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ALLOKAZZJONIJIET

AMMONT MASSIMU ELIĠIBBLI GĦAL KULL PROĠETT

EUR 2,000
għal kull għan li tiżvolġi l-organizzazzjoni, u li huwa indikat
fl-istatut tal-organizzazzjoni volontarja

KOFINANZJAMENT

ŻBORŻ

Il-fond jista’ jkopri sa 100%
tal-ispejjeż totali tal-proġett

100% wara l-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja
u l-approvazzjoni tar-rapport finali

SKEDA TA’ ŻMIEN

FTUĦ

27 ta’ Mejju 2022

SKADENZA

RIŻULTATI

30 ta’ Settembru 2022

30 ta’ Ġunju 2022
29 ta’ Lulju 2022
31 ta’ Awwissu 2022
30 ta’ Settembru 2022
28 ta’ Ottubru 2022
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PERJODU TA’
ŻMIEN ELIĠIBBLI

1 ta’ Jannar 2022 –
31 ta’ Diċembru 2022
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1. Introduzzjoni
Il-Kunsill Malti għall-Arti jagħraf l-importanza li għandhom l-għaqdiet kulturali u għaqdiet soċjali Maltin
li jaħdmu b’mod volontarju, fit-tkattir, ħarsien u tisħiħ tat-tradizzjonijiet kulturali f’pajjiżna. Dan kollu
jsir primarjament fuq bażi volontarja u għalhekk, sabiex tissaħħaħ il-ħidma ta’ dawn l-għaqdiet, qed
tiġi mnedija l-iskema għall-assistenza loġistika tal-festa. Din l-iskema hija amministrata mill-Kunsill
Malti għall-Arti fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali.
F’bosta bliet u rħula, kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex, insibu għaqdiet li normalment huma marbuta
mal-festi tradizzjonali Maltin u li jaħdmu fuq bażi volontarja. F’dawn l-għaqdiet jinsab nukleu ta’ nies
li jaħdmu s-sena kollha b’mod volontarju biex jippreparaw attivitajiet marbuta mal-festa tar-raħal jew
belt tagħhom. Din l-iskema hija maħsuba biex jingħata finanzjament ta’ darba, b’rabta mal-COVID-19,
lil kull organizzazzjoni volontarja li hija attiva fl-organizzazzjoni tal-festa tal-2022. Dan il-finanzjament
iservi biex itaffi spejjeż relatati mal-loġistika tal-organizzazzjoni ta’ attivitajiet marbuta direttament
mal-festa tar-raħal jew belt.
L-għaqdiet għandhom ikunu attivi f’wieħed, jew aktar mill-għanijiet li ġejjin:
• Fil-mużika tal-banda tal-festa
• Fin-nar tal-art u tal-ajru tal-festa
• Fl-armar artistiku semi-permanenti għall-ġimgħa tal-festa
Fil-każ ta’ għaqda illi l-għan tagħha huwa wieħed speċifiku mil-lista msemmija, din tingħata massimu
ta’ €2,000.
Fil-każ ta’ għaqda illi l-għanijiet tagħha huma aktar minn wieħed, din tingħata €2,000 għal kull għan
mil-lista msemmija, sa massimu ta’ €6,000.

2. Definizzjonijiet
Applikant
•

Applikant jista’ jkun organizzazzjoni volontarja iskritta mal-kummissarju tal-organizzazzjonijiet
volontarji li diġa kienet imwaqqfa fl-2020. L-applikanti ma jistgħux ikunu impjegati mal-Kunsill
Malti għall-Arti jew involuti fil-ġestjoni tal-Iskema għall-assistenza loġistika tal-festa.

Applikazzjoni
•

Applikazzjoni hija sottomissjoni, inklużi d-dokumenti obbligatorji kollha u kwalunkwe anness
għall-formula tal-applikazzjoni mressqa minn applikant eliġibbli.

Benefiċjarju
•

Il-benefiċjarju huwa r-riċevitur tal-għotja. Il-benefiċjarju huwa responsabbli mit-twettiq talproposta appoġġata mill-Iskema.

Dokumentazzjoni obbligatorja
•

Id-dokument(i) meħtieġ(a) kollha li jappoġġaw il-proposta tiegħek u jgħinu l-evalwazzjoni talproġett tiegħek (eż. rekords preċedenti, portafolli, CVs artistiċi, korrispondenza uffiċjali li
tikkonferma l-kiri ta’ spazju, permessi jew oħrajn).

Eliġibbiltà
•

Qabelxejn isir skrinjar tal-applikazzjonijiet fir-rigward tal-eliġibbiltà teknika u artistika millamministraturi u l-ġesturi tal-fond. Il-proposti li ma jinstabux eliġibbli ma jibqgħux jiġu
pproċessati jew evalwati.
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Finanzjament massimu
•

Hemm limitu massimu ta’ €2,000 bħala ammont li jista’ jiġi allokat għal kull għan li tiżvolġi lorganizzazzjoni u li huwa indikat fl-istatut tal-organizzazzjoni. Dan se jiġi deċiż każ b’każ skont lapplikazzjoni.

Ġestjoni u amministrazzjoni
•

Il-Kunsill Malti għall-Arti huwa responsabbli mill-implimentazzjoni u mill-ġestjoni ta’ din liskema. Il-korrispondenza uffiċjali kollha, inkluż it-tressiq online tal-applikazzjonijiet u laġġornamenti dwar il-proposti rebbieħa, għandha tintbagħat lill-indirizz indikat f’dawn il-linji
gwida.

Individwu
•

L-individwi li japplikaw għall-għotja jridu jkunu ċittadini Maltin; jew ikollhom permess ta’
residenza f’Malta, jew ċertifikat ta’ ċittadinanza Maltija, jew passaport Malti.

Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi
•

L-entitajiet kulturali pubbliċi li jaqgħu taħt il-mandat tal-Kunsill Malti għall-Arti, li jinkludu Teatru
Manoel, Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali, il-Fondazzjoni
Kreattività, Pjazza Teatru Rjal, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, il-MICAS, Festivals Malta,
Kor Malta u ŻfinMalta.

Organizzazzjoni Volontarja
•

Organizzazzjoni stabbilita legalment u/jew irreġistrata pubblikament f’Malta, li għandha statut.
L-organizzazzjonijiet volontarji għandhom ikunu iskritti mal-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet Volontarji f’konformità mar-rekwiżiti tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet
Volontarji (http://www.maltacvs.org). L-applikant għandu jkun rappreżentant awtorizzat
legalment tal-organizzazzjoni.

3. Eliġibbiltà
L-applikazzjonijiet l-ewwel jiġu skrinjati għall-eliġibbiltà. L-applikazzjonijiet li mhumiex eliġibbli skont
il-punti t’hawn taħt m’għandhomx jiġu pproċessati aktar u ma jiġux evalwati.
Skeda ta’ żmien eliġibbli massimu: 12-il xahar

3.1 Min jista’ japplika?
L-applikanti għandhom jikkwalifikaw bħala:
•

Organizzazzjonijiet Volontarji iskritti mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji u li
diġa kienu mwaqqfa fl-2019.

L-applikanti jridu jkunu ċittadini Maltin; jew ikollhom permess ta’ residenza f’Malta, jew ċertifikat ta’
ċittadinanza Maltija, jew passaport Malti.

3.2 Min ma jistax japplika?
•

Applikanti li l-profil tagħhom ma jiġix ivverifikat minħabba li ma jkunx komplut għax ma
jinkludix dawn id-dokumenti obbligatorji:
o kopja tal-karta tal-identità Maltija (quddiem u wara) jew il-permess ta’ residenza f’Malta
jew iċ-ċertifikat ta’ ċittadinanza Maltija jew il-passaport Malti;
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•
•
•

•
•
•

o statut iffirmat fil-każ ta’ organizzazzjoni volontarja.
Applikanti li ma humiex konformi mad-definizzjoni ta’ applikant ta’ dawn il-linji gwida.
Benefiċjarji li ma onorawx impenji preċedenti ta’ finanzjament.
Organizzazzjonijiet volontarji li:
o mhumiex iskritti mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji;
o ġew iskritti mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji wara l-2019;
o ma ppreżentawx il-kontijiet aġġornati tagħhom lill-Kummissarju għallOrganizzazzjonijiet Volontarji;
o m’għandhomx indirizz irreġistrat fil-Gżejjer Maltin.
Organizzazzjonijiet/attivitajiet għall-briju tal-festa.
Organizzazzjonijiet/attivitajiet għan-nar li jiġi mixtri u maħruq minn fuq il-bejt tal-każin jew
simili.
Organizzazzjonijiet/attivitajiet li jirċievu fondi pubbliċi permezz ta’ voti stabbilti mill-Gvern.

3.3 Liema spejjeż jistgħu jiġu koperti?1
Din l-għotja tista’ tkopri sa 100% tal-ispejjeż li ġejjin li huma relatati direttament mal-organizzazzjoni
tal-festa (L-għotja ma tistax taqbeż l-ammont ta’ €2,000 għal kull għan li tiżvolġi l-organizzazzjoni skont
l-istatut tal-organizzazzjoni).
•
•
•
•
•
•
•
•

Assigurazzjoni
Kiri ta’ inġenji jew vetturi marbuta direttament mal-loġistika tal-organizzazzjoni tal-festa
Miżuri tas-saħħa u s-sikurezza
Prokurar ta’ ambulanza u/jew pumpiera
Servizzi anċillari
Servizzi tas-sigurtà
Stampar
Spejjeż oħra marbuta mal-loġistika tal-organizzazzjoni tal-festa.

Għal aktar informazzjoni dwar kif għandek tippreżenta l-baġit tiegħek, irreferi għal-Linji Gwida
Ġenerali dwar il-Baġit disponibbli fuq: https://www.artscouncilmalta.org/pages/fundsopportunities/schemes-2022/general-budget-guidelines/

3.4
•
•
•
•
•
•

Liema spejjeż ma jistgħux jiġu koperti?
Spejjeż li diġà huma koperti minn organizzazzjonijiet kulturali pubbliċi, jew programmi ta’
finanzjament pubbliku ieħor immaniġġjat jew ikkomaniġġjat mill-Kunsill Malti għall-Arti jew
aġenzija pubblika oħra, dipartiment tal-Gvern jew Ministeru
Spejjeż li huma eliġibbli taħt skemi oħra immaniġġjati jew ikkomaniġġjati mill-Kunsill Malti
għall-Arti jew aġenzija pubblika oħra, dipartiment tal-Gvern jew Ministeru
Tariffi għal servizzi pprovduti minn Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi jew aġenzija pubblika
oħra, dipartiment tal-gvern jew Ministeru
Rimborż ta’ salarji, jew parti minnhom
Spejjeż li ma sarux fl-iskeda ta’ żmien eliġibbli
Sussistenza, catering u ospitalità.

1

L-ispejjeż kollha jiġu kkunsidrati biss jekk dawn ir-riżorsi ma jkunux diġà koperti/ma jistgħux jiġu koperti mill-applikanti
jew minn organizzazzjonijiet ta’ appoġġ/imsieħba.
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3.5 Applikazzjonijiet mhux eliġibbli
•
•
•
•
•
•
•

Attivitajiet li mhumiex relatati mal-loġistika tal-organizzazzjoni tal-festa tar-raħal jew belt
Attivitajiet li l-objettiv tagħhom huwa li jiġbru l-fondi jew propaganda politika
Applikazzjonijiet sottomessi wara nofsinhar (12:00) tal-ġurnata rispettiva tad-data ta’
skadenza
Applikazzjonijiet ippreżentati minn entitajiet pubbliċi bi jew mingħajr vot fuq linja baġitarja
Applikazzjonijiet mhux kompluti (irreferi għal-lista ta’ kontroll f’taqsima 4.1)
Inizjattivi eliġibbli taħt kwalunkwe programm ieħor iffinanzjat mill-istat iddedikat għallarti/kultura Maltija
Proġetti li d-durata tagħhom ma taqax fl-iskeda ta’ żmien eliġibbli.

Kwalunkwe attività oħra li tista’ tiġi żviluppata barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Iskema għallassistenza loġistika tal-festa.
Organizzazzjoni Volontarja tista’ tissottometti aktar minn-applikazzjoni waħda iżda tista’ tibbenefika
darba biss għal-kull għan li tiżvolġi.

4. Is-sottomissjoni tal-applikazzjoni
Segwi dawn il-passi biex tapplika:
1. Aqra dawn il-linji gwida u r-regolamenti b’attenzjoni kbira
2. Iċċekkja jekk l-idea proposta tiegħek tistax tiġi indirizzata b’din l-iskema
3. Agħfas il-ħolqa li tieħdok fis-sistema ta’ applikazzjoni online
4. Oħloq il-profil tiegħek mal-Kunsill Malti għall-Arti billi tikklikkja fuq Irreġistra u imla d-dettalji
5. Mit-taqsima tas-sejħiet miftuħa, agħżel l-applikazzjoni online għall-iskema li biħsiebek
tapplika għaliha
6. Segwi l-istruzzjonijiet pass pass. Imla l-informazzjoni meħtieġa kollha mill-applikazzjoni online
inkluż il-baġit, u ehmeż id-dokumentazzjoni ta’ sostenn
7. Issottometti l-applikazzjoni. Inti għandek tirċievi rikonoxximent awtomatiku mis-sistema. Jekk
ma tirċevix tali notifika, ikkuntattjana fuq applyforfunds@artscouncil.mt .
F’każ ta’ diffikultà, inti tista’ ċċemplilna fuq 2334 7230 mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-09:00 u l-16:00,
jew ibagħtilna email fuq fundinfo@artscouncil.mt.
Hija r-responsabbiltà tiegħek li tippreżenta formola tal-applikazzjoni kompluta kif spjegat f’dawn il-linji
gwida u regolamenti. Jekk ma tippreżentax l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa, lapplikazzjoni tiegħek ma tiġix ipproċessata.
Huwa biss fid-diskrezzjoni tal-Kunsill Malti għall-Arti li jitlob li l-applikanti jipprovdu kwalunkwe
dokumentazzjoni obbligatorja nieqsa.
Malli tiġi sottomessa l-applikazzjoni, l-applikanti jaċċettaw li jekk l-applikazzjoni tingħata finanzjament,
l-isem, it-titlu tal-avveniment, u l-ammont mogħti jistgħu jiġu ppubblikati mill-Kunsill Malti għall-Arti
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Deċiżjoni dwar il-finanzjament tittieħed abbażi tal-kwalità tal-informazzjoni sottomessa u taddokumenti ta’ sostenn.
L-applikazzjonijiet li jaslu wara 12.00 (nofsinhar) tad-data ta’ skadenza rispettiva ma jistgħux jiġu
aċċettati.

4.1 Lista ta’ Kontroll
•
•
•
•

Kwotazzjonijiet, fatturi jew irċevuti fiskali tas-servizzi u/jew materjali
Kopja taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tal-VAT, jew dikjarazzjoni iffirmata mis-segretarju f’każ
ta’ organizzazzjoni li ma tiżvolgix attivitajiet ekonomiċi
Kopja tal-liċenzja Licence A jew Licence B fil-każ ta’ applikazzjonijiet għan-nar tal-art u tal-ajru
tal-festa tar-raħal jew belt
Statut iffirmat tal-organizzazzjoni volontarja li juri b’mod ċar l-għan/għanijiet tagħha.

5. Proċess ta’ finanzjament
Din l-iskema hija amministrata fuq bażi ta’ min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel.
L-applikazzjonijiet se jitqiesu eliġibbli biss jekk jissodisfaw ir-rekwiżiti kif iddikjarat fit-taqsimiet tlieta
u erbgħa ta’ dawn il-linji gwida.
Il-Kunsill Malti għall-Arti jirriżerva d-dritt li jirrifjuta kwalunkwe applikazzjoni li titqies li mhijiex
konformi mal-prinċipji u l-kriterji ta’ eliġibbiltà deskritti f’dan id-dokument.

5.1 Komunikazzjoni tar-riżultati
In-notifika tar-riżultat mill-Kunsill Malti għall-Arti se tindika d-deċiżjoni, skont il-kriterji ta’ eliġibbiltà.
In-notifiki tar-riżultati se jintbagħtu hekk kif l-applikazzjoni tkun kompluta u tinkludi ddokumentazzjoni obbligatorja kollha, u fid-dati indikati f’paġna 2 ta’ dan id-dokument.
L-applikazzjonijiet magħżula se jiġu ppubblikati online. L-ismijiet tal-applikazzjonijiet magħżula biss se
jiġu ppubblikati; fil-każ ta’ applikazzjonijiet li ma ngħataw l-ebda fondi, se jiġi ppubblikat biss in-numru
ta’ referenza tagħhom.
L-ebda informazzjoni dwar il-proċess ta’ evalwazzjoni mhi se toħroġ qabel in-notifika tar-riżultat
uffiċjali. Kull forma ta’ solleċitazzjoni awtomatikament tiskwalifika applikazzjoni.
L-informazzjoni kollha li tasal se titqies kunfidenzjali, kemm matul kif ukoll wara l-proċess ta’
evalwazzjoni. Id-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data u l-kunfidenzjalità għal avvenimenti ta’
suċċess ser jiġu inklużi fil-ftehim ta’ Għotja.
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6. Implimentazzjoni u monitoraġġ
Se jiġi ffirmat kuntratt li jispeċifika l-kundizzjonijiet tal-iskema. L-għotja tista’ tingħata biss mat-tlestija
tal-proċess ta’ hawn fuq fiż-żmien stabbilit. L-iżborż ekwivalenti għal 100% tal-ammont allokat se jiġi
pproċessat wara l-iffirmar tal-kuntratt u s-sottomissjoni tar-rapport finali mill-benefiċjarju, wara lapprovazzjoni mill-Kunsill Malti għall-Arti.
Il-benefiċjarji jridu jużaw il-logo tal-Kunsill Malti għall-Arti fuq il-materjal relatat kollu u jispeċifikaw li
l-avveniment kien appoġġjat mill-għotja kif ġej: Appoġġjat mill-Kunsill Malti għall-Arti, filkummerċjalizzazzjoni kollha, PR u materjal stampat. L-għotja riċevuta għandha tintuża biss għall-iskop
li għalih tkun ingħatat, skont il-proposta ppreżentata u l-kuntratt.
Il-benefiċjarji jridu jagħmlu lilhom infushom disponibbli għal żjarat u komunikazzjoni marrappreżentanti tal-Kunsill Malti għall-Arti għal skopijiet ta’ monitoraġġ, kemm matul limplimentazzjoni tal-avveniment kif ukoll wara li jitlesta. Il-Kunsill Malti għall-Arti jirriżerva wkoll iddritt li jirrevedi l-pagament finali, jekk in-nefqa totali hija inqas minn dik stmata fil-formola talapplikazzjoni.

6.1 Rapport
Inti tkun mitlub tissottometti rapport sa mhux aktar tard minn sitt (6) ġimgħat wara li l-avveniment
ikun ġie konkluż. Il-Kunsill Malti għall-Arti jipprovdi mudell għar-rapport tiegħek. Jekk rilevanti,
flimkien ma’ dan ir-rapport, il-benefiċjarji għandhom jissottomettu kopji ta’ kwalunkwe materjal
rilevanti ta’ kummerċjalizzazzjoni, ta’ pubbliċità jew ta’ informazzjoni żviluppat għall-proġett
iffinanzjat.
Int se tkun mitlub ukoll tippreżenta baġit aġġornat finali flimkien mad-dokumenti ta’ sostenn kollha
inkluż rapport ta’ rikonċiljazzjoni tal-biljetti.
Il-Kunsill Malti għall-Arti jżomm id-dritt li jagħmel użu mill-materjal tal-avveniment sottomess.
Il-Kunsill Malti għall-Arti jżomm id-dritt li jirkupra fondi f’każ li dawn ma jkunux qed jintużaw u/jew
jiġu użati ħażin u/jew ma jintużawx skont il-baġit ippreżentat.

Teħtieġ parir?
Qabel it-tressiq tal-applikazzjonijiet, il-Kunsill Malti għall-Arti joffri servizzi ta’ konsultazzjoni biex
jgħinek tiżgura l-appoġġ għall-proġett tiegħek. Aħna nkunu disponibbli matul kull pass tal-proċess.
Nistgħu ngħinuk tiddeċiedi jekk il-kunċett ewlieni u l-profil tal-proġett tiegħek ikunux konformi malmekkaniżmu tal-appoġġ inkwistjoni u nagħtuk feedback dwar il-mod kif qed tippjana li tippreżenta lproġett. Ippjana bil-quddiem u kellimna mill-inqas erba’ ġimgħat qabel id-data tal-iskadenza għattressiq tal-applikazzjoni biex b’hekk tuża s-servizzi tagħna bl-aħjar mod.
Tista’ ċċemplilna fuq 2334 7230 mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-09:00 u l-16:00 jew tibagħtilna email fuq
fundinfo@artscouncil.mt.
Linji gwida aġġornati fis-26 ta’ Mejju 2022
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