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TAQSIMA A
INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR Small Initiatives Support
Scheme
1.

Introduzzjoni

L-iSmall Initiatives Support Scheme, minn hawn ‘il quddiem nirreferu għaliha bħala
‘SIS’, hi inizjattiva mmexxija mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat (MCVS),
imwaqqfa taħt l-Artiklu 35 tal-Att tal-Għaqdiet Volontarji, (Kapitlu 492 tal-Liġijiet ta’
Malta).
Din is-sejħa għall-proposti qed issir mill-MCVS taħt l-iskema SIS. Il-linji gwida taliskema SIS (2019) huma ppubblikati wkoll fuq is-sit tal-Kunsill Malti għas-Settur
tal-Volontarjat (www.maltacvs.org). Il-linji gwida huma parti integrali bħala parti
mis-sejħa għall-proposti.
L-Iskema SIS hi mfassla biex tgħin lill-applikanti li qed ifittxu finanzi għal proġetti
żgħar li jistgħu jagħmlu differenza għall-komunitajiet lokali tagħhom.
1.1

Għanijiet

L-għanijiet ġenerali li tħaddem l-Iskema SIS huma dawn:
a) li tistimula kooperazzjoni u komunikazzjoni bejn l-għaqdiet volontarji.
b) tipprovdi forum konsultattiv li jindirizza b’mod effettiv kwistjonijiet relatati masSettur Volontarju.
ċ) li tipprovdi pjattaforma li permezz tagħha tkun tista’ tiġi żviluppata
kooperazzjoni bejn l-għaqdiet volontarji u l-Gvern.
d) li tippromovi u tinkoraġixxi kultura ta’ volontarjat u l-parteċipazzjoni tal-pubbliku
inġenerali, speċjalment fost it-tfal u ż-żgħażagħ, għall-iżvilupp fuq livell personali
u soċjali.
e) tħeġġeġ il-kooperazzjoni fis-settur tal-volontarjat ma’ korpi, entitajiet, jew
persuni oħra, fuq livell lokali u internazzjonali, għall-inkoraġġiment u lpromozzjoni fl-iżvilupp ta’ programmi, inizjattivi, u attivitajiet volontarji.
f) tinkoraġixxi l-kollaborazzjoni tal-għaqdiet volontarji ma’ entitajiet jew persuni
privati, u l-kunsilli lokali għas-sehem tagħhom fil-promozzjoni tal-volontarjat
f’Malta fit-tkomplija tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.
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1.2

Prioritajiet

Minbarra l-prijoritajiet ġenerali msemmija hawn fuq, jistgħu jiġu ffissati prijoritajiet
annwali għall-iskema SIS.
Għall-2019, il-prijoritajiet annwali huma dawn li ġejjin:


Il-Volontarjat
Din il-prijorità hi maħsuba biex tħeġġeġ proġetti immirati li permezz tagħhom
iqajmu kuxjenza dwar il-valur u l-importanza tal-volontarjat bħala forma ta’
involviment attiv u għodda biex jiżviluppaw jew itejbu l-kompetenzi għall-iżvilupp
personali, soċjali u professjonali.


Il-Faqar u l-Inklużjoni Soċjali
Din il-prijorità hi maħsuba biex tħeġġeġ proġetti li jindirizzaw il-kwistjonijiet talfaqar u l-emarġinazzjoni, u d-diskors ta’ mibegħda billi jħarsu fuq azzjonijiet bħattisħiħ tal-kuxjenza u l-impenn fost is-soċjetà Maltija biex tkun aktar inklussiva.
F’dan il-kuntest, għandha ssir enfażi speċjali fuq l-inklużjoni tal-immigranti,
żgħażagħ b’abiltajiet differenti, u minoranzi marġinalizzati oħra fit-twettiq talpotenzjalità tagħhom.
 L-Edukazzjoni
Din il-prijorità hi maħsuba biex tħeġġeġ proġetti li jindirizzaw kwistjonijiet reltati
mal-edukazzjoni b’attenzjoni speċjali fuq l-appoġġ ta’ gruppi mariġinalizzati u
f’diffikultà fis-soċjetà Maltija.
 L-Arti, il-Kultura, u l-Isport
Din il-prijorità hi maħsuba biex tħeġġeġ proġetti li jindirizzaw it-tisħiħ tal-kuxjenza
fil-wirt artistiku u kulturali fost is-soċjetà Maltija. Barra minn hekk, il-proġetti
għandhom jinkoraġixxu inizjattivi lokali mmirati biex iżidu l-għarfien tal-pubbliku
inġenerali dwar il-qasam sportiv, billi jenfasizzaw fil-kontrbut ta’ ħajja sana u liżvilupp soċjali li jissodisfa l-potenzjal taċ-ċittadini Maltin.
 Ir-Riċerka
Din il-prijorità hi maħsuba biex tħeġġeġ proġetti li jindirizzaw ir-riċerka biex
jikkomplementaw prijoritajiet oħra indirizzati f’din is-sejħa. Ir-riċerka tista’ titwettaq
fir-rigward tal-aspetti kollha tal-għaqda bħat-tisħiħ tal-kapaċità, is-servizzi, ittaħriġ, u l-volontarjat. Is-settur qiegħed dejjem ifittex li jiddentifika approċċi
innovattivi permezz ta' approċċ ibbażat fuq l-evidenza li jwassal lillorganizzazzjonijiet biex isiru aktar effettivi u rilevanti għall-ħtiġijiet tas-soċjetà.
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2.

Kemm hu l-baġit?

Il-fond għall-2019 se jkun ta’ €100,000. Il-perjodu ta’ implementazzjoni għandu
jibda fl-1 ta’ Jannar 2019 u jintemm fil-31 ta’ Marzu 2020, u l-proġetti għandhom
jiġu implementati fuq perjodu massimu ta’ 12-il xahar. Il-Kumitat tal-Għażla talProġett tas-SIS jista’ jiddeċidi li jżid il-proġetti assenjati fil-każ ta’ fondi residwi u
jirriserva wkoll id-dritt li ma jallokax il-fondi kollha disponibbli. Id-deċiżjoni talKumitat tal-Għażla tal-Proġett SIS hi finali u mhux diskuttibli.

3.

X’inhi l-istruttura tal-iSmall Initiatives Support Scheme?

3.1

Proġetti Eliġibbli

Sabiex tilħaq l-għanijiet tagħha, l-Iskema SIS tipprevedi proġetti li jaqgħu taħt ilprijoritajiet stabbiliti.
3.2

Kriterja

Biex tapplika taħt l-Iskema SIS:
 L-għotja mgħandhiex tkun inqas minn €1,000 u mhux iktar minn €3,000.
 Il-Proġett mgħandux jibda qabel l-1 ta’ Jannar 2019.
 Il-Proġett għandu jitlesta fi 12-il xahar konsekuttivi.
 Il-Proġett għandu jkun fih l-informazzjoni kollha meħtieġa meta tapplikka
fuq l-applikazzjoni elettronika.
 Il-proposta mgħandhiex tkun kontinwazzjoni ta’ proġett eżistenti jew
passat.

4.

Min jimplementa l-iSmall Initiatives Support Scheme?

MCVS hi fl-aħħar mill-aħħar responsabbli għat-tmexxija tal-Iskema SIS. Tmexxi lfond u tistabilixxi prijoritajiet, miri, u kriterji għall-Iskema SIS fuq bażi kontinwa.
Barra minn hekk, tiggwida, timmonitorja l-implementazzjoni, is-segwitu u levalwazzjoni ġenerali tal-Iskema SIS. L-MCVS ikollu responsabbilità ġenerali
għas-superviżjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti li jkunu għaddejjin.
Il-kompiti tal-MCVS huma wkoll li:
 tipprovdi informazzjoni xierqa dwar l-Iskema SIS.
 Tammininistra l-proċess tal-għażla b’mod l-aktar trasparenti u ekwu għallapplikazzjonijiet elettroniċi tal-proġetti li għandhom jiġu ffinanzjati taħt lIskema SIS.
 Tipprovdi proċessi amministrattivi effettivi u effiċjenti fil-proċess talevalwazzjoni u fl-implementazzjoni tal-Iskema SIS.
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Tevalwa u tissorvelja l-implimentazzjoni tal-Iskema SIS.
Tipprovdi appoġġ lill-applikanti u l-benefiċjarji tal-proġett tul iċ-ċiklu talproġett.
Issaħħaħ il-viżibilità tal-Iskema SIS.
Tippromwovi t-tixrid u tisfrutta r-riżultati tal-Iskema SIS fuq livell nazzjonali.

5. Min jista’ jieħu sehem fl-iSmall Initiatives Support Scheme?
Applikanti Eliġibbli

5.1

L-Organizzazzjonijiet Volontarji li jissottomettu l-applikazzjonijiet elettroniċi
għandhom:
 Ikunu reġistrati mal-Kummissarju għas-Settur tal-Volontarjat.
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Ikunu konformi mal-Kummissarju għas-Settur tal-Volontarjat sal-iskadenza
tas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet elettroniċi.



Jaqgħu fl-ewwel żewġ parentesi finanzjarji skont l-AL 379 tal-2012 (dħul
annwali taħt €200,000).

TAQSIMA B – INFORMAZZJONI DWAR L-ISKEMA
6.

6.1

X’inhi l-kriterja użata biex teżamina xi Small Initiatives
Support Scheme?
Kriterja ta’ Eliġibbilità

Applikanti eliġibbli







L-applikanti
għandhom
ikunu
organizzazzjonijiet mhux għall-profitt u
dawk mhux governattivi li huma rreġistrati
mal-Kummissarju
għas-Settur
talVolontarjat
Organizzazzjonijiet volontarji f'konformità
mal-Kummissarju
għas-Settur
talVolontarjat
sal-iskadenza
tassottomissjoni
tal-applikazzjonijiet
elettroniċi.
Organizzazzjonijiet Volontarji li jaqgħu flewwel żewġ parentesi finanzjarji skont lAL 379 tal-2012 (dħul annwali taħt
€200,000)

Numru ta’ applikazzjonijiet elettroniċi



Applikazzjoni elettronika waħda biss għal
kull Organizzazzjoni Volontarja għandha
tiġi sottomessa f'din l-iskadenza. Dan
jimplika
li
organizzazzjoni
tista’
tibbenefika biss minn applikazzjoni
elettronika waħda, kemm bħala applikant
dirett kif ukoll bħala benefiċjarju talproġett.

Dewmien tal-proġett



Massimu sa 12-il xahar konsekuttiv li
jaqgħu bejn l-1 ta’ Jannar 2019 u l-31 ta’
Marzu 2020.

Tul tal-proġett



Ħarsa ġenerali tal-attività li għandha tkun
annessa mal-formola tal-applikazzjoni
elettronika.

Fejn tapplika?



L-applikazzjonijiet elettroniċi għandhom
jiġu sottomessi lill-Kunsill Malti għasSettur tal-Volontarjat online, billi tidħol
fuq: www.vofunding.org.mt
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L-applikazzjoni elettronika għandha
tinfetaħ fit-22 ta’ Ottubru 2018



Is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet

Meta tapplika?

elettroniċi tagħlaq: fit-23 ta’ Novembru
2018 sa nofsinhar.


Kif tapplika?


Proċedura ta’ sigurtà għall-proġett

6.2



L-applikant għandu jiggarantixxi li miżuri
xierqa jiġu implimentati bħala parti millproposta tal-proġett, biex jiżguraw issigurtà u l-protezzjoni tal-parteċipanti
involuti direttament fil-proġett.



Il-proposta tal-proġett hi jew ma ngħatatx
permezz ta’ fond ieħor tal-UE/fond
nazzjonali.
Ukoll skont l-Artikolu 9.1.b ta’ dawn il-linji
gwida - Kriterji ta' esklużjoni

Kriterja ta’ esklużjoni

Kriterja ta’ esklużjoni



6.3

L-applikazzjonijiet elettroniċi għandhom
jiġu sottomessi lill-Kunsill Malti għasSettur tal-Volontarjat online minn fuq:
www.vofunding.org.mt

Kriterja Selettiva

Kapaċità finanzjarja



L-applikant għandu juri li għandhom
kapaċità finanzjarja adegwata biex
jappoġġjaw il-pagament finali ta’ 30%
sakemm
jiġu
rimborsati
wara
levalwazzjoni sodisfaċenti tar-rapport finali
u d-dokumentazzjoni finanzjarja.

Kapaċità operattiva



L-applikant għandu juri li għandhom
kapaċità operattiva adegwata li huma:
nies,
il-ħiliet,
il-kompetenzi
u
motivazzjoni meħtieġa biex jitlesta
proġett propost.

6.4

Kriterja tal-Għażla
Irreferi għal Anness I – Kriterja ta’ Eliġibbilità/ Skema ta’ Marki
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7.

X’inhuma r-regoli tal-fondi?

Ħarsa lejn ir-regoli tal-fondi
Il-baġit tal-proġett għandu jkun abbozzjat skont dawn ir-regoli tal-fondi:

Nefqa
eleġibbli
Nefqa
attività

tal- Kull
spiża Somma
direttament
f'daqqa
marbuta
malimplimentazzjoni
tal-proġett.

Nefqa fuq ittixrid
addizzjonali u
l-esplojtazzjoni
tar-riżultati
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Mekkaniżmu
Finanzjarju

Spejjeż marbuta
mat-tixrid u lisfruttament
addizzjonali tarriżultati
talproġett.

Somma
f'daqqa

Ammont

Regoli ta’
allokazzjoni

100%
tal-ispejjeż
eliġibbli

Sakemm dan
ikun konsistenti
mal-baġit
ippreżentat f'din
l-applikazzjoni
elettronika.

100%
tal-ispejjeż
eliġibbli

Kundizzjoni:
lattivitajiet
addizzjonali tattixrid
u
lisfruttament
għandhom ikunu
deskritti
b'mod
ċar
fil-formola
talapplikazzjoni
elettronika.

Obbligi ta’
rapurtaġġ
Ġustifikazzjoni
sħiħa
tal-ispejjeż
minfuqa
(inklużi
stimi
fejn
applikabbli),
invoices
oriġinali,
flus
kontanti
u
rċevuti tal-VAT.
Kisbiet li għandhom
jiġu deskritti firrapport finali.
Ġustifikazzjoni
sħiħa tal-ispejjeż
minfuqa (inklużi
stimi fejn
applikabbli),
invoices oriġinali,
flus kontanti u
rċevuti tal-VAT.
Kisbiet li għandhom
jiġu deskritti firrapport finali.

8.

Kif tiżviluppa proġett tajjeb?

Il-'Kriterji ta ' Eliġibbiltà/Skema tal-Marki' f'paġna 7/8 telenka l-kriterji li bihom tiġi
vvalutata l-kwalità tal-proġett.
Hawn tista’ ssib xi pariri li jistgħu jgħinuk tiżviluppa proġett tajjeb.
8.1

Kwalità tad-disinn tal-proġett

a) Kwalità tal-fażi preparatorja
Il-fażi ta’ preparazzjoni hi ta’ importanza kruċjali għas-suċċess tal-proġett. Matul
din il-fażi, l-organizzazzjoni għandha tagħżel u taqbel b'mod komuni dwar tema
rilevanti għall-organizzazzjoni nnifisha u għall-komunità lokali. Għandhom iħarsu
lejn il-ħolqien ta’ programm ta’ attivitajiet strutturat tajjeb billi jippreżentaw skeda,
inkluż metodi ta' ħidma u l-benefiċċji tal-proġett tagħhom għall-komunità lokali.
b) Kwalità tal-programm ta’ attività
Il-programm ta’ attività għandu jkun marbut mal-għanijiet tal-proġett, għar-riżultati
tal-proġett u għandu jkun definit b'mod ċar, realistiku u bbilanċjat.
ċ) Kwalità tar-riklamar tal-programm
Il-programm ta’ reklamar għandu jkun marbut mal-programm ta' attività u kull
attività għandha tiġi kkomunikata lill-popolazzjoni mmirata lejn il-proġett u lillpubbliku ġenerali Malti (jekk possibbli).
d) Kwalità tal-kontenut u l-metodoloġija tal-proġett
 Tema tal-proġett
Il-proġett għandu jkollu tema ddentifikata b'mod ċar u għandu jirrifletti l-interessi u
l-ħtiġijiet tal-parteċipanti. Xi eżempji ta’ temi potenzjali tal-proġett huma: l-arti u lkultura, l-esklużjoni soċjali, l-ambjent, il-ħarsien tal-patrimonju, l-informazzjoni
dwar iż-żgħażagħ, l-għarfien Ewropew, l-iżvilupp rurali/urban, is-saħħa filkomunità, kontra r-razziżmu/xenofobija, id-diżabilità, l-appoġġ għall-anzjani, ilmigranti, l-opportunitajiet indaqs, l-edukazzjoni, il-qgħad, l-isport, id-divertiment,
il-midja u l-komunikazzjonijiet, eċċ. It-tema għandha tiġi tradotta f’attivitajiet/
riżultati konkreti.
 Kreattività innovattiva u intraprenditorija
Fil-kuntest tal-iskema SIS, l-enfażi titpoġġa fuq il-promozzjoni ta' elementi
innovattivi fil-proġett. Il-proġett għandu jimmira li jintroduċi, jimplimenta u
jippromwovi approċċi innovattivi. Dawn l-aspetti innovattivi jistgħu jkunu relatati
mal-kontenut u l-għanijiet tal-attività, l-involviment ta’ promoturi minn oqsma
differenti, modi kreattivi u mhux skoperti biex jissolvew problemi relatati malkomunità, esperimentazzjoni b'metodoloġiji ġodda u formati ta' proġetti jew tixrid
tar-riżultati tal-proġett.

10

 Involviment attiv tal-parteċipanti fil-proġett
Il-programm ta' attività u l-metodi ta' ħidma għandhom jimmiraw li jkollhom impatt
fuq il-membri tal-organizzazzjoni u fuq il-komunità Maltija. Il-proġett għandu
jinvolvi l-involvimenti attivi tal-membri tal-organizzazzjoni u ċ-ċittadini Maltin
possibbilment identifikati bħala popolazzjoni mmirata lejn l-attività. Il-parteċipanti
għandhom ukoll ikunu involuti b'mod attiv fil-fażijiet ta’ tħejjija u evalwazzjoni talproġett bħala wieħed mir-riżultati tal-proġett.
e) Kwalità tal-proġett mal-pubbliku
 Impatt, effett multiplikat, u segwitu
L-impatt tal-iskema SIS m'għandux ikun limitat għall-parteċipanti fl-attività biss. Lapplikanti għandhom, kemm jista’ jkun, jinvolvu persuni oħra (mill-viċinat, iż-żona
lokali, eċċ.) fl-Attività.
 Viżibilità tal-proġett/ viżibilità tal-iSmall Initiatives Support Scheme
Il-promoturi għandhom jirriflettu flimkien dwar miżuri mmirati biex itejbu l-viżibilità
tal-proġett tagħhom u l-viżibilità tal-Iskema SIS. Il-kreattività tal-applikanti flofferta potenzjalment addizzjonali filwaqt li tinxtered informazzjoni dwar l-attività
ppjanata, u l-opportunitajiet offruti mill-Iskema SIS se jkunu kklassifikati ħafna filproċess ta' evalwazzjoni. Il-miżuri ta’ viżibilità jseħħu l-aktar qabel u matul limplimentazzjoni tal-inizjattiva. Miżuri bħal dawn jistgħu jinqasmu f'żewġ
kategoriji wiesgħa:
o Viżibilità tal-proġett
Il-benefiċjarji u l-parteċipanti għandhom "jirreklamaw" il-proġett - kif
ukoll l-għanijiet u l-għanijiet tiegħu. Sabiex titqajjem kuxjenza dwar
il-proġett il-benefiċjarju jista’ pereżempju jiżviluppa materjal ta'
informazzjoni; jibgħat materjal bil-posta jew SMS; jipprepara
kartelluni, stikers, oġġetti promozzjonali (t-shirts, brieret, pinen,
eċċ.); jistieden lill-ġurnalisti biex josservaw; joħroġ 'stqarrijiet għallistampa' jew jikteb artikli għall-gazzetti lokali, jiżviluppa websajts
jew fuljetti; jidħlu f'attivitajiet ta’ netwerk soċjali bħal ħolqien ta'
paġna fuq Facebook; toħloq e-group, spazju fuq l-internet, xi photogallery jew blog fuq l-Internet.
o Viżibilità tal-iSmall Initiatives Support Scheme
L-użu obbligatorju tal-logos uffiċjali tal-Iskema SIS u l-MCVS
għandhom jiġu inklużi fil-materjal kollu tal-proġett użat għal skopijiet
ta’ komunikazzjoni (interni u esterni). L-għanijiet tal-komunikazzjoni
għandhom jinkludu deskrizzjoni tal-effett multiplikarju tas-Small
Initiatives Support Scheme fuq is-soċjetà Maltija filwaqt li tiddeskrivi
wkoll l-opportunitajiet offruti mill-Kunsill Malti għas-Settur talVolontarjat permezz tal-Iskema.
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TAQSIMA Ċ – INFORMAZZJONI GĦALL-APPLIKANTI
L-applikanti kollha li għandhom il-ħsieb li jissottomettu proġett sabiex jiġu
kkunsidrati għal appoġġ finanzjarju mill-Kunsill Malti għas-Settur talVolontarju - Small Initiatives Support Scheme huma mistiedna biex jaqraw
bir-reqqa din it-taqsima.

X’għandek tagħmel biex tissottmetti proġett fl-iSmall
Initiatives Support Scheme?

9.

Biex tissottometti proposta ta’ proġett taħt l-Iskema SIS, għandek issegwi
dawn it-tliet passi:
1. Ara li l-proġett tiegħek jikkonforma mal-kriterji tal-Iskema.
2. Ara li tippreżenta proposta eżatta tal-baġit.
3. Imla u ssottometti l-formola tal-applikazzjoni elettronika mingħajr ma tħalli
nieqsa l-Annessi li huma meħtieġa.

9.1

Ara l-konformità mal-kriterji tal-Iskema

Bħala applikant u benefiċjarju potenzjali, trid tivverifika u tiżgura li l-proġett
tiegħek jissodisfa l-eliġibbilità; ma jinkludix xi kriterji ta’ esklużjoni; hu allinjat malkriterji tal-għażla u jiddeskrivi l-kriterji tal-għotja.
a)
Kriterja ta’ eliġibbilità
Il-kriterji ta’ eliġibbiltà huma relatati mat-tip ta' proġett, il-grupp immirat u lkundizzjonijiet għas-sottomissjoni ta’ talba għal għotja taħt l-Iskema SIS. Jekk ilproġett tiegħek ma jissodisfax il-kriterji tal-eliġibbiltà, dan jiġi miċħud mingħajr ma
jiġi evalwat aktar (kif iddikjarat fl-Anness 1 - Kriterji ta’ Eliġibbiltà / Skema ta'
Marki). Biex titqies eliġibbli, il-proġett tiegħek irid jissodisfa l-kriterji kollha ta’
eliġibilità. Għad-dettalji dwar il-kriterji ta’ eliġibbiltà jekk jogħġbok ikkonsulta tTaqsima B ta' din il-Gwida.
b)
Kriterja ta’ esklużjoni
L-applikanti se jiġu esklużi milli jipparteċipaw fl-Iskema SIS jekk ikunu fi
kwalunkwe waħda minn dawn is-sitwazzjonijiet li ġejjin:

Huma falluti mill-bank jew qed jiġu stralċjati.

Li għandhom l-affarijiet tagħhom amministrati mill-qrati, u/jew daħlu
f'arranġament mal-kredituri, u/jew jissospendu attivitajiet tan-negozju,
u/jew huma s-suġġett ta’ proċedimenti li jikkonċernaw dawk l-affarijiet,
u/jew jinsabu f'xi sitwazzjoni analoga li jirriżultaw minn proċedura simili
prevista fil-leġislazzjoni jew ir-regolamenti nazzjonali.

Huma taħt investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji.

Ma ssottomettewx il-prospetti finanzjarji tagħhom lill-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet Volontarji skont l-AL 379 tal-2012.

Huma nstabu ħatja ta’ reat li jikkonċerna l-kondotta professjonali tagħhom
b'sentenza li għandha s-saħħa ta' res judicata.
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Huma ħatja ta’ kondotta professjonali ħażina, ippruvata bi kwalunkwe
mezz li l-awtorità kontraenti tista' tiġġustifika.
Ma ssodisfawx l-obbligi relatati mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà
soċjali jew mal-ħlas tat-taxxi skont id-dispożizzjonijiet legali tal-pajjiż fejn
huma stabbiliti jew ma’ dawk tal-pajjiż tal-awtorità kontraenti.
Huma kienu soġġetti għal sentenza li għandha s-saħħa ta' res judicata
għal frodi, korruzzjoni, involviment f'organizzazzjoni kriminali jew
kwalunkwe attività illegali oħra detriment għall-interessi finanzjarji talMCVS.
Qegħdin isegwu proċedura oħra dixxiplinarja ta’ akkwist jew proċedura ta'
għoti tal-għotja ffinanzjata mill-MCVS jew minn kwalunkwe aġenzija oħra
tal-Gvern; huma ġew iddikjarati li kienu fi ksur serju tal-kuntratt minħabba
nuqqas tal-konformità mal-obbligi kuntrattwali tagħhom.

L-applikanti ma jingħatawx assistenza finanzjarja jekk, fid-data tal-iffirmar talgħotja, huma:
 Huma soġġetti għal kunflitt ta’ interess.
 Huma ħatja ta’ misrappreżentazzjoni meta jipprovdu l-informazzjoni
meħtieġa lill-awtorità kontraenti bħala kondizzjoni għall-parteċipazzjoni filproċedura tal-għoti tal-għotja, jew jonqsu milli jipprovdu din l-informazzjoni.
Dawn il-kriterji ta’ esklużjoni japplikaw għall-Iskema SIS.
ċ) Kriterji tal-għażla
Il-kriterji tal-għażla jippermettu lill-Evalwaturi Esterni biex jevalwaw x’kapaċità
finanzjarja u operattiva għandu l-applikant biex ilesti l-proġett propost.
d)
Kapaċità operattiva tfisser li l-applikant għandu juri li għandu l-kapaċità
operattiva adegwata li huma: in-nies, il-ħiliet, il-kompetenzi u l-motivazzjoni
meħtieġa biex jitlesta l-proġett propost. Dan jikkostitwixxi sezzjoni speċifika talformola tal-applikazzjoni elettronika.
e)

Kriterja tal-Għotja

Il-kriterji tal-għoti huma indikaturi/riżultati li jippermettu lill-Evalwaturi Esterni
jevalwaw il-kwalità tal-proġetti sottomessi għal għotjiet. Fuq il-bażi ta’ dawn ilkriterji, se jingħataw għotjiet lil dawk il-proġetti li qed jimmassimizzaw u jkunu
allinjati mal-għanijiet ġenerali tal-Iskema SIS.
Il-kriterji tal-għoti indikati fit-Taqsima B ta’ dawn il-linji gwida jiddeskrivu
eżattament liema elementi se jiġu kkunsidrati sabiex tiġi evalwata l-kwalità talproġett.
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9.2

Ara l-kudizzjonijiet finanzjarji

a)
Tipi ta’ għotjiet
L-għotja taħt l-Iskema SIS hi ta’ somma sħiħa (ammonti fissi). 70% tal-għotja
kuntrattata se tingħata lill-benefiċjarju meta jiffirma l-ftehim. Il-bilanċ finali ta’ 30%
jingħata lill-benefiċjarju biss fuq sottomissjoni ta' rapport finali sodisfaċenti,
inkluża dokumentazzjoni finanzjarja kompleta, wara l-għeluq tal-proġett.
b)
Ko-finanzjament
Il-ko-finanzjament jimplika li l-għotja tal-Iskema tas-SIS ma tistax tiffinanzja lispejjeż kollha tal-proġett minħabba li s-somma totali mitluba hi akbar millallokazzjoni massima tal-fondi possibbli mill-Iskema SIS. F'dan il-każ l-applikant
jista’ jikkumplimenta s-somma mogħtija permezz tar-riżorsi finanzjarji talorganizzazzjoni volontarja stess jew billi jfittex assistenza privata.
Kontribuzzjonijiet bħal dawn jitqiesu bħala sors eliġibbli ta’ ko-finanzjament. Ilvalur ikkalkulat għal dawn il-kontribuzzjonijiet m'għandux jeċċedi:
 L-ispejjeż attwalment imħallsa u debitament sostnuti minn dokumenti talkontabilità tal-partijiet terzi li għamlu dawn il-kontribuzzjonijiet lillbenefiċjarju mingħajr ħlas iżda jġorru spejjeż korrispondenti.
 L-ispejjeż ġeneralment aċċettati għat-tip ta’ kontribuzzjoni kkonċernata
meta ma jitħallsux spejjeż.
c)
Bla finanzjarment doppju
Proġett appoġġjat taħt l-Iskema SIS m’għandu jirċievi l-ebda finanzjament ieħor
tal-Gvern jew tal-Unjoni Ewropea.
Biex jiġi evitat ir-riskju ta’ finanzjament doppju, l-applikant għandu jindika fittaqsima rilevanti tal-formola tal-applikazzjoni elettronika, is-sorsi u l-ammonti ta'
kwalunkwe finanzjament ieħor irċevut jew applikat fl-istess sena finanzjarja.

9.3

Imla u ssottometti l-formola tal-applikazzjoni elettronika

Ladarba l-applikant jassumi l-irwol ta’ kordinatur, l-applikant għandu jissottometti
applikazzjoni elettronika waħda għall-proġett kollu f'isem il-promoturi kollha lillKumitat tal-Għażla tal-Proġett SIS. Jekk l-applikazzjoni elettronika tiġi vvalutata u
magħżula b'mod pożittiv, l-applikant se jkun il-benefiċjarju ta’ ftehim ta' għotja
waħda proposta mill-Iskema SIS għall-finanzjament tal-proġett.
Kwalunkwe Organizzazzjoni Volontarja tista’ tissottometti applikazzjoni waħda
BISS ta' proġett għal kull skadenza annwali
a)
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Il-proċedura tal-applikazzjoni elettronika

Il-kriterji ta’ eliġibbiltà li għandhom jintlaħqu rigward il-proċedura li għandha tiġi
segwita għas-sottomissjoni ta' proġett huma deskritti fit-Taqsima B ta’ dawn il-linji
gwida. Barra minn hekk, l-applikanti għandhom jirrispettaw id-dispożizzjonijiet
deskritti hawn taħt.
Se tiġi aċċettata applikazzjoni elettronika biss jekk:
1. Sottomessa permezz tal-formola tal-applikazzjoni
korretta u li hija kompluta b'mod sħiħ.
2. Dan juri baġit f'konformità ma’ dawn il-linji gwida.
3. Tiġi sottomessa sal-iskadenza stipulata.

elettronika

Jekk jogħġbok innota li mhux aktar minn proġett wieħed jista’ jiġi
sottomess mill-istess organizzazzjoni applikanti.
b)
Uża l-formola uffiċjali tal-applikazzjoni elettronika
L-applikazzjonijiet elettroniċi għandhom jiġu sottomessi biss permezz tal-ħolqa li
ġejja: www.vofunding.org.mt
c)
Ipprovdi prova tal-istat legali tiegħek
L-applikanti li jintgħażlu għandhom ikunu rreġistrati u konformi mal-Kummissarju
għas-Settur Volontarju.
d)
Stima tal-baġit
L-applikazzjonijiet elettroniċi għandhom jinkludu baġit stmat iddettaljat (inkluż filformola tal-applikazzjoni elettronika) li fiha l-prezzijiet kollha jingħataw f'ewro (€).
Kwalunkwe applikazzjoni elettronika li taqbeż il-limiti massimi ma tiġix eskluża
awtomatikament iżda se titnaqqas fil-limiti stabbiliti mil-linji gwida.
L-ebda bidla ma tista’ ssir wara li l-applikazzjoni elettronika tkun ġiet
sottomessa.

10.

X’iseħħ la darba l-applikazzjoni elettronika tiġi sottometta?

L-applikazzjonijiet elettroniċi kollha rċevuti mill-Kumitat tal-Għażla tal-Proġett SIS
ser jgħaddu minn proċedura ta’ evalwazzjoni u għażla.
10.1 L-evalwazzjoni u l-proċedura tal-għażla
L-għażla tal-applikazzjonijiet elettroniċi hija kif ġej:
1. L-applikazzjonijiet elettroniċi kollha huma kkontrollati skont ilkriterji ta’ eliġibbiltà, il-kriterji tal-għażla u l-kriterji talesklużjoni.
2. Dawk l-applikazzjonijiet elettroniċi li jgħaddu b'suċċess minn
dawn il-kontrolli jiġu evalwati minn żewġ evalwaturi esterni
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indipendenti u kklassifikati skont dan, billi jieħdu l-medja tażżewġ marki.
3. Fil-każ ta’ varjazzjoni ta' 15% jew aktar bejn il-marki finali
taż-żewġ Evalwaturi Esterni, it-tielet Evalwatur Estern
għandu jintalab jevalwa l-applikazzjoni elettronika tal-proġett.
L-eqreb żewġ marki mbagħad jiġu kkunsidrati għall-marka
medja.
Il-proċess huwa deskritt fl-Anness I intitolat Kriterji ta’ Eliġibbiltà/Skema ta'
Marki.
10.2 Deċiżjoni
Ladarba titlesta l-evalwazzjoni, il-Maniġer tal-Fond jipprepara
klassifikazzjoni skont l-ordni tal-marka finali ta' kull proġett.

l-lista

ta’

Il-Kumitat tal-Għażla tal-Proġett SIS għandu japprova l-lista tal-klassifika u
jiddeċiedi dwar il-proġetti li għandhom jingħataw finanzjament, ibbażati fuq l-ordni
ta’ klassifikazzjoni u l-baġit disponibbli. Id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Għażla talProġett SIS hija finali u mhix diskutibbli.
10.3 Notifikazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-għażla
L-applikanti għandhom jiġu nnotifikati bir-riżultati tal-għażla fi żmien xahar millgħeluq tal-iskadenza tal-applikazzjoni elettronika. L-applikanti kollha li jintagħżlu
jiġu infurmati bil-miktub.

11. X’iseħħ
approvata?

jekk

l-applikazzjoni

elettronika

tiegħek

tiġi

11.1 Qbil tal-għotja
F’każ ta’ approvazzjoni definittiva mill-Kumitat tal-Għażla tal-Proġett SIS, għandu
jitfassal ftehim tal-għotja bejn il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat u lbenefiċjarju. Il-ftehim huwa mfassal f'ewro (€) u jiddeskrivi l-kundizzjonijiet u lammont ta’ finanzjament. Id-deċiżjoni tal-għotja hija att unilaterali li jagħti sussidju
lill-benefiċjarju.
Għall-proġetti approvati mill-Kumitat tal-Għażla tal-Proġett SIS, huwa maħsub li lbenefiċjarji għandhom jirċievu l-ftehim għall-firma sal-31 ta’ Marzu 2018. Dan ilftehim għandu jiġi ffirmat u rritornat lill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat. IlKunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat se jkun l-aħħar parti li se jiffirma.
11.2 Ammont tal-għotja
L-aċċettazzjoni ta’ applikazzjoni elettronika ma tfissirx neċessarjament li jingħata
finanzjament daqs l-ammont mitlub mill-applikant (dan il-finanzjament jista'
jitnaqqas).
L-għoti tal-għotja ma jistabbilixxix intitolament għas-snin sussegwenti.
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Għandu jiġi nnotat li l-ammont ta’ għotja prevista mill-ftehim għandu jiġi
kkunsidrat bħala l-massimu u li ma jistax jiżdied fi kwalunkwe ċirkostanza.
Barra minn hekk, l-ammont allokat ma jistax jaqbeż l-ammont mitlub.
11.3 Nefqiet eliġibbli
Sabiex tkun eliġibbli taħt din l-Iskema SIS, l-ispejjeż għandhom:
• Ikunu neċessarja għall-implimentazzjoni tal-proġett.
• Ikunu inklużi fil-baġit proviżorju mehmuż mal-ftehim.
• Ikunu konsistenti mal-prinċipji ta’ ġestjoni finanzjarja soda, f'termini ta' valur
għall-flus u spiża effettiva.
• Ikunu minfuqa matul iċ-ċiklu tal-proġett kif definit fil-ftehim.
• Ikunu tassew u attwalment minfuqa mill-benefiċjarju.
• Jiġu rreġistrati fil-kontijiet tal-benefiċjarju skont il-prinċipji tal-kontabilità
applikabbli.
• Ikunu depożitati f'kont awtonomu.
• Ikunu ddikjarata skont ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni dwar it-taxxa u s-sigurtà
soċjali applikabbli.
• Ikunu identifikabbli u verifikabbli, u jkunu sostnuti b'dokumenti ta’ sostenn
oriġinali.
11.3.1 Nefqiet diretti eliġibbli
L-ispejjeż diretti eliġibbli huma spejjeż li, b'kunsiderazzjoni xierqa għallkundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà stabbiliti hawn fuq, huma identifikabbli bħala spejjeż
speċifiċi direttament marbuta mat-twettiq tal-proġett u li għalhekk jistgħu jiġu
rreġistrati direttament miegħu.
• L-ispejjeż tal-persunal huma eliġibbli iżda huma limitati għal massimu ta’ 15%
tal-ispiża diretta totali allokata. L-ispejjeż tal-persunal huma applikabbli biss meta
l-VO għandha persunal impjegat fuq il-lista tal-pagi tagħha.


L-ispejjeż tal-ospitalità (tal-catering) huma eliġibbli iżda huma limitati għal
massimu ta’ 10% tal-ispiża diretta totali allokata.



L-ispejjeż ta’ reklamar huma eliġibbli iżda huma limitati għal massimu ta’
10% tal-ispiża diretta totali allokata.

11.3.2 Nefqiet indirett eleiġġibli (nefqiet amministrattivi)
Ammont ta’ rata fissa li ma taqbiżx il-5% tal-ispejjeż diretti eliġibbli tal-proġett
huwa eliġibbli taħt spejjeż indiretti, li jirrappreżentaw l-ispejjeż amministrattivi
ġenerali tal-benefiċjarju li jistgħu jitqiesu bħala imposti għall-proġett bħal:
pustaġġ, fotokopjar, trasport eċċ. L-ispejjeż indiretti jinkludu spejjeż diġà mdaħħla
taħt intestatura oħra tal-baġit.
11.4
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Proċeduri ta’ pagamenti ta’ ħlas ta’ pre-finanzjament wieħed

Il-proġetti appoġġjati taħt l-Iskema SIS ser ikunu soġġetti għal proċedura ta’ ħlas
li tikkonsisti minn ħlas ta' pre-finanzjament wieħed u ħlas/irkupru finali tal-bilanċ
dovut, kif deskritt hawn taħt:
a)
Pagament ta’ pre-finanzjament
Ħlas ta’ pre-finanzjament ta' 70% jiġi trasferit lill-benefiċjarju fi żmien 30 jum middata minn meta l-aħħar żewġ partijiet jiffirmaw l-ftehim. Il-pre-finanzjament huwa
maħsub biex jipprovdi lill-benefiċjarju flus bil-quddiem.
b)

Pagament jew irkupru tal-bilanċ
1. L-ammont tal-pagament finali li għandu jsir lill-benefiċjarju se
jiġi stabbilit fuq bażi tar-rapport finali komplut li għandu jiġi
ppreżentat fi żmien xahar wara d-data tat-tmiem tal-proġett.
2. Ir-rapport għandu jkun ippreżentat ittajpjat b'kopju online jew
ipprintjata.
3. Il-benefiċjarju għandu jipprovdi dokumenti li jagħtu evidenza
li l-attivitajiet organizzati bl-appoġġ tal-finanzjament talIskema SIS saru. Dawn għandhom jinkludu:
i.
Ir-rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-proġett.
ii. id-dikjarazzjoni finanzjarja ddettaljata tal-ispejjeż eliġibbli
attwalment minfuqa, skont l-istruttura tal-baġit stmat, li tiġġustifika lfondi mitluba espressi bħala perċentwali tal-ispejjeż eliġibbli
attwalment minfuqa.
iii. L-istqarrija fil-qosor tad-dħul u l-infiq attwali tal-proġett.
iv. Il-ġustifikazzjoni sħiħa tal-ispejjeż minfuqa (inkluż stimi fejn
applikabbli), invoices oriġinali, flus kontanti u rċevuti tal-VAT.
v. il-kisbiet li għandhom jiġu deskritti fir-rapport finali.

Jekk l-ispejjeż eliġibbli attwalment minfuqa mill-benefiċjarju matul il-proġett huma
iktar baxxi mill-ħlas ta’ pre-finanzjament, il-benefiċjarju jkun meħtieġ li jħallas
ammonti żejda diġà trasferiti taħt il-ħlasijiet ta' pre-finanzjament.

12.

Proviżjonijiet kuntrattwali oħra ewlenin

12.1

Mhux retroattiv
1. L-ebda għotja ma tista’ tingħata b'mod retrospettiv għal proġetti
li diġà tlestew.
2. In-nefqa eliġibbli għall-finanzjament ma tistax tkun saret qabel
id-data tal-bidu tal-proġett fuq il-formola tal-applikazzjoni
elettronika.
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3. Jista’ jingħata għotja għal proġett li diġà beda wara lpubblikazzjoni tar-riżultati u biss fejn l-applikant jista' juri l-ħtieġa
li jibda l-proġett qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim.
4. Bidu tal-proġett qabel l-iffirmar tal-ftehim tal-għotja jsir bir-riskju
tal-benefiċjarju.
12.2 Finanzi, Sotto-kuntratt u għotja ta’ kuntratti pubbliċi
1. Fil-każijiet kollha, il-benefiċjarji għandhom jimxu bis-sħiħ mar-Regolamenti
dwar l-Akkwist Pubbliku.
2. Fil-każijiet kollha l-benefiċjarji huma obbligati li jallokaw kont bankarju
speċifiku biss għall-użu tal-għotja.
3. F'dawk il-każijiet fejn l-implimentazzjoni tal-proġett teħtieġ sotto-kuntratt
jew l-għotja ta’ kuntratti ta' akkwist, il-benefiċjarji tal-għotjiet għandhom
jagħtu l-kuntratt lill-offerta li toffri l-aħjar valur għall-flus, jiġifieri għall-offerta
li toffri l-aħjar prezz meta tipproporzjonah mal-kwalità, filwaqt li tieħu ħsieb
li tevita kull kunflitt ta’ interess.

Meta jgħaddu mill-proġett taħt l-Iskema SIS, il-benefiċjarji għandhom jirrispettaw
il-limiti ta’ akkwist u r-rekwiżiti rilevanti ta' hawn taħt sabiex jiggarantixxu ttrasparenza u l-kontabbiltà skont it-tabella hawn taħt:

12.3 Sotto-kuntratti u għotja ta’ kuntratti pubbliċi
F'dawk il-każijiet fejn l-implimentazzjoni tal-proġett teħtieġ sotto-kuntratt jew lgħotja ta’ kuntratti ta' akkwist, il-benefiċjarji tal-għotjiet għandhom jagħtu l-kuntratt
lill-offerta li toffri l-aħjar valur għall-flus, jiġifieri għall-offerta li toffri l-aħjar prezz
meta tipproporzjonah mal-kwalità, filwaqt li tieħu ħsieb li tevita kull kunflitt ta’
interess.
12.4 Applikabbli r-Regoli ta’ Kuntratti Pubbliċi
Meta jgħaddu mill-proġett taħt l-Iskema SIS, il-benefiċjarji għandhom jirrispettaw
il-limiti ta’ akkwist u r-rekwiżiti rilevanti ta' hawn taħt sabiex jiggarantixxu ttrasparenza u l-kontabbiltà skont it-tabella hawn taħt:
1. Il-benefiċjarji tal-għotjiet huma obbligati li jirrispettaw il-Limiti tal-Akkwisti u
l-Proċeduri għall-Pubbliku elenkati hawn taħt.
2. Fil-każ ta’ Ordnijiet Diretti (taħt €500 mingħajr VAT) il-benefiċjarju jista'
juża biss dan għal total ta '€1,000 (mingħajr VAT).
3. Għandhom jiġu evitati repetizzjonijiet ta’ Ordnijiet Diretti għal provvisti/
xogħlijiet/servizzi identiċi.
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4. Li

taqsam l-Ordnijiet Diretti biex tevita l-limiti minimi huwa strettament
ipprojbit.

PROĊEDURI TA’ KUNTRATTI PUBBLIĊI

PROVISTI U SERVIZZI
MAGĦMUL MINN

FIRXA
Taħt
EUR 500

Ordni Diretta

EUR 501 EUR 5,000

Talba għal Stima

EUR 5,000 –
EUR 9,999

Pubblikazzjoni ta’
Sejħa għal Stima

BŻONNIJIET
Ġustifikazzjoni għall-Ordni Diretta

Sejħa għal Stimi - Minimu ta’ 3 stimi
Pubblikazzjoni mhux mandatorja
Sejħa għal Stimi - Minimu ta’ 3 stimi
Pubblikazzjoni tas-sejħa għall-istimi
mandatorja
Evalwazzjoni interna tal-isimi
Notifikazzjoni tar-riżultat lil offerenti
Ftehim/Kuntratt mal-offerent magħżul

NOTA:

Il-figura KOLLHA huma NETTI [eskluż il-VAT]

12.5 Riklamar
Minbarra l-miżuri previsti għall-viżibilità tal-proġett u għad-disseminazzjoni u lisfruttament tar-riżultati tiegħu (li huma fil-kriterji tal-għoti), hemm obbligu ta'
pubbliċità minima għal kull proġett mogħti. Il-benefiċjarji għandhom jirrikonoxxu
b'mod ċar il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat fil-komunikazzjonijiet jew ilpubblikazzjonijiet kollha, tkun xi tkun il-forma jew kwalunkwe medju, inkluż linternet jew fl-okkażjoni ta' attivitajiet li għalihom tintuża l-għotja.
Dan għandu jsir skont l-istruzzjonijiet li ġejjin:
1. Użu tal-logos tal-MCVS u s-SIS (kif murija fl-istampa t’hawn taħt).
2. Użu ta’ kretu u kitba ta' responsabbiltà li tiddikjara dan li ġej:
Bl-Ingliż:“This project has been funded by the Small Initiatives Support
Scheme (SIS), managed by the Malta Council for the Voluntary Sector
(MCVS). This project/publication reflects the views only of the author, and
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the MCVS cannot be held responsible for the content or any use which
may be made of the information contained therein.”
Bil-Malti:"Dan il-proġett ġie ffinanzjat mill-Iskema tas-Small Initiatives
Support Scheme (SIS), immexxija mill-Kunsill Malti għas-Settur talVolontarjat (MCVS). Dan il-proġett/pubblikazzjoni jirrifletti l-fehmiet biss talawtur, u l-MCVS ma jistax jinżamm responsabbli għall-kontenut jew
kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fih. "
It-tipa Arial għandha tintuża meta tikkwota dan it-test. Jekk dawn ir-regoli ma
jiġux imħarsa għal kollox, l-għotja tal-benefiċjarju tista’ titnaqqas.

Il-benefiċjarji għandhom jużaw il-logos uffiċjali tal-Kunsill Malti għas-Settur
tal-Volontarjat (MCVS) u tal-iskema Small Initiatives Support Scheme (SIS)
u kull materjal ieħor ta' pubbliċità bħal kreti u disclaimers skont il-Linji
Gwida dwar il-Kummerċ ippubblikati minn MCVS.
Jekk dawn ir-regoli ma jiġux imħarsa għal kollox, l-għotja tal-benefiċjarju tista’
titnaqqas.
12.6 Awditjar u moniteraġġ
Il-proġett mogħti jista’ jkun suġġett għal żjarat ta' monitoraġġ. Il-benefiċjarju
jimpenja ruħu, bil-firma tar-rappreżentant legali tiegħu, biex jagħti prova li l-għotja
ġiet użata b'mod korrett. Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat jista’ jivverifika
jew jaħtar delegat awtorizzat biex jivverifika l-użu magħmul mill-għotja fi
kwalunkwe ħin matul il-perjodu tal-ftehim. Dawn il-verifiki jistgħu jitwettqu sa 24
xahar mid-data tal-iffirmar tal-Ftehim ta' Għotja. Konsegwentement iddokumentazzjoni kollha li tappartjeni għal dan il-proġett inkluż kopji tal-invoices u
rċevuti fiskali (VAT) għandhom jinżammu għal skopijiet ta' verifika. L-invoices
oriġinali u l-irċevuti fiskali (VAT) oriġinali għandhom jiġu sottomessi lill-MCVS
mar-rapport finali.
12.7 Irkupru tal-fondi
Il-konklużjonijiet tal-verifika jistgħu jeħtieġu li r-Riċeviment tal-Għotja, kollu jew
parti minnu, jista’ jiġi rkuprat mill-Organizzazzjoni Volontarja tal-applikant
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minħabba nuqqas li tonora waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet stipulati fil-Ftehim
tal-Għotja.
L-irkupru jista’ jiġi applikat ukoll fil-każ ta' nuqqas ta’ utilizzazzjoni/utilizzazzjoni
ħażina tal-pagament avvanzat ta' 70%.
12.8 Protezzjoni tad-Data
Id-data personali kollha li tinsab fil-formoli tal-applikazzjoni elettronika u lftehimiet tal-għotja għandha tiġi pproċessata skont l-Att dwar il-Protezzjoni tadData, skont il-leġiżlazzjoni lokali.
Din id-data se tiġi pproċessata biss f'konnessjoni mal-implimentazzjoni u levalwazzjoni tal-Iskema SIS, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li din id-data
tiġi trasferita lill-korpi responsabbli għall-ispezzjoni u l-verifika maħtura millMinisteru tal-Edukazzjoni u l-Impjiegi u/jew, li permezz tiegħu l-fondi għall-Iskema
SIS huma disponibbli.

KUNTATT
Il-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat
Ċentru tal-Volontarjat, 181, Triq Melita,
Il-Belt Valletta, VLT 1129, Malta
Tel: +356 22481118/0
E-mail: glen.chircop@gov.mt/mcvs.mede@gov.mt
Sit: www.maltacvs.org
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ANNESS I
ANNESS I
Anness I – Kriterja ta’ Eleġibbiltà / Skema tal-Marki
Kodiċi tal-Proġett
Iva/Le
Formola tal-applikazzjoni elettronika kompluta
Iva/Le
Jaqbel ma’ wieħed jew aktar tal-oqsma ta’ prijorità tal-intervenzjoni
Iva/Le
L-applikant ma rċivix fondi minn sorsi oħra għall-istess proġett
Iva/Le
L-applikant ma jinsabx fl-ebda sitwazzjoni li tipprevenih milli jirċievi
għotjiet, kif inhu mnizzel f’Taqsima Ċ ta’ din il-Gwida
Iva/Le
Il-mandat tal-proġett jaqa’ mal-mandat tal-applikant
Iva/Le
L-applikant hu rreġistrat u konformi mal-Kummissjarju tal-VOs
Iva/Le
Applika għall-proġett wieħed biss
Iva/Le
Id-dewmien massimu tal-proġett hu ta’ 12-il xahar (li jinkludi l-fai
preparatorja)
Iva/Le
Il-proġett għandu jkun innovattiv u mhux ripetizzjoni ta’ proġetti diġà
approvati mill-istess organizzazzjoni
Iva/Le
Issottomett b’appoġġ u dokumentazzjoni finanzjarja
10
Projezzjoni finanzjarja
15
Relvanza lejn l-għanijiet u l-prioritajiet tas-SIS
10
Prospett tal-proġett u programm ta’ attivitajiet
10
Proġett sostenibbli
10
Kapaċità operattiva tal-applikant li tmur mal-proġett
25
Il-kwalità tal-proġett (il-kontenut u l-metodoloġija)
10
Il-firxa tar-riċerka tal-proġett
10
L-involviment tal-persuni b’anqas opportunitajiet
100
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Marki Totali:
Klassifikazzjoni:

Anness II – Proċess ta’ Evalwazzjoni
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