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Għeżiez qarrejja,
F’din id-disa’ edizzjoni tal- NRN Malta qegħdin
inwasslulkom l-iktar avvenimenti u aħbarijiet ewlenin
u reċenti fl-oqsma rurali. Fost dawn l-avvenimenti
ta’ min isemmi li l-Awtorità ta’ Tmexxjia għall-Fondi
Rurali Ewropej issa tinsab fi ħdan il-Ministeru għallAffarijiet Ewropej u l-Implementazzjoni tal-Manifest
Elettorali. Barra minn hekk f’din l-edizzjoni se nsibu
informazzjoni dwar it-tnedija tar-riforma tal-Politika
Agrikola Komuni, it-tnedija ta’ reġim ta’ prodotti talikel lokali ta’ kwalità u bosta artikli oħra interessanti.
Minkejja d-daqs ta’ Malta jew forsi propju minħabba
d-daqs ta’ pajjiżna, hawn ħafna li wieħed jista’ jiskopri
u japprezza dwar l-agrikoltura u l-komunitajiet rurali
lokali u aħna tal-NRN nittamaw li jkollna rwol f’dan.
Qegħdin
naħdmu
wkoll
biex
inkattru
l-kommunikazzjoni bejn il-partijiet interessati kollha
kif ukoll biex nintroduċu l-għodda u l-entitajiet fuq
bażi lokali u Ewropea li jistgħu jgħinuhom f’dan ilproċess.
NRNM Tim
rdd.meaim@gov.mt
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L-Investiment fil-Komunitajiet Rurali,
fl-Ambjent u fil-Kwalità tal-Ħajja
F’April 2014, l-Awtorità ta’ Tmexxjia għallFond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
ġiet integrata fi ħdan il-Ministeru għallAffarijiet Ewropej u l-Implementazzjoni talManifest Elettorali sabiex tissaħħaħ u titjieb
l-amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-fondi Ewropej.
Din id-deċiżjoni seħħet minħabba l-bżonn li
jinħolqu sinerġiji aħjar u iktar b’saħħithom fuq
bażi nazzjonali filwaqt illi jkun hemm użu iktar
effiċjenti u effettiv tal-programmi ta’ fondi
Ewropej li Malta qiegħda tibbenefika minnhom.
L-ammont ta’ 138 miljun Ewro ġie nnegozjat
b’suċċess taħt il-PAK il-ġdida; minn dan ilpakket 132 miljun Ewro se jkunu s-sehem taliżvilupp rurali. Se tingħata attenzjoni kbira
sabiex il-Programm tal-Iżvilupp Rurali 20142020 jindirizza sew il-bżonnijiet speċifiċi
tat-territorji rurali u l-komunitajiet Maltin u
Għawdxin. Dan għaliex nemmnu li għandna
nħarsu l-ambjent u l-kampanja, nivvalorizzaw
l-agrikoltura u l-biedja, nagħtu s-sostenn għal
approċċi bbażati lokalment bħal LEADER u li
għandna ntejbu l-kwalità tal-ħajja u l-iżvilupp
tal-ekonomija rurali.

F’dan
il-programm
ser
jkunu
jistgħu
jibbenefikaw mill-għajnuna medda kbira ta’
partijiet interessati li tista’ tkopri diversi proposti
bħal pereżempju taħriġ, immodernizzar talirziezet, inizjattivi ta’ riċerka u innovazzjoni,
investiment f’kapital soċjali, il-preservazzjoni
tal-wirt rurali u kulturali u d-diversifikazzjoni
tal-prodotti u s-servizzi rurali fost oħrajn. IlBdiewa, l-Agriproċessuri, il-Kunsilli Lokali,
l-NGOs, il-Gruppi tal-Azzjoni Lokali, l-SMEs u
dawk kollha li għandhom proposti għal proġetti
innovattivi fis-settur rurali jistgħu jibbenefikaw
minn dan il-programm.
Għaldaqstant inħeġġu lil dawk kollha li
għandhom ideat u proposti sabiex jfittxu
l-assistenza dwar kif jistgħu jagħmlu l-aħjar
użu minn dawn il-fondi biex b’hekk niżguraw
li ż-żoni rurali jiġu ppreżervati u żviluppati bliktar mod sostennibli possibbli.
On. Dr Ian Borg
Segretarju Parlamentari għall-Presidenza talUE 2017 u l-Fondi Ewropej

netwerk rurali nazzjonali malta NEWSLETTER | 3

Tnedija tal-PAK il-Ġdida
Fil-25 ta’ Frar 2014, saret preżentazzjoni dwar
il-PAK il-ġdida lill-partijiet interessati mirRappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta
f’Dar L-Ewropa, il-Belt. Dr Leonard Mizzi mid-DG
Agri flimkien mall-kollegi tiegħu, Peggy Dieryckx
Visschers u Roland Feral għamlu preżentazzjoni
dwar ir-riforma tal-PAK quddiem udjenza ta’
madwar 60 parteċipant, fosthom rappreżentanti
mill-koperattivi
agrikoli
ewlenin,
bdiewa,
agriproċessuri, produtturi u raħħala, uffiċjali millMinisteri kif ukoll akkademiċi.

maġġoranza tal-miri essenzjali u l-approċċi
proposti mill-Kummissjoni għalkemm b’baġit
anqas minn dak propost inizjalment. Is-sehem
tal-PAK għadu jikkostitwixxi 37.8% tal-baġit talUE għall-perijodu tal-2014-2020 u dan juri b’mod
ċar is-sostenn qawwi u kontinwu għall-politika
agrikola ambizzjuża. Dr Mizzi tkellem ukoll dwar ilmiri u l-isfidi tal-politika l-ġdida u fl-aħħar tkellem
fuq il-kwistjonijiet ewlenin li Malta taffaċċja filPAK filwaqt illi spjega l-istat tan-negozjati mallAwtoritajiet Maltin.

Dr Mizzi tkellem dwar il-proċess li wassal għarriforma tal-PAK. Dan il-proċess beda b’dibattitu
pubbliku fl-2010 u wassal għal proposti leġislativi
għall-ewwel reviżjoni sħiħa tal-Politika Agrikola
Komuni. F’Ġunju tal-2013, wara tliet snin ta’
diskussjonijiet u negozjati intensivi, il-Parlament
Ewropew, il-Kummissjoni u l-Kunsill waslu għal
ftehim politiku. Il-PAK
2014-2020 żamm il-

L-uffiċjal tal-Kummissjoni Roland Feral tkellem
dwar it-tfassil tal-pagamenti diretti fil-PAK il-ġdida.
L-iskop tal-iżviluppi ġodda li saru fil-pagamenti
diretti hu li jsir tqassim iktar ġust u l-għajnuna tkun
iktar immirata filwaqt illi tittejjeb il-prestazzjoni
ambjentali komplessiva tal-PAK. L-uffiċjal talKummissjoni, Peggy Dieryckxvisschers, tkelmet
dwar il-qafas il-ġdid tal-politika tal-iżvilupp rurali.
Hekk kif sar qabel, dan il-qafas ser jiġi implimentat
mill-programmi tal-iżvilupp rurali li jistabbilixxu
l-azzjonijiet li għandhom jitwettqu u l-fondi
allokati għalihom għal perijodu ta’ seba’ snin. Din
ir-riforma għandha wkoll l-iskop li ttejjeb il-politika
tal-PAK permezz ta’ tisħih kemm tal-approċċ
strateġiku tagħha kif ukoll tal-objettivi komuni u
l-interazzjoni bejn iż-żewġ pilastri sabiex iwasslu
għal politika tal-iżvilupp rurali iktar effettiva.
Wara l-preżentazzjoni kien hemm dibattitu bejn
l-Uffiċjali tal-Kummissjoni u l-parteċipanti dwar
temi differenti, fosthom: il-bdiewa żgħażagħ,

Rappreżentanza tal-Kummissjoni tal-UE f’Malta

l-isfidi li tiffaċċja l-agrikoltura Maltija, il-bżonn talinnovazzjoni u r-riċerka, u l-attenzjoni mill-ġdid
fuq prodotti ta’ kwalità.
ec.europa.eu
www.facebook.com/EuropeanCommission
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Marco Dimech

It-twaqqif ta’ Reġim ta’ Ikel ta’
Kwalità għall-Prodotti Agrikoli Maltin
Il-fiduċja hija fattur importanti kemm millperspettiva tal-konsumatur u kemm minn dik
tal-bidwi għaliex tiżgura u tagħraf il-prodotti ta’
kwalità. Id-Direttorat tal-Agrikoltura qiegħed filproċess li jistabbilixxi reġim ta’ kwalità li bih ser
ikun jista’ jiggarantixxi ikel tajjeb, ġenwin u ta’
kwalità bl-użu ta’ markju approvat.
Il-markju ta’ kwalità ser iġib miegħu għadd ta’
benefiċċji kemm għall-produtturi, kif ukoll għallkonsumaturi u l-atturi intermedjarji fil-katina talprovvista tal-ikel. Dan jipprevedi żieda fl-aċċess
għas-suq, żieda fis-sehem fis-suq u fil-marġini talprodott għall-produtturi ta’ prodotti ċċertifikati
kif ukoll informazzjoni ċerta u affidabbli dwar
il-prodott u l-attributi tal-proċess tiegħu lil
konsumaturi filwaqt li tagħti assigurazzjoni lillatturi intermedjarji fil-katina tal-provvista tal-ikel
billi tassigura l-istandards u r-reputazzjoni talprodott u dak li hemm fuq it-tikketta tiegħu.
Din is-sistema ta’ kwalità qed tiġi mibnija midDirettorat tal-Agrikoltura fi ħdan is-Segretarjat
Parlamentari għall-Biedja, Sajd u Drittijiet talAnnimali b’kollaborazzjoni mal-Istitut Agrikolu

Med iterran ta’ Bari fi ħd an iċ-CIHEAM (International
Centre for Advanced Mediterranean Agronomic
Studies). Din il-kollaborazzjoni tnediet fl-24 ta’
Frar 2014 meta ġie ffirmat Memorandum ta’ Qbil
bejn iż-żewġ entitajiet waqt seminar dwar ilpolitika ta’ kwalità għall-prodotti agrikoli f’Malta.
It-twaqqif ta’ reġim ta’ ikel ta’ kwalità li jippermetti
ċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità huwa l-bażi ta’
Markju ta’ Kwalità Nazzjonali affidabbli. Irreġim ta’ kwalità jipprevedi t-twaqqif ta’ tlett
għodda ewlenin li l-iskop tagħhom hu li jħarsu
l-affidabilità tal-markju ta’ kwalità. Dawn it-tliet
għodda jikkonsistu minn qafas legali li jiddefinixxi
s-sistema ta’ kwalità, l-ispeċifikazzjoni teknika talproduzzjoni ta’ prodotti ta’ kwalita u sistema ta’
kontroll effettiv.
Iċ-ċertifikazzjoni tal-prodotti ser toħloq xi spejjeż
għall-produttur li jrid jissieħeb fir-reġim ta’ kwalità
sabiex jikseb ir-rikonoxximent tal-markju ta’
kwalità. Il-fondi tal-Programm tal-Iżvilupp Rurali
2014-2020 ser jgħinu l-bdiewa biex jirkupraw
dawn l-ispejjeż.
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Horizon 2020:

Denise Bartolo
Horizon 2020 National Contact Point

’Il fuq minn €79 biljun
għar-Riċerka fi-Xjenza u t-Teknoloġija
Meta r-riżorsi bijoloġiċi jintużaw b’mod
sostennibli u innovattiv nkunu qed ngħinu biex
niżguraw biżżejjed skorti ta’ ikel bnin, sigur
u ta’ kwalità u prodotti oħra bijoloġiċi. Dan
jgħaġġel iktar it-tranżizzjoni lejn bijoekonomija
Ewropea aktar sostenibbli u jnaqqas id-distakk
bejn teknoloġiji ġodda u l-implementazzjoni
tagħhom. Dan isir possibli permezz tal-Horizon
2020, l-ikbar programm ta’ fondi għar-riċerka fiddinja. Il-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija
(MCST) hija l-Organizzazzjoni tal-Punt ta’ Kuntatt
Nazzjonali (NCP) għall-Horizon 2020. B’baġit
ta’ aktar minn €79 biljun, il-Horizon 2020 toffri
l-opportunità lir-riċerkaturi lokali, il-kumpaniji,
l-organizzazzjonijiet u l-individwi kollha biex
jagħmlu użu minn dawn il-fondi bl-iskop li filfutur jiżdied it-tkabbir u l-impjiegi.
Il-Horizon 2020 għandha l-objettiv li tiżgura li
l-Ewropa tipproduċi xjenza ta’ klassi mondjali,
jitneħħa x-xkiel għall-innovazzjoni u sabiex
jaħdmu flimkien iktar faċilment is-setturi pubbliċi
u privati permezz ta’ netwerking u azzjonijiet ta’
kollaborazzjoni li jwasslu għall-innovazzjoni.

Aktar impjiegi, titjib fil-ħajja u soċjetajiet aħjar
Il-Horizon 2020 jiftaħ il-bibien tiegħu għallfondi f’kull settur tar-riċerka. Il-biċċa l-kbira
tal-proposti għal proġetti ta’ suċċess jsiru minn
konsorzju magħmul minn parteċipanti minn
varji stati membri u pajjiżi assoċjati. Il-Horizon
2020 tiffoka b’mod iktar qawwi fuq l-izvilupp ta’
soluzzjonijiet innovattivi u approċċi mmexxija
mis-suq sabiex tindirizza l-isfidi tas-socjetà.
L-MCST tipprovdi appoġġ għall-parteċipazzjoni
fil-Horizon 2020 billi tgħinek ssib l-aħjar suġġett
li jintegra mal-idea ta’ riċerka tiegħek, tgħinek
issib imsieħba għall-proġett tiegħek u tiggwidak
fis-sottomissjoni tal-proposta tiegħek. Is-sejħiet
tal-Horizon 2020 tniedu f’Diċembru 2013 flimkien
mal-Programm tax-xogħol tiegħu ta’ sentejn li fih
wieħed jista’ jsib is-suġġetti kollha u d-data talgħeluq tagħhom.
Tista tikkuntattja l-MCST fuq
h2020.mcst@gov.mt jew fuq 2166 0340

Tnedija
tal-MaYa
Il-Fundazzjoni għaż-Żgħażagħ Maltin flAgrikoltura (MaYA) tnediet fit-30 ta’ Marzu
2014 ġewwa l-Limestone Heritage Park and
Gardens fis-Siġġiewi.
Il-fundatur tal-fundazzjoni, Jeanette Borg,
introduċiet l-amministraturi John Gauci,
student tal-ortikultura u Karl Xerri, produttur
tat-tiġieġ li tkellmu dwar l-objettivi talfundazzjoni b’rabta mal-bdiewa żgħażagħ;
il-kummerċ u l-leġislazzjoni; l-agrikoltura
lokali sostenibbli; il-komunikazzjoni fost
il-partijiet interessati kif ukoll il-prodotti
agrikoli Maltin ta’ kwalità. L-Onorevoli
Roderick Galdes, Segretarju Parlamentari
għall-Biedja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali
għamel id-diskors tal-għeluq.
Għal aktar informazzjoni dwar il-MaYA,
inti ġentilment mitlub tikkuntattja lil
Jeanette Borg fuq 7900 0143 jew fuq
info@maya.org.mt
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Is-Sħubija għall-Innovazzjoni Ewropea EIP -AGRI

Tħeġġeġ l-Innovazzjoni fl-Agrikoltura
Is-Sħubija għall-Innovazzjoni Agrikola Ewropea (EIPAGRI) twaqqfet bħala mod ġdid kif tista’ tingħata
l-għajnuna lis-setturi tal-agrikoltura u l-forestrija
sabiex dawn isiru iktar produttivi, sostenibbli u kapaċi
jindirizzaw l-isfidi attwali li jinkludu kompetizzjoni
iebsa, prezzijiet tas-suq iktar volatili, tibdil fil-klima u
regoli ambjentali aktar stretti.
L-EIP-AGRI tiffoka fuq il-formazzjoni ta’ sħubiji u
r-rabta bejn l-atturi differenti fin-netwerk tal-EIPAGRI permezz ta’ tipi differenti ta’ azzjonijiet ta’
innovazzjoni bħal ma huma l-Operational Groups u
l-Focus Groups. Il-bdiewa, l-konsulenti, ir-riċerkaturi,
l-impriżi agrikoli, l-NGOs u atturi oħra differenti floqsma tal-innovazzjoni u l-agrikoltura ser jaħdmu
flimkien, jaqsmu
bejniethom l-ideat u jnisslu
soluzzjonijiet innovattivi u riżultati ta’ riċerka li
jistgħu jitwettqu iktar faċilment. Bl-għaqda ta’ dawk
kollha involuti jistgħu jinkisbu riżultati iktar malajr.
L-EIP-AGRI ser tgħin biex jixxandar mall-UE t-tagħrif
eżistenti u t-tagħrif ġdid fil-qasam tal-innovazzjoni u
l-agrikoltura.
Opportunitajiet għall-Fondi, Spinta għallInnovazzjoni fl-Agrikoltura
Li wieħed ikollu idea innovattiva hija ferm differenti
milli li jasal li jwettaqha. Hemm diversi tipi ta’ fondi
disponibbli li jistgħu jgħinu sabiex jitwettqu proġetti
bħal ma huma dawk li jaqgħu taħt il-Programmi talIżvilupp Rurali jew taħt ir-riċerka tal-UE u l-politika
ta’ innovazzjoni l-Horizon 2020.

EIP-AGRI u l-Iżvilupp Rurali
Ir-Reġjuni u l-Istati Membri tal-UE jiddeċiedu kif
għandhom jappoġġjaw il-proġetti tal-innovazzjoni
permezz
tal-Programmi
tal-Iżvilupp
Rurali
tagħhom. Huma jistgħu jipprovdu l-fondi biex
jinħolqu Operational Groups sabiex jaħdmu fuq
proġetti pilota, jiżviluppaw prodotti ġodda, isawwru
l-koperazzjoni bejn l-operaturi żgħar, jippromwovu
l-attivitajiet, eċċ. Il-Programmi tal-Iżvilupp Rurali
jistgħu joffru ukoll appoġġ għat-trasferiment talgħarfien, għal servizzi ta’ konsulenza, investimenti
u t-twaqqif ta’ netwerks u fondi għas-Servizzi ta’

Sapport għall-Innovazzjoni.
Kull stat membru jew (f’ċertu pajjiżi) kull reġjun
jiddeċiedi jekk l-għajnuna għandhiex tagħti prijorità
lil ċerti kwistjonijiet, oqsma ta’ azzjoni jew gruppi
speċifiċi ta’ atturi. Iżda l-Operational Groups kollha
fl-UE għandhom jikkontribwixxu sabiex is-settur
agrikolu isir aktar produttiv u sostenibbli.

Tweġiba għall-mistoqsijiet tagħkom
Is-Service Point tal-EIP-AGRI jistied en lil kull min
huwa interessat fl-innovazzjoni fl-agrikoltura
biex jagħmel kuntatt magħhom u jara kif dawn
jistgħu jaqduhom/jgħinuhom. Huma lesti
biex jipprovdu informazzjoni fuq mistoqsijiet
li jikkonċernaw l-opportunitajiet għall-fondi,
attivitajiet futuri u l-Operational Groups kif
ukoll bosta temi oħra relatati mal-EIP-AGRI.

EIP-AGRI Service Point
Avenue du Toison d’Or 72
1060 Brussels
Belgium
Bit-telefon : +32 2 543 73 48
Permezz ta’ email: servicepoint@eip-agri.eu
Mill-websajt tagħhom:
http://ec.europa.eu/agriculture/eip
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RDP 2007-2013
Kartolina
tal-Proġett
Miżura 121
Immodernizzar ta’ Azjendi Agrikoli
Benefattur: Ta’ Mena Agri Limited
Settur: Turiżmu Rurali

Għan: Taħt din il-Miżura Ta’ Mena installaw apparat
għall-produzzjoni tal-inbid, kantini u pressa tażżebbuġ u produzzjoni tax-xorb.
Sfond: Il-kumpless ta’ Ta’ Mena jinsab fiżżona Industrijali tax-Xewkija. Bħalissa Ta’ Mena
jipproduċu madwar 150,000 flixkun inbid, ikel
ippreżervat tradizzjonali bħall-kunserva, it-tadam
imqaddet, iż-żebbuġ, il-kappar u l-ġuleppijiet.
Ta’ Mena jorganiżżaw ukoll avvenimenti ta’
agrituriżmu fir-razzett tagħhom fejn jippromwovu
il-prodotti lokali u l-ikel u x-xorb tradizzjonali
Għawdxi li qed isiru iktar popolari kemm fost ilMaltin kif ukoll fost it-turisti.
Investimenti:
Apparat
ta’
refriġerazzjoni,
makkinarju
għall-fabrikazzjoni
tal-inbid,
produzzjoni taż-żejt taż-żebbuġa, makkinarju
għall-produzzjoni ta’ ġammijiet u prodotti tipiċi
oħra.
Riżultati u pjanijiet futuri: Ta’ Mena jixtiequ
jkomplu t-tkabbir ta’ dan il-proġett u dalwaqt
ser tiġi inawgurata il-kantina tal-inbid il-ġdida u
ż-żoni tal-produzzjoni tal-ikel fejn il-klijenti jistgħu
jaraw l-istabilliment u jesperjenzjaw il-proċessi
kollha tal-produzzjoni tal-ikel, tal- inbid u taż-żejt
taż-żebbuġa.

Link www.tamena-gozo.com
Facebook www.facebook.com/tamenagozo
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Il-Bdiewa Żgħażagħ – Nifhmu l-Kustodji
Importanti tal-Ambjent Rurali
Illum-il ġurnata ż-żgħażagħ sawwru Monti tal-Olimpu magħmul millaspirazzjonijiet tagħhom illi jkollhom karriera affaxxinanti, il-premju li jaħdmu
għalih fil-ħajja iebsa u mwiegħra ta’ kuljum.
Iż-żgħażagħ li jaħdmu l-art jikkunsidraw żejda
karriera ibażata fuq l-istatus, il-flus u l-poter għaliex
jafu u jagħrrfu li dawn it-tlett miri mhumiex ser
jintlaħqu fl-abbundanza biż-żriegħ taż-żerriegħa
tal-ħass jew bit-tħallib ta’ baqra. Id-diffikultajiet
jgħelbuhom b’element differenti u ħafna iktar
sempliċi, għax għalkemm prezz tajjeb għall-prodott
tagħhom huwa inċentiv kbir, it-trobbija u l-kura talħlejqiet jixprunawhom biex ikomplu bix-xogħol iebes
tagħhom.
F’dawn iż-żmenijiet ta’ għaġla frenetika, iż-żgħażagħ
qed jgħixu ħajja mgħaġġla kemm fi djarhom kif
ukoll barra. Il-bidwi żgħażugħ iħares lejn dan kollu
b’perplessità, għaliex għalkemm l-agrikoltura
bbenefikat minn netwerking u konnettività (kemm
bħala opportunitajiet ta’ kummerċ, bit-tratturi bilGPS kif ukoll għal bosta affarijiet oħra), il-bidwi
żgħażugħ jagħżel li jirrinunzja għal ħafna minn dan
u li jqatta’ jum wara jum waħdu jew kważi. Huwa
jagħżel li jieħu sehem fi djalogu mal-ambjent naturali
u jieħu ħsieb u jrabbi kreaturi li jiddependu fuq iddelizzju tiegħu għall-eżistenza tagħhom.
Il-verità li x-xogħol iebes l-iktar li jagħti sodisfazzjon
huwa ċar fil-biedja. Bosta żgħażagħ li jiggradwaw

mill-kulleġġ jew l-università jfittxu u jsibu xogħol
imbagħad jibdew jaħdmu b’suċċess fi struttura
stabbilita mingħajr ebda ħsieb ieħor ħlief jekk
xogħolhom hux ta’ kwalità biżżejjed. Għalkemm ilbidwi żgħażugħ jista’ jkun li ggradwa mill-kulleġġ
jew l-università, wara jsuq sar-razzett tiegħu fejn
isib tila vojta li fuqha jista’ joħloq li jrid. L-arti li jrid
jitgħallem tħallat fiha l-bijoloġija, il-kimika, il-fiżika,
l-inġinerija, l-inizjattiva, il-kummerċ u l-ġestjoni
tan-negozju. Il-pinzel li bih jiżbogħ huwa x-xogħol
manwali iebes, il-paċenzja, l-attenzjoni, is-siegħat
twal u l-aċċettazzjoni tal-fatt li jekk maltempata
mhux mistennija tolqot ir-razzett mal-lejl u tkisser
kull m’hemm, ikollu jqum u jerġa jibda kollox millġdid.
L-għażla li żgħażugħ isir bidwi hija waħda kuraġġuża
u forsi kemmxejn tal-ġenn. X’aktarx li l-kwalitajiet
tal-ġenerazzjonijiet il-ġodda qegħdin jinbidlu, ittendenzi tagħhom qed isiru iktar kontemporanji,
u l-istil ta’ ħajjithom qed jiġi xprunat bl-għaġla u
l-modernità, iżda fostna hemm grupp ċkejken ta’
żgħażagħ li huma kemmxejn differenti mill-oħrajn.
Dawn isibu l-kuraġġ fi stil ta’ ħajja serena, trobbija
b’attenzjoni, etika tax-xogħol tal-għaġeb u l-fehma
li huma l-kustodji tal-ambjent rurali u tal-ikel tagħna.

Malcolm Borg
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L-Ewwel Proġett Trans-Nazzjonali
LEADER għal Malta
Miżura 421- MeDIETerranea
Naħdmu flimkien għall-użu sostenibbli tal-Prodotti Lokali
Il-Fondazzjoni Grupp Azzjoni Majjistral, flimkien
ma’ Gruppi ta’ Azzjoni Lokali oħra Maltin u Taljani,
qed jimplementa l-proġett
‘MeDIETerranea’.
L-għan ta’ dan il-proġett huwa li jippromwovi
d-dieta Mediterranja bħala sors ta’ ikel bnin u
parti essenzjali tal-identità kulturali tal-popli talMediterran. Dan il-proġett għandu wkoll l-iskop li
joħloq aktar konsapevolezza dwar il-wirt li għandu
kull territorju.
In-nuqqas ta’ relazzjoni kummerċjali bejn ilprodutturi li jipprovdu t-taħlita tal-prodotti li
fuqhom hija bbażata d-dieta Mediterranja u
l-operaturi turistiċi lokali, kif ukoll in-nuqqas ta’
promozzjoni tal-ikel lokali, tal-agrialimentari, talprodotti tal-wirt kulturali bħas-snajja ħeġġet lil
disa’ Gruppi ta’ Azzjoni Lokali Mediterranji biex
jingħaqdu fl-2012 sabiex iwasslu għat-tnedija
ta’ dan il-proġett. Il-proġett ‘MeDIETerranea’
għandu l-iskop li jgħaqqad flimkien il-produtturi u
l-operaturi turistiċi sabiex jagħtu tagħrif aħjar d war
il-prodotti lokali u dawk agrikoli kif ukoll jagħtihom
l-opportunità li jipprovdu prodott aħjar għal ħafna
konsumaturi li llum-il ġurnata jfittxu prodotti
ġenwini u ta’ kwalità. Dan il-proġett għand u l-għan
li jinkoraġġixi mod aktar sostenibbli ta’ kif wieħed
jista’ jżur dawn it-territorji, fejn it-turisti jistgħu

jaraw u jippruvaw il-prodotti tradizzjonali sabiex
itejbu l-kwalità tax-xirja tagħhom u t-tagħrif talproċessi ta’ produzzjoni tradizzjonali.
Waħda mill-aktar attivitajiet reċenti organizzata
fi ħdan dan il-proġett kien is-‘Simposio delle
Indentità Rurali Ewropee’ li seħħ f’Sardegna. IlGruppi ta’ Azzjoni Lokali ħadmu flimkien biex
ilaqqgħu l-operaturi mal-produtturi mit-territorji
rispettivi tagħhom, biex jaqsmu bejniethom
il-metodoloġiji, it-tekniki u l-prattiċi komuni
sabiex jibnu l-kapaċità tagħhom. Fi Frar 2014, ilFondazzjoni Grupp Azzjoni Majjistral vara sejħa
għall-operaturi interessati minn setturi partikolari
sabiex jieħdu sehem f’dan il-festival li seħħ bejn
it-8 u l-10 ta’ Mejju 2014. Tmien operaturi missetturi tal-agrikoltura, tat-turiżmu u tas-snajja
ġew magħżula biex juru u jippromwovu l-prodotti

tagħhom filwaqt illi jżidu l-konsapevolezza dwar
l-istil ta’ ħajja u l-wirt tat-territorju. L-MAGF
organizza wkoll attivitajiet
ta’ ‘tasting’ u
‘workshops’ bl-għajnuna ta’ chef lokali li sajjar ikel
lokali b’valur nutrittiv għoli li mbagħad ġie offrut
waqt il-festival.
Bħala parti minn dan il-proġett, l-MAGF nieda
wkoll kompetizzjoni għat-tfal li joqgħodu fitterritorju tal-Majjistral, fejn dawn kellhom jiktbu
artiklu dwar ‘L-ikel bħala identità tagħna’. L-artikli
rebbieħa minn kull territorju imsieħeb f’dan ilproġett inġabru fi ktieb għat-tfal li jippromwovi
l-użu tal-prodotti lokali. Ir-rebbieħ mit-territorju
tal-Majjistral ta’ din il-kompetizzjoni, kien Aaron
Cassar ta’ seba’ snin li akkumpanja d-delegazzjoni
tal-MAGF għall-festival u ħa sehem ukoll fit-tnedija
tal-ktieb.
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Dawn huma d-dettalji ġodda ta’ kuntatt tagħna

Link għall-ENRD
Netwerk Ewropew
għall-Iżvilupp Rurali:
enrd.ec.europa.eu

Xerred il-kelma
Informa u ħeġġeġ lil
partijiet interessati oħra
sabiex inżiduhom filmailing list tagħna billi
tibagħtilna email fuq:
rdd.meaim@gov.mt

Agħmel link għallwebsajt tal-MA fuq
il-websajt tiegħek
www.eufunds.gov.mt

Għidilna
l-pjanijiet tiegħek
Ibagħtilna informazzjoni
dwar aħbarijiet, kampanji
u inizjattivi relatati malorganizzazzjoni, il-qasam
jew ir-reġjun tiegħek
sabiex ikunu promossi fuq
il-websajt tagħna.

Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007 – 2013
Newsletter parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea Assistenza Teknika
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
Rata ta’ Ko-finanzjament: 75% Unjoni Ewropea, 25% Gvern ta’ Malta
L-Ewropa Tinvesti f’Żoni Rurali

Għandek xi
suġġerimenti jew
risposti għalina?
It-tim tan-newsletter
tal-NRN jixtieq jirċievi xi
rispons jew suġġerimenti
sabiex ikompli jtejjeb
din il-pubblikazzjoni.
Ibagħtilna email fuq
rdd.meaim@gov.mt

