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Segwi dawn il-passi biex 
tapplika.

1. Aqra dawn il-linji gwida u regolamenti sew.

2. Iċċekkja li l-idea li qed tipproponi tista’ tiġi 
megħjuna minn dal-fond.

3. L-applikazzjonijiet jinsabu fuq www.
artscouncilmalta.org. Imla l-applikazzjoni 
tiegħek pass pass u wieġeb il-mistoqsijiet 
kollha li hemm fil-formola. 

4. Tista’ timla u tibgħat l-applikazzjoni tiegħek 
bid-dokumenti relevanti kollha online sa 
nofsinhar tal-aħħar jum tal-iskadenza. 
Importanti li tinkludi d-dokumenti kollha 
meħtieġa kif mitlub mil-linji gwida u 
r-regolamenti.

5. Wara li ddaħħal l-applikazzjoni għandek 
tirċievi rċevuta awtomatika mis-sistema. Jekk 
ma tirċivihiex, ikkuntattjana fuq  
hello@teatrumalta.org.mt.

Jekk tiltaqa’ ma’ xi diffikultà, jew tixtieq tkellimna 
dwar dal-fond, tista’ ċċemplilna fuq 21220255 
mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn id-09:00 u l-17:00, jew 
tibgħatilna email fuq hello@teatrumalta.org.mt.

Hi r-responsabbiltà tiegħek li tippreżenta 
applikazzjoni kompleta, kif inhu spjegat fil-linji 
gwida u r-regolamenti. Jekk ma tagħtix it-tagħrif 
kollu meħtieġ, l-applikazzjoni tiegħek ma tiġix 
proċessata u evalwata. 

Applikazzjonijiet li jiddaħħlu tard ma jiġux 
aċċettati.

Definizzjonijiet.

L-Applikant
L-applikanti jridu jkunu organizzazzjonijiet 
volontarji reġistrati jew kumpaniji reġistrati 
li qegħdin imexxu l-post. Sa meta jiddaħħlu 
l-applikazzjonijiet, l-għaqda volontarja trid tkun 
konformi mal-Kummissarju tal-Organizzazzjonijiet 
Volontarji. Entitajiet pubbliċi mhumiex eliġibbli 
għall-fond. 

L-Applikazzjoni
Applikazzjoni hi sottomissjoni ta’ proġett li 
tinkludi d-dokumenti obbligatorji kollha kif 
ukoll kwalunkwe tagħrif ieħor mehmuż mal-
applikazzjoni, li tiddaħħal minn applikant eliġibbli.

Il-Benefiċjarju
Il-benefiċjarju hu min se jirċievi l-fondi. Il-
benefiċjarju jew ir-rappreżentant legali (fejn hu 
applikabbli) hu responsabbli mill-implimentazzjoni 
tal-proposta appoġġjata mill-Iskema ta’ 
Finanzjament għal Spazji Teatrali.

Eliġibbiltà
L-applikazzjonijiet l-ewwel jiġu ċċekkjati humiex 
eliġibbli għall-fond. Proposti li jitqiesu mhux 
eliġibbli skont it-termini tal-kriterji ta’ eliġibbiltà, 
ma jiġux proċessati u ma ssirilhomx evalwazzjoni. 

Evalwatur
Il-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta se 
jappuntaw tim ta’ evalwazzjoni.
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3. Fiex se jgħin dan il-fond?1. X’inhi l-iskema ta’ finanzja-
ment għal Spazji Teatrali?

2. X’inhuma l-għanijiet tal-
fond?

L-iskema tista’ tkopri sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli 
sa massimu ta’ €20,000 għal kull proġett. Il-
proġett irid iseħħ fi żmien 12-il xahar mill-aħħar 
data ta’ meta jitħabbru r-riżultati finali. 

L-applikanti jridu jiżguraw li l-idea proposta 
twassal biex tinħoloq viżjoni għall-ispazju. Din 
tiġi diskussa u elaborata iktar fil-fond waqt 
diskussjonijiet mal-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru 
Malta.

Spejjeż aċċettati għal din l-iskema jinkludu 
kwalunkwe titjib u/jew tranġar (refurbishment) 
fil-bini li għandu l-għan jiżviluppa l-ispazju biex 
isir konformi mal-istandards professjonali attwali. 
Eżempji ta’ proġetti li jaqgħu taħt din l-iskema 
huma tikħil tal-post; art apposta għall-palk; xiri 
ta’ purtieri u tagħmir tekniku; xogħol li jiffaċilita 
l-aċċess, saħħa u sigurtà, soundproofing jew titjib 
akustiku fost l-oħrajn. 

L-iskema ma tistax tappoġġja xogħol strutturali 
ewlieni (bħall-bini tal-ispazju nnifsu jew parti 
minnu jew parti mill-assemblaġġ tiegħu, li 
jipprovdi struttura ta’ appoġġ meħtieġa għall-
bini kollu jew kwalunkwe parti minnu) u lanqas 
l-implimentazzjoni ta’ proġetti bħala parti mill-
programm artistiku tat-teatru.

Dokumentazzjoni uffiċjali marbuta mal-baġit

Flimkien mal-applikazzjoni għandhom jiġu 
pprovduti kopji tal-kwotazzjonijiet relevanti li 
jistgħu jagħtu indikazzjoni tal-ispejjeż stmati. F’każ 
li ma jkunux jistgħu jingħataw kwotazzjonijiet, 
għandha tingħata lista tal-ispejjeż stmati bbażati 

ikompli →

Wara li saret identifikazzjoni ta’ 72 teatru f’Malta 
permezz ta’ stħarriġ nazzjonali, tnieda l-istudju 
‘Spazji Teatrali - A Catalogue of Theatres in Malta 
and Gozo’. L-għan tal-istudju kien li jevalwa l-istat 
tal-binjiet teatrali f’Malta u Għawdex u jiddeskrivi 
l-karatteristiċi tat-teatri elenkati kif ukoll l-użu 
potenzjali tagħhom għal min hu interessat li jtella’ 
produzzjoni fihom.

Il-fond hu maħdum b’tali mod li jassigura li 
jitħalla legat għall-istħarriġ imsemmi hawn fuq. 
L-għanijiet tal-fond huma:
 
• Li jiġu offruti mezzi finanzjarji biex isir titjib fil-

postijiet magħżula, biex b’hekk jagħmilhom 
funzjonali u aktar professjonali;

• Biex iħeġġeġ id-diċentralizzazzjoni tal-
użu tal-ispazji teatrali fil-Gżejjer Maltin billi 
issir diversifikazzjoni tal-inħawi, udjenzi u 
opportunitajiet;

• Biex jakkomoda artisti performattivi u 
prattikanti tal-arti inkluż kumpaniji bi spazji 
li jkunu jistgħu jipprovdu lok għal provi, 
workshops u spazji performattivi; 

• Biex jimmassimizza l-opportunità għal xogħol 
artistiku aktar sostenibbli.
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bbażati fuq nefqiet standard. 

Jekk il-proġett ikun jinkludi sorsi oħra 
ta’ finanzjamenti u sponsorships (inkluż 
sponsorships mhux fi flus), fl-applikazzjoni trid 
titpoġġa dokumentazzjoni relevanti, li turi dan. 
Kofinanzjamenti minn sponsors privati li jwasslu 
għal sħubija pubblika-privata huma mħeġġa.

Li ġej ma jistgħux jitqiesu għal din l-iskema:

• Għaqdiet volontarji bla indirizz reġistrat fuq 
il-Gżejjer Maltin u/jew mhumiex reġistrati mal-
Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji;

• Għaqdiet volontarji li mhumiex konformi 
mal-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji 
sakemm tagħlaq l-applikazzjoni;

• Persuni individwali;
• Kumpaniji li ma jkunux reġistrati mal-Awtorità 

Maltija għas-Servizzi Finanzjarji sakemm 
tiddaħħal l-applikazzjoni.

L-ispejjeż li ġejjin mhumiex eliġibbli biex jingħataw 
finanzjament minn dan il-fond:

• Spejjeż li ġa huma koperti minn finanzjamenti 
pubbliċi/privati oħra;

• Spejjeż oħra li mhumiex imniżżlin;
• Spejjeż retrospettivi.

Spejjeż oħra mhux eliġibbli jinkludu:

• Ritorn fuq il-kapital;
• Dejn u spejjeż marbuta ma’ dejn;
• Proviżjonijiet għal telf jew djun;
• Interessi dovuti;
• Djun dubjużi;
• Telf fil-kambju;
• Kontribuzzjonijiet mhux fi flus (li jaqbżu l-5%);

• Nefqa eċċessiva jew bla kontroll;
• Spejjeż li saru qabel ma beda l-perjodu ta’ 

eliġibbiltà;
• Spejjeż li saru qabel is-sottomissjoni tal-

applikazzjoni.

Applikazzjonijiet mhux kompleti ma jiġux 
aċċettati. Applikazzjonijiet mhux eliġibbli ma jiġux 
proċessati.

4. Dokumentazzjoni  
obbligatorja.

Id-dokumentazzjoni li ġejja hi obbligatorja:

• L-applikazzjoni mimlija u ffirmata minn 
rappreżentant legali għall-ispazju teatrali;

• It-template tal-baġit mimli, li jidentifika 
l-ispejjeż kollha li għalihom qed titlob 
finanzjament, u kwalunkwe dokumentazzjoni 
oħra li turi evidenza għall-ammont elenkat fil-
baġit;

• Skont in-natura tax-xogħol, permessi relevanti 
mill-entitajiet pertinenti;

• Approvazzjoni u ċertifikazzjoni mingħand perit 
li jkun ukoll il-manager tal-proġett;

• Mudelli 3D, fejn applikabbli.
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5. Kif se tintagħżel il-proposta 
rebbieħa?

Il-proċess hu maqsum fi tliet partijiet ewlenin:
 
1. Sottomissjoni tal-proposta;

2. Pitching session u diskussjoni li twassal għar-
riżultati preliminari;

3. Diskussjoni u finalizzazzjoni ta’ ftehim 
kollaborattiv.

Wara s-sottomissjoni tal-proposta li tiddaħħal 
sad-data tal-iskadenza, l-applikanti jintalbu 
jippreżentaw l-idea lill-bord ta’ evalwazzjoni – 
magħmul minn rappreżentanti ta’ Teatru Malta u 
l-Kunsill Malti għall-Arti – għall-pitching session. 
Matul din is-sessjoni, l-applikanti għandhom 
jippreżentaw il-pjan ġenerali tal-idea u jiddiskuti 
l-iżvilupp possibbli tagħha mal-Bord.

6. X'inhuma l-kriterji tal-fond?

Dawn huma l-kriterji li se jitqiesu mill-Bord meta 
jagħżel l-aħjar proposti minn dawk sottomessi:

• Il-livell ta’ relevanza tax-xogħlijiet proposti 
għall-ispazju msemmi; 

• Il-livell ta’ opportunità li x-xogħlijiet joffru biex 
jagħmlu l-ispazju aktar funzjonali u li jilħqu 
l-għanijiet tal-iskema;

• Il-livell ta’ opportunità li l-proġett joffri f’termini 
ta’ li jinħoloq spazju li jilħaq ħtieġa partikulari 
kif identifikat minn Teatru Malta. Dan jiġi 
diskuss aktar fid-dettall waqt il-pitching 
session;

• Id-dettalji marbuta mal-livell ta’ impenn u 
tħejjija kif ukoll il-pjan propost biex il-proġett 
jitwettaq fiż-żmien propost fuq l-applikazzjoni 
ppreżentata. Kemm il-baġit imsemmi hu 
pjanat sew u realistiku.

Wara li tittieħed id-deċiżjoni tal-Bord u jinħarġu 
r-riżultati preliminari, il-benefiċjarju u l-Kunsill 
Malti għall-Arti/ Teatru Malta jridu jaqblu fuq 
ftehim ta’ kollaborazzjoni bbażat fuq il-proposta 
sottomessa, li tiżgura viżjoni għall-ispazju. 
L-ammont allokat jiġi deċiż mill-Kunsill Malti 
għall-Arti/ Teatru Malta – imma l-finanzjament 
ma jistax jaqbeż l-€20,000 għal kull proġett. 
Wara dan il-proċess, jiġi finalizzat il-ftehim u 
kontrofirmat.

L-ismijiet tal-benefiċjarji magħżula jitħabbru 
pubblikament u jittellgħu fuq il-websites tal-Kunsill 
Malti għall-Arti u Teatru Malta.
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7. Il-proċess ta’ evalwazzjoni.

Il-fond hu kompetittiv u jiġi evalwat skont il-
kriterji stabbiliti.

Biex jitqiesu għall-finanzjament, l-applikazzjonijiet 
eliġibbli jridu jiksbu mill-inqas medja ta’ 60 marka.

Madankollu, is-sessjoni ta’ evalwazzjoni u 
d-deċiżjonijiet dwar il-fondi jiddependu mil-livell 
ta’ kompetizzjoni u kemm hemm fondi disponibbli. 
Għalhekk, li tikseb 60 marka jew aktar ma jfissirx 
li awtomatikament se tirċievi l-fondi. Il-Bord 
ta’ Evalwazzjoni jista’ jiddeċiedi ma jallokax il-
fondi kollha li għandu disponibbli f’din is-sejħa 
partikulari jekk il-proġetti proposti ma jilħqux il-
livell meħtieġ.

L-ordni ta’ klassifikazzjoni tal-proġetti, skont 
il-marki allokati mill-evalwaturi, jiġu ppublikati 
online. L-ismijiet tal-proposti magħżula biss jiġu 
pubblikati; fil-każ ta’ proposti li ma ngħatawx 
fondi, jiġi ppubblikat in-numru ta’ referenza 
tagħhom biss.

Il-Bord ta’ Evalwazzjoni jista’ jitlob kjarifiki mill-
applikant waqt is-sessjonijiet ta’ evalwazzjoni; 
iżda, dan ma jfissirx li l-proġett se jkun 
neċessarjament finanzjat. Il-korrispondenza kollha 
tintbagħat mir-rappreżentanti tal-Kunsill Malti 
għall-Arti/ Teatru Malta. 

8. X’jiġri wara li tissottometti 
l-applikazzjoni?

L-ewwel il-proposti se jiġu ċċekkjati f’termini 
ta’ eliġibbiltà. Proposti li mhumiex eliġibbli skont 
kif stipulat mil-linji gwida ma jkomplux jiġu 
pproċessati u evalwati.

Bord ta’ evalwazzjoni jevalwa l-proġett imressaq. 
L-applikanti jintalbu biex jiltaqgħu ma’ dan il-bord 
u jispjegaw l-idea tagħhom aħjar. Fil-ġurnata 
msemmija fuq, se tirċievi r-riżultat mill-Kunsill Malti 
għall-Arti/ Teatru Malta.

Flimkien mal-ittra li tirċievi, se nehmżu kopja tal-
formola ta’ evalwazzjoni bir-raġunijiet indikati 
u l-marki li wasslu għad-deċiżjoni tal-Bord tal-
Evalwazzjoni, skont il-kriterji tal-fond.

Jekk ikollok xi diffikultajiet dwar ir-riżultati, tista’ 
tibgħat email fuq hello@teatrumalta.org.mt 
f’temp ta’ ħamest ijiem mindu tirċievi d-deċiżjoni 
dwar il-fond.
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9. It-tħabbir tar-riżultati.

Ir-riżultati jitħabbru fid-data msemmija hawn fuq. 
L-ebda tagħrif dwar il-proċess ta’ evalwazzjoni 
mhu se jingħata qabel jitħabbru r-riżultati uffiċjali.  
Kwalunkwe talba li ssir dwar dan twassal għal 
skwalifika awtomatika tal-applikazzjoni.

It-tagħrif kollu li jirċievu l-Kunsill Malti għall-
Arti/ Teatru Malta jitqies kunfidenzjali, kemm 
waqt kif ukoll wara l-proċess ta’ evalwazzjoni. 
Proviżjonijiet dwar il-protezzjoni tad-data u 
l-kunfidenzjalità għall-proġetti magħżula jiġu 
inklużi fil-ftehim tal-finanzjament. 

L-applikazzjonijiet ma jingħatawx lura wara 
l-proċess tal-evalwazzjoni.

10. Proċedura għall-ilmenti.

Billi tressaq ilment mhux se jaffettwa ċ-ċans li 
tirċievi finanzjament mill-fond fil-futur. L-ilmenti 
kollha jiġu ttrattati b’kunfidenzjalità.

Raġunijiet għall-ilmenti

L-applikanti jistgħu jissottomettu lment dwar 
anomaliji ta’ proċedura u irregolaritajiet waqt is-
sottomissjoni u l-proċess ta’ evalwazzjoni f’termini 
tal-proċeduri stipulati f’dawn il-linji gwida u 
r-regolamenti. L-ilmenti ma jistgħux isiru dwar:

• Il-politki u l-proċeduri tal-Kunsill Malti għall-
Arti jew il-Gvern;

• Il-merti tal-applikazzjoni skont il-kriterji 
stipulati f’dawn il-linji gwida u regolamenti. 
L-applikanti biss jistgħu jissottomettu l-ilmenti 
u dwar il-proġetti tagħhom.

Tressiq tal-ilmenti

L-ewwel stadju
 
L-ilmenti jridu jsiru bil-miktub u jkunu ċari 
kemm jista’ jkun. L-ilment għandu jispjega 
r-raġunijiet għala qed isir, jipprovdi spjegazzjoni 
u ġustifikazzjoni dettaljata sostnuta minn 
dokumentazzjoni relevanti jew testimonjanzi 
dwar għaliex l-ilmentatur jidhirlu li twettqu 
irregolaritajiet fil-proċedura/i stipulata/i f’dawn 
il-linji gwida u r-regolamenti jew fir-regoli u 
r-regolamenti standard ta’ governanza tajba li 
jirregolaw lis-settur pubbliku. Id-deċiżjoni meħuda 
fi tmiem il-proċess tal-ilmenti hi finali. L-ilmenti 
jridu jsiru liċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti 
għall-Arti f’ħamest ijiem mindu tirċievi d-deċiżjoni 

ikompli →
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dwar il-finanzjament. Normalment tirċievi risposta 
għall-ilment tiegħek f’għaxart ijiem. 

F’każ li ma tkunx sodisfatt bir-risposta, il-Kunsill 
Malti għall-Arti/ Teatru Malta jsejjaħ bord biex 
jiddiskuti aktar l-ilment tiegħek. 

Jekk se tuża l-proċedura tal-ilmenti tagħna, qed 
taċċetta li nistgħu nużaw tagħrif dwar il-proġett 
tiegħek biex nindirizzaw l-ilment. Id-deċiżjoni tal-
bord hi finali.

It-tieni stadju

Jekk il-kwistjoni ma tissolviex fl-ewwel stadju, 
tista’ tgħaddi l-ilment tiegħek lill-Ombudsman. 
L-Ombudsman jipprovdi servizz indipendenti u 
imparzjali bejn il-Gvern u l-istituzzjonijiet tiegħu 
u l-pubbliku. L-Ombudsman għandu s-setgħa li 
jiddeċiedi jekk jinvestigax l-ilment jew le.

Jekk l-Ombudsmen jikkonkludi/tikkonkludi li 
l-ilment tiegħek hu ġustfikat, jagħmel/tagħmel 
rakkomandazzjonijiet għal rimedju sodisfaċenti, 
u  dwar kif sitwazzjonijiet simili jistgħu jiġu evitati 
fil-futur.

L-Ombudsman jaħdem/taħdem skont il-
linji gwida u l-proċeduri tiegħu/tagħha u 
nirrakkomandaw li tiffamiljarizza ruħek magħhom. 
Dawn il-linji gwida u l-proċeduri jinsabu fuq 
www.ombudsman.org.mt. L-Ombudsman ma 
jistax ibiddel id-deċiżjonijiet dwar il-finanzjamenti 
jew jagħmel tibdiliet fir-responsabbiltajiet legali u 
l-politki tal-Kunsill Malti għall-Arti dwar kif jagħti 
l-għotjiet.

11. L-implimentazzjoni u 
moniteraġġ tal-proġett.

Jekk l-applikazzjoni tiegħek tiġi approvata u 
tingħata l-fondi, tintalab li tiffirma kuntratt li 
jispeċifika l-kundizzjonijiet tal-fond tal-Kunsill 
Malti għall-Arti/ Teatru Malta. Meta taċċetta 
l-finanzjament, l-applikanti jridu jaċċettaw li 
isimhom, it-titlu tal-proġett u l-ammont mogħti 
lilhom jistgħu jiġu ppubblikati mill-Kunsill Malti 
għall-Arti/ Teatru Malta.

Ir-rata tal-ħlas tal-fond allokat tiġi diskussa qabel 
jiġi ffirmat il-ftehim.

Il-benefiċjarji għandhom jinkludu l-logo tal-fond 
fuq kull materjal relatat u jispeċifikaw li l-proġett 
kien megħjun minn dal-fond – fil-materjal kollu 
ta’ reklamar, stqarrijiet kif ukoll dak stampat. 
Il-finanzjament irċevut jista’ jintuża biss għall-
għan li għalih ingħata, f’konformità tal-proposta 
sottomessa u l-kuntratt.

Il-benefiċjarji għandhom jgħarrfu minnufih lill-
Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta jekk iseħħu 
tibdiliet li jaffettwaw in-natura tal-proġett waqt 
li jkun qed jiġi implimentat. It-tibdiliet ma jistgħux 
jitwettqu sakemm ma jirċevux approvazzjoni 
għalihom. Il-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta 
għandhom id-dritt li jitolbu rimbors ta’ kwalunkwe 
fondi li jintefqu jekk il-proġett approvat jiġi 
rtirat mill-applikant jew mill-fornitur tal-proġett, 
anke jekk issir offerta kundizzjonali jew mhux 
kundizzjonali mill-applikant jew mill-fornitur 
tal-proġett, qabel jew wara s-sottomissjoni tal-
applikazzjoni. Il-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru 
Malta għandhom id-dritt ukoll li jirrevedu jew
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iżommu l-aħħar pagament jekk iħossu li l-bidla fil-
proġett mhix timxi mal-proposta oriġinali, jew jekk 
il-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta ma jiġux 
infurmati bit-tibdiliet fi żmien raġonevoli.

Il-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta 
għandhom id-dritt li jibagħtu r-rappreżentanti 
tagħhom bi skop ta’ moniteraġġ waqt li jkun 
qed iseħħ il-proġett u wara, ħalli jistabilixxu 
jekk l-finanzjament pubbliku ntużax skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti. Il-Kunsill Malti għall-Arti/ 
Teatru Malta jistgħu jitolbu aċċess għar-rekords 
finanzjarji tal-għaqda/ kumpanija u/jew ir-
rapporti annwali bħala parti mill-proċedura 
ta’ screening, reviżjoni u kontroll tal-benefiċjarji 
tagħha. Il-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta 
jistgħu jżuru l-proġett tal-benefiċjarji sal-
preżentazzjoni tal-aħħar kontijiet. L-accountant 
tal-benefiċjarju, bla ma jikkunsidra r-restrizzjonijiet 
prevalenti tal-kunfidenzjalità, jikkomunika lill-
Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta u/ jew 
l-awdituri tagħhom kwalunkwe tagħrif mitlub.

Il-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta għandu 
d-dritt ukoll li jirrevedi l-pagament finali jekk 
l-ispiża totali kienet inqas minn dik stmata fl-
applikazzjoni.

12. Ir-rapport.

Fi tmiem il-proġett tiegħek, se tintalab iddaħħal 
rapport dettaljat li jinkludi invoices, u kwalunkwe 
materjal fotografiku u awdjoviżwali, li juri x-xogħol 
li twettaq u l-kisbiet tal-proġett, sa mhux iktar 
tard minn sitt ġimgħat wara li l-proġett ikun 
tlesta. Flimkien m’ dar-rapport, il-benefiċjarji 
għandhom jissottomettu kopji ta’ kwalunkwe 
materjal relevanti ta’ reklamar, pubbliċità u 
informazzjoni żviluppat għall-proġett finanzjat, 
inkluż dokumentazzjoni viżwali. 

Għandek tippreżenta wkoll il-baġit finali flimkien 
mad-dokumenti relevanti kollha. Il-Kunsill Malti 
għall-Arti/ Teatru Malta għandu d-dritt jagħmel 
użu mill-materjal tal-proġett sottomess. 

It-tagħrif provdut jiġi evalwat mill-uffiċjali tal-
Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta. Il-Kunsill 
Malti għall-Arti/ Teatru Malta għandhom id-dritt 
li jitolbu lura l-finanzjament f’każ ta’ anomaliji jew 
nuqqas ta’ informazzjoni dwar kwalunkwe rekwiżiti 
msemmija qabel.

Il-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta għandhom 
id-dritt li jirkupraw il-fondi f’każ li dawn ma 
jintużawx u/jew huma użati ħażin u/jew ma 
jintużawx skont il-baġit sottomess.

Il-Kunsill Malti għall-Arti/ Teatru Malta għandhom 
id-dritt li jitolbu l-kopji oriġinali, jekk ikun hemm 
id-dubju dwar l-awtentiċità tad-dokumenti 
pprovduti, u ma joħorġux il-pagamenti jekk dawn 
ma jiġux ipprovduti.
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13. Għajnuna statali.

Din l-iskema qed iseħħ f’konformità mar-
Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) nru 1407/ 2013 
tat-18 ta’ Diċembru 2013, fuq l-applikazzjoni 
tal-Artikli 107 u 108 dwar it-Trattament tal-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna 
de minimis (ir-Regoalzzjoni de minimis).

L-assistenza tista’ ma tingħatax lil dawn:

1. Impriżi attivi fis-settur tas-sajd u 
l-akwakultura, kif koprut mill-Regolament tal-
Kunsill (KE) nru 104/ 2000;

2. Impriżi attivi fil-produzzjoni primarja tal-
prodotti agrikulturali;

3. Impriżi attivi fis-settur tal-ipproċessar u 
reklamar ta’ prodotti agrikulturali, fil-każijiet li 
ġejjin: 
i)  Fejn l-ammont tal-għajnuna hu fiss u 
bbażat fuq il-prezz u l-kwantità ta’ dawn il-
prodotti mixtrija minn produtturi primarji jew 
imqiegħda fis-suq min-negozji kkonċernati;
ii)  Fejn l-għajnuna tkun bil-kundizzjoni li 
tingħadda kompletament jew parti minnha 
lill-produtturi primarji;

4. Għajnuna għal attivitajiet marbuta mal-
esportazzjoni lejn pajjiżi terzi jew stati membri, 
l-aktar għajnuna direttament marbuta mal-
kwantitajiet esportati, għall-istabbiliment u 
l-operat ta’ netwerk ta’ distribuzzjoni jew għal 
nefqa kurrenti oħra marbuta mal-attività tal-
esportazzjoni;

5. Għajnuna kontinġenti fuq l-użu ta’ oġġetti 

domestiċi fuq dawk importati.

L-ammont totali ta’ għajnuna de minimis mogħti 
lil impriża waħda m’għandux jaqbeż l-ammont 
ta’ €200,000 fuq kwalunkwe perjodu ta’ tliet snin 
fiskali konsekuttivi. Dan il-perjodu jkopri s-sena 
fiskali kkonċernata kif ukoll is-sentejn fiskali 
preċedenti. ‘Sena fiskali’ tfisser is-sena fiskali 
kif użata għal skopijiet ta’ taxxa mill-impriża 
kkonċernata.

Dan il-limitu massimu jkun jinkludi l-għajnuna 
mogħtija mill-Istat taħt din l-iskema ta’ għajnuna 
u kwalunkwe miżura oħra ta’ għajnuna mill-Istat 
mogħtija taħt ir-regola de minimis inkluż dik li 
tkun irċevuta minn kwalunkwe entità oħra ħlief 
il-Kunsill Malti għall-Arti. Kwalunkwe għajnuna de 
minimis irċevuta f’eċċess tal-limitu stabbilit, ikollha 
tiġi rkuprata, b’interess, mill-impriża li tirċievi 
l-għajnuna.

It-terminu ‘impriża waħda’ huwa definit kif ġej:

Impriża waħda tinkludi, għall-finijiet ta’ dan ir-
Regolament, l-impriżi kollha li għandhom mill-
inqas waħda mir-relazzjonijiet li ġejjin ma’ xulxin:

1. Impriża waħda għandha l-maġġoranza tad-
drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-membri 
f'impriża oħra;

2. Impriża waħda għandha d-dritt li taħtar jew 
tneħħi l-maġġoranza tal-membri tal-korp 
amministrattiv, maniġerjali jew ta’ superviżjoni 
ta’ impriża oħra;

3. Impriża waħda għandha d-dritt li teżerċita 
influwenza dominanti fuq impriża oħra skont
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kuntratt magħmul ma’ dik l-impriża jew għal 
proviżjoni tal-memorandum jew l-artikli ta’ 
assoċjazzjoni tagħha; 

4. Impriża waħda, li hija azzjonista f’impriża oħra 
jew membru tagħha, tikkontrolla waħedha, 
skont ftehim ma’ azzjonisti oħra jew membri 
ta’ dik l-impriża, il-maġġoranza tad-drittijiet 
tal-voti tal-azzjonisti jew tal-membri f’dik 
l-impriża.

L-impriżi li għandhom xi waħda mir-relazzjonijiet 
imsemmija fil-punti (a) sa (d) tal-ewwel 
subparagrafu permezz ta’ impriża waħda jew 
aktar għandhom jitqiesu wkoll bħala impriża 
waħda.

L-istess regolament jiddikjara li grupp ta’ 
impriżi marbuta jitqiesu bħala impriża waħda 
għall-applikazzjoni tar-regola de minimis, iżda 
dawk l-impriżi li m’għandhom ebda relazzjoni 
magħhom, ħlief għall-fatt li kull waħda minnhom 
għandha rabta diretta mal-istess korp jew korpi 
pubbliċi, mhumiex trattati bħala marbuta ma’ 
xulxin. Għalhekk qed tiġi kkunsidrata s-sitwazzjoni 
speċifika tal-impriżi kkontrollati mill-istess korp jew 
korpi pubbliċi li jista’ jkollhom setgħa ta’ deċiżjoni 
indipendenti. 
Skont l-Artiklu 5 tar-Regolament de minimis, 
l-għajnuna de minimis mogħtija skont din l-iskema 
tista’ tiġi akkumulata b’għajnuna de minimis 
mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni 
(UE) nru 360/2012 sal-limitu stabbilit f’dak ir-
Regolament. Jista’ jiġi akkumulat b’għajnuna 
de minimis mogħtija skont regolamenti oħra de 
minimis sal-limitu rilevanti ffissat skont dawn il-linji 
gwida.

L-għajnuna de minimis mogħtija taħt din l-iskema 

m’għandhiex tkun akkumulata ma’ għajnuna mill-
Istat meta hemm l-istess spejjeż eliġibbli jew ma’ 
għajnuna mill-Istat għall-istess miżura finanzjarja 
ta’ riskju, jekk tali akkumulazzjoni taqbeż l-ogħla 
intensità ta’ għajnuna rilevanti jew ammont ta’ 
għajnuna ffissat f’ċirkustanzi speċifiċi għal kull 
każ minn regolament ta’ eżenzjoni jew minn 
deċiżjoni addottata mill-Kummissjoni Ewropea. 
L-għajnuna de minimis li mhix mogħtija għal jew 
attribwibbli għal spejjeż speċifiċi eliġibbli tista’ tiġi 
akkumulata ma’ għajnuna oħra mill-Istat mogħtija 
taħt regolament ta’ eżenzjoni jew b’deċiżjoni 
addottata mill-Kummissjoni.

Il-formola tad-dikjarazzjoni de minimis 
għandha timtela u tiġi sottomessa flimkien mal-
applikazzjoni. 

Jekk jintagħżel applikant li ma jkunx eliġibbli 
biex jirċievi għajnuna de minimis, l-applikant 
imsemmi jitqies bħala ineliġibbli u jintagħżel 
l-applikant li jmiss.

F’konformità mar-regolament dwar l-għajnuna 
mill-Istat de minimis, ir-rekords dwar l-għajnuna 
de minimis għandhom jinżammu għal 10 snin mid-
data li fiha tingħata l-aħħar għajnuna individwali 
skont l-Iskema.


