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1. SFOND U GĦANIJIET 
 

L-ugwaljanza hija waħda mill-prijoritajiet għal din il-Kummissjoni Ewropea. President von der Leyen 
tiddikjara fil-linji gwidi politiki tagħha: “Fin-negozju, il-politika u s-soċjetà, nistgħu biss nilħqu l-potenzjal 
sħiħ tagħna jekk nużaw it-talent u diversità kollha tagħna. Irid ikun hemm l-istess opportunitajiet għal 
kul min għandu l-istess aspirazzjonijiet.” Il-Kummissjoni tat spinta oħra għall-ugwaljanza billi adottat il-
pjan ta’ azzjoni kontra r-razziżmu tal-UE 2020-2025, l-istrateġija għall-ugwaljanza tal-LGBTIQ 2020-2025, 
l-Istrateġija għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2020-2025, l-istrateġija għad-drittijiet ta’ persuni b’diżabilita 
2021-2030, u l-qafas strateġiku tal-UE għall-ugwaljanza tar-Roma, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni għall-
2020-2030. 
 
Il-Kummissjoni impenjat ruħha fil-pjan ta’ azzjoni Kontra r-razziżmu u l-istrateġija għall-ugwaljanza tal-
LGBTIQ biex tniedi denominazzjoni annwali tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità. Il-
Premjijiet tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità kellhom l-għan li jirrikonoxxu, jagħtu 
viżibilità lil u jenfasizzaw l-aqwa prattiki ta’ raħal, belt jew reġjun1 li jistgħu jkunu sors ta’ ispirazzjoni 
għal bliet Ewropej oħra biex joħolqu ambjenti aktar diversi u inklussivi għaċ-ċittadini tagħhom. Hija 
tfittex li tirrikonoxxi l-aħjar prattiki li: jippromwovu d-diversità (f’termini ta’ sess, età, diżabilità, identità 
LGBTIQ, reliġjon u oriġini etnika/razzjali) bħala sors ta’ rikkezza u innovazzjoni; jikkontribwixxu għal 
politiki u sistemi inklussivi; u jrawmu sens ta’ appartenenza għaċ-ċittadini kollha tagħha.  
 

 

2. BLIET KAPITALI EWROPEJ TAL-INKLUŻJONI U D-DIVERSITÀ (ECID) 
 

Il-Premjijiet tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità (imsejħa wkoll hawn taħt bħala l-
Premjijiet) se jirrikonoxxu tliet ibliet f’żewġ kategoriji distinti: 
 

• awtoritajiet lokali b’inqas minn 50 000 abitant;  

• awtoritajiet lokali b’aktar minn 50 000 abitant. 
 
Kull kategorija se jkollha l-ewwel (ir-rebbieħ ewlieni tat-titlu ta’ Belt Kapitali Ewropew tal-Inklużjoni u d-
Diversità għal sena speċifika), it-tieni u t-tielet post. L-applikanti jistgħu jirċievu wkoll aċċenn speċjali, 
skont il-prijoritajiet politiki annwali jew enfasi speċifika tas-sottomissjonijiet. Il-Premjijiet huma miftuħa 
għall-awtoritajiet lokali (eż. irħula, bliet, reġjuni eċċ.). 

 
Fl-2022, se jingħata Premju Speċifiku għall-awtoritajiet li jrawmu l-inklużjoni tar-Roma. Se jkun hemm 

tliet rebbieħa f’din il-kategorija (l-ewwel, it-tieni u t-tielet post). Id-daqs tal-awtorità lokali ma tiġix 

ikkunsidrata għall-Premju Speċifiku li għalih hemm kategorija waħda. 

 
Ir-Regoli attwali tal-Kompetizzjoni ġew stabbiliti u ppubblikati mill-Kummissjoni Ewropea, li se tniedi u 
timmaniġġja l-kompetizzjoni bl-appoġġ tal-Bliet Kapitali Ewropej esterni tas-Segretarjat tal-Inklużjoni u 
d-Diversità.  
 
 

3. PROĊEDURI U KRITERJI GĦAR-REBBIEĦA MAGĦŻULA TAL-BLIET KAPITALI 
TAL-INKLUŻJONI U D-DIVERSITÀ 2022 U L-PREMJU SPEĊIFIKU 

  

L-applikazzjonijiet għall-Premjijiet se jkunu suġġetti għal verifika ta’ eliġibilità u evalwazzjoni minn qabel 

minn esperti indipendenti. Id-deċiżjoni finali se tittieħed mill-Ġurija Ewropea li se tistabbilixxi klassifika 

 
1 Kull awtorità lokali mmexxija minn korp elett. 
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finali fiż-żewġ kategoriji Ġenerali (inqas minn u aktar minn 50 000 abitant) u minn Ġurija Ewropea għall-

Premju Speċifiku u min se jistabbilixxi l-klassifiki finali fil-kategorija tal-Premju Speċifiku.  

 

L-awtoritajiet lokali jistgħu japplikaw kemm għall-kompetizzjoni Ġenerali kif ukoll għall-Premju 

Speċifiku.  

 

3.1 Kompożizzjoni tal-Ġurija Ewropea għall-Premju Ġenerali 
 

Il-Kummissjoni Ewropea se taħtar esperti indipendenti għall-evalwazzjoni minn qabel u l-membri tal-

Ġurija Ewropea għall-fażi tal-għażla finali. Il-Ġurija Ewropea se tkun magħmula minn mill-inqas ħames 

membri li jirrappreżentaw organizzazzjonijiet Ewropej mhux governattivi.  

 

Il-membri tal-Ġurija Ewropea se jirrevedu klassifikazzjoni ta’ proposta stabbilita fil-fażi ta’ qabel l-

evalwazzjoni minn esperti indipendenti. L-evalwazzjoni tagħhom se tinkludi evalwazzjonijiet kwalitattivi 

bbażati fuq ir-rapport tal-esperti indipendenti u l-applikazzjoni tal-kriterji tal-Premju f’taqsima 4.2 hawn 

taħt. Huma se jagħżlu tliet awtoritajiet lokali f’kull kategorija tal-kompetizzjoni Ġenerali u 

jikklassifikawhom fl-ewwel, it-tieni u t-tielet post. 

 

Il-membri tal-Ġurija Ewropea huma individwi maħtura f’kapaċità personali u jaġixxu b’mod indipendenti 

u fl-interess pubbliku. Huma jwettqu l-kompiti tagħhom pro bono u huma appoġġati mis-Segretarjat tal-

Premjijiet. Individwi maħtura bħala membri tal-Ġurija Ewropea għandhom jiżvelaw kull ċirkostanza li 

tista’ twassal għal kunflitt ta’ interess billi jiffirmaw “dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess” fil-

laqgħa tal-Ġurija Ewropea.  
 

 

3.2 Kompożizzjoni tal-Ġurija Ewropea għall-Premju Speċifiku  
 

Fl-2022, il-Kummissjoni Ewropea se tagħti Premju Speċifiku lill-awtoritajiet lokali li qed jimplimentaw 

miżuri għall-inklużjoni speċifiċi għar-Roma. Se japplikaw l-istess proċeduri bħall-kompetizzjoni Ġenerali, 

li se jkun fihom l-evalwazzjoni tal-eliġibilità u l-kriterji tal-Premju.  

 

Il-Ġurija Ewropea għall-Premju Speċifiku għar-Roma se tkun magħmula minn mill-inqas ħames persuni li 

jirrappreżentaw organizzazzjonijiet Ewropej mhux governattivi u partijiet interessati nazzjonali u 

Ewropej rilevanti oħra.  

 

Il-Kummissjoni Ewropea se taħtar Ġurija Ewropea għall-Premju Speċifiku għar-Roma u l-esperti 

indipendenti inkarigati mill-fażi ta’ qabel l-evalwazzjoni.  

 

Il-membri tal-Ġurija Ewropea għall-Premju Speċifiku għar-Roma se tirrevedi klassifikazzjoni ta’ proposta 

stabbilita fil-fażi ta’ qabel l-evalwazzjoni minn esperti indipendenti. L-evalwazzjoni tagħhom se tinkludi 

evalwazzjonijiet kwalitattivi bbażati fuq ir-rapport tal-esperti indipendenti u l-applikazzjoni tal-kriterji 

tal-Premju f’taqsima 4.2 hawn taħt. Huma se jagħżlu tliet awtoritajiet lokali u jikklassifikawhom fl-

ewwel, it-tieni u t-tielet post. 

 

Il-membri tal-Ġurija Ewropea għall-Premju Speċifiku għar-Roma huma individwi maħtura f’kapaċità 

personali u jaġixxu b’mod indipendenti u fl-interess pubbliku. Huma jwettqu l-kompiti tagħhom pro 
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bono u huma appoġġati mis-Segretarjat tal-Premjijiet. Individwi maħtura bħala membri tal-Ġurija 

Ewropea għall-Premju Speċifiku għar-Roma għandhom jiżvelaw kull ċirkostanza li tista’ twassal għal 

kunflitt ta’ interess billi jiffirmaw “dikjarazzjoni ta’ nuqqas ta’ kunflitt ta’ interess” fil-laqgħa tal-Ġurija 

Ewropea.  

 

3.3 Kriterji ta’ eliġibbiltà 
 
Din is-sejħa għall-applikazzjonijiet għall-kompetizzjoni hija miftuħa għall-applikanti li ġejjin: 
 

 
3.3.1 Il-korp tas-sottomissjoni għandu jkun awtorità lokali (raħal, belt jew reġjun eċċ.) f’wieħed mill-

Istati Membri tal-UE. Il-korp tas-sottomissjoni għandu jkun unità amministrattiva rregolata minn 

kunsill ta’ belt jew forma oħra ta’ korp governattiv elett b’mod demokratiku. 

 

3.3.2 L-applikanti għandhom jimlew it-taqsimiet kollha tal-formola tal-applikazzjoni komuni għall-

Premjijiet tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità 2022 (Anness I) u għandu jaderixxi 

mal-limiti tal-karattri indikati għal kull taqsima tal-formola tal-applikazzjoni. L-applikanti għall-

Premju Speċifiku għall-inklużjoni tar-Roma għandha timla ulterjorment it-taqsima relatata mar-

Roma li hija għall-Premju Speċifiku (taqsima H fil-formola tal-applikazzjoni). Kull karatteristika ’l 

fuq mil-limitu speċifikat mhux se titqies u tista’ tħalli tweġibiet mhux kompluti fl-applikazzjoni. 

 

3.3.3 L-applikazzjonijiet għandhom ikunu mimlija u sottomessi permezz tal-formola tal-applikazzjoni 
online sal-15 ta’ Frar 2022, 12.00 CET. 

 
3.3.4 L-applikanti għandhom jehmżu Dikjarazzjoni ta’ unur (Anness III) iffirmata mis-Sindku jew 

rappreżentant fl-ogħla livell, awtorizzat mil-liġi nazzjonali biex legalment jirrappreżenta r-
raħal/belt/reġjun. 

 
 

 

3.4 Informazzjoni addizzjonali 
 

In-Nota ta’ Gwida għall-applikanti (Anness II) għandha tinqara flimkien mal-formola tal-applikazzjoni għall-

Premjijiet tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità 2022. 

 

Barra minn hekk, biex jappoġġaw l-applikazzjoni tagħhom, il-kandidati jistgħu wkoll itellgħu u jipprovdu 

link għal preżentazzjoni PowerPoint ta’ 10 slajds biex juru u jenfasizzaw il-punti pożittivi tal-applikazzjoni 

tagħhom. Din il-preżentazzjoni tista’ tintuża biex tippromwovi l-applikanti fuq il-lista l-qasira waqt iċ-

ċerimonja tal-Premjijiet. 

 

L-applikazzjonijiet jistgħu jimtlew bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE; dawn se jiġu tradotti permezz ta’ 

sistema ta’ traduzzjoni awtomatizzata. L-applikanti huma inkoraġġiti jissottomettu l-applikazzjoni bl-Ingliż, 

biex jiffaċilitaw ir-reviżjoni tal-proposti u jgħaġġlu l-proċess tal-evalwazzjoni.  

 

Entitajiet lokali jistgħu jiġu kkuntattjati mis-Segretarjat tal-Premjijiet f’każ ta’ żbalji klerikali u/jew 

amministrattivi jew fir-rigward ta’ dokumenti neqsin. 
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3.5 Skeda 

 

 

Kompiti Perjodu 

Ftuħ tal-proċess tal-applikazzjonijiet Novembru 2021  

Għeluq tal-proċess tal-applikazzjonijiet 15 ta’ Frar 2022, 12.00 CET 

Evalwazzjoni minn esperti indipendenti Frar / Marzu 2022 

Evalwazzjoni mill-Ġuriji Ewropej (Kompetizzjoni 
ġenerali u l-Premju Speċifiku għar-Roma) 

Marzu 2022 

Informazzjoni lill-applikanti April 2022 

Iċ-ċerimonja tal-Premjijiet tal-Bliet Kapitali Ewropej 
tal-Inklużjoni u d-Diversità 2022  

28 ta’ April 2022 

 
 

4. PROĊESS TA’ EVALWAZZJONI 
 

4.1 Proċess ta’ Għażla u Valutazzjoni 
 

L-għażla tal-awtoritajiet lokali li se jingħataw it-titlu tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità 

2022 u l-Premju Speċifiku dwar l-integrazzjoni tar-Roma, kif ukoll il-klassifika finali, hija bbażata fuq sett 

ta’ standards ta’ kriterji ta' evalwazzjoni biex jiżguraw il-konsistenza, it-trasparenza u l-ġustizzja fil-

proċess. 

 

Il-kriterji tal-Premju użati u l-peżar tagħhom huma speċifikati f’taqsima 4.2. L-applikanti li ma jiksbux 

mill-inqas 60 punt ma jitħallewx jidħlu fil-livell tal-kompetizzjoni tal-Ġurija Ewropea. 

L-għażla ssir f’żewġ fażijiet: evalwazzjoni minn qabel minn esperti indipendenti u għażla finali fil-livell 

Ewropew mill-Ġurija Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tirriżerva d-dritt li teskludi kull applikant jekk 

ma jirisspettax il-valuri Ewropej stabbiliti fl-Artiolu 2 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea2.  

Is-Segretarjat tal-Premjijiet għandu jiċċekkja l-applikazzjonijet riċevuti kontra r-rekwiżiti formali u legali 

kif stabbiliti f’taqsima 3.3 tal-Kriterji ta’ eliġibbiltà. L-applikanti li ma jikkonformawx ma’ dawn ir-

rekwiżiti ma jiġux eżaminati ulterjorment u se jkunu esklużi mill-kompetizzjoni. 
 

➢ Evalwazzjoni minn qabel 

Il-fażi tal-evalwazzjoni minn qabel se titwettaq mill-esperti indipendenti maħtura mill-Kummissjoni 

Ewropea.  

 
2 L-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jiddikjara li l-UE hija “bbażat fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità 
tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, 
inkluż id-drittijiet ta’ persuni li jappartjenu minoritajiet”. L-Istati Membri jaqsmu “soċjetà li fiha l-pluraliżmu, in-
nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel tipprevala”. 
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L-evalwazzjoni minn qabel mill-esperti indipendenti tal-awtoritajiet lokali se tiġi ppreżentata lill-Ġuriji 

Ewropej fil-forma ta’ Rapport ta’ Evalwazzjoni, qabel il-laqgħat tal-Ġurija Ewropea, u se sservi bħala 

dokument ta’ sfond għad-deliberazzjoni tal-Ġurija Ewropea.  

 

 

➢ Għażla Finali/ Deliberazzjoni tal-Ġurija Ewropea 
Il-membri tal-Ġurija Ewropea se jiltaqgħu fi Brussell (jew online) f’Marzu 2022 biex jagħżlu r-rebbieħ, it-
tieni u t-tielet post għal kull kategorija. Id-deliberazzjoni tagħhom se tkun ibbażata fuq ir-Rapport ta’ 
Evalwazzjoni li jirċievu l-esperti indipendenti u l-applikazzjoni tal-kriterji tal-Premjijiet tagħhom (taqsima 
4.2 hawn taħt). 

➢ Ċerimonja tal-Premjijiet 

Ir-rebbieħa tal-Bliet Kapitali Ewropej tal-Inklużjoni u d-Diversità 2022 u l-Premju Speċifiku għar-Roma se 

jitħabbru fiċ-Ċerimonja tal-Premjijiet fi Brussell (jew online) fit-28 ta’ April 2022 u fuq is-sit web tal-

Premjijiet. Sindki/rappreżentanti legali tal-applikanti rebbieħa minn kull kategorija se jkunu mistiedna 

Brussell (jew online) biex jirċievu l-premju.  

 

4.2 Kriterji tal-premjijiet 
 
Kemm l-esperti indipendenti kif ukoll il-Ġurija Ewropea se jevalwaw l-applikazzjonijiet tal-awtoritajiet 

lokali kandidati bbażati fuq il-kriterji tal-Premjijiet:  

 

Natura u Ambitu tal-Inizjattivi 
 

L-applikanti għandhom jipprovdu deskrizzjoni tal-inizjattivi ewlenin b’reazzjoni għad-diversità u l-inklużjoni 

– kemm jekk diġà implimentata jew qed tiġi implimentata. Inizjattivi li b’mod komprensiv ikopru kull tip ta’ 

diskriminazzjoni (b’mod partikolari, is-sess, l-età, id-diżabilità l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon u l-

orjentazzjoni sesswali /l-identità tal-ġeneru u l-espressjoni tal-ġeneru) u juru approċċ intersezzjonali se 

jkunu assi.  

 

L-inizjattivi għandhom juru approċċ koerenti għad-diversità u l-inklużjoni f’diversi oqsma tal-politika viżjoni 

ambizzjuża għall-indirizzar tad-diskriminazzjoni fil-livell lokali.  

 

   Sjieda / livell ta' impenn 

 
L-applikanti għandhom jiddeskrivu l-qafas tal-istrateġija u l-politika stabiliti fl-amministrazzjoni lokali biex 

jindirizzaw id-diversità u l-inklużjoni, u struttura biex jixprunaw l-implimentazzjoni tagħhom. L-

applikazzjonijiet għandhom juru li l-inizjattivi huma parti minn strateġija koerenti jew minn qafas 

politiku, aktar milli sempliċiment proġetti ad hoc. Dikjarazzjoni ta’ politika u impenji għad-diversità u l-

inklużjoni f’livell għoli ta’ responsabilità għandha tkun evidenti. Id-diversità u l-inklużjoni għandhom ikunu 

integrati fil-prolitiki, programmi u/jew regolament tal-awtorità lokali. Għandha tiġi pprovduta 

informazzjoni dwar strutturi xierqa biex jixprunaw, u riżorsi (persunal, baġit, eċċ.) allokati biex 

jimplimentaw dawn l-istrateġiji u politiki. 
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Impatt 

 
L-inizjattivi tal-awtoritajiet lokali għandu jkollhom impatt pożittiv fuq is-sitwazzjoni u l-esperjenza ta’ nies 

minn gruppi esposti għad-diskriminazzjoni, u fuq il-kwalità tal-ħajja ġenerali tagħhom. Il-kisbiet għall-

gruppi esposti għad-diskriminazzjoni (ibbażat fuq is-sess, l-età, id-diżabilità, minoritajiet razzjali/etnika, ir-

reliġjon u l-identità LGBTIQ) se jiġu stabbiliti, u jistabbilixxu ulterjorment kif l-inizjattivi jibbenefikaw il-

popolazzjoni usa’. L-applikanti għandhom jinkludu data kwalitattiva u kwantitattiva biex tappoġġa 

pretensjonijiet tal-impatt, billi jispeċifikaw inizjattivi konkreti f’dan ir-rigward.  

 
 Kwalità u Sostenibbiltà tal-Inizjattivi 
 

Ir-riżultati tad-diversità u l-inklużjoni huma definiti f’termini ta’ titjib fil-kwalità tal-ħajja għall-gruppi 

esposti għad-diskriminazzjoni (ibbażat fuq is-sess, l-oriġini razzjali jew etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, 

id-diżabilità, l-età u/jew l-identità LGBTIQ) u l-kisbiet għall-popolazzjoni usa’. L-applikanti għandhom 

jistabbilixxu liema indikaturi u evalwazzjoni u mekkaniżmi ta’ monitoraġġ iddaħħlu fis-seħħ biex jiżguraw 

il-kwalità tal-inizjattivi u l-konformità tagħhom ma’ standards u leġiżlazzjoni nazzjonali u l-allinjament 

tagħhom ma’ strateġiji nazzjonali u/jew Ewropej.  

 

L-applikanti għandhom jistabbilixxu l-passi li ħadu biex jiżguraw is-sostenibilità tal-inizjattivi meħuda u r-

riżultati miksuba. It-twassil ta’ riżultati sostenibbli jinvolvi sforz kontinwu, applikazzjoni tat-tagħlim mill-

inizjattivi, u l-iżgurar tal-investiment fi u l-forniment tar-riżorsi għall-manutenzjoni u l-bini fuq ir-riżultati 

miksuba. 

 
Involviment ta’ nies esposti għad-diskriminazzjoni 
 

L-involviment attiv u ċar ta’ nies esposti għad-diskriminazzjoni u organizzazzjonijiet rappreżentattivi 

tagħhom, kif ukoll esperti tad-diversità, se jintwerew fl-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-

inizjattivi tal-awtorità lokali li jirrispondu għad-diversità u l-inklużjoni. L-applikanti għandhom ulterjorment 

jiddeskrivu kif jagħtu riżorsi u jappoġġaw dawn l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi u jsejsu l-involviment 

effettiv tagħhom. 

 

 

Kriterju Numru massimu ta' punti 

Natura u Ambitu tal-Inizjattivi 20 

Sjieda / livell ta' impenn 20 

Impatt 20 

Kwalità u Sostenibbiltà tal-Inizjattivi 20 

Involviment ta’ nies esposti għad-diskriminazzjoni 20 

TOTAL 100 
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L-awtoritjiet lokali li qed jikkompetu għall-Premju Speċifiku għar-Roma se jwieġbu kemm il-parti Ġenerali 

kif ukoll il-parti speċifika għar-Roma tal-formola tal-applikazzjoni. L-evalwazzjoni għal dan il-Premju 

Speċifiku se tkun magħmula abbażi tal-istess kriterji tal-Premjijiet bħall-kompetizzjoni Ġenerali.  

 

 
 

5. ARRANĠAMENTI U DATI FINALI GĦAS-SOTTOMISSJONI TAL-

APPLIKAZZJONIJIET 

Il-kompetizzjoni se tingħalaq fil-15 ta’ Frar 2022 f’12.00 CET (GMT+1). Il-formola tal-applikazzjoni 

għandha tkun mimlija kollha u sottomessa permezz tal-għodda online biss. 

Biex tissottometti applikazzjoni mimlija online, għandek tipprovdi dan li ġej: 

• formola tal-applikazzjoni għandha tkun mimlija kollha online (Anness I); 

• id-Dikjarazzjoni ta’ unur (Anness III), li għandha tkun iffirmata mis-Sindku jew ir-

rappreżentant fl-ogħla kariga awtorizzat mil-liġi nazzjonali biex legalment jirrappreżenta l-

belt/iż-żona urbana u mtella’ fil-formola tal-applikazzjoni. 
 

 

6. PROĊESSAR TA’ DATA PERSONALI 
 

Il-Kummissjoni hija marbuta mir-Regolament 2018/1725 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward 

tal-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni. Id-data personali li hemm 

bħala parti mill-formola tal-applikazzjoni sottomessa għandha tiġi pproċessata skont ir-regolamenti 

fis-seħħ. L-applikanti jistgħu, fuq talba bil-miktub, jiksbu aċċess għad-data personali tagħhom u 

jikkoreġu kull informzzjoni li mhijiex preċiża jew mhux kompluta. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 

tkun awtorizzta tippubblika jew tirreferi, fi kwalunkwe forma u fuq jew permezz ta’ kwalunkwe mezz, 

l-informazzjoni li ġejja: 
 

• l-ismijiet tar-rebbieħa; 

• is-suġġett tal-Premjijiet. 
 

 

7. INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI 
 

Il-proċess tal-applikazzjoni, ix-xogħol ta’ esperti indipendenti, u x-xogħol ta’ żewġ Ġuriji Ewropej 

huma ffaċilitati mis-Segretarjat tal-Premjijiet, li huwa mmexxi minn Tipik. Is-Segretarjat jassisti wkoll 

bl-attivitajiet tal-PR relatati mal-iskema tal-Premjijiet permezz tas-sit web tal-Premjijiet u permezz ta’ 

kanali ta’ komunikazzjoni differenti bħal fuljetti, il-midja soċjali, vidjows, eċċ.  

Ikkuntattja lis-Segretarjat permez tal-email: award@eudiversity2022.eu. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://eudiversity2022.eu/mt/premjijiet/applika/
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8. ANNESSI 
 

I Formola tal-applikazzjoni  

II Nota ta’ Gwida 

III Dikjarazzjoni ta’ unur 

 


