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Data tal-Ħrug: 29 ta' Ottubru 2019 

Għeluq tal-Applikazzjoni: 3 ta' Diċembru 2019 f'nofsinhar 

Bidu tal-Evalwazzjoni: 6 ta' Diċembru 2019 

Data tan-Notifika: 6 ta' Jannar 2020 
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Definizzjonijiet 

Applikant - Applikant jista jkun Soċjetá tal-Banda Maltija. Is-Soċjetá trid tkun imsiehba bħala 

organizzazzjoni voluntarja u f'konformita mal-Att dwar l-Organizzaqzzjonijiet Voluntarji. Trid tkun ukoll 

membru attiv fi ħdan l-Għaqda Kazini tal-Banda. 

Applikazzjoni - Applikazzjoni hija sottomissjoni, inkluzi kull dokument mandatorju u kull ħaga li tkun 

meħtiega li tkun annessa mal-formola tal-applikazzjoni li tkun saret mill-applikant eligibbli. 

Assessjoni – Applikazzjonijiet li jkunu meqjusa kompatibbli u eligibbli huma assessjati skond il-kriterji 

stabbiliti f'dawn il-Linji Gwida mill-Bord li jkun appuntat. 

Beneficjarji - Il-benefiċjarju huwa dak li jkun se jingħata l-għotja. Huwa responsabbli għal 

implimentazzjoni tal-proposta li tkun approvata mill-Kunsill Malti għall-Arti (KMA) f'kollaborazzjoni mal-

Għaqda Kazini tal-Banda (GĦKB). 

Bord - L-GĦKB taħtar bord ta' evalwazzjoni. Dan il-Bord ikun kompost minn rapprezentant mill-istess 

GĦKB, mill-Kunsill Malti għall-Arti, u persuni oħra tekniċi. Ix-xogħol ta' dan il-Bord ikun li jiddetermina jekk 

applikazzjoni tkunx eligibbli skond ir-regoli u linji gwida. Il-Bord jista jiddeċiedi li ma jagħtix il-fondi kollha 

f'dan il-programm. Id-deċizjonijiet meħuda mill-Bord huma finali. Bdanakollu, dawk l-applikanti li jkunu 

meqjusa mhux eligibbli jistgħu jitolbu xi tkun ir-raġuni għaliex l-applikazzjoni tagħhom ma tkunx ġiet 

milqugħa. 

Eligibilita - Applikazzjonijiet li jkunu konformi jiġu l-ewwel eżaminati għal eligibilita tagħhom mil-

evalwaturi. Proposti li ma jkunux kunsidrati eligibbli skond il-kriterji stabbiliti ma jkomplux jiġu proċessati u 

ma jkunux kunsidrati għal evalwazzjoni. 

Soċjetá - Soċjetá hija Għaqda Mużikali membru tal-GĦKB Is-Soċjetá trid tkun attiva skond l-istatut tal-

GĦKB u konformi mar-regoli l-ġodda maħruġa mill-istess GĦKB matul l-2019. 
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Allokazzjoni ta' Fond 

   

•Il-Fond ikopri 85% tal-ispiza totali tal-proġett. Wara li jsir l-iffirmar tal-ftehim, 50% tal-ko-iffinanzjar jitħallas 

lill-benefiċjarju. Il-bqija tal-50% jingħataw biss wara li l-irċevuti fiskali flimkien mar-rapport finali jkunu 

prezentati mill-benefiċjarju u ssir evalwazzjoni dwar xi progress ikun sar mill-Bord. Ma dawn id-dokumenti 

l-GĦKB u l-KMA jistgħu jitolbu iktar dokumenti mingħand il-benefiċjarju. Jekk ir-rapport finali jew id-

dokumentazzjoni mitluba mingħand il-benefiċjarju ma jissodisfawx dak meħtieg mill-GĦKB jew lill-KMA, 

jiġu mitluba l-flus kollha li jkunu diga ingħataw. 

•Il-Bord ma jeskludix li jekk il-benefiċjarju issottometta proġett li jeċċedi l-10,000 Ewro, l-applikazzjoni 

tkun kunsidrata xorta. Imma l-Fond ikun ikopri biss l-ammont kif indikat fil-linji gwida tal-Iskema. 

Dati 

ESTIMI TOTALI AMMONT MASSIMU ELIĠĠIBLI KULL PROĠETT

€70,000 €10,000.00

KO-FINANZJAMENT TQASSIM TAL-FONDI

The fund may cover up to 85% 
of total project costs

•50% upon signing of grant agreement  
•50% following approval of final report

Data meta tinħareg l-applikazzjoni 29 ta' Ottubru, 2019

Data tal-Għeluq tal-Applikazzjoni 3 ta' Diċembru, 2019

Data tal-Evalwazzjoni 6 ta' Diċembru, 2019

Data tan-Notifika 6 ta' Jannar, 2020

Iffirmar tal-Kuntratt 10 ta' Jannar, 2020

Tul Massimu ta' żmien għal Proġett 18 il-xahar

Żmien Eligibbli għal Proġett 18 il-xahar mill-iffirmar tall-kuntratt
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Regoli tal-Iskema 

Eligibilita: 

•Kull Soċjetá Mużikali f'Malta u Għawdex li huma membri tal-GĦKB skond l-istatut tagħha. Kull Soċjetá trid 

tkun imsieħba bħala organizzazzjoni voluntarja u konformi mal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Voluntarji sa 

dak il-jum li jagħlqu s-sottomissjonijiet u matul iż-żmien kollu tal-proġett. 

•Sakemm il-proġett ikun approvat mill-Bord u l-kuntratt iffirmat, is-Soċjetá membru tal-GĦKB trid tkun 

konformi mar-regoli ġodda li saru mill-istess GĦKB fl-2019. 

Il-Proposta: 

•Il-proposta flimkien ma kwotazzjonijiet adattati fejn hu possibbli jridu jkunu sottomessi fuq il-

portal www.vofunding.org.mt sat-3 ta' Diċembru, f'nofsinhar. Kull applikazzjoni li tasal wara l-għeluq tal-ħin 

ma tkunx accettata mis-sistema. 

•Kull dokumentazzjoni u annessi relatati mal-applikazzjoni jridu wkoll jiġu sottomessi permezz tal-istess 

portal sal-ħin tal-għeluq. Kull dokument li ma jkunx mibgħut permezz tal-portal sal-ħin tal-għeluq tal-

applikazzjoni ma jiġix kunsidrat għal assessjar. 

•Ma jistax isir qliegħ mill-Proġett sottomess. 

Implimentazzjoni tal-Proġett: 

•Il-proġett irid ikun implimentat sa żmien 18 il-xahar mid-data tal-iffirmar tal-kuntratt. Ikun biss f'ċirkustanzi 

eċċezzjonali li jingħata estensjoni ta' żmien mill-Bord. Din l-estensjoni trid tkun mitluba bil-miktub mill-

benefiċjarju u trid tasal fl-Ufficcju tal-GĦKB sa 4 gimgħat qabel id-data tal-għeluq tal-proġett. Jekk l-

estensjoni tkun approvata, dan ikun biss sa Settembru 2021. 
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Kriterja u Kundizzjonijiet fl-Evalwar 

Kriterja: 

•Il-proposti jridu jkunu ċari, sostenibbli, realistici u jirriflettu l-oġġettiv tal-proġett. 

•Programm ta' tagħlim irid ikun mfassal u spjegat; 

•l-istrument/i li se jkunu ko-finanzjati bl-applikazzjoni jridu jkunu mixtrija għal uzu minn bandist/i registrati 

mas-Soċjetá li qed tapplika. Il-benefiċjarju jkun l-uniku persuna proprjetarja tal-istrument ko-finanzjat bi 

ftehim iffirmat għal uzu u pussess u kull spiza addizjonali trid issir mal-bandist għal istess strument. 

•Il-bandist/i registrat/i jrid ikun ilu mill-inqas sentejn (2) esperjenza jdoqq it-tip ta' strument jew familja tal-

istess strument li qed ikun propost għal ko-finanzjar u/jew tlett (3) snin jekk ikun qed jaqleb għal tip ta' 

strumentatura (bħal njam għal ramm jew vici versa).  Sabiex ikun stabbilit jekk bandist ghandux livell ta' 

kompetenza, l-benefiċjarju jrid jissottometti dokumenti li juru din il-kompetenza. Il-Bandist ikun ukoll 

mitlub jidher quddiem panel ta' esperti għal smiegħ. 

•Ikun meħtieg pjan kif it-tagħlim se jkun qed isir, flimkien ma' mezzi li se jintuzaw biex ikun magħruf kif se 

jkun qed isir monitoragg għal progress tal-bandist. 

•L-innovazzjoni, il-professjonalizmu u l-kreattivita tal-proġett propost fit-tagħlim u l-implimentazzjoni tal-

proġett. 

•Issir stima realistika li turi l-ispejjes kollha li l-proġett ikun qed jiswa sabiex jigi implimentat. 

•Is-Sostenibbilita fit-tul tal-proġett, l-iskop u l-beneficcji. 

•Is-Soċjetá tkun attiva fir-relazzjoni tagħha mal-Istatut tal-GĦKB u jkollha struttura amministrattiva interna 

soda. 

•Il-proposta tal-proġett ma tridx tkun l-istess għal proġett iehor simili taht skema oħra li tkun amministrata 

Aġenzija tal-Ġvern, jew entita u/jew amministrata mill-GĦKB 

•L-istrumenti eligibbli taħt din l-iskema huma dawn indikati: Piccolo, Oboe, Cor Anglais, Bass Clarinet, 

Basson, Baritone Saxophone, Eflat Trumpet, Flugelhorn, Bass Trombone, Double Bass 

Kundizzjonijiet: 

•Il-proposti tal-proġett  li juru biss l-ispiza tax-xiri tal-istrumenti ġodda ma jkunux kunsidrati. Il-proposta 

trid tkun tinkludi programm dettaljat u realistiku edukattiv flimkien ma dak mistenni li jkun it-tagħlim 

proġettat. 

•Żjarat ta' monitoragg mill-KMA u mill-GĦKB jistgħu jsiru biex ikun evalwat li l-proġett qed ikun 

implimentat skond l-applikazzjoni sottomessa mill-beneficjarju. L-GĦKB għandha dritt li tistaqsi lil 

beneficjarju jissottometti dokumenti addizzjonali għal monitoragg skond il-ħtieġa minn żmien għal żmien. 
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•Soċjetajiet li diga ibbenefikaw minn skemi oħra qabel mingħand kwalunkwe aġenzija jew entita 

ġovernattiva jridu jagħtu deskrizzjoni sħiħa tar-rizultat li nkiseb u jekk dawk l-iskemi humiex relatati mal-

applikazzjoni proposta. 

•Jekk xi parti mill-estimi mhux direttament relatati mal-applikazzjoni approvata jew mhux konformi mal-

linji gwida tal-proġett, il-Bord għandu dritt ma jappovax u jħallas ċerti ammonti. Il-Benefiċjarju huwa 

obbligat li jirrifondi fondi li jkunu diga ingħatawlu. 

•Fi tmiem il-proġett, il-beneficjarju mistenni jippartecipa f'attivita li tkun organizzata mill- GĦKB u l-KMA. 

Obbligi  

Il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Għaqda Każini tal-Banda: 

•Jamministraw l-iskema flimkien; 

•Jippromwovu u jgħinu Soċjetájiet Mużikali 

•Jimmonitorjaw u jikkontrollaw il-proġetti approvati 

•Jaħtru Bord ta' ewalwazzjoni kompost minn rapprezentant/i mill-Kunsill tal-Arti u l-GĦKB u persuni tekniċi 

maħtura bl-approvazzjoni taż-żewġ entitajiet. Dan il-Bord jevalwa kull applikazzjoni u jikklassifikaw kull 

applikazzjoni skond ordni ta' mertu u jagħmlu evalwazzjoni u monitoragg meħtieg. 

•Żjarat ta' monitoragg jsiru minn uffiċċjali tal-GH.KB u l-KMA flimkien ma persuni tekniċi skond il-ħtiega. 

Dawn iż-żjarat jassiguraw li l-proġett qed ikun implimentat b'mod sostenibbli u b'success skond l-

applikazzjoni prezentata mill-benefiċjarju. 

•Huma jippromwovu is-success miksub mis-Soċjetájiet permezz tal-implimentazzjoni tal-Iskema. Il-

promozzjoni turi biċ-ċar is-sors mnejn il-beneficjarji kisbu l-ko-finanzjament biex il-proġetti jigu 

mplimentati 

Soċjetájiet tal-Banda li jkollhom applikazzjoni approvata: 

•Is-Soċjetá trid tkun membru attiva fl-Ghaqda Kazini tal-Banda skond l-Istatut u konformi mar-regoli l-

godda li saru mill-GĦKB matul l-2019; 

•jiffirmaw kuntratt li għandu x'jaqsam mal-proġett mal-Għaqda Każini tal-Banda u l-Kunsill Malti għall-Arti; 

•Is-Soċjetá trid tkun organizzazzjoni voluntarja u konformi mal-Att dwar l-Organizazzjonijiet Voluntarji sad-

data ta’ l-għeluq ta’ l-applikazzjoni; 

•Tkun implimentata l-applikazzjoni approvata skond id-dati stipulati; 

•Jissottomettu kull dokumentazzjoni rikjesta li minn żmien għal żmien tigi mitluba mill-GĦKB jew l-KMA; 

•Irid ikun hemm registrazzjoni formali tal-bandisti li għalihom l-istrument/i se jkunu qed jinxtraw u skond 

ir-regoli l-ġodda maħruġa mill-GĦKB fl-2019; 
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•Jiġi prezentat rapport finali li jindika kif il-proġett gie implimentat, l-oggettivi miksuba u kif is-

sostenibbilita inzammet. Mar-rapport finali il-benefiċjarju jrid jipprezenta wkoll l-irċevuti fiskali originali. 

Dawn id-dokumenti għandhom jintbagħtu sa erba’ ġimgħat min meta ikun implimentat il-progett kollu. 

Mingħajr dawn id-dokumenti il-benefiċjarju ma jkunx mogħti l-bqija tal-50% tas-somma approvata, u jkun 

mitlub jirrifondi il-50% li jkun diga ingħata. 

•Fi tmiem il-proġett il-benefiċjarju jieħu sehem f'attivita organizzata mill-KMA u l-GĦKB Il-Benefiċjarju jkun 

mitlub jidher quddiem panel ta' esperti għal smiegħ. 

Marketing u Promozzjoni 

•Matul l-implimentazzjoni tal-proġett, Soċjetá u individwu jista jkun meħtieg li jissottometti materjal għal 

'marketing' għal użu mill-KMA jew L-GĦKB; 

•Jkun mitlub li tigi allokata pagna fil-pubblikazzjoni annwali tas-Soċjetá jew xi publikazzjoni oħra li minn 

żmien għal żmien tkun pubblikata, li tkun tkopri l-programm iffinanzjat. 

•Kull pubblicita li tkopri il-programm li gie finanzja jrid ikun jinkludi il-logo tal-KMA u tal-GĦKB approvati 

miż-żewġ dipartimenti tal-'marketing' tal-entitajiet. 

Kuntatt 

Min ikun jeħtieg iktar informazzjoni fuq dan il-proġett għandu juza l-informazzjoni li tidher hawn taħt: 

J.C. Azzopardi 

Email: secretary@maltaband.org 

Numru tal-Mobile: 99830029 

Rendell Micallef 

Email : rendell.micallef@maltaband.org 

Tel. Nru. 27110669 
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