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LIBERTÀ LI TGĦIX – SKEMA GĦAL GĦOTJIET FIL-KOMUNITÀ 2021 

LINJI GWIDA GĦALL-APPLIKANTI 

 

Għan 

Bħala inizjattiva prattika marbuta mat-tnedija tal-Istrateġija Nazzjonali ta' Malta għall-

2021-2030 dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità, il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-

Kwalità tal-Ħajja qed iniedi Skema ta' għotjiet żgħar, bil-għan li jħeġġeġ lill-mexxejja 

fil-komunità jimplimentaw fil-prattika proġetti u inizjattivi fl-ispirtu tal-

Istrateġija. 

Sabiex jorbtu mal-prinċipji tal-Istrateġija, u mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-

Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità, li fuqha hija bbażata, il-Proposti ppreżentati għal din l-

Iskema għandu jkollhom l-għan li jiżguraw l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni ta' 

persuni b'diżabilità fil-ħajja tal-komunitajiet lokali tagħhom, biex b'hekk 

jimmassimizzaw il-Libertà tagħhom li Jgħixu, b’mod indipendenti f'tali komunitajiet. 

 

Applikanti Eliġibbli 

Din l-Iskema hija miftuħa għal: 

• Organizzazzjonijiet Volontarji reġistrati mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet 

Volontarji; 

 

• Kunsilli Lokali. 

L-Għaqdiet Volontarji Reġistrati li bħalissa għandhom Ftehim Soċjali mal-Gvern 

ta’ Malta fil-qasam tad-diżabilità mhumiex eliġibbli biex japplikaw taħt din l-

Iskema. 

 

 

Proġetti u Inizjattivi Possibbli 

L-applikazzjonijiet iridu jiġu sottomessi f'waħda mill-erba' (4) Kategoriji li ġejjin taħt l-

Iskema: 

• Kategorija A: Proġetti ta' Għarfien – immexxija minn Persuni b'Diżabilità 

• Kategorija B: Proġetti ta' Għarfien – żviluppati flimkien ma' Persuni b'Diżabilità 

• Kategorija Ċ: Inizjattivi Parteċipatorji – immexxija minn Persuni b'Diżabilità 

• Kategorija D: Inizjattivi Parteċipatorji – żviluppati flimkien ma' Persuni b'Diżabilità 

Il-Proposti kollha sottomessi għandhom ifittxu li jkunu konformi ma' mhux aktar minn 

tliet (3) Objettivi li jinsabu fl-Istrateġija Nazzjonali. Barra minn hekk, referenza 

speċifika għal Azzjonijiet differenti taħt dawn l-Objettivi għandha ssir fil-Proposti. 
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Finanzjament Disponibbli 

L-ammont totali allokat taħt l-Iskema għall-2021 huwa ta' mitt elf Ewro (€100,000.00).  

Għal kull Kategorija, qed jiġi allokat l-ammont totali ta' ħamsa u għoxrin elf Ewro 

(€25,000.00).  

• Kull Proposta sottomessa m'għandhiex teċċedi s-somma ta' ħamest elef Ewro 

(€5000.00). 

 

• Kull Applikant jista' jissottometti biss Proposta waħda (1) lill-Iskema matul 

l-2021. 

 

• Mill-inqas tliet (3) kwotazzjonijiet minn fornituri ta' oġġetti jew servizzi 

għandhom jiġu inklużi ma' Proposta, fir-rigward ta' kull spiża ddikjarata  li 

taqbeż is-somma ta' mitt Ewro (€100.00). 

 

 

Għażla u Ħlas ta' Għotjiet 

 

1. L-applikazzjonijiet sottomessi għandhom jiġu evalwati permezz ta' Bord ta' 

Evalwazzjoni.  

 

2. Il-Bord ta’ Evalwazzjoni għandu d-dritt li jitlob għal aktar dokumentazzjoni 

mingħand l-Applikant, wara s-sottomissjoni ta' Proposta mill-Applikant. Jekk din 

ma tiġix sottomessa sal-iskadenza mogħtija mill-Bord, l-Applikazzjoni tiġi 

awtomatikament miċħuda.  

 

3. Jekk il-Bord ta' Evalwazzjoni jaċċetta Proposta, din tiġi allokata ħamsa u għoxrin 

fil-mija (25%) tal-Ispejjeż Totali approvati għall-Proposta, qabel il-bidu tagħha.  

 

4. Il-ħamsa u sebgħin fil-mija (75%) li jifdal tal-Ispejjeż Totali approvati, għandhom 

jingħataw ladarba l-Proposta tkun tlestiet, jekk: 

 

i) irċevuti fiskali oriġinali li jkopru l-ammont totali approvat ikunu ppreżentati 

mill-Applikant; 

 

ii) il-Bord ta’ Evalwazzjoni jkun sodisfatt li l-Proposta tkun twettqet skont l-

Applikazzjoni oriġinali kif approvata; 

 

iii) Il-Proposta titlesta mill-Applikant fi żmien tnax-il (12)-il xahar mid-data li 

fiha l-Applikant jirċievi l-Ittra ta' Selezzjoni mibgħuta mill-Bord ta' 

Evalwazzjoni.   

 

Jekk il-kriterji ta' hawn fuq ma jiġux issodisfati mill-Applikanti, dawn jitilfu l-

finanzjament, u dan ikun jinkludi l-obbligu li l-pagament inizjali ta' ħamsa u għoxrin 

fil-mija (25%) jiġi rritornat. 

Il-proposti jistgħu jkunu fażi iżgħar ta' proġett jew inizjattiva akbar, madankollu, 

il-fażi koperta mill-Applikazzjoni kif aċċettata trid titlesta f'dan il-perjodu ta' tnax-

il (12)-il xahar. 
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5. Il-ħamsa u għoxrin fil-mija (25%) inizjali tal-ammont approvat  għandhom jiġu 

ttrasferiti  lill-Applikant li jintgħażel mal-firma ta' Ftehim dwar l-Għotja bejn  il-

Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja u l-Applikant. Il-ħamsa u sebgħin fil-

mija (75%) li jifdal għandhom jiġu ttrasferiti wara li l-Bord  ta' Evalwazzjoni 

jiddeċiedi li l-kriterji fil-punt 4 ta' hawn fuq huma sodisfatti. 

 

Branding 

 

• Waqt li jkun qiegħed ilesti l-Proposta tiegħu kif approvata, Applikant magħżul 

għandu jagħmel użu mill-materjali kollha ta’ branding ipprovduti mill-Ministeru 

għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, sabiex jirrikonoxxi l-fondi mogħtija minn 

Libertà li Tgħix – Skema għal Għotjiet fil-Komunità 2021. 

 

• Il-branding kollu jrid jibqa' fuq materjali użati matul it-tlestija tal-Proposta, kemm 

Virtwali (eż. Websajt/ Medja Soċjali) kif ukoll Fiżiċi (eż. Kotba/ Bini / Tagħmir), 

anke wara t-tlestija tal-Proposta msemmija. 

 

 

Formola tal-Applikazzjoni,  Sottomissjoni  u Mistoqsijiet 

 

• Il-formola tal-applikazzjoni hija disponibbli f'formati aċċessibbli, kemm bil-Malti kif 

ukoll bl-Ingliż, fuq: www.inklużjoni.gov.mt  Formoli tal-applikazzjoni stampati 

huma disponibbli wkoll mill-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, 89, Triq 

Sir Ugo Mifsud, Ħal Lija LJA 1056. 

 

• Applikazzjonijiet li ma jsegwux dawn il-Linji Gwida, jew li ma jkollhomx 

informazzjoni mitluba fuq il-Formola tal-Applikazzjoni, jiġu miċħuda. 

 

• L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi online, bil-posta jew personalment, 

u jridu jaslu sal-1 ta’ Novembru 2021. Applikazzjonijiet li jaslu tard jiġu 

awtomatikament miċħuda. 

 

• Kull mistoqsija dwar din l-Iskema għandha tiġi indirizzata bl-emajl 

freedomtolivescheme@gov.mt  

http://www.inklużjoni.gov.mt/
mailto:freedomtolivescheme@gov.mt

