LINJI GWIDA U REGOLAMENTI
MAĦRUĠA: JANNAR 2022

Kuntest
Il-Premju għall-Arti huwa ċ-ċelebrazzjoni tal-Kunsill Malti għall-Arti tal-kisbiet prinċipali tal-industriji
kulturali u kreattivi ta’ Malta. Kif ġie enfasizzat l-Politika Kulturali Nazzjonali 2021 avveniment
nazzjonali ta’ pro l għoli li jagħti eċċellenza lqasam talkultura u larti, lwaqt li jħeġġeġ aktar
professjonaliżmu u distinzjoni ħdan issettur. Dan ukoll huwa msejjes -ewwel mill-prinċipji gwida
tal-Kunsill Malti għall-Arti, bħalma hu stipulat -Istrateġija 2025, li hu l-promozzjoni tal-avvanz talistatus tal-artisti u tal-prattikanti kulturali u kreattivi.
L-għan ewlieni huwa, għalhekk, li jiġi rrikonoxxut u ppremjat xogħol eċċellenti u ta’ livell għoli li
jkun iddebutta matul l-istaġun tas-sena ta’ qabel u/jew wera progress sini kanti l-produzzjoni
tiegħu.
Kategoriji
Fl-2022 b’kollox hemm 10 kategoriji kompetittivi:
L-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ

Best work for young audiences

L-aqwa proġett l-komunità

Best project in the community

L-aqwa programm jew staġun artistiku

Best artistic programme or season

L-aqwa produzzjoni tas-sena

Production of the year

L-aqwa kisbiet internazzjonali

Best international achievement

L-aqwa intrapriża kreattiva

Best creative enterprise

L-artist żagħżugħ/a tas-sena

Young artist of the year

L-artist tas-sena

Artist of the year

Premju għall-innovazzjoni

Innovation award

L-għażla tal-pubbliku

Audience’s choice

Hemm ukoll tliet unuri mhux kompetittivi:
Unur għall-karriera artistika

Lifetime achievement award

Unur għall-promoturi kulturali

Honour for cultural promoters

Unur għall-wirt artistiku

Honour for artistic legacy

Il-premju tal-Ambaxxatur tal-Arti jinfetaħ għall-aġġudikazzjoni kull tliet snin.
L-Ambaxxatur tal-Arti li jmiss tal-Kunsill Malti għall-Arti se jinħatar -2024.
Skeda ta’ żmien
Il-perjodu tal-eliġibbiltà huwa bejn l-1 ta’ Ottubru 2019 u l-14 ta’ Marzu 2020 u l-1 ta’ Ottubru 2020
u t-30 ta’ Settembru 2021.
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Fil-każ ta’ kategoriji li jippremjaw proġetti u produzzjonijiet, in-nominazzjonijiet se jiġu aċċettati biss
għal dawk il-proġetti/produzzjonijiet li ddebuttaw jew tnedew l-Gżejjer Maltin jew
internazzjonalment bejn l-1 ta’ Ottubru 2019 u l-14 ta’ Marzu 2020 u l-1 ta’ Ottubru 2020 u t-30 ta ’
Settembru 2021.
Il-formoli tan-nomina għall-istaġun 2019/2020 u 2020/2021 jistgħu jiġu sottomessi sat-28 ta’ Frar
2022(sa nofsinhar). Applikazzjonijiet għall-istaġun 2019/2020 u 2020/2021 li jiġu sottomessi wara liskadenza mhux se jiġu aċċettati. In-nomini għall-istaġun 2021/2022 se jiġu aċċettati matul is-sena,
matul jew wara l-produzzjoni tagħhom.
Il-proċess tan-nomina għall-premjijiet huwa bbażat fuq sejħa miftuħa għan-nomini. In-nomini
riċevuti għall-premju tal-Għażla tal-Pubbliku se jgħaddu minn żewġ stadji; it-tqegħid fuq lista
mqassra mill-bord ta’ aġġudikazzjoni u l-votazzjoni pubblika. Il-votazzjoni pubblika se ssir minn fuq
is-sit www.premju.mt . Kull persuna se tkun tista’ tivvota darba waħda biss abbażi tan-numru talidentità tiegħu/tagħha.
Qegħdin jiġu aċċettati nomini għall-unuri. Dawn imbagħad jiġu evalwati minn bord intern.
IL-KATEGORIJI TAL-PREMJI
1. Best work for young audiences / L-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ
Dan il-premju jirrikonoxxi proġett artistiku ta’ eċċellenza maħluq speċi kament għal udjenzi
żgħażagħ. Il-premju huwa mmirat lejn produzzjonijiet li jinvolvu professjonisti kreattivi li jipproduċu
xogħlijiet artistiċi eċċellenti li huma ta’ ispirazzjoni u huma mmirati lejn tfal u żgħażagħ ta’ bejn l-età
ta’ 0 u 16-il sena.
Il-proġetti nominati jistgħu jkunu proġetti artistiċi, spettakli, kunċerti, esibizzjonijiet, lms, xogħlijiet
artistiċi interdixxiplinari u xogħlijiet awdjoviżivi maħluqa speċi kament għal udjenzi żgħar bejn l-età
ta’ 0 u 16-il sena u ppreżentati permezz ta’ preżentazzjoni pubblika u/jew -iskejjel.
Il-proġetti nominati jistgħu jkunu proġetti mmexxija minn individwi, gruppi, organizzazzjonijiet
indipendenti jew entitajiet pubbliċi.
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
-

Ix-xogħol laħaq l-ogħla livelli ta’ eċċellenza l-livelli artistiċi u tal-produzzjoni?
Ix-xogħol nominat ntlaqa’ b’mod pożittiv f’ammonti sini kanti?
Ix-xogħol propost kien xieraq għall-udjenza l-mira?
Jekk rilevanti, ix-xogħol ippropona kollaborazzjonijiet importanti u sini kanti ma’ artisti,
entitajiet u/jew imsieħba oħra?
Ix-xogħol propost ikkontribwixxa għall-iżvilupp tal-arti għal udjenzi żgħażagħ?
Ix-xogħol ikkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għallArti?
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2. Best project in the community / L-aqwa proġett l-komunità
Dan il-premju huwa mfassal biex jinkoraġġixxi, jonora u jippromwovi l-eċċellenza proġetti artistiċi
mal-komunitajiet. Il-premju jiffoka b’mod partikolari fuq impenn soċjali eċċellenti mmexxi mill-arti,
fuq skambju soċjali u kulturali, fuq l-inklussività u fuq proċess kreattiv parteċipattiv.
Il-proġetti proposti jistgħu jkunu proġetti artistiċi, spettakli, kunċerti, esibizzjonijiet, lms, xogħlijiet
artistiċi interdixxiplinari u xogħlijiet awdjoviżivi maħluqa speċi kament mal-komunità u għaliha.
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
-

Ix-xogħol laħaq l-ogħla livelli ta’ eċċellenza l-livelli artistiċi u tal-produzzjoni?
Ix-xogħol nominat ntlaqa’ b’mod pożittiv f’ammonti sini kanti?
Ix-xogħol propost kien rilevanti għall-udjenza l-mira?
Ix-xogħol ippropona kollaborazzjonijiet rilevanti u sini kanti bejn artisti differenti kif ukoll
mal-komunità?
Ix-xogħol ħalla impatt l-livell tal-komunità lokali?
Ix-xogħol propost ikkontribwixxa għall-iżvilupp tal-komunità impenjata?
Ix-xogħol ikkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għallArti?
3. Best artistic programme or season / L-aqwa programm jew staġun artistiku

Dan il-premju jirrikonoxxi l-aħjar programm artistiku ppreżentat matul is-sena f’termini tal-kwalità
tax-xogħol propost, l-impatt tiegħu fuq is-settur tal-arti, fuq livell nazzjonali, u t-tifħir kritiku ġenerali
li rċieva.
Il-programmi nominati jistgħu jkunu festivals, programmi artistiċi relatati ma’ postijiet speċi ċi jew
programmi proposti minn organizzazzjonijiet kulturali pubbliċi jew entitajiet, NGOs kulturali,
kumpaniji u/jew kollettivi organizzati bejn l-1 ta’ Ottubru 2019 u l-14 ta’ Marzu 2020 u l-1 ta’ Ottubru
2020 u t-30 ta’ Settembru 2021.
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
-

Ix-xogħol laħaq l-ogħla livelli ta’ eċċellenza l-livelli artistiċi u tal-produzzjoni?
Il-programm nominat ntlaqa’ b’mod pożittiv f’ammonti sini kanti?
Il-programm nominat ġibed l-attenzjoni tal-udjenzi li raw ix-xogħlijiet proposti?
Jekk rilevanti, ix-xogħol ippropona kollaborazzjonijiet rilevanti u sini kanti ma’ artisti,
entitajiet u/jew imsieħba oħra?
Il-programm ħalla impatt fuq l-ekoloġija kreattiva nazzjonali?
Il-programm ikkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti
għall-Arti?
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Dan il-premju jirrikonoxxi l-aħjar produzzjoni artistika ppreżentata matul is-sena f’termini tal-kwalità
tax-xogħol, l-impatt tiegħu fuq is-settur tal-arti kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll, jekk rilevanti, fuq
livell internazzjonali kif ukoll it-tifħir kritiku ġenerali li rċieva.
Il-proġetti proposti jistgħu jkunu proġetti artistiċi, spettakli, kunċerti, esibizzjonijiet, lms, xogħlijiet
artistiċi interdixxiplinari u xogħlijiet awdjoviżivi ppreżentati permezz ta’ kwalunkwe forma ta’
preżentazzjoni pubblika.
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
Ix-xogħol laħaq l-ogħla livelli ta’ eċċellenza l-livelli artistiċi u tal-produzzjoni?
Ix-xogħol nominat ntlaqa’ b’mod pożittiv f’ammonti sini kanti?
Jekk rilevanti, ix-xogħol ippropona kollaborazzjonijiet rilevanti u sini kanti ma’ artisti,
entitajiet u/jew imsieħba oħra?
Ix-xogħol nominat ipprovda opportunitajiet għall-iżvilupp artistiku lill-artisti u l-kollaboraturi
involuti?
Ix-xogħol ħalla impatt fuq l-ekoloġija kreattiva nazzjonali?
Ix-xogħol ikkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għallArti?

-

5. Best creative enterprise/L-aqwa intrapriża kreattiva
Dan il-premju j ttex li jirrikonoxxi l-intrapriża kreattiva li kisbet prestazzjoni eċċellenti f’numru ta’
oqsma bħas-sostenibbiltà, it-tkabbir ekonomiku, il-ħolqien tal-impjiegi, il-kollaborazzjoni ma’
intrapriżi f’setturi oħra, l-aċċess għal swieq nazzjonali u internazzjonali ġodda, id-diversi kazzjoni
tal-output kreattiv tagħha u l-iżvilupp ta’ prodott jew servizz kreattiv innovattiv.
Kumpaniji rreġistrati bbażati l-Gżejjer Maltin biss jistgħu jiġu nnominati.
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
In-negozju wera sinjali ta’ sostenibbiltà l-forma ta’ reżiljenza matul iż-żmien f’termini ta’ riskji
nanzjarji, soċjali u ambjentali, obbligi u opportunitajiet?
In-negozju ħoloq valur ekonomiku u kkontribwixxa għal ekosistemi b’saħħithom?
In-negozju wassal għal tkabbir ekonomiku u għal żieda -impjiegi?
In-negozju kkollabora ma intrapriżi oħra kemm s-settur kreattiv u kulturali kif ukoll f’setturi
industrijali u ekonomiċi oħra?
In-negozju wettaq riċerka u żviluppa prodotti jew servizzi kreattivi innovattivi ġodda li
kellhom l-għan li jżidu s-sehem attwali mis-suq?
In-negozju għamel ipprova jidħol swieq ġodda?
In-negozju ddiversi ka l-prodott jew is-servizz tiegħu bl-għan li jżid is-sehem mis-suq jew
iservi/jaċċessa industrija jew suq li bħalissa mhuwiex h billi akkwista ħiliet u għar en ġodda
-iżvilupp tal-prodott/servizz kif ukoll b’għar en ġdid dwar l-imġiba tas-suq?
In-negozju kkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għallArti?
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4. Production of the year / L-aqwa produzzjoni tas-sena

Dan il-premju jiċċelebra xogħol eċċellenti minn artisti Maltin jew ibbażati f’Malta li wrew sforz
straordinarju billi s daw il-limiti u bnew relazzjonijiet internazzjonali ġodda. Dan il-premju għandu lgħan li jirrikonoxxi artist/i li, irrispettivament mill-bosta ostakli, irnexxielhom jagħmlu ħoss -isfera
internazzjonali u kisbu suċċess internazzjonali matul din l-aħħar sena.
Il-proġetti proposti jistgħu jkunu proġetti artistiċi, spettakli/kunċerti/esibizzjonijiet ta’ darba, tours,
lms, xogħlijiet artistiċi interdixxiplinarji, proġetti ta’ kollaborazzjoni internazzjonali u xogħlijiet
awdjoviżivi ppreżentati permezz ta’ kwalunkwe forma ta’ preżentazzjoni pubblika fuq livell
internazzjonali matul il-perjodu eliġibbli.
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
Ix-xogħol propost laħaq l-ogħla livelli ta’ eċċellenza l-livelli artistiċi u tal-produzzjoni?
Ix-xogħol kiseb rikonoxximent kritiku sini kanti internazzjonalment u kellu impatt importanti
fuq l-arti permezz tal-preżentazzjoni pubblika?
Ix-xogħol kien jinvolvi kollaborazzjoni ma’ artisti/pjattaformi internazzjonali oħra li saħħet irrelazzjonijiet internazzjonali?
L-artist/i li mexxew ix-xogħol urew innovazzjoni u viżjoni u rnexxielhom jidħlu swieq
internazzjonali ġodda?
Ix-xogħol ikkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għall
Arti?

-

7. Young artist of the year / L-artist żagħżugħ/a tas-sena
Il-premju tal-artist żagħżugħ/a tas-sena jirrikonoxxi l-prattikant/a żagħżugħ/a l-aktar eċċellenti li lformazzjoni artistika, il-kisbiet u l-impenn tiegħu/tagħha jkunu wasslu biex din il-persuna tispikka
matul is-sena.
Din il-kategorija tista’ tqis individwi jew grupp. Fil-każ ta’s ottomissjonijiet ta’ gruppi, il-maġġoranza
tal-artisti jrid ikollhom bejn 13-il sena u 30 sena.
Il-grupp ta’ età eliġibbli għal dan il-premju huwa ta’ 13 – 30 sena (sa tmiem is-sena 2021).
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
L-artist żagħżugħ ipproduċa xogħol ta ’eċċellenza li ntlaqa’ b’mod pożittiv f’ammonti
sini kanti -aħħar sena?
L-artist żagħżugħ juri li għandu viżjoni artistika ċara u l-potenzjal għal eċċellenza kontinwa?
L-artist żagħżugħ ġibed l-attenzjoni tal-udjenzi li raw ix-xogħol tiegħu?
L-artist żagħżugħ wera l-kapaċità li jkun ispirazzjoni u mudell għal artisti oħra?
L-artist ikkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għallArti?
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6. Best international achievement / L-aqwa kisbiet internazzjonali

8. Artist of the year/L-artist tas-sena
Dan il-premju jirrikonoxxi l-aktar artist eċċellenti abbażi tal-kwalità tax-xogħol f’termini ta’
preżentazzjoni u eżekuzzjoni, impatt fuq is-settur tal-arti u tifħir kritiku ġenerali. Il-premju
jirrikonoxxi lill-artist, li permezz tax-xogħol tiegħu, s da l-limiti artistiċi u kkontribwixxa biex imexxi ’l
quddiem l-arti l-Gżejjer Maltin kwalunkwe forma ta’ arti s-sena li għaddiet.
Din il-kategorija tista’ tqis individwi jew kollettivi indipendenti. L-entitajiet pubbliċi mhumiex
eliġibbli għal nomina għal dan il-premju.
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
L-artist ipproduċa xogħol ta ’eċċellenza li ntlaqa’ b’mod pożittiv f’ammonti sini kanti -aħħar
sena?
L-artist ġibed l-attenzjoni tal-udjenzi li raw ix-xogħol tiegħu?
L-artist ikkollabora ma’ artisti oħra minn ġeneri jew forom ta’ arti oħra biex joħloq xogħol
ġdid li ġie kkunsidrat bħala suċċess kemm jekk l-għanijiet tiegħu kienu għal skop ta’ riċerka
kif ukoll bħala prodott nali?
L-artist ħalla impatt sini kanti fuq il-komunità tal-arti nazzjonali?
L-artist ikkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għallArti?

-

-

9. Innovation award/Premju għall-Innovazzjoni
Dan il-premju jirrikonoxxi l-aktar proġett artistiku innovattiv tas-sena abbażi tal-metodoloġija tarriċerka, l-implimentazzjoni, il-wiri u r-rappreżentazzjoni. Il-premju jirrikonoxxi proġetti li permezz talużu ta’ kunċetti u prattika innovattivi s daw il-limiti artistiċi u taw kontribut biex imexxu ’l quddiem larti.
Il-proġetti proposti jistgħu jkunu proġetti artistiċi, spettakli, kunċerti, esibizzjonijiet, lms, xogħlijiet
artistiċi interdixxiplinari u xogħlijiet awdjoviżivi.
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
Ix-xogħol ippropona approċċ innovattiv l-metodoloġija permezz tar-riċerka, l-iżvilupp u limplimentazzjoni tal-proġett?
Permezz tal-proġett l-artist jew l-artisti esperimentaw bl-approprjazzjoni ta’ midja u
teknoloġiji ġodda -arti?
Il-proġett serva bħala katalizzatur li wassal għal proċessi u produzzjonijiet innovattivi -arti?
Il-proġett ippermetta l-istabbiliment ta’ networks u alleanzi ġodda bejn aġenti kreattivi u
soċjali differenti?
Ix-xogħol ikkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għallArti?

-
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10. Audience’s choice/ L-għażla tal-pubbliku
Dan il-premju jirrikonoxxi l-produzzjoni artistika l-aktar eċċellenti tas-sena skont l-opinjoni u lesperjenza tal-udjenza. Il-pubbliku huwa mistieden jinnomina lill-produzzjoni li jqis bħala l-aktar
waħda li ħaqqha f’termini ta’ kwalità, impatt u esperjenza pożittiva.
Wara n-nomina, il-proġetti jgħaddu minn żewġ stadji:
L-ewwel stadju: it-tqegħid fuq lista mqassra minn bord tal-aġġudikazzjoni professjonali. Fil-lejla
tan-nominati, se jitħabbru t-tliet proġetti magħżula u dawn jgħaddu għat-tieni stadju.
It-tieni stadju: il-votazzjoni mill-pubbliku, permezz tal-votazzjoni online. Il-votazzjoni pubblika se ssir
minn fuq is-sit www.premju.mt . Kull persuna se tkun tista’ tivvota darba waħda biss abbażi tannumru tal-identità tiegħu/tagħha.
Biex jippreżenta każ sod għal dan il-premju, in-nominatur jeħtieġ li jikkunsidra u jwieġeb ilmistoqsijiet li ġejjin:
-

Ix-xogħol laħaq l-ogħla livelli ta’ eċċellenza l-livelli artistiċi u tal-produzzjoni?
Ix-xogħol ippropona kunċett artistiku innovattiv?
Ix-xogħol nominat ntlaqa’ b’mod pożittiv f’ammonti sini kanti?
Jekk rilevanti, ix-xogħol ippropona kollaborazzjonijiet sini kanti ma’ artisti, entitajiet u/jew
imsieħba oħra?
Ix-xogħol ġibed l-attenzjoni tal-udjenza l-mira?
L-artist jew ix-xogħol ħallew impatt fuq l-ekoloġija kreattiva nazzjonali jew tal-komunità lokali?
Ix-xogħol ikkontribwixxa b’xi mod għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-Kunsill Malti għallArti?

IL-KATEGORIJI TAL-UNURI
1. Lifetime achievement Award / Unur għall-karriera artistika
Dan il-premju jirrikonoxxi individwu li, matul ħajtu, ta kontributi kreattivi sini kanti għas-settur
kulturali u kreattiv ta’ Malta.
Il-pubbliku huwa mistieden jinnomina lil min jemmen li huwa l-artist li ħaqqu l-aktar f’termini talkriterji tal-premju t’hawn taħt. Ladarba jiġu nnominati, il-kandidati nominati se jiġu evalwati millbord tal-aġġudikazzjoni. Il-bord jirriżerva d-dritt li jinnomina rebbieħ f’każ li l-ebda mill-kandidati
nominati ma jissodisfa l-kriterji tan-nomina.
Individwi biss jistgħu jiġu nnominati għall-premju.
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2. Honour for cultural promoters / Unur għall-promoturi kulturali
Dan il-premju jirrikonoxxi individwi, gruppi jew organizzazzjonijiet li ħallew impatt sini kanti fuq issettur kreattiv lokali u/jew internazzjonali. Dawk li se jingħataw il-premju huma dawk li l-kapaċità
personali jew professjonali tagħhom wasslu għal, in uwenzaw, if nanzjaw u kellhom impatt pożittiv
fuq l-ekoloġija kreattiva nazzjonali u/jew internazzjonali.
3. Honour for artistic legacy / Unur għall-wirt artistiku
Dan il-premju jirrikonoxxi individwi, gruppi jew organizzazzjonijiet li permezz tal-attivitajiet
tagħhom jippromwovu s-settur kulturali ta’ Malta. Dawk li jingħataw il-premju huma individwi jew
organizzazzjonijiet li jippromwovu valuri soċjali, tradizzjonijiet, drawwiet, prattiċi u estetika
tradizzjonali li jenfasizzaw il-kultura Maltija u jżommu t-tradizzjoni proprju l-qalba tal-attività
tagħhom.
Nomini
Hemm formola online għan-nomina fuq www.premju.mt
Imla l-formola online; in-nomini għall-istaġun 2019/2020 u 2020/2021 se jiġu aċċettati sat-Tnejn, 28
ta’ Frar 2022 f’nofsinhar. Formoli mibgħuta wara l-iskadenza għall-Premju għall-Arti 2022 mhux se
jiġu kkunsidrati. In-nomini għall-istaġun 2021/2022 se jiġu aċċettati matul is-sena.
Ladarba jiġu sottomessi, it-tim tal-Premju għall-Arti se jipproċessa l-applikazzjonijiet u jikkuntattja
lill-artist jew produttur tax-xogħol nominat; in-nominati mbagħad jistgħu jirrifjutaw jew jaċċettaw innomina tagħhom. Sabiex jaċċettaw in-nomina tagħhom, dawk nominati jridu jimxu malistruzzjonijiet li jirċievu permezz ta’ email, biex jissottomettu l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni
mitluba permezz ta’ formola, ż-żmien stipulat u rikjest (eżempju ta’ din il-formola tinstab
f’Appendiċi A).
In-nomini jistgħu jiġu sottomessi minn individwi, organizzazzjonijiet u entitajiet pubbliċi u/jew
privati Maltin jew ibbażati f’Malta, skont il-kategorija. Nomini mill-kandidat stess huma aċċettati
wkoll. Il-kandidati nominati kollha għandhom ikunu individwi, organizzazzjonijiet u entitajiet
pubbliċi u/jew privati Maltin jew ibbażati f’Malta. Fil-każ ta’ gruppi jew kollettivi, dawn iridu jkunu
primarjament ibbażati u joperaw mill-Gżejjer Maltin.
Fil-każ tal-kategoriji kompetittivi 1, 2, 3, 4, 6, 9 u 10 ix-xogħol propost jista’ jkun oriġinali jew adattat.
Għal xogħlijiet li huma bbażati fuq jew adattati minn xogħlijiet eżistenti parzjalment jew
kompletament, id-dokumentazzjoni rilevanti tal-liċenzjar u l-awtorizzazzjoni jeħtieġ li tiġi
ppreżentata imkien mal-formola tan-nomina.
Il-membri tat-tim tal-organizzazzjoni tal-Premju għall-Arti ma jistgħux jinnominaw kandidati u/jew
lilhom infushom għall-premji. Membri tal-bord li jinnominaw kandidat u/jew lilhom infushom għallpremji ma jistgħux iservu fuq il-bord tal-aġġudikazzjoni ta’ dak il-premju.
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Fil-każ tal-unuri l-ġurija tirriżerva d-dritt li tinnomina individwi, jekk in-nomini riċevuti ma
jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-kategorija.
Kwalunkwe mistoqsija dwar il-proċess ta’ nomina u/jew il-Premji għandha tintbagħat lil
awards@artscouncilmalta.mt .
Il-proċess tal-għażla
Il-formoli sottomessi minn dawk nominati jiġu evalwati skont il-kriterji u l-mistoqsijiet stabbiliti, kif
spjegat hawn fuq.
Il-formoli sottomessi eliġibbli se jiġu evalwati minn Ġurija magħmula minn evalwaturi esterni u
rappreżentanti tal-Kunsill Malti għall-Arti. Il-membri tal-Ġurija se jintgħażlu fuq il-bażi tal-esperjenza
professjonali tagħhom relatata mal-kategoriji u l-forom tal-arti speċi ċi. Il-membri tal-Ġurija jistgħu
jevalwaw aktar minn kategorija waħda. Fil-każ tat-tliet unuri l-Ġurija se tkun magħmula minn
rappreżentanti tal-Kunsill Malti għall-Arti.
Is-sottomissjonijiet kollha se jingħataw marka mill-Ġurija. Sabiex tikkwali ka għal premju, issottomissjoni trid tikseb mill-inqas 60 marka. Fil-każ ta’ nomina waħda għal kategorija partikolari, issottomissjoni xorta trid tikseb il-marka minima sabiex tikkwali ka għall-premju. Fil-każ li jkun hemm
formola sottomessa waħda biss minn dik il-kategorija speċi ka li tikseb il-marka minima ta’ 60, dik
is-sottomissjoni tirbaħ il-kategorija awtomatikament.
F’każ li żewġ sottomissjonijiet jew aktar jispiċċaw indaqs u dan ikun jista’ jkollu impatt fuq l-ordni talklassi ka tal-kandidati nominati -istadju tal-evalwazzjoni, l-evalwaturi jiġu mistiedna jerġgħu
jevalwaw is-sottomissjonijiet u tiġi stabbilita ordni tal-klassi ka oħra aġġornata. Dan il-proċess jista’
jiġi ripetut sakemm tiġi stabbilita lista mqassra ċara.
L-ogħla tliet sottomissjonijiet l-klassi ka l-kategoriji 1 sa 10 se jitħabbru online. F’każ li jkun
hemm nominat wieħed biss f’kategorija speċi ka, dak in-nominat ma jitħabbarx dakinhar, iżda
jitħabbar direttament waqt iċ-ċerimonja tal-premjazzjoni. In-nominazzjonijiet għall-kategoriji talUnuri ma jitħabbrux online, imma jitħabbru direttament waqt iċ-ċerimonja tal-premjazzjoni.
In-nomina bl-ogħla marka f’kull kategorija mbagħad tiġi mħabbra bħala r-rebbieħa waqt iċĊerimonja tal-Premji.
Mhi se tinħareġ l-ebda informazzjoni dwar il-proċess tal-għażla qabel in-noti ka uf ċjali tar-riżultati.
Kwalunkwe forma ta’ solleċitazzjoni tiskwali ka nomina awtomatikament.
L-informazzjoni kollha li jirċievu l-Kunsill Malti għall-Arti, kwalunkwe koordinatur maħtur u l-Ġurija se
titqies kun denzjali, kemm waqt kif ukoll wara l-proċess tal-evalwazzjoni.
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Fiċ-Ċerimonja tal-Premji, ir-rebbieħa se jiġu ppreżentati b’trofew prestiġjuż tal-Kunsill Malti għallArti maħluq u żviluppat mill-artist Kane Calì.
Ilmenti
L-ilmenti kollha jiġu ttrattati b’mod kun denzjali.
In-nominaturi jew in-nominati jistgħu jagħmlu lment rigward anomaliji u irregolaritajiet lproċedura waqt il-proċess tas-sottomissjoni u tal-evalwazzjoni f’termini tal-proċeduri stipulati
f’dawn il-Linji Gwida u Regolamenti. Ma jistgħux isiru lmenti dwar:
Il-politiki u l-proċeduri tal-Kunsill Malti għall-Arti jew tal-Gvern ta’ Malta
Il-merti tan-nomina f’termini tal-kriterji stipulati f’dawn il-Linji Gwida u Regolamenti.
In-nominaturi jew in-nominati biss jistgħu jressqu lmenti rigward in-nomina.
It-tressiq ta’ lment
L-ilmenti għandhom isiru bil-miktub u għandhom ikunu kemm jista’ jkun ċari. L-ilment għandu
jiddikjara l-bażi u r-raġunijiet għall-ilment, jipprovdi spjegazzjoni dettaljata u ġusti kazzjoni
sostnuta minn dokumentazzjoni jew testimonjanzi relevanti dwar għaliex min qed jilmenta
jikkunsidra li twettqu irregolaritajiet l-proċedura/i stipulata/i f’dawn il-Linji Gwida u Regolamenti
jew f’regoli u regolamenti ta’ governanza tajba standard li jirregolaw is-settur pubbliku. Id-deċiżjoni
tmiem il-proċess tal-ilment hija nali. L-ilmenti għandhom isiru lid-Direttur għall-Istrateġija u lFinanzjament tal-Kunsill Malti għall-Arti żmien ħamest (5) ijiem tax-xogħol mill-wasla tad-deċiżjoni.
Normalment tirċievi tweġiba għall-ilment tiegħek żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol.
F’każ li ma tkunx sodisfatt bit-tweġiba, il-Kunsill Malti għall-Arti jifforma Bord li jiddiksuti l-ilment
tiegħek f’aktar dettall. Jekk tagħmel użu mill-proċedura tal-ilmenti tagħna, inti taċċetta li nistgħu
nużaw informazzjoni dwar in-nomina jew is-sottomissjoni tiegħek biex nindirizzaw l-ilment. Iddeċiżjoni tal-Bord hija nali.
Ikkuntattjana
Għal aktar informazzjoni, tista’ ċċemplilna fuq +356 2334 7201/02 jew tibgħatilna email fuq
awards@artscouncil.mt .
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It-trofew

Appendiċi A (eżempju tal-formola sottomessa minn dawk nominati)

Dokumentazzjoni mitluba min-NOMINATI

Nominat: ____________________________________
(Fil-każ ta’ produzzjonijiet dan għandu jkun id-detentur/i tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali)
Email: ____________________________________
Mowbajl: _____________________________________
Deskrizzjoni qasira tal-produzzjoni, proġett jew staġun nominat:

(Fil-każ ta’ nomini għall-Artist tas-Sena jew l-Artist Żagħżugħ/a tas-Sena, jekk jogħġbok ehmeż bijogra ja qasira)

Raġunijiet għaliex għandek titqies għal dan il-premju:
(Jekk jogħġbok ikkunsidra l-mistoqsijiet imniżżlin taħt il-kategorija l-Linji Gwida u Regolamenti)

Links rilevanti għal dokumentazzjoni awdjoviżiva, siti elettroniċi u kull riżorsa oħra li tiffoka fuq lartist, il-proġett, il-produzzjoni jew l-istaġun nominat. Tista’ tinkludi wkoll feedback kritiku u
reċensjonijiet:
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