
 

Informazzjoni u Linji Gwida 

 

Il-Fond għall-Għaqdiet Volontarji jagħti appoġġ lil organizzazzjonijiet volontarji (reġistrati 

Malta mal-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Għaqdiet Volontarji u meqjusa konformi) fi sforz biex 

jilħqu lil u jaħdmu ma’ individwi u komunitajiet vulnerabbli u żvantaġġati. Il-Fond jippromwovi 

kollaborazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet volontarji billi jgħin, permezz ta’ fondi addizzjonali, 

lil dawk il-proġetti konġunti bi sforz biex jippromwovu l-aċċessibbiltà għal  firxa wiesgħa ta’ 

dispożizzjonijiet ta’ kwalità u aktar ġid għal gruppi żvantaġġati. 

 

1. Allokazzjoni 

Fl-2017, il-Fond se jkun qed jalloka Miljun Ewro għal proġetti soċjali. 

L-ispiża totali tal-proġett se tkun magħmula minn 90% ta’ fondi mill-MCCFF u 10% ta’ 

fondi mill-kofinanzjament. 

 

2. It-tul taż-żmien tal-proġetti 

It-tul ta’ żmien tal-proġett sottomess taħt din is-sejħa se jkun ta’ tmintax-il xahar. 

Il-proġett għandu jibda mid-data tal-iffirmar tal-kuntratt. 

 

3. L-Oqsma ta’ Prijorità għal Proġetti 

Għall-finijiet ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, il-Fond se jaddotta l-Miri ta’ Żvilupp 

Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Magħquda bħala l-oqsma ta’ prijorità. L-applikanti huma 

avżati biex jaqraw id-dokumentazzjoni tal-formola sew qabel jimmarkaw il-kaxxi. 

 



 

4. Min u x’mhux eliġibbli għall-Għotja 

 Organizzazzjonijiet li m’għandhomx indirizz reġistrat fil-gżejjer Maltin; 

 Organizzazzjonijiet li mhumiex reġistrati mal-Kummissarju għall-Għaqdiet 

Volontarji; 

 Organizzazzjonijiet li ma ppreżentawx rendikont aġġornat tad-dħul lill-

Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji; 

 Proposti ta’ riċerka; 

 Proġetti purament kummerċjali; 

 Organizzazzjonijiet/Attivitajiet li l-għan ewlieni tagħhom huwa l-ġbir ta’ fondi jew 

propaganda politika; 

 Attivitajiet li jkunu diġà ntemmu qabel ma jitħabbar ir-riżultat lill-applikant/i; 

 Apllikazzjonijiet li jirrepplikaw proġetti eżistenti tal-Gvern; 

 Applikazzjonijiet mhux kompluti; 

 Applikazzjonijiet li jkunu rċevew fondi minn xi sors ieħor. 

 

5. Spejjeż mhux Eliġibbli 

L-ispejjeż imsemmija hawn taħt mhux se jiġu kkunsidrati għall-finanzjament: 

 Spejjeż li jkunu diġà koperti permezz ta’ baġits operattivi (pagi, spazju li jkun 

propjetà ta’ jew mikri mill-applikant/organizzazzjoni msieħba/individwu) u li ma 

jkunux marbuta speċifikament mal-proġett; 

 

 Rifużjoni sħiħa jew parzjali ta’ pagi eżistenti; 

 

 Spejjeż ġa koperti minn programm ieħor ta’ finanzjament, kemm lokali kif ukoll 

internazzjonali. Mhux permess finanzjament doppju għal attivitajiet. 

 

Fondi mogħtija lill-applikanti minn entità oħra,  li ma jkunux marbuta direttament 

mal-proġett, huma permissibbli. Jekk jinstab li l-applikant huwa ħati li fittex jew 

irċieva fondi doppji għall-proġett/attivitajiet proposti, il-ftehim bejn l-applikant u 

l-MCCF  jintemm awtomatikament u kwalunkwe fondi mgħoddija mill-MCCFF lill-

applikant ikunu jridu jingħataw lura kollha mill-benefiċjarju sa mhux aktar tard 

minn tliet xhur min-notifika. 

 

 Pagamenti jew infiq li ma jaqgħux fiż-żmien stabbilit tal-proġett. L-MCCFF taċċetta 

kreditu ta’ ħlas ta’ spejjeż (magħmula waqt iż-żmien tal-proġett) sa 30 jum wara li 

jintemm uffiċjalment il-proġett. 

 



 Pagamenti li ma jkunux ġustifikati b’fatturi fiskali oriġinali fejn japplika jew 

dokumenti oħrajn ta’ kontabilità tal-istess valur. L-infiq jiġi meqjus li jkun sar meta 

tkun ħarġet fattura għall-ispiża, tkun tħallset u jkun ġie kkunsinnat (fil-każ ta’ 

oġġett) jew magħmul (f’każ ta’ servizz jew xogħol). 

 

 VAT rekuperabbli. L-applikanti huma obbligati li jipproduċu ċ-ċertifikat tal-VAT u 

jikkonfermaw taħt liema artiklu ġie rreġistrat l-NGO. 

 

 Telf mill-kambju; 

 

 Multi, penali u spejjeż ta’ litigazzjoni; 

 

 Interessi fuq dejn, spejjeż tas-servizzi tad-dejn u ħlasijiet għal pagamenti li saru 

tard; 

 

 Spejjeż ta’ tranżazzjonijiet finanzjamentji; 

 

 Spejjeż relatati ma’ xiri ta’ art jew propjetà 

 

 

              6. Noti dwar Spejjeż Eliġibbli  

In-nefqa eliġibbli diretta għal proġett huwa dak l-infiq li jkun identifikat mill-proġett bħala 

nefqa speċifika għat-twettiq tal-proġett. Dan l-infiq dirett jista’ jkun eliġibbli: 

1) Spejjeż tal-istaff: l-ispejjeż tal-istaff li jkun assenjat għall-proġett, li jinkludu l-pagi u 

ħlasijiet tas-sigurtà soċjali u spejjeż oħra statutorji inklużi fir-remunerazzjoni. Talba 

għall-kumpens tal-ispejjeż tal-istaff iridu jinkludu d-dokumentazzjoni: kopja tal-

kuntratt tax-xogħol, ittra ta’ assenjazzjoni fil-każ ta’ allokazzjoni tal-persunal intern; 

reġistru tal-ħinijiet (li jrid jinkludi l-kompiti li jsiru b’rabta mat-twettiq tal-proġett); 

payslips b’rabta mal-perjodu tat-talba għall-ħlas; u kalkolatur tal-ispejjeż tal-istaff li 

jistabbilixxi r-rata fis-siegħa fil-każ ta’ allokazzjoni parzjali ta’ sigħat tal-istaff. 

 

2) Konċessjonijiet għall-ivvjaġġar u l-għajxien: tista’ ssir talba għal ħlas ta’ biljetti tal-ajru 

economy biss. Rati per diem iridu jkunu konformi mar-rati stipulati mill-Kummissjoni 

Ewropea (http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiem-rate-

20150318.pdf), applikabbli għall-perjodu in kwistjoni. Per diems se jkunu bbażati fuq 

in-numru ta’ ljieli u jkopru l-akkomodazzjoni, ikel u vjaġġar intern. Il-boarding passes 

oriġinali u l-biljetti elettroniċi tal-ivvjaġġar u l-għajxien iridu jiġu preżentati bħala 

evidenza. 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiem-rate-20150318.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiem-rate-20150318.pdf


3) Kopertura sħiħa tal-ispejjeż ta’ tagħmir ġdid: ikun meqjus eliġibbli jekk ikun 

direttament essenzjali għat-twettiq tal-proġett. Trid tinżamm lista bl-inventarju biex 

tkun tista’ tiġi analizzata f’każ ta’ bżonn. 

 

4) Spejjeż marbuta ma’ rikostruzzjoni, rinnovazzjoni jew tisbiħ ta’ propjetà immobbli 

ma jistgħux jaqbżu l-40% tal-ispejjeż diretti eliġibbli l-oħra tal-proġett. 

 

5) Spejjeż relatati ma’ promozzjoni u viżibilità. L-applikanti jridu jassiguraw li l-logo tal-

Fond ikun inkluż f’kull korrispondenza ma’ terzi, f’kull preżentazzjoni relatata mal-

proġett, u fuq karozzi, tagħmir u xogħol infrastrutturali. 

 

6) Spejjeż indiretti eliġibbli. Spejjeż indiretti jkunu fatturi li juru biċ-ċar li huma marbuta 

mat-twettiq tal-proġett, ie. stationery u spejjeż oħra rilevanti ta’ amministrazzjoni. 

L-ispejjeż indiretti magħmula fit-twettiq tal-Azzjoni jistgħu jkunu eliġibbli għal 

finanzjament b’rata fissa, iżda t-total ma jridx jaqbeż is-7% tal-istima tal-ispejjeż totali 

diretti eliġibbli. Spejjeż indiretti jkunu eliġibbli sakemm ma jinkludux spejjeż assenjati 

lil baġit ieħor fl-intestatura tal-kuntratt standard tal-għotjiet. 

L-applikanti huma mistennija li jitolbu kwotazzjonijiet (tlieta fejn japplika) għal kull ħaġa li tkun 

mgħoddija b’kuntratt jew biex jipproduċu ftehimiet għal servizzi. 

 

      7. Kofinanzjament 

Il-kofinanzjament irid ikopri l-10% tal-ispejjeż totali eliġibbli tal-proġett. Il-

kofinanzjament jista’ jkun f’kontanti jew f’ekwivalenti (sigħat ta’ xogħol volontarju bir-

rata ta’ Euro10 s-siegħa). Il-kofinanzjament irid ikun rikonoxxut u reġistrat b’mod ċar. 

Attivitajiet u spejjeż magħmula bħala parti minn proġetti jew baġits oħra mhumiex 

ikkunsidrati bħala kofinanzjament. 

Fil-każ ta’ sigħat ta’ volontarjat, it-time sheets tal-voluntiera li juru s-sigħat li ħadmu u 

x-xogħol li wettqu jridu jiġu preżentati mar-rapporti. 

 

            8. Regolamenti dwar l-akkwist 

Filwaqt li l-NGOs mhumiex marbuta mal-proċeduri pubbliċi tal-akkwist tar-Repubblika 

ta’ Malta, huwa rakkomandat li wieħed għandu jimxi mal-ispirtu tar-regolamenti tal-

akkwist sabiex il-proċess ikun wieħed transparenti u xieraq 

(contracts.gov.mt/en/Pages/Home-DepartmentOfContracts.aspx). 

 



 

 

             9. Ħlasijiet għal Proġetti 

L-ewwel porzjon, 40% dal-għotja, se jingħata fil-ġurnata tal-iffirmar tal-kuntratt. It-

tieni porzjon ta’ 35% jiġi trasferit fil-kont tal-benefiċjarji biss jekk il-Fond ikun irċieva 

rakkomandazzjoni pożittiva minn tim ta’ evalwaturi li jkunu se jaraw ir-rapporti interim 

preżentati mill-benefiċjarji fit-tmiem tal-ewwel sena tal-proġett. It-tielet/l-aħħar 

porzjon, 25% tal-għotja totali, jiġi trasferit wara l-valutazzjoni b’suċċess tal-aħħar 

rapport tekniku u finanzjarju. 

 

             10. Dokumentazzjoni obbligatorja 

 Id-dokumenti msemmija hawn taħt huma obbligatorji: 

 Erba’ kopji ring-bound tal-formola ta’ applikazzjoni kompluta u ffirmata; 

 Dokumentazzjoni rilevanti ta’ evidenza kif speċifikat fid-dokument tal-

applikazzjoni, ukoll trid tkun ring-bound; 

 CD (jew stikka tal-USB) li jkun fiha l-formola tal-applikazzjoni u d-dokumenti ta’ 

evidenza. 

Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li jissottomettu d-dokumenti kollha neċessarji, 

kif imsemmi aktar ’il fuq, sad-data ta’ skadenza. Applikazzjonijiet li jaslu tard jew li 

ma jkunux kompluti ma jiġux aċċettati. Deċiżjoni dwar l-għoti ta’ flus tittieħed 

ibbażata fuq l-informazzjoni mogħtija. 

Il-pakketti tal-applikazzjonijiet ma jingħatawx lura lill-applikanti. 

 

             11. Il-Proċess tal-Evalwazzjoni 

Il-proċess tal-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet jibda malli jagħlqu l-applikazzjonijiet. Il-

bord li jamministra l-Fond huwa responsabbli għall-proċess ta’ evalwazzjoni. 

Qabel is-sessjonijiet ta’ evalwazzjoni, ikun hemm proċess ta’ pre-evalwazzjoni li jsir 

mill-Bord tal-Evalwazzjoni. Dan il-proċess jistabbilixxi jekk proġett ikunx eliġibbli jew 

le. Dawk il-proġetti li ma jkunux eliġibbli ma jiġux ikkunsidrati għall-evalwazzjoni. 

Ladarba jiġi stabbilit li proġett huwa eliġibbli, l-applikazzjonijiet jiġu evalwati l-ewwel 

individwalment, imbagħad fi gruppi ta’ tnejn. Ir-riżultati jiġu rikonċiljati fil-gruppi ta’ 

tnejn, imbagħad jiġu diskussi fil-Bord tal-Evalwazzjoni. 



Lista ta’ benefiċjarji rakkomandati mbagħad tiġi preżentata lill-Kunsill ta’ Sorveljanza 

tal-MCCFF miċ-Chairman tal-Bord tal-Evalwazzjoni għall-approvazzjoni. 

Id-deċiżjoni tal-Kunsill ta’ Sorveljanza tintbagħat lill-Kummissarju tal-Għaqdiet 

Volontarji, fejn il-lista ta’ benefiċjarji tiġi vverifikata għall-konformità legali. Il-

benefiċjarji jiġu mgħarrfa hekk kif il-Fond jirċievi nota ta’ approvazzjoni mill-

Kummissarju. 

Dawk li ma jitqisux bħala benefiċjarji jistgħu jappellaw fi żmien ġimgħa. Ir-riżultat ikun 

finali u pubbliku malli jgħaddi l-proċess tal-appell. 

 

             12. Il-Kriterji ta’ Evalwazzjoni 

 1. Il-Kwalità tal-Applikazzjoni 

L-informazzjoni mogħtija mill-applikant/i hija organizzata tajjeb, ċara u bi tweġibiet 

diretti għall-mistoqsijiet tal-applikazzjoni? 

L-informazzjoni provduta hija konformi mal-linji gwida? 

Hija dokumentata tajjeb? 

Marki massimi: 10 

 

2. L-Għanijiet tal-Proġett 

L-għanijiet tal-proġett huma artikolati tajjeb? 

 L-għanijiet huma skont il-prijoritajiet immarkati mill-applikant/i? 

 Marki massimi: 5 

 

 3. Il-Ġestjoni tal-Proġett 

 Il-proġett huwa vijabbli u realistiku, ladarba jrid jitlesta fi żmien sentejn? 

Il-pjan ta’ ħidma tal-proġett huwa preżentat sew f’termini ta’ stadji speċifiċi, it-tul ta’ 

żmien li jieħdu, ir-responsabbiltajiet marbuta ma’ kull stadju u l-finanzjament ta’ kull 

stadju? 

Il-proġett huwa sostanzjali u robust? 

Marki massimi: 40 



 

 

4. Baġit 

Il-baġit huwa realistiku, fid-dawl tal-objettivi u r-riżultati tal-proġett? 

Hemm biżżejjed dettalji dwar il-baġit fl-informazzjoni provduta? 

L-ispejjeż preżentati fis-sezzjoni tal-baġit huma kollha eliġibbli? 

Il-kofinanzjament huwa inkluż fil-baġit? 

Hemm proporzjonalità bejn l-ispejjeż u l-miri proposti? 

Marki massimi: 35 

 

5. Il-Pjan ta’ Viżibbiltà u Sostenibbiltà 

 Il-pjan ta’ viżibbiltà jagħti biżżejjed kreditu pubbliku lill-MCCFF? 

             Il-proġett jista’ jibqa’ għaddej wara li jintemmu l-fondi mill-MCCF? 

 Marki massimi: 10  

 

  

 

 

 

 

 


