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Linji gwida 2017 
 

 

 

 

Din l-iskema ta’ sapport qiegħda tiġi amministrata minn Aġenzija Żgħażagħ fi ħdan is-Segretarjat 

Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, Żgħażagħ u Sport.  

 

 

Għan 

 

 

L-għan ewlieni ta’ din is-sejħa hi, li Aġenzija Żgħażagħ tkompli tgħin lill-għaqdiet taż-żgħażagħ jitgħallmu 

jiżviluppaw, jippjanaw u jimplimentaw kif ukoll jevalwaw proġetti mmirati kemm għall-ġid tal-membri 

tagħhom kif ukoll għall-komunità u s-soċjetà.  

 

L-inizjattivi proposti mill-għaqdiet iridu jkunu relatati ma’ mill-inqas wieħed minn dawn it-temi:   

 

 Kampanja No Hate Speech  

 Stil ta’ Ħajja Sana 

 Il-Volontarjat 

 l- Intraprenditorija 

 Intejbu l-Ħiliet taż-Żgħażagħ 

 

 

Eliġibiltà 

 

 

L-għaqdiet eliġibbli għal din l-iskema jridu:  

  

1. joffru servizz għal żgħażagħ ta’ bejn it-13 u t-30 sena.   

 

2. jkunu reġistrati mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji u konformi mal- 

Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji fid-data ta’ l-applikazzjoni.  

 

3. jkunu membri reġistrati mal-Aġenzija Żgħażagħ. 

 

 

Il-Każini tal-Banda u l-għaqdiet li jaħdmu f'ambitu skolastiku mhux eliġibbli għal din l-iskema.  

 

Kriterji li fuqhom ser jiġu magħżula l-proposti 

 

 

1. Relevanza għat-temi li magħha hi marbuta l-proposta.  

2. L-impatt ta’ din l-inizjattiva fuq l-grupp innifsu u l-komunità. 

3. Il-parteċipazzjoni sħiħa taż-żgħażagħ. 

4. Proposti miktuba b’mod ċar u loġiku u li jirriflettu l-għanijiet tas-sejħa.  

5. L-innovazzjoni u l-krejattività tal-inizjattiva. 

6. Baġit realistku.  

 

 

Iffinanzjar tal-Inizjattiva  

 

 

Kull inizjattiva tista’ tiswa sa massimu ta’ €2,000.  Filwaqt li l-għaqdiet jistgħu japplikaw biex jagħmlu proġetti li 

jaqbżu dan l-ammont fl-applikazzjoni jridu jindikaw l-ispiża kompluta u liema spejjeż ser jiġu mħallsa mill-



għaqda stess. Ġaladarba l-proposta tiġi aċċettata, l-għaqdiet jiġu mogħtija 50% tal-ammont approvat mill-

bord tal-għażla, it-tieni nofs jingħata lill-għaqdiet ġaladarba l-għaqdiet jippreżentaw ir-rapport finali flimkien 

mal-irċevuti fiskali u d-dokumenti neċessarji li jirriflettu l-ispiża globali.  

 

 

Obbligi tal-għaqdiet taż-żgħażagħ  

 

 

 L-għaqdiet iridu jissottomettu l-applikazzjoni pprovduta (aċċessibbli mis-sit tal-Aġenzija  

www.agenzijazghazagh.gov.mt) u jipprovdu l-informazzjoni kollha mitluba fuq l-applikazzjoni. Jekk il-

proposta ma tiġix sottomessa fl-applikazzjoni pprovduta u l-informazzjoni mitluba ma tiġix 

ipprovduta, il-proposta ma tiġix aċċettata. Jekk ikun hemm xi diffikultà tistgħu tirrikorru għall-uffiċċjal 

inkarigat.  

 

 Għandu jkun żgurat li kull tip ta’ materjal li joħroġ b’konnessjoni ma’ kull aspett tal-inizjattiva jkun 

jinkludi wkoll il-logos ta’ Aġenzija Żgħażagħ u s- Segretarjat Parlamentari għar-Riċerka, Innovazzjoni, 

Żgħażagħ u Sport. 

 

 Li jinfurmaw l-uffiċċjal inkarigat meta l-attivitajiet ikunu qed isiru, jew tlestew, jiddipendi min-natura 

tal-proġett sabiex issir żjara fuq il-post.   

 

 Iridu jieħdu sehem f'attività organizzata minn Aġenzija Żgħażagħ bil-għan li jippreżentaw il-proġetti 

tagħhom lill-għaqdiet l-oħra u l-pubbliku. Dettalji dwar din l-attività jitħabbru aktar tard.   

 

 Jippreżentaw rapport finali tal-inizjattiva li jinkludi rapport finanzjarju dettaljat flimkien mal-irċevuti 

fiskali oriġinali sa nofs Novembru 2017. 

 

 Li jimplimentaw l-inizjattiva bejn Frar u nofs Ottubru 2017.  

 

 

Il-gruppi taż-żgħażagħ interessati li jipparteċipaw iridu jimlew il-formola li tinstab fil-websajt tal-aġenzija 

www.agenzijazghazagh.gov.mt.  L-għaqdiet huma mitluba li jimlew il-formola b'kull dettal mitlub u fil-format 

ipprovdut, jekk ikollhom xi diffikultà jistgħu jagħmlu kuntatt mal-uffiċċjal inkarigat u jiġu pprovduti b'kull 

sapport neċessarju.   

 

 

Erba’ kopji tal-applikazzjoni flimkien mad-dokumenti miltuba (kif indikat fl-applikazzjoni) jridu jaslu għand 

Aġenzija Żgħażagħ sal-Ġimgħa 9 ta’ Diċembru 2016 sa mhux aktar tard minn nofsinnhar (12:00 pm). 

Applikazzjonijiet li jiġu sottomessi tard ma jiġux ikkunsidrati.  

 

Wara li Aġenzija Żgħażagħ tirċievi l-proposta, Aġenzija Żgħażagħ twaqqaf kumitat ta’ għażla sabiex 

jintgħażlu l-proġetti skont il-kriterji stipulati u tħabbar il-proposti magħżula li ser jiġu mogħtija l-fondi.   

 

 

 

Għal aktar informazzjoni:   

 

Indirizz:    Aġenzija Żgħażagħ  

    Triq il-Kbira San Ġużepp  

    Santa Venera SVR 1013  

 

Websajt:   www.agenzijazghazagh.gov.mt  

 

Tel:    22586700  

 

Koordinatriċi tal-Proġett: Maria C. Borg 

Imejl:    maria-carmela.borg@gov.mt  

Tel:    22586743 
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