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SKEMA  SOLIDARJETÀ MAL-VITTMI TAD-DROGA

PARTI A: INFORMAZZJONI ĠENERALI DWAR L-ISKEMA 
MIFTUĦA GĦALL-ORGANIZZAZZJONIJIET VOLONTARJI LI 
HUMA RREĠISTRATI. 

1 | INTRODUZZJONI 

Solidarjetà mal-Vittmi tad-Droga hija inizjattiva ta’ finanzjament imnedija mill–Ministeru  għall-
Ġustizzja u l-Governanza u l-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi, 
immirata  għal Għaqdiet Volontarji li b’xi mod jistgħu jkunu ta’ għajnuna għal persuni li 
jabbużaw mid-droga. 

 1.1 | GĦAN 

Il-Gvern huwa mpenjat li jkompli jerfa’ r-responsabilitajiet tiegħu u jkompli jsaħħaħ l-għajnuna 
li jagħti lill-persuni maħkuma mill-abbuż tad-droga. L-għan ta’ din l-iskema hija biex tintwera 
solidarjetà mal-vittmi ġenwini tad-droga li ma jistħoqqilhom xejn għajr għajnuna sabiex joħorġu 
minn dan il-vizzju kiefer u jerġgħu jqumu fuq saqajhom kif ukoll isibu posthom lura fis-soċjetà.  
Iffinanzjata minn fondi li nġabru minn reati konnessi ma’ traffikar u abbuż mid-droga, din l-
iskema għandha l-għan biex toffri għajnuna lill-għaqdiet volontarji u tħeġġiġhom  biex 
jimplimentaw proġetti/attivitajiet li permezz tagħhom jgħaddu messaġġ pożittiv ta’ kuraġġ u 
tama lil persuni vittmi mill-abbuż tad-droga. 

2 | ALLOKAZZJONI TA’ BUDGET 

Din l-iskema hija intiża għal dawk l-inizjattivi proposti minn Għaqdiet Volontarji li b’xi mod 
jistgħu jkunu ta’ għajnuna lil persuni maħkuma mill-abbuż tad-droga. L-Iskema se tiffinanzja l-
ispiża totali tal-proġetti sa massimu ta’ €5,000 inkluż il-VAT. L-Iskema tipprovdi li parti mis-
somma tingħata bil-quddiem mal-iffirmar tal-ftehim taħt l-iskema u l-kumplament  jingħataw 
biss meta jiġi ppreżentat rapport finali tal-proġett jew attività li tkun saret, liema rapport irid 
jinkludi evidenza li l-avveniment verament seħħ. L-ammont tal-allokazzjoni ser jiġi determinat 
kf ġej: 

- Proġetti sa massimu ta’ €2,500 inkluż il-VAT ser jingħataw 60% tal-ispiża totali mal-iffirmar 
tal-ftehim taħt l-iskema u 40% ser jingħataw mar-rapport finali 

-Proġetti sa massimu ta’ €5,000 inkluż il-VAT ser jingħataw 75% tal-ispiża totali mal-iffirmar tal-
ftehim taħt l-iskema u 25% ser jingħataw mar-rapport finali 

3 | FEJN U META TAPPLIKA 

Applikazzjonijiet elettroniċi għandhom ikunu sottomessi sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa 3 ta’ 
Diċembru 2021. Applikazzjonijiet elettroniċi għandhom jiġu sottomessi biss fil-portal tal-VO 
funding www.vofunding.org.mt minn nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Novembru 2021. 

Applikazzjonijiet li ma jsirux permezz ta’ dan is-sit elettroniku ma jiġux aċċettati. 
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SKEMA  SOLIDARJETÀ MAL-VITTMI TAD-DROGA

PARTI B: ELIĠIBBILTÀ U KRITERJI TA’ GĦOTI 

4 | APPLIKANTI ELEĠIBBLI 

Għaqdiet Volontarji li b’xi mod jistgħu jkunu ta’ għajnuna għal persuni li jabbużaw mid-droga. 

Mal-applikazzjoni, organizzazzjonijiet  għandhom: 

i. Ikunu rreġistrati uffiċjalment bħala Organizzazzjonijiet Volontarji mal-Kummissarju għall-
Organizzazzjonijiet Volontarji   

ii. Iridu jkunu konformi mal-Att li jirregola l-Organizzazzjonijiet Volontarji (Kap 492 tal-
Liġijiet ta’ Malta) u l-Leġiżlazzjoni Sussidjara tiegħu sad-data tal-għeluq tal-applikazzjoni . 

iii. L-Organizzazzjoni Volontarja inkluż kull ċentru li topera minnu jistgħu jissottomettu iktar 
minn applikazzjoni elettronika waħda, sa massimu ta’ erbgħa (4),  iżda progett wieħed (1) 
biss jiġi magħżul għal kull Organizzazzjoni Volontarja inkluż għal kull ċentru fi ħdana. 

iv. Jissottomettu proġetti li jridu jkunu implimentati sat-30 ta’ Settembru 2022 
v. Jissottomettu l-informazzjoni kollha meħtieġa fil-punt tal-applikazzjoni diġitali 
vi. L-applikazzjoni  għandha tinkludi d-data li matulha qiegħed jiġi propost li jseħħ il-proġett 

5 | KRITERJI T’ESKLUŻJONI 

i. Applikazzjonijiet sottomessi minn organizzazzjonijiet li huma ddikjarati bħala mhux 
konformi mal-Att li jirregola l-Organizzazzjonijiet Volontarji (Kap 492 tal-Liġijiet ta’ Malta) 
u l-Leġizlazzjoni Sussidjara tiegħu fil-mument tal-applikazzjoni 

ii. Applikazzjonijiet mhux kompluti 
iii. Proposti li ma jilħqux l-għanijiet ta’ din l-iskema 
iv. Proposti li diġa ngħataw finanzjament minn xi fond ieħor tal-UE jew fond nazzjonai fl-

istess sena finanzjarja (ara wkoll paragrafu 9) 
v. Proġetti li jistgħu jsostnu lilhom infishom jew ta’ natura intrinsikament kummerċjali 

 6 | KRITERJI TAL-GĦOTJA 

L-applikazzjonijiet se jiġu evalwati skont il-kriterji li ġejjin: 

i. Rilevanza għall-għan ta’ din l-inizjattiva  
ii. Koerenza u ritmu naturali fil-proposta  
iii. Il-Kwalita u d-Disinn tal-Proposta  
iv. Innovazzjoni u kreattività  
v. Viżibbiltà  
vi. Budget realistiku li jinkludi breakdown tal-ispejjeż kollha involuti. (N.B Entitajiet/

Organizzazzjonijiet jistgħu japplikaw għal proġetti li jaqbżu l-budget allokat ta’ €5,000  
ġaladarba dawn jiżvelaw l-ammont totali inkwestjoni u jindikaw b’mod ċar l-ispiżi koperti 
mill-organizzazzjonijiet. Madankollu, l-iskema se tkopri biss l-allokazzjoni sa massimu ta’ 
€5,000 inkluż il-VAT. Spejjeż addizzjonali ’il fuq minn dan il-budget fuq dawn il-proġetti 
jridu jagħmlu tajjeb għalihom l-entitajiet/organizzazzjonijiet rispettivi).  

3



SKEMA  SOLIDARJETÀ MAL-VITTMI TAD-DROGA

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’  €5,000 inkluż il-
VAT .  

7.2 | X’INHI R-REGOLA TAL-ALLOKAZZJONI GĦAL PROĠETTI TAĦT L-ISKEMA 
SOLIDARJETÀ MAL-VITTMI TAD-DROGA? 

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 fejn applikabbli skont 
il-Liġi fiskali 

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? 

L-ewwel pagament se jkun qed jingħata bil-quddiem,  lill-entità/organizzazzjoni mal-iffirmar 
tal-ftehim ta’ għotja. Il-kumplament tal-pagament finali  ser ikun qed jingħata ġaladarba r-
rapport finali jiġi ppreżentat flimkien mal-irċevuti fiskali kollha, fejn applikabbli, skont il-Liġi 
fiskali u dokumentazzjoni relatata mal-ispiża globali tal-inizjattiva kif ukoll prova li l-inizjattiva 
tkun verament seħħet. Il-persentaġġ tal-pagament bil-quddiem u dak finali li ser jingħata jiġi 
diterminat skont il-valur tal-proġett kif indikat f’ Paragrafu 2 

8 | SPEJJEŻ INELIĠIBBLI 

i. Spejjeż koperti minn skemi oħra ta’ finanzjament mill-Gvern jew mill-UE 
ii. Spejjeż li m’humiex iġġustifikati jew inklużi fil-budget sottomess fl-applikazzjoni 

elettronika 
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SKEMA  SOLIDARJETÀ MAL-VITTMI TAD-DROGA

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 m’humiex appoġġjati 

permezz ta' dokumentazzjoni oriġinali 
v. Spejjeż li m’humiex iddikjarati fi qbil mar-rikjesti tal-liġi fiskali 
vi. Spejjeż addizzjonali minfuqa fuq proġetti li jaqbżu l-massimu tal-għotja ta’ €5,000, inkluż 

il-VAT, taħt din l-Iskema 

9 | L-EBDA FINANZJAMENT DOPPJU 

Proġetti milqugħa taħt l-Iskema Solidarjetà mal-Vittmi tad-Droga ma jistgħux ikunu qed jirċievu 
l-ebda Finanzjament ieħor mill-Gvern jew mill-Unjoni Ewropea. 
Biex jiġi evitat ir-riskju ta 'finanzjament doppju’, l-applikant għandu jindika fir-relevanti sezzjoni 
tal-formola tal-applikazzjoni elettronika, is-sorsi u l-ammonti ta’ kwalunkwe finanzjament 
riċevut jew li saret applikazzjoni għalih fl-istess sena finanzjarja. 
Il-proġetti kollha għandhom iħarsu l-liġijiet ta’ Malta 
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SKEMA  SOLIDARJETÀ MAL-VITTMI TAD-DROGA

PARTI D: PROĊEDURI 

10 | ELIĠIBILTÀ, EVALWAZZJONI U PROĊEDURA TAL-GĦOTI  

L-applikazzjonijiet kollha li jiġu sottomessi permezz tal-mezzi pprovduti jiġu evalwati skont 
kriterju ta’ eliġibiltà u esklużjonijiet.  

L-applikazzjonijiet elettroniċi li b’suċċess jissuperaw dan l-iċċekkjar jiġu evalwati mill-bord 
assessur appuntat mill-Ministru għall-Ġustizzja u l-Governanza u mill-Ministru għall-Intern, is-
Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi.  

Kull applikazzjoni tingħata l-marki skont il-kriterji msemmija diġà hawn fuq u stabbiliti mill-
bord assessur appuntat mill-Ministru għall-Ġustizzja u l-Governanza u mill-Ministru għall-
Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi.  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.  

11 | 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).  

12 | ŻBORŻAR 

12.1 | IR-RAPPORT FINALI U FINANZJARJU  

Rifużjoni sħiħa tal-kumplament tal-għotja tkun approvata u mogħtija ġaladarba r-rapport 
finali u d-dokumenti fiskali fejn applikabbli jiġu sottomessi u vverifikati sal- 31 t’Ottubru 
2022. 

Dokumenti oħrajn li għandhom jiġu sottomessi flimkien mat-talba għal żborżar għandhom 
jinkludu: 
  
- 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 
- Ir-rapport finali tal-progett, inkluz il-breakdown tal-ispejjeż marbuta mal-proġett, irid ikun 
iċċertifikat u vverifikat mill-Awditur imqabbad mill-Għaqda Volontarja.  
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12.2 | RIFUŻJONI TA’ ĦLAS JEKK PROĠETT MA JITWETTAQX  

F’każ li l-Għaqda Volontarja ma’ tkomplix bil-proġett wara li tingħatalha l-ewwel pagament 
mall-iffirmar tal-Ftehim tal-Għotja, jiġi riservat id-dritt li tintalab ir-refużjoni sħiħ tal-ewwel 
pagament li jkun ingħatalha, jew ta’ parti kemm il-darba l-Għaqda Volontarja tissottometti 
ġustifikazzjoni valida dwar dan in-nuqqas inkluż breakdown ta’ xi spejjeż li tkun laħqet 
għamlet  

13 | AWDITJAR U MONITERAĠĠ 

L-applikazzjonijiet meqjusa eleġibbli u li gawdew minn żborżar għandhom ikunu suġġetti għal 
verifikar minn naħa tal-uffiċċjali tad-Direttorat għall-Iżvilupp tal-Politika u Implimentazzjoni ta’ 
Programmi  fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Governanza, 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.  

14 | PROTEZZJONI TAD-DATA 

Data personali li tingħata lill-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Governanza u lill-Ministeru għall-
Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi 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 mill-Ministeru għall-
Ġustizzja u l-Governanza u minn imsieħba soċjali oħra u awtoritajiet kompetenti bil-mandat 
sabiex jaġġudikaw, jimmoniterjaw, jesegwixxu ħlasijiet, jikkontrollaw u jawditjaw proġett/
kuntratt.  

15 | LINJA TAŻ-ŻMIEN 

Dawk interessati huma mitluba jissottomettu l-proposta tagħhom kif ġej: 

It-tnedija tal-iskema: 
12 ta’ Novembru 2021    

Is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet:         
Mid-data tat-tnedija tal-iskema sa nofs in-nhar tat-3 ta’ Diċembru 2021 

Proġetti iridu jitlestew:  
Sat-30 ta’ Settembru 2022  

Is-sottomissjoni tar-rapport finali:    
Sal-31 ta’Ottubru 2022 
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SKEMA  SOLIDARJETÀ MAL-VITTMI TAD-DROGA

ANNESS 1:  L-IŻVILUPP TA’ PROĠETT TAJJEB TAĦT L-ISKEMA - 
SOLIDARJETÀ MAL- VITTMI TAD-DROGA 

Hawn taħt tista’ ssib iżjed suġġerimenti li jistgħu jgħinuk tiżviluppa 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  

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-viżibiltà tal-proġett hija ingredjent ewlieni għal proġetti ta’ suċċess. Il-viżibiltà tal-
proġett tirreferi għall-ħtieġa li dawk kollha nvoluti 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).  

V. Kull proġett għandu jkun pubbliċiżżat bħala proġett ko-finanzjat mill-Ministeru tal-
Ġustizzja u Governanza u mill-Ministeru  għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar 
tal-Liġi, kif ukoll għandu jintuża l-logo u referenza għall-iskema f’kull attività. 

VI. Kull Għaqda Volontarja inkluż iċ-ċentri li topera minnhom tista’ tibgħat aktar minn 
applikazzjoni elettronika waħda bi proġetti differenti sa massimu ta’ erba’ (4) proġetti. 
Madankollu proġett wieħed  (1) biss jista’ jiġi magħżul biex jibbenefika minn din l-
Iskema, għal kull Għaqda Volontarja jew ċentru li topera minnu. Il-proġetti mibgħuta 
mill-istess għaqda jew ċentru jiġu evalwati kollha mill-Bord Assessur u jikkwalifika biss l-
iktar proġett li jkun ġab l-aktar marki.   
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