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ALLOKAZZJONIJIET

BAĠIT GĦAS-SESSJONI

AMMONT MASSIMU ELIĠIBBLI GĦAL KULL PROĠETT

EUR 170,000

EUR 5,000

KOFINANZJAMENT

ŻBORŻ

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

70% mal-iffirmar tal-ftehim ta’ għotja
30% wara l-approvazzjoni tar-rapport finali

SKEDA TA’ ŻMIEN

Data ta’ Ħruġ
Data ta’ Skadenza
Perjodu ta’ Evalwazzjoni
Data ta’ Tħabbir tar-Riżultati
Skeda ta’ Żmien Eliġibbli

08 ta’ Mejju 2021
18 ta’ Ġunju 2021
Bejn id-19 ta’ Ġunju 2021 u s-07 ta’ Lulju 2021
26 ta’ Lulju 2021
Bejn is-27 ta’ Lulju 2021 u s-27 ta’ Lulju 2022
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1. Introduzzjoni
Il-Kunsill Malti għall-Arti jirrikonoxxi li l-festa Maltija hija parti mit-tessut tal-ibliet u r-rħula tagħna.
Minsuġ ma’ dawn il-festi nsibu numru ta’ kmamar tan-nar li jieħdu ħsieb iżewqu l-iljieli sajfin tagħna
b’kuluri u koreografiji mill-isbaħ. Il-maġġoranza ta’ dawn il-kmamar tan-nar jaħdmu fuq bażi volontarja
fejn ħafna pirotekniċi ta’ kull età jqattgħu sigħat twal ta’ ħidma sfiqa b’risq il-festi għeżież tagħna.
F’dan l-isfond, il-Kunsill Malta għall-Arti qiegħed għal sena oħra jniedi l-“Fond għall-kmamar tan-nar li
jaħdmu fuq bażi volontarja” bil-għan li jiġi faċilitat investiment li jkompli jsaħħaħ l-infrastruttura
ġewwa l-kmamar tan-nar sabiex dawn il-ħaddiema volontarji jaħdmu f’ambjent dejjem iktar sigur. Dan
il-fond qieghed jiġi amministrat 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 kmamar tan-nar li normalment huma
marbuta mal-festi tradizzjonali Maltin. F’dawn il-kmamar tan-nar issib nukleu ta’ nies li jaħdmu s-sena
kollha b’mod volontarju biex imbagħad jaħsdu l-frott ta’ ħidmithom fil-jiem tal-festa tar-raħal jew belt
tagħhom. Insibu li l-kultura tan-nar f’pajjiżna tmur lura diversi għexieren ta’ snin, u llum il-ġurnata llogħob tan-nar huwa meqjus bħala prodott artistiku turistiku li jagħmel parti mill-patrimonju kulturali
Malti. L-għan ta’ dan il-finanzjament huwa biex il-kmamar tan-nar f’Malta jiġu allokati fondi sabiex
ikunu jistgħu jtejbu l-infrastruttura tagħhom, bil-għan li l-voluntiera fi ħdanha jkunu jistgħu jaħdmu
f’post aktar sigur kemm waqt il-manifattura, kif ukoll waqt il-ħruq tal-istess nar. Għan ieħor ta’ dan ilfinanzjament huwa biex il-kmamar tan-nar f’Malta jiġu allokati fondi sabiex ikunu jistgħu jinvestu
f’riżorsi li jgħinu t-titjib tal-kwalità tal-prodott innovattiv pirotekniku Malti filwaqt li jitħarsu s-saħħa u
s-sikurezza.
L-applikazzjonijiet jistgħu jkunu, iżda mhux limitati għall-:







Investiment f’apparat u armar biex ikunu jistgħu jaħarqu n-nar b’mod aktar sigur
Investiment f’makkinarju u għodod li jiffaċilitaw il-manifattura tan-nar u jagħmlu l-produzzjoni
aktar sigura
Investiment f’riżorsi ta’ tagħlim f’dak li għandu x’jaqsam ma’ saħħa u sigurtà fil-manifattura
tan-nar
Investiment fl-infrastruttura tal-kmamar tan-nar
Restawr tal-kmamar tan-nar infushom
Tisħiħ ta’ kollaborazzjoni bejn il-kmamar tan-nar lokali u Ewropej

2. Definizzjonijiet
Applikant


Applikant jista’ jkun individwu, grupp, jew organizzazzjoni. L-applikanti ma jistgħux ikunu
impjegati tal-Kunsill Malti għall-Arti jew ikunu involuti fl-immaniġġjar tal-Iskema ta’ Fond għal
aktar saħħa u sikurezza fil-kmamar tan-nar li jaħdmu fuq bażi volontarja.

Applikazzjoni


Applikazzjoni hija sottomissjoni, inklużi d-dokumenti mandatorji kollha u kwalunkwe anness
għall-formola ta’ applikazzjoni li ssir minn applikant eliġibbli.

Benefiċjarju


Il-benefiċjarju huwa l-persuna li tirċievi l-għotja. Il-benefiċjarju huwa responsabbli għallimplimentazzjoni tal-proposta appoġġjata mill-Iskema.
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Professjonisti Kreattivi


L-individwi artistiċi u kreattivi kollha li huma attivi b’mod professjonali fis-setturi kulturali u
kreattivi.

Eliġibbiltà


Isir skrinjar tal-applikanti mill-Eżekuttiv Superjuri tal-Fond fir-rigward tal-eliġibbiltà. L-iskrinjar
tal-applikazzjonijiet isir biex tiġi ddeterminata l-eliġibbiltà skont it-taqsima 3 ta’ dawn il-linji
gwida. L-applikazzjonijiet li ma jkunux eliġibbli ma jiġux ipproċessati aktar u m’għandhomx jiġu
evalwati.

Evalwaturi


Il-Kunsill Malti għall-Arti jaħtar tim ta’ evalwazzjoni għal kull sejħa f’din l-Iskema. Il-Kunsill Malti
għall-Arti jista’ jaħtar kemm professjonisti lokali kif ukoll professjonisti barranin fis-settur talkultura u l-arti.

Evalwazzjoni


L-applikazzjonijiet li jitqiesu li huma konformi u eliġibbli jiġu evalwati skont il-kriterji stabbiliti
f’dawn il-linji gwida mill-evalwaturi maħtura.

Grupp


Għadd ta’ persuni bi jew mingħajr personalità ġuridika jistgħu jifformaw grupp. Waħda millpersuni involuti trid tieħu r-rwol tat-tmexxija u jkollha r-responsabbiltà legali prinċipali għallimmaniġġjar tal-proġett u l-għotja. Il-persuna trid tkun ċittadin Malti jew ikollha permess ta’
residenza f’Malta jew ċertifikat ta’ ċittadinanza Maltija jew passaport Malti.

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.

Immaniġġjar u Amministrazzjoni


Il-Kunsill Malti għall-Arti huwa responsabbli għall-immaniġġjar ta’ din l-iskema. Ilkorrispondenza uffiċjali kollha, inkluża s-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet, għandha tintbagħat
lill-indirizz indikat f’dawn il-linji gwida.

Dokumentazzjoni mandatorja
•

Kwalunkwe dokument(i) meħtieġ(a) bħala sostenn għall-proposta tiegħek u li jgħin(u) flevalwazzjoni tal-proġett tiegħek (eż. rekords tal-passat, portafolli, CVs artistiċi, korrispondenza
uffiċjali li tikkonferma l-kiri tal-ispazju, permessi jew oħrajn).

Finanzjament Massimu


Hemm limitu massimu ta’ €5,000 għal kull proġett bħala ammont li jista’ jiġi allokat. Dan se jiġi
deċiż każ b’każ skont il-proġett.

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 rreġistrati 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.
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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 massima biex jiġi implimentat il-proġett: 12-il xahar

3.1 Min jista’ japplika?
L-applikanti għandhom jikkwalifikaw bħala wieħed minn dawn li ġejjin:


Organizzazzjonijiet Volontarji.

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?








L-applikanti li l-profil tagħhom ma jiġix ivverifikat peress li jkun inkomplut minħabba li jkunu
neqsin id-dokumenti mandatorji li ġejjin:
Kopja tal-karta tal-identità Maltija tiegħek (kemm in-naħa ta’ quddiem kif ukoll dik ta’
wara) jew il-permess ta’ residenza f’Malta jew iċ-ċertifikat ta’ ċittadinanza Maltija jew
il-passaport Malti tiegħek
Statut iffirmat fil-każ ta’ Organizzazzjoni Volontarja.
Benefiċjarji li fil-passat ma żammewx ma’ impenji ta’ finanzjament.
Fil-każ tal-Organizzazzjonijiet Volontarji, l-organizzazzjonijiet li ma ppreżentawx il-kontijiet
aġġornati tagħhom lill-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.
Organizzazzjonijiet/Attivitajiet li jirċievu fondi pubbliċi permezz ta’ voti fuq linji baġitarji
tal-gvern stabbiliti.
Organizzazzjonijiet li m’għandhomx indirizz reġistrat fil-Gżejjer Maltin u/jew li mhumiex
irreġistrati mal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji.
Organizzazzjonijiet li m’għandhomx indirizz reġistrat fil-Gżejjer Maltin.

3.3 Liema spejjeż jistgħu jiġu koperti?1
Din l-għotja tista’ tkopri sa 100% tal-ispejjeż li ġejjin (sa massimu ta’ €5,000 għal kull proġett, skont
liema jkun l-aktar baxx).






Abbonamenti għal pjattaformi virtwali jew servizzi diġitali oħra fejn relevanti
Assigurazzjoni
Immaniġġar ta’ proġetti
Kiri ta’ spazji
Kiri/xiri ta’ tagħmir (ix-xiri tat-tagħmir jiġi kkunsidrat biss jekk jitqies li kien neċessarju għallproġett)

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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Konsultazzoni, riċerka u pariri professonali dwar saħħa u sikurezza, assessjar ta’ riskji u
kwistjonijiet etiċi
Kontinġenza, li ma taqbiżx l-10% tal-ispiża totali
Miżuri tas-Saħħa u s-Sigurtà
Spejjeż oħra direttament relatati mal-implimentazzjoni tal-proġett (inklużi iżda mhux limitati
għal: spejjeż legali, mentors, fornituri ta’ servizzi, ħlasijiet għall-parteċipazzjoni, eċċ.)
Spejjeż relatati ma’ tagħlim u żvilupp
Spejjeż ta’ produzzjoni
Tariffi artistiċi

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/restart-schemes-2021/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
Tariffi għal servizzi pprovduti minn Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi jew aġenzija pubblika
oħra, dipartiment tal-gvern jew Ministeru
Finanzjament għall-ħolqien jew iż-żamma ta’ għotjiet, premji jew boroż ta’ studju
Rimborż ta’ salarji, jew parti minnhom
Spejjeż retrospettivi
Sussistenza, catering u ospitalità
VAT li jista jiġi rkuprat, jekk hu applikabbli.

3.5 Applikazzjonijiet mhux eliġibbli










Attivitajiet li mhumiex relatati ma’ saħħa u sigurtà fil-kmamar tan-nar
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 5.1)
Inizjattivi eliġibbli taħt il-Malta Film Fund, VOPS, l-Għaqda Każini tal-Banda, il-Borża ta’ Studju
tal-Arti, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta jew kwalunkwe
programm ieħor iffinanzjat mill-istat iddedikat għall-arti/kultura Maltija
Moduli individwali kkreditati bħala parti minn kors ta’ edukazzjoni jew riċerka bħala parti minn
programmi akkademiċi stabbiliti
Proġetti li diġà jkunu seħħew qabel it-tħabbir tar-riżultati
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 ta’ Fond
għal aktar saħħa u sikurezza fil-kmamar tan-nar li jaħdmu fuq bażi volontarja.
L-applikanti jistgħu jissottomettu aktar minn applikazzjoni waħda taħt l-istess sejħa, iżda waħda biss
mill-applikazzjonijiet tagħhom tista’ tiġi ffinanzjata f’kull sessjoni.
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4. Evalwazzjoni
Il-Bord tal-Evalwazzjoni se jibbaża d-deċiżjoni tiegħu fuq il-kriterji li ġejjin:

4.1 Kriterju 1: Il-Kunċett (40 marka)
Dan il-kriterju jikkunsidra l-idea(t) artistika/artistiċi tal-proġett jew attività proposta, l-għanijiet u lobjettivi tiegħu fir-rigward tal-applikant. L-applikazzjoni se jkollha tirreferi wkoll għal kwalunkwe
pjanijiet għall-iżvilupp professjonali u l-bini tal-kapaċità li jiffurmaw parti mill-proposta. Għalhekk
għandhom jiġu indirizzati l-punti li ġejjin:




Il-kuntest tal-proġett (20 marka)
L-għanijiet u l-objettivi tal-proġett (10 marki)
Deskrizzjoni dettaljata u konċiża ta’ dak li jinvolvi l-proġett, inklużi l-attivitajiet speċifiċi kollha
relatati mal-proġett (10 marki)

4.2 Kriterju 2: L-Immaniġġjar tal-Proġett (20 marka)
Dan il-kriterju jikkunsidra l-livell ta’ impenn u preparazzjoni qabel l-applikazzjoni għal
finanzjament kif ukoll il-pjan propost biex jitwassal il-proġett tiegħek u jinkisbu l-objettivi fil-mira.
Għalhekk, l-iskeda ta’ żmien għall-implimentazzjoni tar-riżultati u l-perjodi ta’ żmien relevanti
għandhom ikunu evidenti u ġġustifikati kif xieraq flimkien mal-immaniġġjar tar-riskju relevanti.
Għandhom jiġu indirizzati l-punti li ġejjin:
-

-

Kif qed tippjana li twassal il-proġett? (eż. l-iskedi taż-żmien, il-pjanijiet ta’ ħidma, irresponsabbiltajiet, il-ħiliet u r-rekord tal-persuni li jimmaniġġjaw il-proġett, il-pjan loġistiku)
(10 marki)
Hemm xi permessi meħtieġa, kwistjonijiet ta’ drittijiet tal-awtur u kwistjonijiet legali, etiċi u
amministrattivi oħra li jridu jiġu indirizzati? (10 marki)

4.3 Kriterju 3: L-Involviment tal-Udjenza (20 marka)
Dan il-kriterju jikkunsidra l-involviment u l-iżvilupp ta’ udjenzi stabbiliti u/jew ġodda. L-involviment
jirreferi għar-rwol, in-natura tal-involviment u l-esperjenza offruti lill-udjenza. L-udjenzi jistgħu
jinkludu gruppi ta’ partijiet ikkonċernati interni u/jew esterni skont in-natura tal-proġett jew attività
proposta. Pereżempju, jekk l-għan primarju tal-proġett huwa l-bini tal-kapaċità, l-udjenzi jistgħu
jinkludu kollaboraturi u kwalunkwe parteċipanti oħra li huma involuti fil-proċess. Jekk il-proġett
jinkludi avveniment jew produzzjon pubblika, l-udjenzi jistgħu jinkludu membri mill-pubbliku ġenerali.
Dan il-kriterju jenfasizza l-livell ta’ involviment abbażi ta’ x’qed jiġi propost mill-applikant(i)
f’konformità mal-mistoqsijiet li ġejjin:
-

Min huma l-udjenzi fil-mira tiegħek (interni u/jew esterni)? (10 marki)
Spjega kif ser tintlaħaq, tipparteċipa u/jew tibbenefika l-komunità u/jew is-soċjetà minn dan
il-proġett (10 marki)
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4.4 Kriterju 4: Il-Baġit (20 marka)
Dan il-kriterju jikkunsidra kemm huwa ppjanat tajjeb u realistiku l-pjan tal-baġit ippreżentat.
Jikkunsidra wkoll l-isforzi biex jinkisbu fondi minn sorsi oħra. Iridu jiġu indirizzati l-mistoqsijiet li ġejjin:
- X’inhuma l-ispejjeż fil-baġit li huma marbuta direttament u indirettament mat-twassil talproġett? (dan għandu jinkludi kemm is-servizzi kif ukoll l-ispejjeż ta’ partijiet terzi) (20 marka)

5. Is-sottomissjoni tal-applikazzjoni
Segwi dawn il-passi biex tapplika:
1. Aqra dawn il-linji gwida u r-regolamenti bir-reqqa
2. Iċċekkja jekk l-idea proposta tiegħek tistax tiġi indirizzata minn din l-iskema
3. Ikklikkja l-link li tieħdok għas-sistema ta’ applikazzjoni online
4. Oħloq il-profil tiegħek mal-Kunsill Malti għall-Arti billi tikklikkja fuq Irreġistra u timla d-dettalji
5. Mit-taqsima tas-sejħiet miftuħa, agħżel l-applikazzjoni online għall-iskema li trid tapplika
għaliha
6. Segwi l-istruzzjonijiet pass pass. Imla l-informazzjoni meħtieġa kollha fl-applikazzjoni online,
inkluż il-baġit, u ehmeż id-dokumentazzjoni ta’ sostenn
7. Issottometti l-applikazzjoni. Suppost tirċievi rikonoxximent awtomatiku mis-sistema. Jekk ma
tirċievi l-ebda notifika bħal din, ikkuntattjana fuq applyforfunds@artscouncil.mt.
F’każ ta’ diffikultà, jew jekk tixtieq tikkonsultana dwar dan il-fond, tista’ ċċemplilna fuq 2334 7230 mitTnejn sal-Ġimgħa bejn id-09:00 u l-16:00, jew tibgħatilna email fuq fundinfo@artscouncil.mt.
Hija r-responsabbiltà tiegħek li tippreżenta formola ta’ applikazzjoni kompluta kif spjegat f’dawn il-linji
gwida u r-regolamenti. Jekk ma tippreżentax l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni meħtieġa kollha, lapplikazzjoni tiegħek ma tiġix ipproċessata u evalwata.
Il-formoli ta’ applikazzjoni tiegħek mhux se jiġu ċċekkjati minn rappreżentanti Kunsill Malti għall-Arti
qabel id-data ta’ skadenza għall-applikazzjoni. Hija l-għażla tal-Kunsill Malti għall-Arti waħdu jekk
jitlobx lill-applikanti jipprovdu kwalunkwe dokumentazzjoni mandatorja nieqsa wara d-data ta’
skadenza tas-sejħa.
Mas-sottomissjoni tal-applikazzjoni, l-applikanti jaċċettaw li jekk l-applikazzjoni tingħata finanzjament,
l-isem, it-titlu tal-proġett u l-ammont mogħti jistgħu jiġu ppubblikati mill-Kunsill Malti għall-Arti.
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.

5.1 Lista ta’ Kontroll




CVs tal-parteċipanti fil-proġett
Dikjarazzjoni mis-Segretarju tal-Għaqda Volontarja li tgħid li l-post tan-nar huwa propjetà talistess Għaqda
Dikjarazzjoni tal-Perit li tikkonferma li nkisbu l-permessi kollha meħtieġa f’każ ta’:
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1. Twaqqigħ jew bini ta’ strutturi immobbli
2. Tqattigħ ta’ art li tkun għadha fl-istat naturali tagħha (blat jew ħamrija)
Disinni jew abbozzi artistiċi
Kopja tal-karta tal-identità tal-Licencee (minn wara u quddiem)
Kwotazzjonijiet tas-servizzi u materjali

6. Il-proċess tal-evalwazzjoni
Din l-iskema hija kompetittiva u se tiġi evalwata minn bord ta’ tliet esperti settorjali skont kriterji
stabbiliti.
Kif speċifikat hawn fuq, kull kriterju huwa allokat numru ta’ marki speċifiċi. Sabiex jiġu kkunsidrati
għall-finanzjament, il-proġetti jridu jiksbu medja ta’ mill-inqas 60 marka.
Madankollu, is-sessjoni ta’ evalwazzjoni u d-deċiżjonijiet ta’ finanzjament jiddependu fuq il-kwalità talproposti sottomessi u fuq id-disponibbiltà tal-fondi. Għalhekk, billi proġett jikseb 60 marka jew aktar
ma jfissirx li awtomatikament se tingħata l-fondi. Il-Bord tal-Evalwazzjoni jista’ jiddeċiedi li ma jallokax
il-fondi totali disponibbli għal sejħa partikolari jekk il-proġetti proposti ma jilħqux il-livell meħtieġ
f’termini tal-kriterji tal-fond.
L-applikazzjonijiet eliġibbli jiġu vvalutati minn tim ta’ evalwazzjoni magħżul mill-Kunsill abbażi talesperjenza professjonali tagħhom. Il-Kunsill Malti għall-Arti jagħżel l-evalwaturi abbażi tal-esperjenza
indipendenti u professjonali tagħhom. L-evalwaturi jippreżentaw evalwazzjoni ta’ kull wieħed millproġetti proposti, fejn jindikaw il-klassifikazzjonijiet relevanti mogħtija.

6.1 Komunikazzjoni tar-riżultati
Fil-jum indikat f’paġna 2, inti se tirċievi n-notifika tar-riżultat tiegħek mill-Kunsill Malti għall-Arti.
Flimkien mal-ittra ta’ akkumpanjament, se nehmżu wkoll kopja tal-formola ta’ evalwazzjoni, li tindika
r-raġunijiet u l-marki li wasslu għad-deċiżjoni tal-Bord tal-Evalwazzjoni, skont il-kriterji tal-fond.
L-ordni tal-klassifika tal-proġetti, skont il-marki allokati mill-evalwaturi, se tiġi ppubblikata online. Se
jiġu ppubblikati biss l-ismijiet tal-proġetti li jirnexxu; fil-każ ta’ proġetti li ma ġewx allokati fondi, se jiġi
ppubblikat biss in-numru taʼ referenza tagħhom.
Jekk ikollok xi diffikultà rigward ir-riżultati tiegħek, għandek tibgħatilna email fuq
fundinfo@artscouncil.mt fi żmien ħamest (5) ijiem minn meta tirċievi d-deċiżjoni dwar il-finanzjament.
Mhi se tinħareġ l-ebda informazzjoni dwar il-proċess tal-evalwazzjoni qabel in-notifika uffiċjali tarriżultati. Kwalunkwe forma ta’ solleċitazzjoni tiskwalifika applikazzjoni awtomatikament.
L-informazzjoni kollha li jirċievu l-Eżekuttiv Superjuri tal-Fond, il-Maniġer tal-Fond u l-Evalwaturi se
titqies kunfidenzjali, kemm waqt kif ukoll wara l-proċess tal-evalwazzjoni. Id-dispożizzjonijiet dwar ilprotezzjoni u l-kunfidenzjalità tad-data għall-proġetti li jirnexxu se jiġu inklużi fil-Ftehim ta’ Għotja.
Id-deċiżjoni tal-Bord ta’ evalwazzjoni hija finali u mingħajr dritt ta’ rikors.
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7. L-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-proġett
Malli jiġi ffirmat kuntratt li jispeċifika l-kundizzjonijiet tal-fond tinħareġ l-ewwel għotja ta’ 70% talammont totali allokat mill-Bord tal-Evalwazzjoni. It-30% l-oħra jiġu mħallsa wara li jiġi ppreżentat irrapport finali mill-benefiċjarju, wara l-approvazzjoni mill-Kunsill Malti għall-Arti.
Il-benefiċjarji għandhom jużaw il-logo tal-Kunsill Malti għall-Arti fuq il-materjal relatat kollu u
jispeċifikaw li l-proġett kien appoġġjat bl-għotja kif ġej: Appoġġjat mill-Kunsill Malti għall-Arti, filmaterjal kollu ta’ marketing, PR u stampat. L-għotja mogħtija għandha tintuża esklużivament għallgħan li ngħatat għalih, f’konformità mal-proposta sottomessa u l-kuntratt.
Il-benefiċjarji għandhom jinnotifikaw lill-Kunsill Malti għall-Arti minnufih jekk waqt l-implimentazzjoni
jseħħu bidliet li jaffettwaw in-natura tal-proġett. Ma jistgħux jiġu implimentati bidliet jekk ma tkunx
ingħatat approvazzjoni. Il-Kunsill Malti għall-Arti jirriżerva d-dritt li jirrevedi jew iżomm il-ħlas finali
jekk il-bidla fil-proġett titqies li mhijiex konformi mal-proposta inizjali, jew jekk il-Kunsill ma jiġix
infurmat bil-bidliet fi żmien raġonevoli.
Il-benefiċjarji jridu jkunu disponibbli għal żjarat u komunikazzjoni ma’ rappreżentanti tal-Kunsill Malti
għall-Arti għal finijiet ta’ monitoraġġ kemm waqt l-implimentazzjoni tal-proġett kif ukoll wara li jitlesta.
Il-Kunsill Malti għall-Arti jirriżerva wkoll id-dritt li jirrevedi l-ħlas finali jekk l-infiq totali jkun inqas minn
dak stmat fil-formola ta’ applikazzjoni.

7.1 Rapport
Fi tmiem il-proġett tiegħek, se tkun meħtieġ tissottometti rapport dettaljat li jenfasizza x-xogħol
imwettaq u l-kisbiet tal-proġett, sa mhux aktar minn sitt (6) ġimgħat wara li jikkonkludi l-proġett
tiegħek. Il-Kunsill Malti għall-Arti se jipprovdilek mudell għar-rapport tiegħek. Jekk relevanti, flimkien
ma’ dan ir-rapport, il-benefiċjarji għandhom jissottomettu kopji ta’ kwalunkwe materjal ta’ marketing,
reklamar jew informattiv relevanti żviluppat għall-proġett iffinanzjat. Il-benefiċjarji se jintalbu wkoll
jissottomettu evidenza tal-proċess ta’ riċerka, li jinkludi dokumentazzjoni viżwali, blogs u
dokumentazzjoni oħra.
Se tintalab ukoll tippreżenta baġit finali aġġornat flimkien mad-dokumenti ta’ sostenn kollha.
Il-Kunsill Malti għall-Arti għandu d-dritt li jagħmel użu mill-materjal tal-proġett li jiġi sottomess.
Il-Kunsill Malti għall-Arti jirriżerva d-dritt li jirkupra l-fondi f’każ li dawn ma jkunux qed jintużaw u/jew
ikunu qed jintużaw ħażin u/jew ma jkunux qed jintużaw skont il-baġit sottomess.
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Għandek bżonn parir?
Il-Kunsill Malti għall-Arti joffri servizzi ta’ konsultazzjoni qabel is-sottomissjoni biex jgħinek tikseb
appoġġ għall-proġett tiegħek. Aħna qegħdin miegħek f’kull pass tal-proċess. Nistgħu ngħinuk
tiddetermina jekk il-kunċett ċentrali u l-profil tal-proġett tiegħek humiex konformi mal-mekkaniżmu
ta’ appoġġ fil-mira, u nagħtuk feedback dwar il-mod kif qed tippjana li tippreżenta l-proġett tiegħek.
Ippjana bil-quddiem u kellimna mill-inqas ġimagħtejn qabel id-data ta’ skadenza tas-sottomissjoni biex
tagħmel l-aħjar użu mis-servizzi tagħna.
Ħossok liberu li ċċemplilna fuq 2334 7230, mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn id-09:00 u l-16:00, jew li
tibgħatilna email fuq fundinfo@artscouncil.mt .
Linji gwida aġġornati fit-22 ta’ April 2021
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