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STQARRIJA MILL-MINISTERU GĦAL GĦAWDEX U MIS-SEGRETARJAT
PARLAMENTARI GĦALL-FONDI EWROPEJ U DJALOGU SOĊJALI
Żewġ sessjonijiet t’informazzjoni biex il-Fondi Ewropej ikunu aktar aċċessibli għall-Għawdxin:
Il-kunsilli, entitajiet u intrapriżi imħeġġa jużaw il-Fondi Ewropej
Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana indirizzat seminar li ttella’ Għawdex mill-MEUSEC blisem ‘EU Funds: The Gozitan Experience’. Waqt l-indirizz tagħha, il-Ministru Caruana elenkat għadd
ta’ proġetti li ser jiġu implimentati f’Għawdex bl-għajnuna ta’ Fondi Ewropej. Fost dawn il-proġetti
nsibu r-restawr tal-mitħna tax-Xewkija, multi-sport outdoor facility li ser ikopri kilometru sħiħ u li
ser tkun f’Ulysses Crove fix-Xewkija, kif ukoll r-retrofitting taċ-Ċentru Amministrattiv fir-Rabat
Għawdex. Qalet ukoll li l-Ministeru għal Għawdex ser jissottometti applikazzjonijiet oħra għallproġetti ġodda. Il-Ministru għal Għawdex qalet kif diġà bdew id-diskussjonijiet mas-Segretarju
Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali Aaron Farruġia biex jitħejja pjan konkret biex
Għawdex jibbenefika kemm jista’ mis-sejħa li jmiss ta’ Fondi Ewropej li se jkopru bejn is-sena 2021
u l-2027.
Il-Ministru Caruana indirizzat laqgħa oħra li tikkonċerna l-programm Erasmus + Sports għallgħaqdiet sportivi. F’din il-laqgħa l-Ministru, filwaqt li nkoraġġiet lil għaqdiet biex jipparteċipaw u
japplikaw għal Fondi Ewropej, spjegat ukoll il-ħidma tal-Ministeru għal Għawdex biex ikomplu
jitjiebu l-faċilitajiet sportivi f’Għawdex.
Waqt is-sessjoni organizzata mill-MEUSAC, is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia spjega li lMEUSAC għen ’il fuq minn 70 organizzazzjoni f’Għawdex mill-2008 lil hawn sabiex kunsilli lokali,
każini tal-baned, clubs tal-isport, għaqdiet volontarji fil-qasam tas-saħħa, l-edukazzjoni u anke tiftix
u salvataġġ, fost l-oħrajn, jibbenefikaw ’il fuq minn €6.2 miljun. Huwa kkonkluda billi qal li dan ser
jibqa’ jsir u ħeġġeġ lil dawk preżenti biex javviċinaw lill-MEUSAC biex ikunu jistgħu jingħataw
għajnuna meta tapplikaw għall-fondi.
Huwa qal li fejn fil-passat min ried il-fondi kien ikun hu li jfittex l-għajnuna, illum is-sitwazzjoni
tinsab bil-kontra. “Ser inkunu aħna li nfittxu lil min huwa interessat japplika għal aktar fondi, biex
inkunu ċerti li nassorbu l-massimu li nistgħu nassorbu f’fondi diretti.”
Waqt id-diskors tiegħu f’sessjoni oħra t’informazzjoni organizzata mill-EUPA li ffukat fuq ilProgramm Erasmus+ Sports, is-Segretarju Parlamentari qal li fl-2013 il-Kummissjoni iddeċidiet li fl2013 flimkien mat-temi tradizzjoni tal-edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ jiġi introdott għall-ewwel
darba l-isports. Is-Segretarju Parlamentari saħaq li l-programm speċifiku tal-Erasmus+ Sports għandu
iżjed minn €265 miljun iddedikati għalih sal-2023.
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Dr Aaron Farrugia spjega kif taħt l-Erasmus+ Sports l-għanijiet li wieħed irid jilħaq fil-proġett huma:
-

li tiżdied il-parteċipazzjoni fl-isport u l-attivita fiżika;
il-ġlieda kontra doping;
il-ġlieda kontra match fixing programmi ta’ prevenzjoni kontra l-vjolenza;
li jiġu miġġielda ir-razziżmu u l-intolleranza fl-isports;
governanza tajba fl-isports u dual careers għall-atleti;
promozzjoni ta’ inklużjoni soċjali, opportunitajiet ugwali u attivitajiet volontarji fl-isports.

Farrugia inkoraġġixxa lil dawk preżenti japplikaw għall-fondi u biex jersqu lejn il-MEUSAC biex
jingħataw għajnuna għall-formulazzjoni tal-proġett tagħhom. Huwa ikkonkluda billi qal li bħalissa
huwa ż-żmien tal-opportunitajiet u li l-għaqdiet sportivi huma prijorità kemm fuq livell lokali u anke
fuq livell Ewropew.
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