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L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti 
Il-Ministeru għar-Riċerka, Innovazzjoni u Kodinazzjoni tal-Istrateġija wara l-COVID-19 (MRIC) ġie 

kostitwit f’Novembru 2020, wara l-bidla li saret fid-dekasteri ministerjali. Għaldaqstant l-Uffiċċju tas-

Segretarju Permanenti li ġa kien qed jagħti servizz lill-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern 

Lokali (MHAL) sar responsabbli wkoll minn dan il-Ministeru ġdid. Għaldaqstant l-oqsma tar-riċerka, l-

innovazzjoni u t-tfassil ta’ strateġija nazzjonali għal wara l-pandemija sar responsabbli minnhom dan il-

Ministeru b’entitajiet bħall-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija (MCST), il-Fondazzjoni għall-

Aċċessibilità fl-Informatika (FITA) u l-Malta Space Taskforce li issa għaddew taħt ir-responsabbiltà tiegħu.  

 

Dan il-Ministeru minnufih beda bil-ħidma u sa Diċembru 2020 kien diġà ressaq żewġ memoranda quddiem 

il-Kabinett, waħda b’rabta mal-istrateġija ta’ wara l-COVID-19 u l-oħra relatata mal-parteċipazzjoni ta’ Malta 

fil-European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC). Dan minbarra li ngħata bidu 

għall-ħidma biex dan il-Ministeru jingħata r-riżorsi umani u finanzjarji meħtieġa biex ikun jista’ jopera u 

jwettaq il-mandat tiegħu. Saru wkoll żjarat u laqgħat mal-MCST u l-FITA biex ikun spjegat aħjar ix-xogħol 

ta’ dawn l-entitajiet u jiġu diskussi l-proġetti, ix-xogħlijiet u l-miri tagħhom. 

 

Riċerka u Innovazzjoni 

B’rabta mal-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni saret ħidma biex Malta tissieħeb fil-konsorzju tal-QuantERA 

II. Il-QuantERA II hija inizjattiva li tgħaqqad flimkien istituzzjonijiet li jiffinanzjaw ir-riċerka minn 30 pajjiż 

differenti, fl-Unjoni Ewropea kif ukoll pajjiżi oħra, fuq proġetti relatati mal-Quantum Technology. Dan il-

konsorzju jippermetti lir-riċerkaturi f’diversi speċjalizzazzjonijiet sabiex jaħdmu flimkien fuq proġetti ta’ 

interess komuni u tagħti l-opportunità lill-organizzazzjonijiet ta’ riċerka sabiex jitgħallmu minn xulxin u 

jaqsmu l-esperjenzi ta’ riċerka tagħhom. Hija wkoll opportunità sabiex tixxerred l-eċċellenza fi ħdan iż-Żona 

Ewropea ta’ Riċerka. 

 

Bħala appoġġ għall-inizjattiva Science in the City li tiġi organizzata kull sena fix-xahar ta’ Settembru, intlaħaq 

ftehim mal-organizzaturi ta’ dan l-avveniment, Malta Chamber of Scientists biex il-Gvern jipprovdi assistenza 

finanzjarja biex l-organizzazzjoni ta’ din l-attività tkun suċċess. F’dan ir-rigward ġie ffirmat ukoll 

Memorandum of Understanding bejn il-Ministeru u din l-għaqda li stabbilixxa l-impenn tal-Gvern għal din l-

attività li tiġi organizzata wkoll f’bosta pajjiżi Ewropej oħra. 

 

Strateġija Nazzjonali tal-Ispazju 

Minnufih wara t-twaqqif tiegħu, il-Ministeru għar-Riċerka, Innovazzjoni u Kodinazzjoni tal-Istrateġija wara 

l-COVID-19 ħa azzjoni biex jiġi konkluż ftehim bejn il-Malta Space Taskforce u kuntrattur privat bil-għan li 

titfassal strateġija nazzjonali dwar l-ispazju u tiġi wkoll aġġornata l-politika nazzjonali dwar l-ispazju li kienet 

saret fl-2017.  
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Strateġija għal wara l-Pandemija 

Rwol ewlieni ta’ dan il-Ministeru huwa t-tfassil ta’ strateġija nazzjonali biex Malta tagħraf toħroġ bl-aħjar 

mod possibbli mill-effetti tal-pandemija tal-COVID-19. Għaldaqstant saret ħidma interna biex jiġu stipulati 

l-prinċipji ġenerali li għandhom jixprunaw din l-istrateġija kif ukoll ġiet stabbilita l-istruttura li fiha għandha 

ssir din il-ħidma, fost l-oħrajn bit-twaqqif ta’ Core Group magħmul minn esperti mill-oqsma ekonomiċi, 

soċjali u mediċi.  

 

L-għan proprju ta’ dan il-Core Group, li sussegwentement beda jissejjaħ National Post Pandemic Strategic 

Committee (NPPSC) hu li jfassal l-istrateġija nazzjonali għal wara l-pandemija billi jqis strateġiji ministerjali 

li ġja qed jiġu żviluppati minn diversi ministeri, entitajiet u korpi oħra u anke strateġiji simili f’pajjiżi barranin. 

L-istess struttura tirrikjedi wkoll it-twaqqif ta’ Gruppi ta’ Konsulenza, Konsultazzjoni wiesgħa ma’ gruppi 

interessati, Strateġija ta’ Komunikazzjoni u żmien stipulat li fih għandha tiġi ppreżentata l-Istrateġija 

Nazzjonali għal wara l-Pandemija. Dan kollu ġie spjegat f’Memorandum tal-Kabinett li ġie abbozzat minn 

dan l-Uffiċċju u li sussegwentement tressaq għall-approvazzjoni tal-Kabinett. Sadanittant l-NPPSC beda bil-

ħidma tiegħu li hu mistenni li tkun konkluża f’Ġunju 2021. 

 


