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PARTI A

INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR L-ISKEMA ‘ACHIEVERS’
MIFTUĦA GĦALL-ORGANIZZAZZJONIJIET VOLONTARJI
KOLLHA RREĠISTRATI, KUNSILLI LOKALI U KUNSILLI
REĠJONALI.
1.

INTRODUZZJONI

Achievers hija inizjattiva ta’ finanzjament imnedija mis-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza, u
Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi fi ħdan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru immirata għall-Kunsilli Lokali,
Kunsilli Reġ jonali, u Organizzazzjonijiet Volontarji.
1.1

GĦAN

Il-Gvern huwa impenjat li jkompli jeduka sa minn etajiet żgħar dwar l-effett li d-droga, tkun ta’ liema tip tkun,
tista’ tħalli fuq saħħet il-bniedem. Fid-dawl ta’ deċiżjonijiet li jridu jittieħdu dwar harm reduction approach flużu tad-droga Cannabis, il-gvern beda kampanja edukattiva b’saħħitha li se tilħaq 9,000 student u studenta.
L-għan ta’ dan il-proġett hu li tiżra fit-tfal tagħna reżiljenza biex meta jinqala’ għawġ f’ħajjithom ikunu
b’saħħithom biżżejjed biex jgħdidu le u ma jċedux mal-ewwel intopp.
Minħabba f’hekk nibet il-proġett Achievers – li l-għan tiegħu hu li jinkoraġġixxi liż-żgħażagħ joħolqu u
jimplimentaw proġetti li fil-qalba tagħhom hemm il-komunita’. Il-ħsieb hu li jkunu mħeġġa jqarrbu żgħażagħ
oħra lejn dixxiplini differenti ‘l bogħod mill-vizzji. Id-dixxiplini jistgħu jkunu marbuta ma’ pilastri ewlenin bħal:
sports, arti, mużika, kultura jew avventuri għaż-żgħażagħ.

2. ALLOKAZZJONI TA’ BUDGET
Din l-iskema tgawdi mill-allokazzjoni finanzjarja ta’ €90,000, u li minnha l-applikanti se jkunu jistgħu jirċievu fondi
f’kontanti sa massimu ta’ €3,000 għal kull proġett eleġibbli.

3. FEJN U META TAPPLIKA
Applikazzjonijiet elettroniċi għandhom ikunu sottomessi sa nofsinhar tas-7 ta’ Jannar 2020.
Applikazzjonijiet elettroniċi għandhom jiġu sottomessi fil-portal tal-VO funding www.vofunding.org.mt.
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PARTI B

ELIĠIBBILTÀ U KRITERJU TA’ GĦOTI
4. APPLIKANTI ELEĠIBBLI
Kunsilli Lokali, Kunsilli Reġjonali, Organizzazzjonijiet Volontarji (OV) irreġistrati mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji (KOV) li huma mmexxija miż-żgħażagħ jew li qegħdin jaħdmu maż-żgħażagħ jew għalihom.
Mal-applikazzjoni, organizzazzjonijiet li mhumiex Kunsilli Lokali jew Kunsilli Reġjonali għandhom:
i. Jipprovdu spazju għal dawk iż-żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena
ii. Ikunu rreġistrati uffiċjalment bħala Organizzazzjonijiet Volontarji (OV) mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet
Volontarji (KOV) u konformi mal-imsemmi kummissarju, fi qbil mal-formoli ta’ rendikonti finanzjarji annwali u ta’ denunzja
annwali mar-regolatur fi qbil mal-legizlazzjoni sussidjarja 492.01’.
iii. Ikunu reġistrati bħala membri mal-Aġenzija Żgħażagħ
iv. Jissottomettu applikazzjoni elettronika waħda għal kull ċentru li topera minnu l-Organizzazzjoni Volontarja.
v. Jissottomettu proġetti li jridu jkunu implimentati bejn l-1 ta’ Marzu 2020 u t-30 ta’ Novembru 2020.
vi. Jissottomettu l-informazzjoni kollha meħtieġa fil-punt tal-applikazzjoni diġitali
Barra minn hekk,
vii. L-applikazzjoni għandha tinkludi d-data li matulha qiegħed jiġi propost li jseħħ il-proġett.
viii. Il-bord jirriserva d-dritt li jiddiskuti d-data proposta ma’ dawk li qegħdin jiġu ppremjati f’każ li avvenimenti oħra
proposti jaħbtu fl-istess data li qed tkun proposta.
ix. Dawk ippremjati għandhom jiżguraw li matul avveniment bħal dan jipprovdu l-ispazju u l-loġistika kollha neċessarja lil
Aġenzija Sedqa bl-għan li din l-aġenzija tkun tista’ twassal il-messaġġ tagħha ta’ prevenzjoni. Ħaddiema ta’ Sedqa se jkunu
qegħdin iżommu kuntatt ma’ dak ippremjat sabiex jikkollaboraw flimkien għal intervent aħjar ibbażat fuq il-komunità.

5. KRITERJI T’ESKLUŻJONI
i. Applikazzjonijiet sottomessi minn organizzazzjonijiet li huma ddikjarati bħala mhux konformi mal-formoli ta’ rendikonti
finanzjarji annwali u ta’ denunzja annwali mar-regolatur fi qbil mal-legizlazzjoni sussidjarja 492.01’.
ii. Applikazzjonijiet mhux kompluti
iii. Proposti li ma jilħqux l-għanijiet ta’ din l-iskema
iv. Attivitajiet li ngħataw finanzjament diġà minn xi fond ieħor tal-UE jew fond nazzjonali
v. Attivitajiet li saru diġà jew li jinsabu għaddejjin
vi. Proġetti li jistgħu jsostnu lilhom infishom jew ta’ natura intrinsikament kummerċjali

6. KRITERJI TA’ GĦOTI
L-applikazzjonijiet se jiġu evalwati skont il-kriterji li ġejjin:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
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Rilevanza għall-għan ta’ din l-inizjattiva (15-il marka)
Koerenza u ritmu naturali fil-proposta (10 marki)
Il-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ (15-il marka)
Impatt, Effect multiplikatur u segwitu (15-il marka)
Innovazzjoni u kreattività (15-il marka)
Viżibbiltà (15-il marka)

vii. Budget realistiku. (Entitajiet/Organizzazzjonijiet jistgħu japplikaw għal proġetti li jaqbżu l-budget allokat ta’ €3,000
ġaladarba dawn jiżvelaw l-ammont totali inkwestjoni u jindikaw b’mod ċar l-ispiżi koperti mill-organizzazzjonijiet.
Proposti tal-proġetti għandhom juru l-provi tal-ispejjeż relatati mal-budget tal-proġett) (15-il marka)

PARTI Ċ:

REGOLI GĦALL-FINANZJAMENT
7. FINANZJAMENT
L-applikanti għandhom juru b’mod ċar l-ispejjeż li għandhom ikunu marbutin direttament mal-implimentazzjoni
tal-proġett. Spejjeż eleġibbli għandhom ikunu marbutin direttament mal-implimentazzjoni tal-proġett li qed ikun
propost jew marbutin mad-disseminazzjoni addizzjonali u l-isfruttar tar-riżultati tal-proġett.
7.1 KEMM SE JAMMONTA L-FINANZJAMENT ALLOKAT GĦALL-PROĠETT?
Se jkunu qed jiġu allokati 100% tal-ispejjeż proposti eleġibbli sa massimu ta’ €3,000.
7.2 X’INHI R-REGOLA TAL-ALLOKAZZJONI GĦALL-PROĠETTI TAĦT L-ISKEMA ACHIEVERS?
Il-budget ikun allokat ġaladarba dan ikun konsistenti mal-budget ippreżentat fl-applikazzjoni elettronika u
marbut direttament mal-miżuri u l-attivitajiet imniżżla fl-applikazzjoni elettronika.
7.3 X’INHUMA L-OBBLIGI GĦAL DIN L-ISKEMA TA’ FINANZJAMENT?
Għal kull proġett l-entità/l-organizzazzjoni għandha tagħti:
i.

Ġustifikazzjoni sħiħa tal-ispejjeż kollha (inklużi stimi u rapporti li janalizzaw l-offerti fejn ikun applikabbli),
fatturi oriġinali, bejgħ f’kontanti, u rċevuti tal-VAT
ii. Kisbiet tal-għanijiet
iii. Spjegazzjoni ċara tal-miżuri li ttieħdu għall-fini ta’ disseminazzjoni għal kull kisba tal-proġett fir-rapport finali
7.4 B’LIEMA MANJIERA SE JIĠI EŻEGWIT L-IŻBORŻAR?
50% se jkunu qegħdin jigħataw lura lill-entità/organizzazzjoni mal-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja. Il-50% l-oħra
se jkunu qegħdin jingħataw ġaladarba r-rapport finali jiġi ppreżentat flimkien mal-irċevuti fiskali kollha uffiċjali u
d-dokumentazzjoni relatata mal-ispiża globali tal-inizjattiva.

8. SPEJJEŻ INELIĠIBBLI
i. Spejjeż koperti minn skemi oħra ta’ finanzjament mill-Gvern jew mill-UE
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ii. Spejjeż li mhumiex iġġustifikati jew inklużi fil-budget sottomess fl-applikazzjoni elettronika
iii. Spejjeż mhux minfuqa fil-perijodu tal-proġett u stipulat fil-ftehim
iv. Spejjeż li ma jistgħux jiġu identifikati u vverifikati b’mod ċar, u li mhumiex appoġġ jati permezz ta’
dokumentazzjoni oriġinali
v. Spejjeż li mhumiex iddikjarati fi qbil mar-rikjesti tal-liġi fiskali

PART D

PROĊEDURI
9. ELIĠIBBILTÀ, EVALWAZZJONI U PROĊEDURA TAL-GĦOTI
L-applikazzjonijiet kollha li jiġu sottomessi permezz tal-mezzi pprovduti jiġu evalwati skont kriterju ta’ eliġibbiltà u
esklużjonijiet.
L-applikazzjonijiet elettroniċi li b’suċċess jissuperaw dan l-iċċekkjar jiġu evalwati mill-bord assessur appuntat
mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi fi ħdan
l-Uffiċċju tal-Prim Ministru.
Kull applikazzjoni tingħata l-marki skont il-kriterji msemmija diġà hawn fuq u stabbiliti mill-bord assessur appuntat
mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi fi ħdan
l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. L-iskor tal-applikazzjoni jiġi mniżżel f’forma ta’ lista, u l-applikazzjonijiet ikklassifikati
(abbażi tal-iskor) għandhom jingħataw il-finanzjament f’sekwenza, sakemm il-fondi allokati jkunu ngħataw kollha.

10. FTEHIM TA’ GĦOTJA
L-organizzazzjoni li tingħata l-finanzjament għandha tiffirma ftehim ta’ għotja mal-korp tal-għotja. Dan il-ftehim
għandu jniżżel bil-miktub obbligazzjonijiet kuntrattwali bejn il-benefiċjarju u l-korp rispettiv, u li għandu jinkludi
dettalji tal-finanzi u tal-ispejjeż.
Il-finanzjamenti mogħtija ma jistgħux jiżdiedu, għaldaqstant għandhom jitqiesu bħala l-massimu. Dan ifisser li
l-finanzjamenti taħt l-ebda ċirkostanza ma jistgħu jiġu emendati.
L-approvazzjoni ta’ applikazzjoni mhux neċessarjament tfisser għoti ta’ finanzjament li jaqbel mal-ammont mitlub
mill-applikant (dan il-finanzjament jista’ jiġi mnaqqas).

11. ŻBORŻAR
11.1 IR-RAPPORT FINALI U FINANZJARJU
Rifużjoni sħiħa tkun approvata u mogħtija ġaladarba r-rapport finali u d-dokumenti fiskali jiġu sottomessi u
vverifikati sas-16 ta’ Diċembru 2020. Dokumenti oħrajn li għandhom jiġu sottomessi flimkien mat-talba għal
żborżar għandhom jinkludu:

6

•
•
•

Rapport deskrittiv qasir tal-attività, akkumpanjat minn evidenza fotografika tal-attività flimkien ma’ letteratura
oħra rilevanti tal-attività.
Stqarrija tal-ispejjeż bid-dettalji tad-data, il-fornitur, deskrizzjoni tal-ispejjeż u l-ammont
Dokumenti fiskali ta’ kull spiża bl-għan li jkun hemm il-verifikazzjoni tal-awditur

12. AWDITJAR U MONITERAĠĠ
L-applikazzjonijiet meqjusa eleġibbli u li gawdew minn żborżar għandhom ikunu suġġetti għall- ivverifikar minnaħa ta’ awditur appuntat mis-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi
Amministrattivi, u liema verifikar jista’ jinkludi viżti fuq il-post jew anki ċċekkjar ta’ dokumenti u proċessi. Meta
mitluba, għandha tkun ippreżentata d-dokumentazzjoni kollha disponibbli, inkluża l-evidenza ta’ attivitajiet mixtieqa
tal-proġett.

13. PROTEZZJONI TAD-DATA
Data personali li tingħata lis-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi
Amministrattivi għall-fini ta’ aġġudikazzjoni ta’ din l-iskema tiġi pproċessata fi qbil mal-obbligi komunitarji skont
il-liġi u f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
tas-27 t’April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni naturali f’dak li jirrigwarda l-ipproċessar tad-data personali u
dwar il-moviment ħieles ta’ din l-istess data u kwalunkwe emendi sussegwenti mis-Segretarju Parlamentari għarRiformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi u minn imsieħba soċjali oħra u awtoritajiet
kompetenti bil-mandat sabiex jaġġudikaw, jimmoniterjaw, jesegwixxu ħlasijiet, jikkontrollaw, u jawditjaw proġett/
kuntratt.

14. LINJA TAŻ-ŻMIEN
Dawk interessati huma mitluba jissottomettu l-proposta tagħhom kif ġej:
It-tnedija tal-iskema: 			

It-Tlieta 12 ta’ Novembru 2019

Is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet:			
			

mid-data tat-tnedija tal-iskema
sat-Tlieta 7 ta’ Jannar 2020

It-tmiem tal-aġġudikazzjoni:			

Il-Ġimgħa 31 ta’ Jannar 2020

It-tħabbira tar-riżultati:			

Is-Sibt 8 ta’ Frar 2020

Id-dati tal-proġett: 			

Bejn Marzu 2020 – Novembru 2020

Is-sottomissjoni tar-rapport finali minn kull
għaqda volontarja, Kunsilli Lokali u Kunsilli Reġ jonali :

It-Tnejn 16 ta’ Diċembru 2020
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ANNESS 1

L-IŻVILUPP TA’ PROĠETT TAJJEB TAĦT
L-ISKEMA ACHIEVERS

Hawn taħt tista’ ssib iżjed suġġerimenti li jistgħu jgħinuk tiżviuppa proġett tajjeb:
i. Proġett għandu jkun ċar fir-razzjonal tiegħu, billi jiddeskrivi b’manjiera ċara l-inizjattiva li qiegħda tkun proposta
u jkun identifikat kif - u permezz ta’ liema mezzi - se jkun qiegħed iħalli impatt fuq l-għan tal-iskema. Dan ilproġett għandu jkun żviluppat miż-żgħażagħ u flimkien magħhom u jinvolvi liż-żgħażagħ fil-proċess.
ii. Id-disinn tal-proġett għandu jkun relatat mal-objettivi tiegħu, mal-kisbiet tal-proġett, u għandu jkun definit
b’mod ċar, realistiku, u bbilanċjat. Id-disinn tal-proġett għandu jsegwi l-loġistika tal-proġett propost u jinkludi
fid-dettall informazzjoni dwar attivitajiet preparatorji, attivitajiet tal-proġett, u attivitajiet ta’ reklamar.
iii. Li jkun hemm impatt ifisser effett b’saħħtu fuq xi ħaġa jew xi ħadd. Proġett tajjeb għandu għanijiet ċari u li
jistgħu jintlaħqu b’risq impatt immedjat, kif ukoll pjan fit-tul dwar l-impatt li jista’ jkun hemm fuq il-komunità
immedjata u dik iżjed wiesgħa.
iv. Il-viżibbiltà tal-proġett hija ingredjent ewlieni għal proġetti ta’ suċċess. Il-viżibbiltà tal-proġett tirreferi għallħtieġa li dawk kollha involuti jkunu konxji tal-għanijiet u tal-objettivi tiegħu u li għadd ta’ miżuri jiġu meħuda
sabiex ikun żgurat li l-proġett qed ikun ikkomunikat lill-komunità wiesgħa. Għaldaqstant l-applikazzjoni
għandha tinkludi l-inizjattivi li l-benefiċjarju se jkun qiegħed juża sabiex irawwem kuxjenza dwar il-proġett.
Dawn jistgħu jinkludu pakketti ta’ informazzjoni, oġġetti promozzjonali, ġurnalisti mistiedna sabiex josservaw,
stqarrijiet għall-istampa, u attivitajiet ta’ networking soċjali (online u offline).
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