li mhumiex marbuta direttament mal-konsegwenzi tagħha. Madankollu, huma 

eliġibbli inizjattivi eżistenti li ġew adattati biex jingħata rispons minnufih għall-bżonnijiet 

addizzjonali tal-gruppi fil-mira tagħhom u biex jiġu indirizzati kif imiss l-isfidi l-ġodda jew 

miżjuda li jiffaċċjaw bħala konsegwenza tal-gwerra;  

• dokumentazzjoni u/jew informazzjoni u/jew attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni, 

pubblikazzjonijiet ġurnalistiċi, litterarji jew xjentifiċi ta’ kwalunkwe tip u bi kwalunkwe 

format, prodotti awdjoviżivi u kwalunkwe tip ta’ xogħol artistiku. 

 

3.2.2 Kriterji ta’ eliġibbiltà tematiċi għall-kategorija 1 – It-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-żgħażagħ 

 

L-objettiv speċifiku tal-kategorija 1 tal-Premju għas-Soċjetà Ċivili 2022 huwa li jiġu ppremjati 

inizjattivi effettivi, innovattivi u kreattivi mwettqa fit-territorju tal-UE li għandhom l-għan li 

joħolqu futur aħjar għaż-żgħażagħ fl-Ewropa u magħhom, billi jiġu indirizzati l-ħtiġijiet 

speċifiċi taż-żgħażagħ u jingħata kontribut għat-tisħiħ tal-pożizzjoni u l-parteċipazzjoni 

tagħhom fl-isferi kollha tal-ħajja ekonomika u soċjali. 

 

Sabiex ikunu eliġibbli, l-attivitajiet/l-inizjattivi jridu jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-pożizzjoni taż-

żgħażagħ billi jkopru mill-anqas wieħed mill-oqsma li ġejjin: l-impjieg u l-aċċess għas-suq tax-

xogħol, inkluż l-intraprenditorija; l-edukazzjoni u t-taħriġ; is-saħħa u l-benesseri, b’mod partikolari 

bħala konsegwenza tal-pandemija tal-COVID-19; il-parteċipazzjoni fil-proċessi politiċi, inklużi 

kwistjonijiet bħat-tibdil fil-klima u teknoloġiji ġodda; it-tisħiħ tal-pożizzjoni ta’ gruppi vulnerabbli; it-

tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ multiplikaturi żgħażagħ.  

 

B’mod aktar konkret, l-inizjattivi proposti għall-premju jistgħu jkopru firxa wiesgħa ta’ temi, bħal 

pereżempju (lista mhux eżawrjenti): 

 

• il-ġlieda kontra l-impatt negattiv tal-pandemija tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ, inkluż is-saħħa 

mentali; 

• il-promozzjoni ta’ dibattitu inklużiv u aċċessibbli dwar l-isfidi li jaffaċċjaw iż-żgħażagħ, inkluż 

dawk b’anqas opportunitajiet u li huma parti minn gruppi vulnerabbli, bħas-sitwazzjoni soċjali 

tagħhom, l-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-impatt tal-

pandemija tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ; 

• it-tkattir tal-intraprenditorija fost iż-żgħażagħ, pereżempju billi jiġu promossi l-ħiliet ta’ 

intraprenditorija u l-opportunitajiet ta’ impjieg indipendenti għaż-żgħażagħ u jiġu indirizzati l-

isfidi speċifiċi li jaffaċċjaw l-intraprendituri żgħażagħ; 
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• il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa żgħażagħ fis-suq tax-xogħol, jiġifieri billi jiġu żgurati 

opportunitajiet ugwali u titrawwem l-intraprenditorija fost in-nisa;  

• it-titjib tal-ħiliet taż-żgħażagħ u l-promozzjoni tal-kompetenzi diġitali tagħhom; l-indirizzar tad-

diskrepanza fil-ħiliet u tax-xejriet ta’ segregazzjoni tal-ġeneru; l-għoti ta’ edukazzjoni ta’ kwalità 

u inklużiva liż-żgħażagħ, speċjalment dawk b’diżabilitajiet jew li huma parti minn minoranzi jew 

gruppi żvantaġġati; is-sensibilizzazzjoni taż-żgħażagħ dwar l-importanza tas-sostenibbiltà 

ambjentali; l-għajnuna liż-żgħażagħ biex jiksbu għarfien u kompetenzi rilevanti biex isiru ċittadini 

attivi u impenjati u atturi tal-bidla, imnebbħin minn sens ta’ appartenenza Ewropew; 

• il-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-proliferazzjoni ta’ traineeships mhux imħallsa u l-

offerta ta’ xogħlijiet prekarji jew b’pagi baxxi liż-żgħażagħ; il-promozzjoni ta’ opportunitajiet 

ġodda u ta’ xogħlijiet diċenti, pereżempju għal żgħażagħ li jgħixu f’żoni rurali jew remoti, 

żgħażagħ b’diżabilità, studenti u ġenituri żgħażagħ; il-promozzjoni ta’ miżuri ġusti ta’ reklutaġġ u 

żamma għaż-żgħażagħ u l-integrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol, biex dan jikkontribwixxi 

għall-indirizzar tal-eżodu tal-imħuħ u għat-trawwim tal-indipendenza ekonomika taż-żgħażagħ;  

• l-indirizzar tal-isfidi u l-ħtiġijiet speċifiċi ta’ żgħażagħ żvantaġġati bħal dawk li huma parti minn 

gruppi emarġinati jew vulnerabbli, żgħażagħ minn żoni rurali, remoti, periferali u anqas żviluppati 

u mir-reġjuni ultraperiferiċi, żgħażagħ b’diżabilitajiet jew li huma parti minn minoranzi, u 

żgħażagħ li huwa aktar diffiċli li jintlaħqu u li għandhom problemi multidimensjonali li jirrikjedu 

gwida personalizzata;  

• it-tneħħija ta’ ostakli (soċjali, ekonomiċi, amministrattivi, politiċi u kulturali) għall-

parteċipazzjoni taż-żgħażagħ u l-promozzjoni tal-involviment ċiviku u politiku tagħhom fil-

fażijiet kollha tal-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet fil-livell Ewropew, nazzjonali u/jew lokali li 

jmur lil hinn minn sempliċi konsultazzjoni u laqgħat ad hoc; il-promozzjoni ta’ involviment attiv 

taż-żgħażagħ fil-proponiment u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet għal sfidi ewlenin, bħat-tibdil 

fil-klima, it-tranżizzjoni ġusta, l-iżvilupp sostenibbli u t-teknoloġiji ġodda; il-ħolqien ta’ spazju 

għal djalogu regolari u sinifikanti maż-żgħażagħ dwar proposti ta’ politika u strateġiji, biex jiġi 

aċċertat li jiġu inklużi wkoll il-gruppi li huma aktar diffiċli biex jintlaħqu; is-sensibilizzazzjoni 

dwar mekkaniżmi eżistenti għall-parteċipazzjoni u r-rappreżentazzjoni taż-żgħażagħ; il-

promozzjoni ta’ xejriet ta’ parteċipazzjoni speċifiċi li huma adegwati għaż-żgħażagħ, li 

jikkunsidraw id-diġitalizzazzjoni filwaqt li jevitaw kwalunkwe diskriminazzjoni jew esklużjoni;  

• is-sensibilizzazzjoni dwar l-impatt ġenerazzjonali tal-politiki u/jew l-iżvilupp ta’ strumenti biex 

dan jiġi evalwat aħjar; 

• it-tisħiħ tal-ħidma fost iż-żgħażagħ u l-promozzjoni tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta’ multiplikaturi 

żgħażagħ bħal mexxejja taż-żgħażagħ jew dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ, u ta’ partijiet 

ikkonċernati li jirrappreżentaw l-interessi taż-żgħażagħ.  

 

3.2.3 Kriterji ta’ eliġibbiltà għall-kategorija 2 – is-soċjetà ċivili Ewropea għall-Ukrajna 

 

L-objettiv speċifiku tal-kategorija 2 tal-Premju għas-Soċjetà Ċivili 2022 huwa li jiġu ppremjati 

inizjattivi effettivi, innovattivi u kreattivi (inklużi inizjattivi għaż-żgħażagħ) imwettqa fit-

territorju tal-UE u/jew fl-Ukrajna, li għandhom l-għan li jgħinu lill-persuni ċivili li jsofru bħala 

riżultat tal-gwerra.  

 

B’mod iżjed konkret, l-inizjattivi proposti għall-premju jistgħu jkopru firxa wiesgħa ta’ temi, 

pereżempju (lista mhux eżawrjenti):  
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• l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet umanitarji biex il-persuni ċivili jingħataw aċċess għal oġġetti 

essenzjali bħall-ilma, l-ikel u l-mediċina fl-Ukrajna;  

• l-għoti ta’ mezzi ta’ evakwazzjoni, kenn, assistenza ta’ emerġenza u sokkors immedjat lil persuni 

li jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna u li jidħlu fit-territorju tal-UE, inklużi ċittadini Ukreni kif ukoll 

mhux Ukreni;  

• l-għoti ta’ appoġġ soċjali, assistenza psikoloġika u medika u akkomodazzjoni;  

• L-għoti ta’ appoġġ prattiku u pariri rigward proċeduri amministrattivi u servizzi disponibbli fil-

pajjiż riċeventi u għajnuna lill-Ukreni biex jegħlbu ostakli prattiċi marbutin mal-aċċess għal 

abitazzjoni, servizzi tas-saħħa, edukazzjoni, impjieg, servizzi pubbliċi eċċ;  

• l-iffaċilitar tal-inklużjoni soċjali taċ-ċittadini Ukreni fil-komunitajiet riċeventi u t-trawwim tal-

parteċipazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol;  

• l-għoti ta’ taħriġ, inkluż taħriġ fil-lingwi u taħriġ imfassal biex jgħin lit-tfal jattendu l-iskola 

flimkien ma’ tfal lokali kemm jista’ jkun malajr; il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet pubbliċi biex 

jitħaffef il-proċess ta’ inklużjoni (eż. rigward il-klassifikazzjoni ta’ ċertifikati, ħiliet u kwalifi);  

• l-indirizzar tas-sitwazzjoni ta’ gruppi speċifiċi fil-mira (tfal, nisa, persuni b’diżabilità eċċ.); 

• il-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni marbuta speċifikament mal-gwerra fl-Ukrajna.  

 

4. Proċedura tal-applikazzjoni u data tal-għeluq 

 

L-applikazzjonijiet għandhom isiru billi timtela l-formola tal-applikazzjoni online 

(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). F’każijiet debitament ġustifikati marbuta ma’ problemi 

tekniċi ddokumentati, il-KESE jista’ jippermetti lill-kandidati japplikaw bil-posta elettronika jew bil-

posta. 

 

L-applikazzjoni jrid ikun fiha l-informazzjoni kollha li l-bord tal-għażla jirrikjedi biex: 

 

• jaċċerta li l-kandidati jissodisfaw l-kriterji formali tad-dħul; 

• jaċċerta li l-kandidati jikkonformaw mal-kriterji tan-nonesklużjoni; 

• jaċċerta li l-kandidati jaċċettaw id-dispożizzjonijiet li jikkonċernaw ir-responsabbiltà, il-kontrolli, 

l-awditi u l-liġi applikabbli; 

• jevalwa l-merti sostantivi ta’ kull applikazzjoni fir-rigward tal-kriterji tal-għoti. 

 

Qabel ma jingħata l-premju, il-KESE jitlob lill-kandidati jipprovdu l-Formola tal-Entità Legali u 

Formola tal-Identifikazzjoni Finanzjarja mimlijin kif suppost u ffirmati flimkien mad-dokumenti 

ġustifikattivi rilevanti. Il-formoli huma disponibbli hawnhekk: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_mt 

kif ukoll 

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_mt. 

 

L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE. Madankollu, biex jitħaffef il-

proċess tal-evalwazzjoni, il-KESE japprezza jekk jirċievi l-formola tal-applikazzjoni bl-Ingliż jew bil-

Franċiż. 

 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_mt
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_mt
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It-tressiq ta’ applikazzjoni jimplika l-aċċettazzjoni tat-termini u l-kundizzjonijiet kollha stipulati fid-

dokumenti tal-konkors u, fejn meħtieġ, ir-rinunzja tat-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali jew speċifiċi 

tal-kandidat. 

 

Id-data tal-għeluq biex jintbagħtu l-applikazzjonijiet hija l-31 ta’ Lulju 2022 fl-10:00 (CEST). 

 

Il-KESE ma jqis l-ebda applikazzjoni li tasallu wara din id-data u l-ħin. Il-kandidati huma mħeġġin 

ma jħallux sal-aħħar jum biex iressqu l-applikazzjoni tagħhom, peress li livell għoli ta’ traffiku 

fuq l-internet jew xi difett fil-konnessjoni tal-internet jista’ jikkawża problemi biex tintbagħat l-

applikazzjoni. Il-KESE ma jistax jinżamm responsabbli għal kwalunkwe dewmien minħabba 

diffikultajiet bħal dawn. 

 

Il-kandidati jistgħu jressqu applikazzjoni waħda biss. Fil-formola tal-applikazzjoni, il-kandidati jridu 

jagħżlu waħda miż-żewġ kategoriji. Il-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni hija mingħajr ħlas. Jekk il-

preparazzjoni u t-trażmissjoni tal-applikazzjoni jinvolvu spejjeż għal kandidati speċifiċi, dawn ma 

jiġux rimborżati. 

 

Il-kandidati se jaraw messaġġ fuq l-iskrin li jirringrazzjahom għall-applikazzjoni tagħhom u joffrilhom 

il-possibbiltà li jistampawha jew jissejvjawha f’format PDF.  

 

5. Evalwazzjoni u għoti 

 

5.1 Il-passi tal-valutazzjoni 

 

L-evalwazzjoni titwettaq minn bord ta’ esperti magħmul minn 10 membri (il-“kumitat ta’ 

evalwazzjoni”), li huma soġġetti għar-rekwiżiti dwar il-kunflitt ta’ interess stabbiliti fir-Regolament 

Finanzjarju11. L-evalwazzjoni tkun ibbażata biss fuq l-informazzjoni pprovduta fil-formola tal-

applikazzjoni ppreżentata. 

 

Il-KESE jirriżerva d-dritt li ma jiżvelax l-identità tal-membri tal-kumitat ta’ evalwazzjoni. 

 

Il-parteċipanti m'għandhomx jikkuntattjaw lill-membri tal-kumitat ta’ evalwazzjoni għal kwalunkwe 

raġuni relatata mal-premju matul il-proċedura kollha. Kwalunkwe tentattiv bħal dan jirriżulta fi 

skwalifika. 

 

Id-deċiżjonijiet tal-kumitat ta’ evalwazzjoni huma finali, vinkolanti u ma jistgħux jiġu kkontestati. 

 

Il-proċedura ssir f’ħames passi: 

 

(1) verifika tal-eliġibbiltà tal-kandidati; 

(2) verifika tal-eliġibbiltà tal-inizjattivi proposti għall-premju; 

 
11

 Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji 

applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) 

Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014 (UE) Nru 283/2014, u d-

Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:193:TOC
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(3) verifika ta’ nonesklużjoni tal-kandidati; 

(4) evalwazzjoni tal-kwalità tal-inizjattivi proposti għall-premju fuq il-bażi tal-kriterji tal-għoti; 

(5) l-għoti tal-premju. 

 

Il-KESE jevalwa l-eliġibbiltà, in-nonesklużjoni u l-kwalità mingħajr ebda ordni partikolari. L-

applikanti għandhom jgħaddu mill-passi kollha biex jingħataw il-premju. L-ebda feedback mhu se 

jingħata lill-kandidati sa tmiem il-proċedura. Ir-riżultati jiġu mgħarrfa lill-kandidati kollha kemm jista’ 

jkun malajr u, fi kwalunkwe każ, fi żmien 15-il jum kalendarju wara li tkun ittieħdet id-deċiżjoni tal-

għoti mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni (pass 5), b’mod proviżorju sa nofs Diċembru 2022. 

 

5.1.1 Verifika tal-eliġibbiltà tal-kandidati 

 

Biex ikunu eliġibbli, il-kandidati għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-punt 3.1 ta’ hawn fuq. 

 

Il-KESE jevalwa l-eliġibbiltà tal-kandidati fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta fil-formola tal-

applikazzjoni. Qabel ma jingħata l-premju, huwa jitlob lill-kandidati jipprovdu Formola tal-Entità 

Legali debitament mimlija u ffirmata, flimkien mal-evidenza ta’ sostenn tagħha (ara l-punt 4 ta’ hawn 

fuq). 

 

Il-KESE jirriżerva d-dritt li jitlob il-formola msemmija hawn fuq u l-evidenza ta’ sostenn mingħand 

kwalunkwe kandidat/a fi kwalunkwe ħin matul il-proċedura tal-evalwazzjoni. F’dan il-każ, il-

kandidati għandhom jipprovdu l-formola u l-evidenza ta’ sostenn mingħajr dewmien. Il-KESE jista’ 

jirrifjuta l-applikazzjoni jekk il-formola u l-evidenza ta’ sostenn ma jingħatawx fil-ħin. 

 

5.1.2 Verifika tal-eliġibbiltà tal-inizjattivi 

 

L-eliġibbiltà tal-inizjattivi proposti għall-premju se tiġi vverifikata fuq il-bażi tal-formola tal-

applikazzjoni online. Biex ikunu eliġibbli, l-inizjattivi proposti għall-premju għandhom jissodisfaw ir-

rekwiżiti tal-punt 3.2 ta’ hawn fuq. Attivitajiet oħra mwettqa mill-kandidati ma jiġux ikkunsidrati. 

 

5.1.3 Verifika ta’ nonesklużjoni 

 

Il-konformità tal-kandidati mal-kriterji ta’ nonesklużjoni msemmija fl-Artikoli 136 u 141 tar-

Regolament Finanzjarju u elenkati fid-dokumenti tal-applikazzjoni se tiġi vverifikata abbażi tal-

formola tal-applikazzjoni online. 

 

Il-KESE jirriżerva d-dritt li jivverifika jekk il-kandidati humiex f’waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ 

esklużjoni billi jitlob li jressqu dokumenti ġustifikattivi. F’dan il-każ, il-kandidati għandhom jipprovdu 

d-dokumenti meħtieġa qabel id-data tal-għeluq mogħtija mill-KESE. Il-KESE jista’ jirrifjuta l-

applikazzjoni jekk id-dokumenti mitluba ma jingħatawx fil-ħin. 

 

Il-kandidati m’għandhomx għalfejn jissottomettu dokument speċifiku jekk jinformaw lill-KESE li d-

dokument inkwistjoni jista’ jiġi aċċessat minn bażi tad-data pubblika mingħajr ħlas. 
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5.1.4 Evalwazzjoni tal-kwalità  

 

Il-kumitat ta’ evalwazzjoni jivvaluta l-kwalità tal-applikazzjonijiet abbażi tal-kriterji tal-għoti stabbiliti 

hawn taħt. L-evalwaturi jikkunsidraw biss l-inizjattivi proposti għall-premju, mhux l-attivitajiet l-oħra 

tal-kandidati. M’hemm l-ebda limitu minimu għal kull kriterju individwali. Madankollu, il-kandidati li 

jonqsu li jiksbu mill-anqas 50 % tal-punteġġ massimu totali jiġu eliminati. 

 

Kriterji għall-għoti tal-premju – Kategorija 1 Punti 

Kriterju 1 – Impatt fit-tul 

Dan il-kriterju jivvaluta l-potenzjal tal-inizjattiva proposta li jkollha impatt fit-

tul u li tispira oħrajn fl-Ewropa, jiġifieri li tkun applikata jew adattata għall-

istess kategorija ta’ benefiċjarji jew għal kategorija oħra ta’ benefiċjarji xi 

mkien ieħor fl-istess Stat Membru jew fi Stat Membru ieħor tal-UE. F’dan il-

kuntest, l-impatt jiġi evalwat fid-dawl tar-riżorsi umani u finanzjarji użati 

għall-implimentazzjoni tal-inizjattiva proposta.  

35 punt 

Kriterju 2 – Parteċipazzjoni u kollaborazzjoni 

Dan il-kriterju jevalwa, minn naħa, sa fejn l-inizjattiva proposta tinvolvi b’mod 

attiv il-parteċipanti u l-benefiċjarji u, min-naħa l-oħra, il-kapaċità tagħha li 

tikkondividi prattiki tajbin u tqajjem sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet 

relatati mat-tema li għaliha jingħata l-premju għas-soċjetà ċivili.  

35 punt 

Kriterju 3 – Innovazzjoni u kreattività 

Dan il-kriterju jevalwa l-kreattività tal-inizjattiva proposta, kemm hija unika u 

l-livell ta’ innovazzjoni fil-kuntest speċifiku tagħha. Għal dan il-għan, l-

innovazzjoni hija mifhuma li tfisser kemm ideat ġodda kif ukoll modi ġodda 

jew imtejba biex tiġi implimentata soluzzjoni jew approċċ eżistenti jew biex 

tiġi adattata għal kuntest jew grupp fil-mira differenti.  

30 punt 

Punti totali 
100 punt 

(minimu 50 punt) 
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Kriterji għall-għoti tal-premju – Kategorija 2 Punti 

Kriterju 1 – Impatt u effiċjenza 

Dan il-kriterju se jivvaluta kemm l-impatt tal-inizjattiva proposta fuq terminu 

ta’ żmien qasir u fit-tul, kif ukoll il-potenzjal tagħha li tispira oħrajn fl-

Ewropa, jiġifieri li tkun applikata jew adattata għall-istess kategorija ta’ 

benefiċjarji jew għal kategorija oħra ta’ benefiċjarji xi mkien ieħor fl-istess 

Stat Membru jew fi Stat Membru ieħor tal-UE. F’dan il-kuntest, l-impatt jiġi 

evalwat fid-dawl tar-riżorsi umani u finanzjarji użati għall-implimentazzjoni 

tal-inizjattiva proposta. L-abbiltà tal-inizjattiva li taqsam prattika tajba se tiġi 

kkunsidrata wkoll. 

70 punt 

Kriterju 2 – Innovazzjoni u kreattività 

Dan il-kriterju jevalwa l-kreattività tal-inizjattiva proposta, kemm hija unika u 

l-livell ta’ innovazzjoni fil-kuntest speċifiku tagħha. Għal dan il-għan, l-

innovazzjoni hija mifhuma li tfisser kemm ideat ġodda kif ukoll modi ġodda 

jew imtejba biex tiġi implimentata soluzzjoni jew approċċ eżistenti jew biex 

tiġi adattata għal kuntest jew grupp fil-mira differenti.  

30 punt 

Punti totali 
100 punt  

(minimu 50 punt) 

 

5.1.5 L-għoti tal-premju 

 

Il-premju se jingħata mill-Kumitat, abbażi tal-evalwazzjoni mogħtija mill-kumitat ta’ evalwazzjoni, li 

se jkun liberu li jiddeċiedi jekk jirrakkomandax li jingħataw il-premjijiet jew le, skont l-evalwazzjoni 

tiegħu tal-kwalità tas-sottomissjonijiet. 

 

Għal kull kategorija, il-KESE jista’ jagħti massimu ta’ tliet premjijiet lit-tliet kandidati tal-ogħla livell 

tal-kategorija rispettiva. 

 

6. Flus tal-premju 

 

Il-Kumitat qed jippjana li jagħti massimu ta’ tliet premjijiet għal kull kategorija. L-ewwel premju 

għandu valur ta’ EUR 14 000. L-ammont tat-tieni premju huwa ta’ EUR 8 000. L-ammont tat-tielet 

premju huwa ta’ EUR 8 000. Jekk l-ewwel post jinqasam bejn iktar minn rebbieħ wieħed ex aequo, l-

ammont ta’ kull wieħed mill-premjijiet għall-ewwel post huwa rispettivament EUR 11 000 għal żewġ 

premjijiet għall-ewwel post, u EUR 10 000 għal tliet premjijiet għall-ewwel post. Il-Kumitat mhux 

marbut li jagħti l-premjijiet kollha kemm huma. Il-KESE jista’ jiddeċiedi li ma jagħtix il-Premju għas-

Soċjetà Ċivili. 

 

Iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet probabbilment se ssir matul is-sessjoni plenarja tal-KESE tal-14 u 

l-15 ta’ Diċembru 2022. Mhux iżjed minn żewġ rappreżentanti għal kull rebbieħ jiġu mistiedna għaċ-

ċerimonja. L-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni jiġu organizzati mill-KESE skont ir-regoli li għandhom 

jiġu notifikati lir-rebbieħa fi żmien debitu. Il-preżenza fiżika tista’ tiġi sostitwita fi kwalunkwe ħin 

b’attendenza online, jekk dan ikun meħtieġ mir-regoli tas-saħħa u s-sikurezza fis-seħħ fil-jum taċ-

ċerimonja tal-premjazzjoni.  
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Il-premjijiet se jitħallsu permezz ta’ trasferiment bankarju fi żmien 30 jum miċ-ċerimonja tal-għoti tal-

premju, bil-kundizzjoni li r-rebbieħa jkunu ppreżentaw id-dokumenti kollha mitluba. Ir-rebbieħa huma 

responsabbli għall-ħlas ta’ taxxi u ħlasijiet applikabbli meta jużaw il-flus tal-premju. 

 

7. Data personali 

 

Id-data personali li tinsab fid-dokumenti tal-applikazzjoni (bħall-isem u l-indirizz) se tiġi pproċessata 

skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 

ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' 

tali data12. Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, it-tweġibiet għall-mistoqsijiet u kwalunkwe data 

personali mitluba biex tiġi evalwata l-applikazzjoni skont ir-regoli tal-konkors se jiġu pproċessati biss 

għal dak il-għan mid-Direttorat għall-Komunikazzjoni u r-Relazzjonijiet Interistituzzjonali. Id-dettalji 

dwar l-ipproċessar tad-data personali huma mehmuża (Appendiċi 2). 

 

Id-data personali tal-kandidati tista’ tiġi rreġistrata fis-Sistema ta’ Individwazzjoni Bikrija u ta’ 

Esklużjoni (EDES) jekk il-kandidati jkunu f’waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 136 tar-

Regolament Finanzjarju. Għal aktar informazzjoni, ara l-Istqarrija ta’ Privatezza fuq 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm 

 

8. Rekwiżiti ta’ żvelar 

 

Mingħajr preġudizzju għall-punt 7 ta’ hawn fuq, il-kandidati jagħtu lill-KESE d-dritt li jikkomunika 

lill-pubbliku, bi kwalunkwe format u bi kwalunkwe teknika, l-isem tal-kandidati, l-attivitajiet proposti 

għall-premju u l-valur tal-premji mogħtija lir-rebbieħa. 

 

Kwalunkwe komunikazzjoni jew pubblikazzjoni mir-rebbieħa dwar l-attività li għaliha ngħata l-

premju għandha tindika li l-attività ngħatat il-Premju tal-KESE għas-Soċjetà Ċivili. Dan l-obbligu 

japplika għal sena mid-data tal-għoti tal-premju. 

 

9. Responsabbiltà 

 

Il-kandidati huma unikament responsabbli fil-każ ta’ talba relatata mal-attivitajiet imwettqa fil-qafas 

tal-premju. 

 

10. Kontrolli u awditi 

 

Ir-rebbieħa għandhom jaċċettaw il-kontrolli u l-awditi mill-KESE, mill-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra 

l-Frodi (OLAF) u mill-Qorti tal-Awdituri msemmija fl-Artikolu 129 tar-Regolament Finanzjarju u l-

obbligi tal-pubbliċità fir-rigward tal-konkors u l-premju li jirċievu, kif dettaljat fil-punt 8 ta’ hawn fuq. 

 

 
12

  Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-

rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali 

data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, p. 93). 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_mt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=MT
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11. Liġi applikabbli, ilmenti u qorti kompetenti 

 

Il-Premju għas-Soċjetà Ċivili huwa rregolat mid-dritt tal-Unjoni, u kkomplementat, fejn meħtieġ, mid-

dritt nazzjonali tal-Belġju. 

 

L-osservazzjonijiet li jikkonċernaw il-proċedura tal-għoti tal-premju jistgħu jitressqu quddiem l-

awtorità li tat il-premju permezz tad-dettalji ta’ kuntatt indikati fil-punt 13 ta’ hawn taħt. 

 

Jekk il-kandidati jemmnu li kien hemm amministrazzjoni ħażina, jistgħu jressqu lment quddiem l-

Ombudsman Ewropew fi żmien sentejn mid-data li fiha jsiru jafu bil-fatti li fuqhom huwa bbażat l-

ilment (ara http://www.ombudsman.europa.eu). 

 

Il-qorti responsabbli għal kwistjonijiet relatati ma’ dan il-premju hija l-Qorti Ġenerali tal-Unjoni 

Ewropea: 

 

Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Il-Lussemburgu 

Tel.: +352 43031 

Faks: +352 4303 2100 

URL: http://curia.europa.eu 

 

L-informazzjoni dwar il-preżentazzjoni ta’ appelli tista’ tinkiseb mill-indirizz indikat hawn fuq. 

 

12. Penali 

 

Penali finanzjarji ta’ bejn 2 u 10 % tal-valur tal-premju u deċiżjonijiet ta’ esklużjoni mill-kuntratti, l-

għotjiet u l-kompetizzjonijiet kollha ffinanzjati mill-baġit tal-UE, jistgħu jiġu imposti fuq parteċipanti 

li jkunu għamlu dikjarazzjonijiet foloz, jew li jkunu wettqu irregolaritajiet jew frodi, skont il-

kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 136 tar-Regolament Finanzjarju. 

 

13. Aktar informazzjoni 

 

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Jekk ikunu rilevanti għall-kandidati potenzjali l-oħra, il-mistoqsijiet u t-tweġibiet se jiġu ppubblikati 

fil-paġna ddedikata għall-Premju għas-Soċjetà Ċivili fis-sit web tal-KESE 

(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Il-KESE jirrakkomanda lill-kandidati jiċċekkjaw regolarment 

is-sit web tal-premju sabiex ikollhom l-iżjed informazzjoni aġġornata. 

 

 

_____________ 
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