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Ispirazzjonijiet għall-Premjijiet 

tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida għall-2022 

Gwida għall-Applikanti 

Il-Bauhaus Ewropea l-Ġdida tittratta l-ħajja tagħna ta’ kuljum, filwaqt li tiffoka fuq 
għajxien aħjar flimkien f’postijiet aktar sbieħ, aktar sostenibbli u aktar inklużivi. Tittratta 
t-tnaqqis tal-isfidi globali b’soluzzjonijiet lokali biex jintlaħqu l-miri klimatiċi tagħna u biex 
tiġi appoġġata trasformazzjoni usa’ fil-prattika. 

Triangolu ta’ tliet valuri ewlenin inseparabbli jiggwida l-Bauhaus Ewropea l-Ġdida: 

 is-sostenibbiltà, mill-għanijiet klimatiċi saċ-ċirkolarità, it-tniġġis żero u  
l-bijodiversità,  

 l-estetika, il-kwalità tal-esperjenza u tal-istil, lil hinn mill-funzjonalità,  

 l-inklużjoni, il-valorizzazzjoni tad-diversità, l-ugwaljanza għal kulħadd, l-
aċċessibbiltà u l-affordabbiltà. 

L-edizzjoni tal-2021 tal-premjijiet kienet l-ewwel pass importanti biex jiġu ppremjati l-
eċċellenza u l-kreattività fl-implimentazzjoni tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida. Ġabret 
flimkien eżempji, ideat u kunċetti ta’ proġetti li jispikkaw (b’kollox waslu aktar minn 2,000 
applikazzjoni) li ispiraw l-iżvilupp tal-Inizjattiva tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida b’mod 
ġenerali u kkontribwew għat-tfassil tal-kunċett tagħha. Din l-ewwel edizzjoni tal-
Premjijiet uriet b’mod ċar li l-komunitajiet lokali tagħna jistgħu jingħaqdu flimkien u jsibu 
l-aktar soluzzjonijiet kreattivi u sostenibbli biex jagħmlu l-ħajja tagħna aħjar. 

L-edizzjoni tal-2021 tal-Premjijiet kienet kontribut importanti għall-fażi ta’ kodisinn li 
wasslet għall-viżjoni espressa fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Bauhaus 
Ewropea l-Ġdida. L-eżempji ta’ ispirazzjoni miġbura għall-Premjijiet kif ukoll l-2,000 
kontribut riċevut matul il-fażi ta’ kodisinn wasslu lill-Kummissjoni biex iżżomm erba’ 
assi tematiċi li matulhom se jiġu żviluppati l-ewwel passi tat-twettiq konkret tal-
Bauhaus Ewropea l-Ġdida: 

 Konnessjoni mill-ġdid man-natura, 

 Kisba mill-ġdid ta’ sens ta’ appartenenza,  

 Prijoritizzazzjoni tal-postijiet u tan-nies li l-aktar li għandhom bżonnha, u  
 Il-ħtieġa għal ħsieb fit-tul, tul iċ-ċiklu tal-ħajja kollha fl-ekosistema 

industrijali. 

Bit-tieni edizzjoni tal-Premjijiet tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida, se nkomplu 
nakkumpanjaw dan il-moviment trasformattiv sabiħ, sostenibbli flimkien! 

Abbażi tal-erba’ assi tematiċi ta’ trasformazzjoni, ġew stabbiliti erba’ kategoriji differenti 

għal eżempji eżistenti jew għal kunċetti jew għal ideat ġodda li juru b’mod eżemplari t-

trijanglu tal-valuri tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida u li jistgħu jispiraw il-moviment tal-

Bauhaus Ewropea l-Ġdida b’mod ġenerali.  

  

https://europa.eu/new-european-bauhaus/system/files/2021-09/COM%282021%29_573_MT_ACT.PDF
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F’kull waħda mill-erba’ kategoriji, hemm stabbiliti żewġ oqsma paralleli tal-

kompetizzjoni:  

 Qasam A: Il-“Premjijiet tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida” se jkunu ddedikati għal 

eżempji eżistenti mitmuma u  

 Qasam B: “L-Istilel Promettenti tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida”  se tkun 

iddedikata għal kunċetti jew għal ideat ippreżentati minn talenti żgħażagħ ta’ 

30 sena jew iżgħar. 

Għal kull kategorija taħt kull qasam, se jingħataw żewġ premjijiet għal rebbieħ u għal 

min jiġi t-tieni. 

F’kull qasam, se jintgħażel rebbieħ addizzjonali wieħed permezz ta’ vot pubbliku 

(jiġifieri b’kollox żewġ premjijiet permezz ta’ vot pubbliku). 

Lil hinn mill-valutazzjoni tal-kwalità tal-applikazzjonijiet, l-istadju finali tal-proċess ta’ 

evalwazzjoni se jqis ukoll id-diversità ġeografika, il-bilanċ bejn l-applikazzjonijiet li 

jirreferu għat-trasformazzjoni fiżika tal-ambjent mibni u tipi oħra ta’ trasformazzjonijiet 

kif ukoll id-diversità tal-kuntesti (rurali/urbani, fuq skala żgħira/fuq skala akbar, eċċ.).” 

L-eżempji u l-kunċetti/ideat kollha magħżula minn qabel se jingħataw viżibbiltà qabel l-

għażla finali fuq is-sit web iddeżinjat tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida (ara hawn taħt). 

Minbarra ammont monetarju, kull rebbieħ ta’ premju se jibbenefika minn sħubija tal-

midja pprovduta mill-Kummissjoni għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni ddedikati. 

Ir-rebbieħa kollha se jirċievu l-premjijiet tagħhom f’ċerimonja uffiċjali li ssir mill-

Kummissjoni Ewropea. 

L-Erba’ Kategoriji 

Sabiex nikkontribwixxu għal postijiet sbieħ, sostenibbli u inklużivi, qed infittxu: 
 

 

“Konnessjoni mill-ġdid man-natura” 
 
Se nkunu qed inħarsu lejn eżempji ta’ ispirazzjoni ta’ proġetti sbieħ, 
sostenibbli u inklużivi li jġibu lill-individwi u lill-komunitajiet eqreb tan-
natura, li jikkontribwixxu għar-riġenerazzjoni tal-ekosistemi naturali u 
li jipprevjenu t-telf tal-bijodiversità jew li jistednuhom jikkunsidraw 
mill-ġdid ir-relazzjoni tagħhom man-natura f’perspettiva ċċentrata fuq 
il-ħajja, bħala alternattiva għal dik iċċentrata fuq il-bniedem. 
 
Eżempji jistgħu jinvolvu t-trasformazzjoni fiżika ta’ postijiet li juru kif 
ambjent u spazji pubbliċi mibnijin ġodda, rinnovati jew riġenerati 
jistgħu jikkontribwixxu għall-protezzjoni, għar-restawr u/jew għar-
riġenerazzjoni ta’ ekosistemi naturali (inklużi ċ-ċikli tal-ħamrija u tal-
ilma) u għall-bijodiversità. L-użu ta’ soluzzjonijiet u materjali bbażati 
fuq in-natura jistgħu jkunu dimensjonijiet importanti fit-
trasformazzjoni fiżika. 
 
It-trasformazzjonijiet għandhom jiffavorixxu wkoll l-inklużjoni soċjali, 
pereżempju billi jikkunsidraw l-affordabbiltà u l-aċċessibbiltà tal-post, 
billi jużaw il-preservazzjoni u r-restawr tal-ambjent tiegħu bħala 
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kompitu komuni għall-komunità kollha biex taħdem flimkien, jew 
jużaw żoni ekoloġiċi bħala konnetturi / spazji komuni u kondiviżi 
f’distretti differenti. It-trasformazzjoni għandha ġġib benefiċċji ta’ 
kwalità tal-esperjenza għall-komunitajiet, filwaqt li tqis pereżempju t-
tradizzjonijiet u l-wirt kulturali lokali, kif ukoll il-ħtiġijiet lokali. 
 
Eżempji jistgħu wkoll ma jinvolvu l-ebda trasformazzjoni fiżika iżda 
juru kif l-avvenimenti, l-attivitajiet, il-proċessi, il-prodotti, jistgħu 
jwasslu sensazzjoni jew esperjenza li persuna tħossha parti min-
natura u jġibu bidla fil-perspettiva lejn in-natura. Dawn jistgħu jkunu 
inizjattivi relatati mal-viċinat, inizjattivi taċ-ċittadini, inizjattivi artistiċi 
u festivals, inizjattivi tal-edukazzjoni u t-tagħlim, eċċ. 
 
L-eżempji kollha għandhom juru b’liema mod jikkombinaw, fl-istess 
ħin, il-kontribuzzjonijiet għas-sostenibbiltà, l-inklużjoni u l-kwalità tal-
esperjenza għan-nies. Għandhom juru wkoll kif jimmobilizzaw 
approċċi transdixxiplinarji, jibnu fuq proċessi parteċipattivi li jinvolvu 
komunitajiet rilevanti u juru r-replikabbiltà fis-sens li jipprovdu 
soluzzjonijiet lokali għall-isfidi globali. 

 

 

“Kisba mill-ġdid ta’ sens ta’ appartenenza” 
 
Se nkunu qed inħarsu lejn eżempji ta’ ispirazzjoni ta’ proġetti sbieħ, 
sostenibbli u inklużivi li jikkontribwixxu biex iġibu sens ta’ 
appartenenza, “spirtu” jew “tifsira” ta’ postijiet, komunitajiet (fejn l-
individwi jappartjenu għal grupp) jew oġġetti u li jiċċelebraw id-
diversità. 
 
Eżempji jistgħu jinvolvu t-trasformazzjoni fiżika ta’ postijiet li juru kif 
ambjent (inklużi l-ispazji pubbliċi) mibni ġdid, rinnovat, irranġat jew 
riġenerat jista’ jingħaqad mal-wirt u t-tradizzjonijiet storiċi lokali jew 
mal-karatteristiċi lokali tar-realtajiet demografiċi kontemporanji, id-
dinamika kulturali u artistika u l-istili tal-ħajja. Huma jistgħu juru wkoll 
kif il-proċessi riġenerattivi jistgħu jikkontribwixxu għar-restawr tal-
kburija jew għat-tfassil ta’ ambizzjonijiet orjentati lejn il-futur għall-
komunitajiet fil-livell lokali jew reġjonali. L-adattament mill-ġdid tal-
ispazji lejn skambji interġenerazzjonali pożittivi u bini tal-komunità 
jistgħu jkunu dimensjonijiet importanti.  
 
Eżempji jistgħu jinvolvu wkoll l-iżvilupp ta’ prodotti, proċessi jew 
mudelli tan-negozju li jibnu fuq il-kultura lokali, it-tradizzjonijiet, l-
għarfien, l-artiġjanat, id-diversità u l-kreattività kontemporanji. 
Jistgħu jkunu moda, għamara, jew disinn intern, iżda wkoll ikel jew 
elementi oħrajn tal-ħajja tagħna ta’ kuljum li jġorru sens ta’ 
appartenenza fuq skala lokali. Jistgħu jinvolvu wkoll it-trażmissjoni 
ta’ għarfien, għarfien espert u ħiliet tradizzjonali u l-integrazzjoni 
tagħhom f’kuntesti ġodda ta’ produzzjoni jew ta’ mudelli ta’ negozju. 
 
L-eżempji kollha għandhom juru b’liema mod jikkombinaw, fl-istess 
ħin, il-kontributi għas-sostenibbiltà, l-inklużjoni u l-kwalità tal-
esperjenza għan-nies. Għandhom juru wkoll kif jużaw approċċi li 
jinqdew b'dixxiplini differenti, kif jibnu fuq proċessi parteċipattivi li 
jinvolvu komunitajiet rilevanti u kif juru r-replikabbiltà fis-sens li 
jipprovdu soluzzjonijiet lokali għall-isfidi globali. 
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“Nagħtu prijorità lill-postijiet u lin-nies li huma l-iktar fil-
bżonn” 
 
Se nkunu qed infittxu eżempji ta’ ispirazzjoni ta’ proġetti sbieħ, 
sostenibbli u inklużivi li jikkontribwixxu għall-indirizzar tal-ħtiġijiet tat-
territorji, tal-komunitajiet u tal-individwi li jeħtieġu attenzjoni 
partikolari u urġenti minħabba karatteristiċi ekonomiċi, soċjali jew 
fiżiċi speċifiċi. 
 
Eżempji jistgħu jinvolvu t-trasformazzjoni fiżika u r-riġenerazzjoni tat-
territorji, inklużi l-villaġġi żgħar, iż-żoni rurali, il-bliet li qed jiċkienu, id-
distretti tal-bliet deġenerati u ż-żoni deindustrijalizzati. Dan jista’ 
jinvolvi l-iżvilupp ta’ proġetti ambizzjużi ta’ akkomodazzjoni soċjali u 
r-rikonverżjoni, ir-rinnovazzjoni, ir-riġenerazzjoni ta’ ambjent mibni 
biex jiġu miġġielda s-segregazzjoni u l-iżolament, kif ukoll biex jiġu 
indirizzati ħtiġijiet partikolari ta’ gruppi u individwi li huma l-aktar 
vulnerabbli, pereżempju, f’riskju ta’ esklużjoni jew ta’ faqar jew li 
jkunu mingħajr dar. Eżempji jistgħu juru wkoll kif l-implimentazzjoni 
avvanzata tal-prinċipju ta’ “disinn għal kulħadd” għat-trasformazzjoni 
tal-ambjent mibni tista’ tindirizza kwistjonijiet ta’ aċċessibbiltà għal 
persuni b’diżabilità, kif ukoll tindirizza fatturi ta’ tixjiħ.  
 
L-eżempji jistgħu ma jinvolvu l-ebda trasformazzjoni fiżika iżda 
jistgħu juru kif is-servizzi komunitarji, modi ġodda kif jitlaqqgħu 
diversi komunitajiet (eż. kuntesti multiġenerazzjonali) u/jew diversi 
funzjonijiet (akkomodazzjoni, inklużjoni soċjali, taħriġ, l-edukazzjoni 
u t-taħriġ, eċċ.) flimkien jistgħu jġibu soluzzjonijiet ġodda għall-
indirizzar ta’ ħtiġijiet speċifiċi. Eżempji jistgħu jinkludu wkoll mudelli 
ta’ sjieda u ta’ negozju bħal skemi kontra l-ispekulazzjoni u mudelli 
kooperattivi għall-proċessi ta’ kiri f’żoni tal-ibliet għaljin.  
 
L-eżempji kollha għandhom juru b’liema mod jikkombinaw, fl-istess 
ħin, il-kontributi għas-sostenibbiltà, l-inklużjoni u l-kwalità tal-
esperjenza għan-nies. Għandhom juru wkoll kif jimmobilizzaw 
approċċi transdixxiplinarji, kif jibnu fuq proċessi parteċipattivi li 
jinvolvu komunitajiet rilevanti u kif juru r-replikabbiltà fis-sens li 
jipprovdu soluzzjonijiet lokali għall-isfidi globali. 

 
 

 

“It-tfassil ta’ ekosistema industrijali ċirkolari u l-appoġġ 
għal ħsieb tul iċ-ċiklu tal-ħajja” 
 
Se nkunu qed infittxu eżempji ta’ ispirazzjoni ta’ proġetti sbieħ, 
sostenibbli u inklużivi li jikkontribwixxu għat-trasformazzjoni tal-
ekosistemi industrijali lejn prattiki aktar sostenibbli fi spirtu ta’ 
ċirkolarità, filwaqt li jitqiesu aspetti soċjali rilevanti. 
 
Eżempji jistgħu jinvolvu t-trasformazzjoni ta’ elementi ta’ ktajjen ta’ 
valur speċifiċi mill-akkwist ta’ materja prima għar-riċiklaġġ tal-iskart 
f’diversi ekosistemi, mill-kostruzzjoni għas-setturi tat-tessuti u tal-istil 
tal-ħajja (għamara, disinn, eċċ.). F’dak is-sens, proċessi ġodda, 
materjali ġodda, soluzzjonijiet u prodotti bbażati fuq in-natura 
miksubin b’mod sostenibbli, jew mudelli ġodda ta’ negozju li jġibu 
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benefiċċji ċari f’termini ta’ sostenibbiltà u ta’ ċirkolarità, kif ukoll 
f’termini ta’ kwalità tal-ħajja għal kulħadd jistgħu jkunu eżempji 
rilevanti. L-aspetti tal-affordabbiltà u tal-inklużjoni soċjali għandhom 
jiġu integrati hawnhekk kif xieraq.    
 
Eżempji jistgħu jikkonsistu wkoll fi proġetti li jindirizzaw l-inizjattivi 

edukattivi, il-ħiliet u l-isfidi assoċjati mat-trasformazzjoni tal-

ekosistema industrijali lejn aktar sostenibbiltà u ċirkolarità jew li 

jippromwovu mudelli ekonomiċi ġodda b’mod partikolari fl-ekonomija 

soċjali u ta’ prossimità, kif ukoll inizjattivi, li permezz tat-

trasformazzjoni tal-ekosistema jew tal-proċessi industrijali 

kkontribwew ukoll għall-iżvilupp soċjoekonomiku ġenerali tal-

lokalità/tar-reġjun. L-eżempji jistgħu jikkonsistu wkoll f’metodi, 

f’għodod jew fi gwida, li jiffaċilitaw l-(awto-)valutazzjoni tal-

prestazzjoni taċ-ċirkolarità għal diversi tipi ta’ oġġetti u servizzi.  

L-eżempji kollha għandhom juru b’liema mod jikkombinaw, fl-istess 
ħin, il-kontributi għas-sostenibbiltà, l-inklużjoni u l-kwalità tal-
esperjenza għan-nies. Għandhom juru wkoll kif jimmobilizzaw 
approċċi transdixxiplinarji, jibnu fuq proċessi parteċipattivi li jinvolvu 
komunitajiet rilevanti u juru r-replikabbiltà fis-sens li jipprovdu 
soluzzjonijiet lokali għall-isfidi globali. 

 
  

  
 

Kif tapplika 

L-applikazzjonijiet għall-Premjijiet tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida se jiġu sottomessi 
permezz tal-Pjattaforma ddedikata tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida. 

L-eżempji eżistenti (il-Qasam A) jew il-kunċetti/ideat (il-Qasam B) se jiġu deskritti fil-
formoli ta’ applikazzjoni dettaljati skont liema qasam tagħżel fis-sottomissjoni tal-
applikazzjoni tiegħek. 

B’mod partikolari, il-formola tal-applikazzjoni se tispjega kif l-eżempju jew il-
proġett/kunċett tiegħek jirrappreżenta l-konkretizzazzjoni tat-triangolu tal-valuri 
li jirfdu l-inizjattiva Bauhaus Ewropea l-Ġdida, kif ukoll analiżi tad-dimensjoni 
innovattiva tagħha. Barra minn hekk, għall-qasam B, l-applikazzjoni se tispjega l-
istadji previsti għall-iżvilupp jew għall-implimentazzjoni ulterjuri tal-kunċett jew tal-idea. 

L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu sottomessi taħt kategorija waħda u f’qasam 
wieħed biss. Applikant wieħed jista’ jissottometti applikazzjonijiet multipli sakemm kull 
waħda minnhom tkun relatata ma’ eżempju jew ma’ kunċett/idea differenti. 
Applikazzjonijiet multipli mill-istess applikant relatati mal-istess eżempju jew 
kunċett/idea taħt kategoriji jew oqsma differenti ma humiex se jkunu permessi. 

Il-perjodu tal-applikazzjoni se jibda fit-18.01.2022 u se jintemm fit-07.03.2022 fis-19:00 
CET. 

L-applikazzjonijiet għall-Premjijiet tal-Bauhaus Ewropea Ġdida jistgħu jsiru kemm minn 
individwu/i jew minn organizzazzjoni(jiet) (amministrazzjoni territorjali, promotur tal-
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proġetti jew minn organizzatur tal-proġetti, eċċ.). Huma permessi applikazzjonijiet 
konġunti minn diversi individwi jew minn diversi organizzazzjonijiet. Il-formola tal-
applikazzjoni għandu jkun fiha spjegazzjoni dwar ir-rwol ta’ kull applikant jew 
entità(entitajiet) f’dak il-proġett. 

L-applikazzjonijiet għall-Istilel Promettenti tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida jistgħu jiġu 
ppreżentati minn individwi jew minn gruppi ta’ individwi li jkollhom 30 sena jew inqas fl-
aħħar data ta’ din is-sejħa - 07.03.2022. 

Il-progress fil-mili tal-formola tal-applikazzjoni jista’ jiġi ssejvjat mill-applikanti, sabiex l-
applikazzjonijiet ikunu jistgħu jinħadmu u jiġu mmodifikati fl-abbozz tal-istatus qabel ma 
jiġu sottomessi uffiċjalment. L-applikanti huma mitluba jiżguraw li l-applikazzjonijiet 
tagħhom ikunu ġew sottomessi uffiċjalment sal-iskadenza għas-sottomissjoni. L-
applikazzjonijiet li ma jiġux sottomessi uffiċjalment u li jkunu għadhom qed jiġu 
abbozzati sal-iskadenza ma humiex se jiġu kkunsidrati mill-Kumitat ta’ Evalwazzjoni. 
Jekk jogħġbok agħmel l-aħjar li tista’ biex ma tissottomettix l-applikazzjoni tiegħek fl-
aħħar ħinijiet qabel l-għeluq tas-sottomissjonijiet, is-sit web jista’ jesperjenza xi 
nuqqasijiet fil-kapaċità tal-ipproċessar f’dak il-ħin. 
 

F’hiex jikkonsisti l-premju? 

Ir-rebbieħa f’kull kategorija u f’kull qasam se jirċievu ammont monetarju (rebbieħ 

wieħed għal kull kategorija f’kull qasam, jiġifieri total ta’ 8 rebbieħa):   

- EUR 30,000 għar-rebbieħa tal-Premjijiet Bauhaus Ewropea l-Ġdida, u  

- EUR 15,000 għar-rebbieħa tal-Istilel Promettenti tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida. 

Dawk li jiġu fit-tieni post f’kull kategorija u f’kull qasam se jirċievu ammont monetarju 

(tieni post wieħed għal kull kategorija f’kull qasam, jiġifieri total ta’ 8 li jiġu fit-tieni post):   

- EUR 20,000 għal dawk li jiġu fit-tieni post tal-Premjijiet Bauhaus Ewropea l-

Ġdida, u  

- EUR 10,000 għal dawk li jiġu fit-tieni post tal-Istilel Promettenti tal-Bauhaus 

Ewropea l-Ġdida. 

Ir-rebbieħa tal-vot pubbliku f’kull qasam (b’kollox żewġ premjijiet għall-vot pubbliku) se 

jirċievu EUR 30,000 fil-qasam A u EUR 15,000 fil-qasam B rispettivament. 

Ir-rebbieħa kollha kif ukoll dawk li jiġu fit-tieni post se jirċievu wkoll pakkett ta’ 

komunikazzjoni (eż. promozzjoni fil-media mħallsa, produzzjoni ta’ dokumentarju qasir, 

kif jippreżentaw u jippromwovu l-proġett).   

Il-proċess tal-għażla 

L-għażla tar-rebbieħa u ta’ dawk li jiġu fit-tieni post (b’kollox 18) se tiġi organizzata u 

skrutinizzata minn Kumitat ta’ Evalwazzjoni magħmul minn rappreżentanti tas-servizzi 

tal-Kummissjoni. Il-Kumitat se jiżgura r-rispett tar-regoli applikabbli, inkluż f’termini ta’ 

kunflitt ta’ interess. 

Il-proċess tal-għażla, se jsir f’diversi stadji. 
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Marzu 2022 

Fl-ewwel stadju, il-Kumitat ta’ Evalwazzjoni se jirrieżamina l-applikazzjonijiet kollha 

biex jivvaluta l-eliġibbiltà tagħhom. 

Marzu – April 2022 

Fit-tieni pass, l-esperti esterni se jintgħażlu mis-servizzi tal-Kummissjoni għall-fini tal-

valutazzjoni tal-applikazzjonijiet. Se tiġi ppubblikata “Sejħa għal Espressjoni ta’ 

Interess” speċjali mill-Kummissjoni, bil-għan li tfittex esperti li għandhom għarfien 

espert rilevanti fir-rigward tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida. L-esperti magħżula f’dik is-

sejħa, se jevalwaw l-applikazzjonijiet u jagħtu l-punti, abbażi tal-kriterji tal-premju 

msemmija hawn taħt. Kull applikazzjoni eliġibbli se tiġi evalwata minn żewġ esperti 

differenti. B’riżultat ta’ dan l-ewwel proċess ta’ evalwazzjoni, se tiġi stabbilita lista qasira 

tal-aqwa 40 applikazzjoni (jiġifieri ħames finalisti għal kull erba’ kategoriji għal kull 

qasam). Meta fil-kampjun tal-aħjar 40 applikazzjoni ma joriġina l-ebda eżempju jew 

kunċett/idea minn Stat Membru wieħed jew aktar, il-proġett bl-aħjar klassifikazzjoni ta’ 

dan (dawn) l-Istat(i) Membru/i se jiżdied mal-lista ta’ 40 finalista għall-finijiet ta’ 

distribuzzjoni ġeografika bbilanċjata.  

.  

April - Mejju 2022 

Fit-tielet pass, l-applikazzjonijiet tal-finalisti se jiġu ppubblikati fuq is-sit web għall-

votazzjoni pubblika biex jiġu stabbiliti ż-żewġ rebbieħa tal-vot pubbliku. Il-votazzjoni 

pubblika se tkun miftuħa għall-individwi u għall-entitajiet kollha li jkunu jixtiequ jitfgħu 

vot, sakemm ikollhom indirizz validu tal-posta elettronika. Il-votazzjoni ssir permezz ta’ 

sistema online sigura. Kull votant se jiġi mistieden jivvota għal 3 applikazzjonijiet 

differenti f’kull qasam. Se jintgħażlu l-applikazzjonijiet li l-aktar li jiksbu voti f’kull qasam. 

Fir-raba’ pass, l-applikazzjonijiet tal-finalisti se jiġu vvalutati minn ġurija finali ta’ esperti 

magħmula minn 9 membri. L-esperti tal-ġurija finali se jintgħażlu biex tiġi żgurata 

diversità bbilanċjata ta’ għarfien espert madwar it-tliet dimensjonijiet tal-inizjattiva 

Bauhaus Ewropea l-Ġdida (sostenibbiltà, inklużjoni u estetika) kif ukoll bilanċ bejn il-

ġeneri u bilanċ ġeografiku. Il-membri se jiċċertifikaw ukoll in-nuqqas ta’ kwalunkwe 

kunflitt ta’ interess fir-rigward ta’ kwalunkwe applikazzjoni finalista. 

Il-ġurija finali se tipproponi klassifikazzjoni finali tal-applikazzjonijiet filwaqt li 

tikkunsidra, lil hinn mill-kwalità tal-applikazzjonijiet, il-kriterji addizzjonali li ġejjin: 

  (i)  id-diversità ġeografika, u  

(ii)  il-bilanċ bejn l-applikazzjonijiet li jirreferu għat-trasformazzjoni fiżika tal-

ambjent mibni u tipi oħrajn ta’ trasformazzjonijiet 

(iii) id-diversità tal-kuntesti (rurali/urbani, skala żgħira/skala akbar, eċċ.) 

Fir-rigward tad-diversità ġeografika, l-għażla magħmula mill-ġurija finali trid tagħmel 

ċert li: 

 Applikazzjonijiet li joriġinaw mill-istess Stati Membri ma jiġux ippremjati1. 

                                                             
1 Dan jinkludi kemm ir-rebbieħa kif ukoll dawk li jiġu fit-tieni post kif ukoll il-premjijiet pubbliċi. 
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taħt l-istess kategorija f’kull qasam 

Il-ġurija finali se topera fuq bażi ta’ kunsens. F’każ ta’ diverġenza persistenti ta’ 

opinjonijiet, id-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu minn maġġoranza ta’ 6 esperti. 

Fil-ħames pass, il-Kumitat ta’ Evalwazzjoni magħmul minn rappreżentanti tas-servizzi 

tal-Kummissjoni, l-ewwel se jivverifika r-regolarità tal-proċess kollu u se jirrieżamina r-

riżultati tal-votazzjoni pubblika u l-proposta tal-ġurija finali u se jistabbilixxi l-lista tar-

rebbieħa magħżula (wieħed għal kull qasam u għal kull kategorija u żewġ rebbieħa tal-

vot pubbliku – total ta’ 10) u ta’ dawk li jiġu fit-tieni post rispettivi (wieħed għal kull qasam 

u għal kull kategorija – total ta’ 8).  

F’każ li dawn iż-żewġ rebbieħa tal-vot pubbliku jkunu jagħmlu parti mil-lista finali ta’ 16-

il applikazzjoni bl-aħjar klassifikazzjoni proposta mill-ġurija finali, dawn jiġu sostitwiti bit-

tielet applikazzjoni bl-aħjar klassifikazzjoni fl-istess qasam u kategorija. 

Il-Kummissjoni Ewropea se tagħti l-premjijiet lir-rebbieħa u lil dawk li jiġu fit-tieni post 

magħżula abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta’ Evalwazzjoni. 

Kriterji ta’ eliġibbiltà 

L-applikazzjonijiet kollha għall-Premjijiet Bauhaus Ewropea l-Ġdida għandhom 
jissodisfaw il-kriterji ta’ eliġibbiltà li ġejjin:  

1. L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa permezz tal-pjattaforma online mhux 
aktar tard mis-19:00.00 CET tat-07.03.2022.  

2. L-applikazzjonijiet iridu jkunu bl-Ingliż.  
3. L-applikazzjoni trid tiġi ppreżentata minn: 

a) Fil-qasam A: l-individwu/i jew l-organizzazzjoni(jiet) (belt jew reġjun, 
persuna/organizzazzjoni li tipprovdi l-fondi għall-proġett, organizzatur) li 
huma intitolati li jirrappreżentaw il-proġett. L-applikanti jistgħu jkunu 
residenti tal-UE jew mhux tal-UE, sakemm il-proġetti tagħhom ikunu 
fiżikament lokalizzati jew żviluppati fl-UE. 

b) Fil-qasam B:  l-individwu jew il-grupp ta’ individwi li jkun l-awtur tal-

kunċett/idea. L-applikanti kollha f’dan il-qasam irid ikollhom 30 sena jew 

anqas fit-07.03.2022. L-applikanti jistgħu jkunu residenti tal-UE jew mhux 

tal-UE, sakemm il-kunċett/l-idea tagħhom tkun se tiġi żviluppata u 

implimentata fl-UE. 

4. L-applikant ma għandux ikun f’sitwazzjoni waħda jew aktar ta’ esklużjoni previsti 
skont l-Artikolu 136 tar-Regolament Finanzjarjui 

5. Minħabba li l-finanzjament doppju huwa strettament ipprojbit, l-applikazzjonijiet 
li jkopru l-proġetti, u li diġà jkunu rċevew premju tal-UE, ma jistgħux 
jipparteċipaw fil-konkors. 

6. L-applikazzjonijiet għal proġetti, kunċetti jew ideat li jkunu diġà rċevew 
finanzjament pubbliku huma eliġibbli, sakemm ma jkunux rebħu premju tal-UE. 

7. L-applikant se jerfa’ r-responsabbiltà unika fil-każ ta’ asserzjoni relatata mal-
attivitajiet imwettqa fil-qafas tal-konkors; 

8. L-isem tar-rappreżentant legali irid jiġi indikat. 
9. L-applikazzjoni għandu jkun fiha informazzjoni u krediti bażiċi għax-

xogħol/kunċett tal-proġett, flimkien ma’: 
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a) Fil-qasam A:  mill-inqas sitt (6) ritratti b’indikazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-
awtur u l-awtorizzazzjoni biex dawn jintużaw mill-Kummissjoni Ewropea. 
Għal eżempji li ma jistgħux jiġu ppreżentati permezz ta’ ritratti, jista’ 
jintuża tip ieħor ta’ rappreżentazzjoni viżwali (graffs, tpinġijiet, eċċ.) 

b) Fil-qasam B:  mill-inqas ritratt wieħed jew rappreżentazzjoni viżiva waħda 
tal-kunċett/idea b’indikazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-awtur u l-
awtorizzazzjoni biex dawn jintużaw mill-Kummissjoni Ewropea. 

10. L-applikazzjoni għandha tikkonsisti f’formola tal-applikazzjoni mimlija kollha 
kemm hi, kif tinsab fuq is-sit web; l-oqsma obbligatorji kollha jridu jimtlew. Kull 
applikant irid jiffirma d-Dikjarazzjoni ta’ Privatezza li takkumpanja l-formola tal-
applikazzjoni.  

11. L-applikanti jridu jirreferu b’mod ċar għall-kategorija tal-premju u għall-qasam li 
huma japplikaw għalihom fil-formola tal-applikazzjoni tagħhom.  

12. L-istess proġett, eżempju, kunċett jew idea ma jistax jiġi ppreżentat għal diversi 
kategoriji jew għaż-żewġ oqsma. 

13. L-istess applikant jista’ jissottometti / L-istess applikanti jistgħu jissottomettu 
aktar minn applikazzjoni waħda, iżda dawn iridu jkunu applikazzjonijiet differenti 
(eżempji jew kunċetti/ideat) għal kategoriji jew oqsma differenti, ara l-punt 12 
hawn fuq. L-ebda applikazzjoni simili ma hija permessa darbtejn. 

14. L-eżempji tal-proġetti taħt il-qasam A jridu jkunu diġà tlestew fiż-żmien meta ssir 
l-applikazzjoni. Kompluta bis-sħiħ tindika li ma hemm l-ebda komponent nieqes 
għall-proġett (kemm jekk huma komponenti fiżiċi/tanġibbli jew intanġibbli). Dan 
ifisser li eżempji tanġibbli ma jistgħu jinkludu l-ebda element fiżiku mhux 
mibni/mhux lest. Il-proċessi, l-għodod, il-mudelli tan-negozju, il-metodi eċċ. 
jeħtieġ li jkunu ġew żviluppati bis-sħiħ sal-mument tal-applikazzjoni. Jeħtieġ 
ukoll li jkunu ġew implimentati jew applikati f’mill-inqas każ konkret wieħed.   

15. L-għotjiet għall-premju (Qasam A) qed ifittxu proġetti li tlestew dan l-aħħar. 
Għalhekk, l-eżempji taħt il-qasam A, mimlijn b’mod sħiħ, ma għandhomx ikunu 
eqdem (id-data tat-tlestija tal-proġett) minn sentejn ta’ eżistenza. 

16. Taħt il-Qasam B, il-kunċetti, il-prototipi u s-soluzzjonijiet (għodod, metodi, ideat, 
proċess, eċċ.) li ma jkollhom l-ebda replikabbiltà f’kuntesti differenti ma humiex 
eliġibbli.  Ir-replikabbiltà tinftiehem bħala triq ċara dwar kif dawn l-eżempji se 
jitwettqu fil-futur billi tiġi pprovduta evidenza kemm jista’ jkun f’dak ir-rigward. 

17. Il-kunċetti/l-ideat taħt il-qasam B jistgħu jkunu fi stadji differenti ta’ żvilupp mill-
kunċetti bikrija sal-livell ta’ prototip, u għandhom jiġu ppreżentati bi pjan ta’ 
żvilupp, li jiddeskrivi l-istadji ppjanati previsti biex ikomplu jiżviluppaw, 
jippromwovu u/jew jimplimentaw il-kunċett/l-idea b’enfasi partikolari fuq is-sena 
ta’ wara l-applikazzjoni. Il-kunċetti/l-ideat jistgħu jikkonċernaw prodotti tanġibbli 
(bini, kumplessi tal-bini, materjali, prodotti tal-istil tal-ħajja eċċ.), kif ukoll 
proċessi, għodod u metodi.  

 

Kriterji tal-aġġudikazzjoni 

Il-klassifikazzjoni finali u l-għażla tar-rebbieħa u ta’ dawk li jiġu fit-tieni post għandhom 
jiġu kkonfermati mill-Kumitat ta’ Evalwazzjoni, li jikkonsisti minn Membri tal-
Kummissjoni Ewropea li għandhom ir-responsabbiltà sħiħa għat-twettiq xieraq u għall-
eżitu tal-evalwazzjoni abbażi tal-kriterji tal-aġġudikazzjoni li ġejjin: 
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Għall-Premjijiet Bauhaus Ewropea l-Ġdida: 

a) Karattru tal-proġett eżemplari, tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku fil-kategorija tal-aġġudikazzjoni 

magħżula. Il-proġetti għandhom juru kif it-tliet valuri ewlenin kollha tas-sostenibbiltà, tal-
estetika u tal-inklużjoni ġew segwiti u kkombinati b’mod eżemplari fir-rigward tal-
kategorija speċifika. (40 punt/100) 

b) Ir-riżultati/l-impatti tal-proġett murija fir-rigward ta’ dak li huwa mistenni taħt kull 
kategorija. (20 punt/100) 

c) L-impenn u l-involviment taċ-ċittadini. Se jingħata valur speċifiku għall-kwalità tal-
involviment taċ-ċittadini u tas-soċjetà ċivili fit-tfassil u/jew fl-implimentazzjoni tal-
proġett. Il-proġett għandu juri l-benefiċċji li jirriżultaw mill-involviment u għandu joffri, 
kemm jista’ jkun, soluzzjonijiet lokali għal sfidi globali. (20 punt/100) 

d) Dimensjoni innovattiva meta mqabbla mal-prattiki mainstream. (10 punti/100) 

e) Potenzjal għoli għat-trasferibbiltà u għar-replikabbiltà tal-proġett għal kuntesti 
differenti, abbażi ta’ dokumentazzjoni, komunikazzjoni tal-metodoloġija u tal-prinċipji 
ċari. (10 punti/100). 

Se jingħata massimu ta’ 100 punt għall-kwalità tal-proposta. Għal kull kriterju huwa 
meħtieġ punteġġ minimu ta’ 50 %. Il-proposti li jissodisfaw dawn il-limiti ta’ kwalità biss 
jistgħu jitpoġġew fuq il-lista tal-finalisti. 

Għall-Istilel Promettenti tal-Bauhaus Ewropea l-Ġdida: 

a) Karattru tal-proġett eżemplari u tal-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku fil-kategorija tal-
aġġudikazzjoni magħżula. Il-proġetti u l-kunċetti għandhom juru kif it-tliet valuri ewlenin 
kollha tas-sostenibbiltà, tal-estetika u tal-inklużjoni jistgħu jiġu segwiti u kkombinati 
b’mod eżemplari fir-rigward tal-kategorija speċifika. (50 punt/100) 

b) Dimensjoni innovattiva kif imqabbla mal-kunċetti u l-prattiki mainstream 
(25 punt/100) 

c) Ir-rilevanza, il-kwalità u l-kredibbiltà tal-pjan ta’ żvilupp b’attenzjoni partikolari għall-
istadji previsti fis-sena ta’ wara l-applikazzjoni. (25 punt/100) 

Se jingħata massimu ta’ 100 punt għall-kwalità tal-proposta. Għal kull kriterju huwa 
meħtieġ punteġġ minimu ta’ 50 %. Il-proposti li jissodisfaw dawn il-limiti ta’ kwalità biss 
jistgħu jitpoġġew fuq il-lista tal-finalisti. 

Kriterji għall-aġġudikazzjoni komplementari 

Wara li titqies kif xieraq il-klassifikazzjoni tal-applikazzjonijiet abbażi tal-kriterji tal-għoti 
elenkati hawn fuq, l-għażla mill-ġurija finali se tqis il-kriterji addizzjonali li ġejjin: 

(i) id-diversità ġeografika, u  
(ii) il-bilanċ bejn l-applikazzjonijiet li jirreferu għat-trasformazzjoni fiżika tal-

ambjent mibni u tipi oħrajn ta’ trasformazzjonijiet 
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(iii) id-diversità tal-kuntesti (rurali/urbani, skala żgħira/skala akbar, eċċ.) 

Fir-rigward tad-diversità ġeografika, l-għażla finali magħmula mill-ġurija finali trid 
tiżgura li: 

• Applikazzjonijiet li joriġinaw mill-istess Stati Membri ma jiġux ippremjati fl-istess 
kategorija fi kwalunkwe qasam partikolari. 

Tħassir tal-premju 

Il-Kummissjoni tista’ tikkanċella l-konkors jew tiddeċiedi li ma tagħtix il-premju fi 

kwalunkwe waħda mill-kategoriji jew fil-kategoriji kollha, mingħajr ebda obbligu li 

tikkumpensa lill-parteċipanti, jekk: (a) ma tasal l-ebda applikazzjoni, (b) il-kumitat ta’ 

evalwazzjoni ma jkunx jista’ jsib rebbieħ f’kull kategorija u qasam, jew c) ir-rebbieħa ma 

jkunux eliġibbli jew iridu jiġu esklużi. 
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Irtirar tal-premju  

Il-Kummissjoni tista’ tirtira l-premju wara li jingħata u tirkupra l-pagamenti kollha li jkunu 
saru, jekk issib li: (a) intużat informazzjoni falza, kien hemm frodi jew korruzzjoni biex 
jintrebaħ, (b) rebbieħ ma kienx eliġibbli jew kellu jiġi eskluż, (c) rebbieħ ikun kiser b’mod 
serju l-obbligi tiegħu skont ir-regoli ta’ hawn fuq ta’ dan il-konkors. 
  

 

i L-Artikolu 136 (L_2018193EN.01000101.xml (europa.eu)) 
 
 

                                                             

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=mt

