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L-informazzjoni u l-opinjonijiet ippreżentati f’dan l-istudju huma tal-awtur(i) u 

mhumiex neċessarjament riflessjoni tal-opinjoni uffiċjali tal-Kummissjoni u/jew 
tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA). Il-

Kummissjoni u/jew l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-

Kultura (EACEA) ma tagħtix garanzija dwar il-preċiżjoni tal-informazzjoni inkluża 
f’dan l-istudju. La l-Kummissjoni, la l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-

Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) u lanqas xi persuna li taġixxi f’isem il-
Kummissjoni u/jew l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-

Kultura (EACEA) ma tista’ tinżamm responsabbli mill-użu li jista’ jsir mill-
informazzjoni li tinsab fih. 
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1. Introduzzjoni 
 
Min jipprattika l-isport u l-attività fiżika jagħmel hekk għal diversi raġunijiet, inkluż 

sempliċiment il-pjaċir, biex itejjeb il-fitness u s-saħħa u biex ikollu sens ta’ benessri. 
Il-promozzjoni tal-isport biex tgħin lin-nies jilħqu dawn l-għanijiet hija importanti fiha 

nnifisha iżda hemm raġunijiet oħra għall-promozzjoni tal-isport u l-attività fiżika lil 

hinn mis-sempliċi benefiċċji personali.  
 

F’ekonomija moderna, l-isport jagħti kontribut dirett lill-attività ekonomika, jista’ 
jintuża bħala mezz biex jiġġenera firxa usa’ ta’ azzjonijiet kummerċjali u soċjali u 

għandu saħħa enormi bħala mezz ta’ motivazzjoni għal firxa wiesgħa ta’ individwi u 
gruppi. Fi ftit kliem, l-isport u l-attività fiżika jistgħu jkollhom impatti ekonomiċi u 

soċjali importanti ħafna, speċjalment fuq livell lokali jew reġjonali. 
 

Hemm numru ta’ sorsi ta’ informazzjoni dwar l-għajnuna disponibbli fil-livell Ewropew 

għall-iżvilupp ta’ interventi sportivi . Dawn il-pubblikazzjonijiet, li jagħtu wkoll ħafna 
pariri tajbin, għandhom it-tendenza li jkopru l-firxa kollha tal-appoġġ disponibbli. 

Dawn jinkludu: 
 

‘Funding for Sports in the European Union’ ippubblikat mill-Uffiċċju tal-UE tal-
Kumitati Olimpiċi Ewropej  

 
‘The Guide to EU Funding for the Tourism Sector’ disponibbli bl-Ingliż u bil-

Franċiż, li ovvjament għandu rabta mat-turiżmu, iżda fih ukoll ħafna informazzjoni 

rilevanti għall-isport.  
 

Hemm ukoll pariri siewja disponibbli f’livell nazzjonali. Pereżempju, il-Ministeru Franċiż 
għall-Affarijiet Urbani, iż-Żgħażagħ u l-Isport reċentement ippublika gwida dwar sorsi 

ta’ finanzjament għall-isport, li tkopri kemm l-FSIE u l-programm Erasmus +. It-titolu 
tagħha huwa: 

 
Guide des financements européens pour le sport 

 

Il-Kumitat Olimpiku Ġermaniż (DOSB) ippubblika wkoll l-informazzjoni, li għadha ta’ 
interess, dwar l-appoġġ għall-isport mill-Fondi Strutturali fil-perjodu preċedenti:  

 
‘Sportstättenförderung durch die EU’ 

 
Barra minn hekk, hemm gwida ġenerali maħruġa mill-Kummissjoni: ‘Guidance for 

Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU 
instruments’ 

 

Dan id-dokument ta’ Gwida Prattika partikolari, madankollu, jikkonċentra fuq 
il-ksib ta’ appoġġ għal proġetti bbażati fuq l-isport u l-attività fiżika li 

jimmiraw li jiġġeneraw impatti ekonomiċi u soċjali permezz tal-Fondi 
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej. 

 
Għaldaqstant, jiffoka fuq proġetti sportivi appoġġati minn dawn il-Fondi: 

 

 il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR),  

 Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE),  

 il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (il-FAEŻR),  

 il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS). 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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1.1 Min jista’ juża din il-Gwida  

 

Il-Gwida hija maħsuba għall-individwi, jew aktar spiss, għall-organizzazzjonijiet li 
għandhom interess fl-iżvilupp ta’ attivitajiet sportivi li jaħsbu li jistgħu jkollhom impatt 

pożittiv fuq il-komunità, fuq il-belt jew fuq ir-reġjun tagħhom, jew saħansitra fuq il-
pajjiż kollu. Dawn jistgħu jinkludu organizzazzjonijiet jew federazzjonijiet tal-isport, 

negozji u klabbs sportivi u awtoritajiet pubbliċi fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali, 
iżda l-Gwida tista’ wkoll tkun rilevanti għall-organizzazzjonijiet volontarji, 

organizzazzjonijiet tat-taħriġ jew dawk b’interess professjonali fl-iżvilupp ekonomiku. 
 

Fil-bidu, il-gwida tirreferi għal proġetti għall-perjodu kurrenti ta’ programmazzjoni  - 

2014–2020. Fl-aħħar kapitolu hemm introdotti l-kunsiderazzjonijiet fuq żmien itwal.  

1.2 Kif tuża din il-Gwida  

 
Kull min jixtieq jiżviluppa proġett fil-qafas tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment 

Ewropej għandu jistenna li l-proċess ikun kemxejn ikkumplikat, b’mod speċjali jekk 

irid li l-proġett ikun suċċess kif jittama kulħadd.  
 

Biex jiġi evitat li l-utenti tal-gwida jintilfu fid-dettalji, l-ewwel parti tad-dokument se 
tippreżenta ħarsa ġenerali lejn l-elementi ewlenin tal-proċess tal-iżvilupp ta’ proġett, 

filwaqt li jħalli għal aktar tard id-dettalji neċessarji. Għaldaqstant se jkun hemm żewġ 
fażijiet qabel ma tidher l-istampa relattivament sħiħa. L-ewwel fażi tistabbilixxi 

deskrizzjoni tal-10 passi ewlenin li għandhom jittieħdu biex jiġi żviluppat proġett 
b’suċċess fil-perjodu kurrenti. It-tieni fażi prinċipalment tirreferi għall-aktar 

kunsiderazzjonijiet dettaljati li jridu jitqiesu u għas-sorsi ta’ informazzjoni dwar id-

dettalji li għandhom jiġu ssuperati.  
 

Il-kapitolu finali jikkunsidra kif għandha tiġi indirizzata l-kwistjoni dwar kif tista’ 
tinkiseb aktar prominenza għall-azzjoni bbażata fuq l-isport fuq perjodu itwal ta’ żmien 

— għall-perjodi ta’ programmar fil-futur.  
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2. 10 Passi biex Tiżviluppa Proġett b’Suċċess 

2.1 Pass Nru 1: Temmen li l-isport jista’ jagħmel differenza 

 
L-ewwel pass huwa li tkun konvint li l-isport jista’ verament jagħmel differenza u li 

għandu karatteristiċi speċjali li jagħmluh strument utli għall-kisba reali tal-iżvilupp 
ekonomiku u soċjali.  

 
Ir-rapport prinċipali ta’ dan l-istudju jippreżenta bosta xhieda dwar kif l-isport jista’ 

jagħmel differenza, iżda, b’mod ġenerali, huwa tajjeb li wieħed jiftakar dan li ġej: 
 

 L-isport jiġġenera attività kummerċjali direttament, li tvarja minn intrapriżi kbar 

tal-futbol sa klabbs sportivi lokali u gyms.  

 L-attività sportiva teħtieġ il-kontribut uman u għaldaqstant hija relattivament tajba 

biex tiġġenera l-impjiegi lokali, mhux biss fl-attività nnifisha, iżda wkoll permezz 
tal-kostruzzjoni u l-manutenzjoni tal-faċilitajiet. Fi ftit kliem, l-isport għandu rata 

għolja bħala multiplikatur tal-impjiegi.  

 Bħala element prinċipali fl-Ekonomija tal-Esperjenza, l-isport huwa tajjeb biex 

jattira t-talenti u jinkoraġġixxi forom ġodda u innovattivi ta’ esperjenzi, minn tipi 
ġodda ta’ sport sa modi ġodda għall-kejl tal-prestazzjoni u l-monitoraġġ tal-

attivitajiet.  

 L-isport huwa kontributur importanti tal-kontenut għall-iżviluppi tal-ICT u, b’mod 
partikolari permezz ta’ sistemi ta’ monitoraġġ tal-prestazzjoni, qed isir dejjem 

aktar importanti f’applikazzjonijiet tal-ICT. 

 L-avvenimenti u l-attivitajiet sportivi jista’ jkollhom impatt qawwi dirett fuq l-

ekonomiji lokali, iżda jistgħu jipprovdu wkoll okkażjonijiet kbar għall-
kummerċjalizzazzjoni u għall-promozzjoni — minn prodotti speċifiċi sa investiment 

esoġenu. 

 L-isport għandu ħafna rabtiet ma’ attivitajiet ekonomiċi oħra, partikolarment it-

turiżmu, u jista’ jkun element sinifikanti fi sfond ta’ strateġija tal-iżvilupp usa’. 

 L-isport u l-attività fiżika jistgħu jtejbu l-aġilità mentali kif ukoll l-istat fiżiku, u 
dawn it-tnejn jista’ jkollhom effetti diretti fuq il-produttività u l-impjegabbiltà u 

għaldaqstant jikkontribwixxu għal tixjiħ attiv u b’saħħtu. 

 L-isport huwa tajjeb biex jimmotiva lin-nies kif ukoll għall-promozzjoni tal-

benesseri u tal-koeżjoni soċjali. 

 L-isport huwa partikolarment tajjeb biex jintlaħqu gruppi soċjali esklużi, biex 

jiżviluppa ħiliet bażiċi imma trasferibbli u biex iżid l-impjegabbiltà. 

 Żieda fl-attività fiżika tista’ twassal għal tnaqqis fl-użu tat-trasport ibbażat fuq il-

karbonju u effetti ambjentali oħra ta’ benefiċċju. 

 
L-organizzazzjonijiet sportivi, iżda wkoll in-negozji sportivi, jistgħu jaħdmu favur rwol 

ekonomiku u soċjali akbar għall-isport, anke jekk m’għandhomx il-ħsieb li jiżviluppaw 
proġetti speċifiċi fil-qafas tal-FSIE. 

2.1.1 Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 Liema aspetti tal-organizzazzjoni tiegħek jiġġeneraw impatti ekonomiċi u soċjali? 

 Liema mill-karatteristiċi sportivi fil-lista ta’ hawn fuq huma vera għall-

organizzazzjoni tiegħek? 
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2.2 Pass Nru 2: Analizza l-punti tajbin u l-potenzjal tal-

organizzazzjoni tiegħek 

 
Huwa tajjeb ukoll li ssegwi l-kunsiderazzjoni inizjali tal-kontribut potenzjali tal-

organizzazzjoni tiegħek permezz tal-isport u l-attività fiżika b’eżami aktar dettaljat 
dwar x’jista’ jkun possibbli. 

 

Ftakar li hemm bosta livelli ta’ involviment. 
 

 Xi Programmi Operattivi joffru għotjiet lil negozji u organizzazzjonijiet oħra biex 
jagħmlu riċerka jew itejbu l-użu tal-ICT jew il-prestazzjoni ambjentali tagħhom. 

Dawn jinvolvu proċeduri relattivament sempliċi u n-negozji u l-klabbs sportivi 
jistgħu jibbenefikaw minnhom. 

 Bl-istess mod, l-organizzazzjonijiet sportivi jew volontarji ħafna drabi jkunu jistgħu 
japplikaw għal għotjiet relattivament żgħar biex jiżviluppaw proġetti fil-qafas tal-

Programmi Operattivi tal-FSE. 

 Tip ieħor ta’ appoġġ jista’ jkun indirett, pereżempju permezz ta’ servizzi ta’ 
konsulenza għal impriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs). 

 Għal darb’ oħra, jista’ jkun hemm opportunitajiet għall-involviment 
f’ragruppamenti rilevanti jew fi proġetti fuq skala kbira li jkunu qed ifittxu input 

mingħand negozji u organizzazzjonijiet fuq il-post. 

 

Madankollu, hemm it-tendenza, fil-perjodu kurrenti, li ma jingħatawx wisq għotjiet 
individwali u li l-appoġġ ikun immirat lejn proġetti b’impatt akbar. Għaldaqstant, 

għandek tikkunsidra jekk l-organizzazzjoni tiegħek tistax tikkontribwixxi għal proġett 

aktar ambizzjuż. 
 

B’mod partikolari, ikkunsidra jekk meta taħdem ma’ organizzazzjonijiet oħra, bħalma 
huma l-awtoritajiet lokali jew organizzazzjonijiet volontarji, dan jgħinekx tilħaq impatt 

akbar. Din it-tip ta’ kooperazzjoni hija meqjusa b’mod favorevoli. 

2.2.1 Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 Liema livell ta’ involviment fi proġetti tal-FSIE ikun xieraq għall-organizzazzjoni 

tiegħek? 

 L-iżvilupp ta’ proġett tal-FSIE kif se jaqbel mal-għanijiet strateġiċi tal-
organizzazzjoni tiegħek? 

 L-organizzazzjoni tiegħek għandha r-riżorsi u l-impenn li tiżviluppa proġett?  

 L-organizzazzjoni tiegħek tkun tista’ tiżviluppa u tressaq proposta u mbagħad 

tamministra l-proġett?  Għandek bżonn għajnuna esterna għal dan?  

 L-organizzazzjoni tiegħek lesta li taħdem ma’ sħab lokali, jew forsi minn madwar l-

Ewropa biex tiżviluppa proġett? 

 

  



 

 Gwida Prattika dwar l-Iżvilupp ta’ Proġetti tal-Isport u tal-Attività Fiżika fil-qafas tal-Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej (FSIE) 

Lulju 2016   5 

2.3 Pass Nru 3: Ifformula l-idea tal-proġett  

 

Ikun utli li tiżviluppa xi ideat inizjali li jistgħu jifformaw il-bażi għal proġett billi tqis l-
orjentazzjoni ġenerali tal-FSIE, il-punti tajbin relattivi tal-organizzazzjoni tiegħek u d-

direzzjoni li din trid tieħu biex tavvanza.  
 

Dawn l-ideat forsi għandhom iqisu l-Objettivi Ġenerali tal-Inizjattivi bbażati fuq 
l-Isport u l-Kategorizzazzjoni tal-Interventi Sportivi li dan l-istudju żviluppa 

(għal aktar dettalji ara l-kapitolu 3). B’mod partikolari, dan tal-aħħar jistipula t-tipi ta’ 
impatt li l-isport u l-attività fiżika jistgħu jiġġeneraw. Dan jista’ mhux biss jgħin biex 

jifformula l-għan ċentrali tal-proġett potenzjali, iżda wkoll jissuġġerixxi dimensjonijiet 

addizzjonali, fejn l-interventi jistgħu jiġġeneraw bosta effetti pożittivi b’mod 
simultanju. 

 
Il-każijiet ta’ prassi tajba ppreżentati fl-istudju ewlieni u fis-sett usa’ ta’ proġetti 

jistgħu jservu ta’ ispirazzjoni.  
 

Ladarba l-kunċett ġenerali għal proġett ikun ġie iffurmat, ikun diġà utli li jibda jiġi 
fformulat f’termini ta’ objettivi aktar speċifiċi, li taħseb dwar kif jistgħu jinkisbu dawn 

l-għanijiet, min jeħtieġ li jiġi involut fil-proġett, u kif se jiġi amministrat, għal liema 

perjodu ta’ żmien, u kif se jiġi mmonitorjat. Fl-aħħar nett, huwa importanti li tkun ċar 
dwar ir-riżultati antiċipati u n-natura tar-riżultati u l-impatti li għandhom jinkisbu. 

2.3.1 Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 Il-karatteristiki tal-organizzazzjoni tiegħek x’jissuġġerixxu li jkun l-aktar proġett 
fattibbli għat-tnedija? 

 Dawn l-għanijiet jaqblu mal-orjentazzjoni ġenerali tal-FSIE fil-perjodu kurrenti? 

 Analizza l-Kategorizzazzjoni tal-Interventi Sportivi biex jiġu ċċarati l-ideat jew 

jiżdiedu aktar dimensjonijiet. 

 Ikkunsidra jekk l-għanijiet tal-proġett jistgħux jintlaħqu b’mod aktar effettiv billi 
tissieħeb ma’ organizzazzjonijiet oħra.  

 Staqsi lilek innifsek, xi jfissru l-ideat tiegħek f’termini aktar konkreti — x’inhuma l-
objettivi, kif jista’ jiġi implimentat il-proġett, matul liema perjodu ta’ żmien, min 

ikun meħtieġ jiġi involut, x’tistenna li tikseb? 

 

2.4 Pass Nru 4:  Stabbilixxi x’inhi s-sitwazzjoni fil-post fejn tinsab inti 

 
L-ideat tal-proġetti jridu jitqabblu mal-għanijiet tas-sorsi ta’ finanzjament rilevanti u 

probabbilment jinbidlu. Ftakar li l-forma preċiża ta’ ħafna mill-FSIE hija determinata 
fuq livell nazzjonali jew reġjonali.  

 
L-ewwel nett, il-firxa ta’ possibbiltajiet li għandhom jiġu kkunsidrati. X’tip ta’ proġett 

għandek f’moħħok? Huwa proġett ta’ żvilupp reġjonali, jew huwa relatat ma’ 

kwistjonijiet tal-impjiegi u soċjali? Inkella jistgħu jkunu iżjed xierqa l-FAEŻR jew il-
FEMS, jekk tinsab f’żona rurali jew kostali? 

 
Ftakar li hemm xi trikkib bejn is-sorsi ta’ finanzjament, għaldaqstant teżisti flessibbiltà 

fis-sistema.  
 

Wara, x’aktarx ikollok tiċċekkja l-Programmi Operattivi (POs). 
 



 

 Gwida Prattika dwar l-Iżvilupp ta’ Proġetti tal-Isport u tal-Attività Fiżika fil-qafas tal-Fondi Strutturali u ta’ 

Investiment Ewropej (FSIE) 

Lulju 2016   6 

Il-Programmi Operattivi rilevanti jiddependu fuq liema pajjiż tinsab fih, u jekk toperax 

f’livell nazzjonali jew reġjonali. 
 

Il-kapitolu li jmiss se jipprovdi l-informazzjoni dwar kif tista' tivverifika liema huma l-
POs rilevanti għall-proġett tiegħek. 

 
Madankollu, ladarba tkun stabbilejt liema huma l-POs li jgħoddu għall-proġett, tkun 

idea tajba ħafna li taqra d-dokumenti rilevanti. Dawn juruk x'qed jippruvaw jiksbu l-

awtoritajiet fiż-żona tiegħek, liema huma l-prijoritajiet tal-UE li jidhru b’mod l-aktar 
prominenti, u kif se jiġi implimentat il-Programm; u jkollok ħafna informazzjoni dwar 

il-kuntest lokali. 
 

Meta taqra l-OP tista’ tinduna jekk l-idea tiegħek tistax tkun ta’ interess, sa fejn 
jeħtieġ li tiġi adattata jew jekk hemmx bżonn li terġa’ tikkunsidraha. 

 
Alternattivament jistgħu jkunu xierqa l-Programmi ta’ Kooperazzjoni Territorjali 

Ewropea, bħal pereżempju l-INTERREG, li huma kkoordinati mill-Kummissjoni, iżda li 

ħafna drabi joperaw ukoll f’oqsma partikolari. Għal darb’ oħra, ikun meħtieġ li tkun taf 
sew id-dettalji.  

2.4.1 Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 L-ideat tal-proġett tiegħek jirrelataw aktar għall-iżvilupp reġjonali jew għall-fond 
soċjali, jew tinsab f’żona rurali jew forsi kostali?  

 Jew ikunu iktar rilevanti għalik l-oqfsa tal-Programmi ta’ Kooperazzjoni Territorjali 
Ewropea, ikkoordinati direttament mill-Kummissjoni?  

 F’dan l-istadju, ikun tajjeb li tħares lejn għadd ta’ possibbiltajiet. 

 Stabbilixxi liema huma d-dokumenti rilevanti għas-sitwazzjoni tiegħek (ara l-
kapitolu li jmiss). 

 

2.5 Pass Nru 5: Stabbilixxi fejn tinsab fiċ-ċiklu tal-programmazzjoni 

 

Ftakar li hemm ċiklu tal-programmazzjoni u li l-opportunitajiet ewlenin jippreżentaw 
ruħhom f’punti differenti ta’ dan iċ-ċiklu.  

 
Il-perjodu ta’ programmazzjoni kurrenti huwa mill-2014 sal-2020. F’dan l-istadju tal-

2016, l-oqfsa ewlenin fil-livelli nazzjonali u reġjonali b’mod ġenerali ġew miftiehma u 
xi Awtoritajiet Maniġerjali diġà bdew joħorġu s-sejħiet għall-proposti.  

 

Xi sejħiet għadhom miftuħa u ħafna drabi jkun hemm aktar sejħiet għall-proposti 
b’dati ta’ skadenza aktar tard matul iċ-ċiklu. 

 
Madankollu, huwa importanti li jiġi stabbilit meta jkun possibbli li tagħmel il-proposti 

2.5.1 Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 X’inhu l-istadju tal-iżvilupp tal-programmi li huma rilevanti għalik? 

 X’inhuma d-dati kritiċi għall-pubblikazzjoni tas-sejħiet u l-iskadenzi għar-rispons 

tagħhom? 

 X'opportunitajiet se joħorġu aktar tard fiċ-ċiklu? 
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2.6 Pass Nru 6: Tkellem ma’ dawk li jistgħu jagħtuk parir dwar l-

iżvilupp tal-proġett 

 
Tista’ ssib ħafna pariri disponibbli fuq livelli differenti (indikati fil-kapitolu li jmiss) u 

wieħed jittama li jkun hemm Netwerk attiv għal Azzjoni Sportiva li wieħed jista’ juża 
biex jappoġġja l-iżvilupp tal-proposti bbażati fuq l-isport.  

 

Madankollu, huwa importanti, jekk possibbli, li titkellem ma’ dawk li jkunu qed 
jamministraw il-Programm Operattiv jew xi programm ieħor li tkun trid tagħmel 

proposta għalih. Dawn ikunu jistgħu jgħidulek jekk l-ideat tiegħek jistgħux jiġu 
appoġġjati, jew ikunu jistgħu jipproponu approċċi alternattivi jew elementi li trid 

tikkunsidra. 
 

Il-biċċa l-kbira tal-Awtoritajiet Maniġerjali jieħdu pjaċir jiddiskutu l-ideat jew jagħtu 
pariri fi stadju bikri tal-iżvilupp ta’ proposta, għalkemm ovvjament, hemm ir-

restrizzjonijiet ladarba tkun ġiet ippubblikata sejħa għall-proposti. 

 
Madankollu, ftakar ukoll li l-maniġment tal-Programmi Operattivi spiss jiġi ddelegat lil 

organizzazzjonijiet oħra. Id-dokument rilevanti tal-Programm Operattiv jurik kif qed 
jiġi amministrat il-programm u liema huma l-organizzazzjonijiet involuti. Jista’ jkollok 

bżonn tkellem lil dawn l-organizzazzjonijiet pjuttost milli lill-Awtorità Maniġerjali 
direttament. 

 
Barra minn hekk, bosta drabi jkun utli li titkellem ma’ organizzazzjonijiet oħra lokali u 

nazzjonali li jkunu involuti fil-qasam li tkun qed tikkunsidra. L-iżvilupp reġjonali, l-

awtoritajiet muniċipali jew organizzazzjonijiet ta’ appoġġ għan-negozji, bħall-Kmamar 
tal-Kummerċ, ħafna drabi jistgħu jkunu ta’ għajnuna f’dan il-kuntest. Jistgħu jkunu 

wkoll sħab potenzjali, speċjalment minħabba l-kuntest stabbilit permezz tal-
ispeċjalizzazzjoni intelliġenti, l-iżvilupp urban, u strateġiji kritiċi oħrajn.  

2.6.1 Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 Stabbilixxi liema organizzazzjonijiet huma l-aktar rilevanti biex tiddiskuti l-ideat 
tal-proġett tiegħek magħhom. 

 Fi ħdan dawn l-organizzazzjonijiet, identifika lill-uffiċjali rilevanti u rranġa biex 

(tiltaqa’ u) titkellem magħhom.  

 Ikkunsidra liema organizzazzjonijiet oħra jista’ jkun meħtieġ jew ikun ta’ benefiċċju 

li taħdem magħhom, u ddiskuti l-ideat tiegħek magħhom. 

 

2.7 Pass Nru 7: Ibda żviluppa l-proposta  

 
Ladarba jkollok indikazzjoni tal-possibbiltajiet tal-proġett li għandek f’moħħok u tista’ 

tara progress vijabbli, ibda kkunsidra kif se tiżviluppa l-proposta. Preferibbilment, 
tistenniex sakemm tiġi ppubblikata s-sejħa għall-proposti. 

 
It-Taqsimiet 3.7 u 3.8 hawn taħt jissuġġerixxu xi kwistjonijiet li forsi tkun tixtieq 

tindirizzahom u s-sorsi ta’ informazzjoni dwarhom. 
 

Stabbilixxi tim responsabbli mill-kitba tal-proposta fl-organizzazzjoni tiegħek. 

Agħmel kuntatt ma’ sħab potenzjali u ressaq proposta ċara dwar kif tissuġġerixxi li 
taħdmu flimkien. 
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Ipprova ikseb kopji ta’ sejħiet u proposti preċedenti oħra, biex tkun tista’ tara x’hemm 

involut.  
 

Itlob il-pariri u l-għajnuna mingħand nies li għandhom l-esperjenza fil-formulazzjoni 
tal-proposti, pereżempju minn xi università lokali. 

2.7.1 Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 Min se jkun responsabbli mill-kitba tal-proposta? 

 Min huma s-sħab li qed tipproponi li taħdem magħhom? 

 Żviluppa fehim dwar x’inhu involut fil-kitba tal-proposta — x’għandu jingħad, kif 

għandha tiġi strutturata eċċ. — possibbilment billi tikkunsidra sejħiet u proposti 
preċedenti. 

 Kemm se jkollok bżonn għajnuna u minn fejn ġejja? 

 

2.8 Pass Nru 8: Ikteb u ssottometti l-proposta 

 
Ladarba s-sejħa għall-proposti tiġi ppubblikata, aqraha bir-reqqa u ħu noti dettaljati 

dwar dak li qed titlob.  
 

Kun żgur li r-rekwiżiti ewlenin kollha tas-sejħa jkunu koperti. B’mod partikolari, innota 

l-għan li trid tikseb it-talba għas-sejħiet tal-proposti kun ċert li l-proġett propost jista’ 
jikkontribwixxi biex jintlaħqu dawn l-għanijiet. 

 
Ħalli ħin biżżejjed biex tinkiteb il-proposta, bi żmien biżżejjed biex tiġi riveduta u 

rfinata fid-dettall. 
 

Ippjana t-twettiq tal-proposta, b’tali mod li l-kundizzjonijiet tal-format u tal-iskadenza 
jiġu osservati. Pereżempju kun żgur li r-rappreżentanti legali tal-organizzazzjoni jkunu 

jistgħu jiffirmaw id-dokumenti meħtieġa. 

2.8.1 Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 Il-kitba ta’ proposta jeħtieġ li tkun proċess ippjanat u ddixxiplinat, bi skadenzi 
interni u żmien biżżejjed biex il-proposta tasal formalment qabel id-data tal-

iskadenza tas-sejħa.  

 Il-proposta tissodisfa r-rekwiżiti tas-sejħa direttament kemm jista’ jkun?  

 

2.9 Pass Nru 9: Implimenta l-proġett  

 

Jekk il-proposta tiegħek tirnexxi, huwa probabbli li jkollha xi implikazzjonijiet 
importanti għall-organizzazzjoni tiegħek. Dawn għandhom jiġu indirizzati malajr kemm 

jista’ jkun kif issir taf li l-proposta tiegħek ġiet aċċettata.  
 

Il-proġett ikun aktar jew anqas kumplesss skont dak li tkun ipproponejt, iżda fil-

każijiet kollha, huwa importanti li żżomm għajnejk fuq l-għanijiet ċentrali u 
timmonitorja l-progress. 
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Hemm ċerti regoli li jridu jiġu applikati waqt li jkun qed isir il-proġett, notevolment 

dwar l-ispejjeż eliġibbli u r-rekwiżiti tar-rappurtar. Huwa importanti li tosserva dawn 
ir-regoli. 

 
X’aktarx li tinduna li aktar ma javvanza l-proġett, aktar jinfetħu perspettivi ġodda 

dwar il-kontribut tal-isport għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali.  

2.9.1 Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 Biex tagħmel l-aġġustamenti meħtieġa għar-responsabbiltajiet tat-tim tal-
organizzazzjoni tiegħek, jekk ikollok suċċess bil-proposta tiegħek, ħafna drabi 

teħtieġ riflessjoni u ppjanar. 

 Kun ċert li tiffamiljarizza ruħek mar-regoli formali dwar l-implimentazzjoni tal-

kuntratt. 

 Żomm għajnejk fuq l-objettivi ċentrali tal-proġett, iżda kun ukoll miftuħ għal ideat 

u approċċi ġodda. 
 

2.10 Pass Nru 10: Ivvaluta u rrapporta dwar il-proġett  

 
Hekk kif il-proġett javvanza, ikun importanti li taħseb dwar il-wirt li se jħalli warajh.  

 

Minn naħa waħda, dan għandu jsir biex ikun żgurat li l-progress li sar ikun ivvalutat 
ġustament u, fejn possibbli, imkejjel mal-indikaturi rilevanti. L-evalwazzjonijiet formali 

jistgħu jgħinu f’dan il-proċess.  
 

Min-naħa l-oħra, hemm vantaġġ kbir meta tiżgura l-kontinwità fl-interventi tal-proġett 
u meta tagħmel lil dawk li għandhom interess fl-isport u fl-iżvilupp reġjonali aktar 

konxji ta' x’qed jinkiseb. 
 

Parzjalment dan jikkonċerna l-importanza li wieħed jidħol fl-ispirtu tal-proċessi tar-

rappurtar. Huwa wkoll importanti li wieħed jgħolli l-profil tal-proġetti u l-kisbiet 
tagħhom b’modi anqas formali u jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-għarfien u l-

esperjenza kemm tal-isport kif ukoll tal-iżvilupp reġjonali.   
 

Għaldaqstant, iġbed l-attenzjoni lejn dak li tkun ksibt.  

2.10.1   Kwistjonijiet li għandhom jiġu kkunsidrati:  

 

 Kif tikseb profil ta’ dak li għamilt, kemm fil-komunità nazzjonali jew reġjonali 

tiegħek kif ukoll fil-komunità sportiva? 

 Tista’ tpoġġi l-għarfien u l-esperjenzi ġodda tiegħek għad-dispożizzjoni tal-oħrajn?  
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3. Għaraf id-dettalji 
 
Nittamaw li l-10 passi ppreżentati fil-kapitolu preċedenti se jkunu ta’ għajnuna għal 

min hu interessat li jiżviluppa l-proġetti tal-FSIE bbażati fuq l-isport u l-attività fiżika 
biex jikseb idea ġenerali tal-proċessi u biex jiżviluppa fehim dwar x’għandu jsir. 

 

Madankollu, il-kapitolu preċedenti deliberatament ma daħalx fil-fond dwar ċerti 
dettalji. L-għan ta’ dan il-kapitolu huwa li jirrimedja dan in-nuqqas billi jipprovdi gwida 

dwar kif taċċessa l-informazzjoni dettaljata meħtieġa biex il-proġetti jiġu żviluppati 
b’suċċess. Il-kapitolu huwa maqsum f’diversi taqsimiet, biex ikun possibbli li wieħed 

jikseb ħarsa fuq fuq ta’ dak li għandu jiġi aċċertat u jkun iggwidat ukoll lejn is-sorsi 
ewlenin. 

 
Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li mhuwiex meħtieġ li wieħed jaċċessa l-

informazzjoni kollha msemmija. Ħafna minnha tista’ titqies bħala informazzjoni ta’ 

sfond li tista’ tkun utli biex jinkiseb fehim aħjar tal-aspetti differenti ta’ finanzjament 
tal-UE, ladarba l-elementi bażiċi jkunu ċari.  

 
It-taqsimiet li x’aktarx ikunu l-aktar utli immedjatament huma 3.1, 3.4, 3.5 u 3.9. 

3.1 Gwidi utli  

 
Għal darb’ oħra, huwa utli li wieħed jinnota dan li ġej: 

 
‘Funding for Sports in the European Union’ ippubblikat mill-Uffiċċju tal-UE tal-

Kumitati Olimpiċi Ewropej  
 

“The Guide to EU Funding for the Tourism Sector” disponibbli bl-Ingliż u bil-
Franċiż, li b’mod ċar għandu rabta mat-turiżmu, iżda fih wkoll ħafna informazzjoni 

rilevanti għall-isport.  

 
Hemm ukoll pariri siewja disponibbli fil-livell nazzjonali. Pereżempju, il-Ministeru 

Franċiż għall-Affarijiet Urbani, iż-Żgħażagħ u l-Isport reċentement ippublika gwida 
dwar sorsi ta’ finanzjament għall-isport, li tkopri kemm l-FSIE kif ukoll il-programm 

Erasmus +. It-titolu tagħha huwa dan li ġej: 
 

Guide des financements européens pour le sport 
 

Waqt il-perjodu preċedenti, il-Kumitat Olimpiku Ġermaniż (DOSB) kien ippubblika 

wkoll l-informazzjoni dwar l-appoġġ għall-isport mill-Fondi Strutturali, li għadha ta’ 
interess:  

 
‘Sportstättenförderung durch die EU’ 

 
Hemm ukoll gwida ġenerali maħruġa mill-Kummissjoni: ‘Guidance for Beneficiaries 

of European Structural and Investment Funds and related EU instruments’ 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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3.2 L-Isfond Politiku tal-UE 

 

3.2.1 Il-Politika dwar l-Isport  

 

Ħarsa ġenerali lejn l-iżviluppi reċenti tal-politika tal-UE dwar l-Isport u referenza għax-
xogħol ta’ xi Gruppi ta’ Esperti stabbilit bil-Pjan ta’ Ħidma tal-UE għall-Isport (2014–

2017) jinsabu fir-rapport prinċipali tal-Istudju dwar il-Kontribut tal-Isport għall-
Iżvilupp Reġjonali permezz tal-Fondi Strutturali. 

 
Is-sit web tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-isport, li tipprovdi kemm informazzjoni 

dwar l-iżviluppi tal-politika kif ukoll azzjonijiet riċenti, hija disponibbli fuq: 

 
http://ec.europa.eu/sport/  

 
u http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm  

 
Jista’ jinkiseb tagħrif dwar id-diskussjoni dwar l-iżviluppi riċenti mis-sit web li 

jippreżenta r-riżultati tal-Forum Ewropew tal-Isport 2016: 
 

http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm  

 
Hemm disponibbli wkoll gwida għall-Politika tal-Isport tal-UE bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-

Ġermaniż fuq is-sit web tal-Uffiċċju tal-UE tal-Kumitati Olimpiċi Ewropej:  
 

http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy  

3.2.2 Il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 

 
Fir-rapport prinċipali tal-istudju dwar il-Kontribut tal-Isport għall-Iżvilupp Reġjonali 

permezz tal-Fondi Strutturali tinsab referenza għall-iżviluppi reċenti fil-Fondi 

Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE). 
 

Jinsabu wkoll ħarsa ġenerali dwar kif il-partijiet li jsawru l-FSIE ġew żviluppati, 
b’referenzi għan-negozjati mal-Istati Membri, l-atti leġiżlattivi li jistabbilixxu diversi 

fondi għall-perjodu kurrenti, u ħafna referenzi għal informazzjoni oħra utli fuq: 
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_mt.htm  

3.3 Is-Sorsi Prinċipali tal-Fondi 

 

Id-dejta bażika dwar il-fondi disponibbli u kif dawn jiġu allokati hija disponibbli fuq: 
 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
 

Riżors ewlieni li jkopri bosta mill-aspetti tal-FSIE u b’mod partikolari tal-fondi 

reġjonali, huwa s-sit li jinsab fuq: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/ 
 

X'aktarx li dan is-sit huwa l-aktar sit utli f’dan il-qasam, u hawn taħt se 
jissemmew diversi sottotaqsimiet tiegħu.  

  

http://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_mt.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/
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Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE); 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=mt   

 
Dawn iż-żewġ siti huma disponibbli b’kull lingwa prinċipali tal-UE. 

 
L-informazzjoni inizjali dwar l-orjentazzjoni ġenerali tal-FAEŻR fil-perjodu kurrenti 

tinsab fuq: 

 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_mt.htm  

 
Madankollu, tinsab informazzjoni aktar dettaljata dwar ideat ta’ segwitu dwar proposti 

possibbli fuq The Rural Development Gateway 2014-2020: 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-
2014-2020  

 

Għal żoni marittimi, l-informazzjoni dwar kif jiġi amministrat il-finanzjament tal-FEMS 
u l-kuntatti tal-Istati Membri tinsab fuq:  

 
http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_mt.htm  

 
L-informazzjoni dwar l-INTERREG, li tippromwovi l-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea 

u tiffaċilita azzjonijiet konġunti u skambji ta’ politika bejn atturi nazzjonali, reġjonali u 
lokali minn Stati Membri differenti hija disponibbli fuq: 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/mt/policy/cooperation/european-territorial/  
 

Dan is-sit ukoll jipprovdi aċċess għal firxa ta’ informazzjoni utli ħafna, li wħud minnha 
se tissemma aktar tard. 

 
Il-”Lista ta’ Verifika tal-Fondi tal-UE” hija għodda elettronika maħsuba biex tgħinek 

tiffoka fuq is-sorsi ta’ Fondi tal-UE għall-għanijiet speċifiċi (relatati ma’ Objettivi 
Tematiċi ġenerali) tiegħek: 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/  

3.4 L-Isport u l-Impatti Ekonomiċi u Soċjali tiegħu 

 

L-Istudju dwar il-Kontribut tal-Isport għall-Iżvilupp Reġjonali permezz tal-Fondi 
Strutturali wera bosta eżempji fejn l-isport u l-attività fiżika kellhom impatt sinifikanti 

fuq l-iżvilupp ekonomiku u soċjali fil-livell reġjonali. L-istudju indika wkoll 
sitwazzjonijiet fejn l-isport huwa partikolarment effettiv, speċjalment minħabba l-

possibbiltà li jinvolvu ruħhom firxa wiesgħa ta’ gruppi soċjali, u minħabba r-rwol 
tiegħu fl-Ekonomija tal-Esperjenza li qed tiżviluppa. Madankollu, l-istudju kompla 

janalizza d-diversi tipi ta’ impatti ġġenerati mill-isport u l-attivitajiet relatati, u 
jipprovdi eżempji ta’ prattika tajba b’rabta ma’ dawn it-tipi differenti. Il-Kapitolu 3, 

b’mod partikolari, jistabbilixxi din l-analiżi u jirreferi għal 33 każ ta’ prassi tajba li 

huma ppreżentati separatament f’anness. Flimkien, dan kollu juri li l-isport jista’ jagħti 
kontribut biex jiġu indirizzati l-Objettivi Tematiċi li għalihom tfassal l-FSIE.  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=mt
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_mt.htm
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_mt.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/mt/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/
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Barra minn hekk, meta wieħed iqis kif l-isport jista’ jkollu rwol biex jiġu indirizzati l-

kwistjonijiet li huma ċentrali għall-FSIE fil-perjodu ta’ programmazzjoni kurrenti, il-
kapitolu 4 tal-istudju juri kif l-isport huwa diġà integrat f’għadd ta’ strateġiji ta’ 

speċjalizzazzjoni intelliġenti, u għandu potenzjal kbir li jikkontribwixxi lejn il-proċessi 
ta’ żvilupp urban, filwaqt li fl-istess ħin huwa miftuħ għal azzjonijiet integrati fost 

diversi setturi relatati, speċjalment dawk b'rabta mat-turiżmu.  
 

Wara x-xogħol ta’ din l-analiżi kien hemm korp ta’ ħidma impressjonanti 

kkummissjonat mid-DĠ EAC tal-Kummissjoni Ewropea jew immexxi minn Gruppi ta’ 
Esperti, imwaqqaf skont il-Pjanijiet ta’ Ħidma għall-isport tul għadd ta’ snin. Din l-

analiżi tinsab fuq is-sit: 
 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm  
 

B'mod partikolari hija sinifikanti l-ħidma mal-Eurostat fl-iżvilupp tal-bażi statistika 
għall-isport fl-ekonomija. Ir-riżultati ta’ dan ix-xogħol jinsabu fuq: 

 

http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm  
 

Kollox ma’ kollox, l-analiżi tal-impatti ekonomiċi u soċjali ta’ inizjattivi bbażati fuq l-
isport jipprovdu appoġġ kbir ħafna għal dawk li jixtiequ jirrealizzaw proġetti u 

inizjattivi ġodda bbażati fuq is-settur. 

3.5 Kif Tistabbilixxi l-Programmi Rilevanti għaż-Żona tiegħek 

 

Jeħtieġ li tistabbilixxi liema programmi huma rilevanti għalik. Prinċipalment, dan jista’ 
jsir billi tiddetermina liema Programmi Operattivi (POs) huma rilevanti għaż-żona fejn 

tgħix. Ftakar li xi POs jistgħu jkunu nazzjonali, filwaqt li oħrajn huma għal reġjuni 
speċifiċi.  

 

F'dan id-dokument tingħata ħarsa ġenerali lejn kif l-Istati Membri individwali 
pproponew li jimplimentaw programmi tal-FSIE fil-bidu tal-perjodu ta’ 

programmazzjoni: 
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf  
 

L-aċċess għall-informazzjoni dwar il-Programmi Operattivi tal-FEŻR ta’ 
pajjiżek jinsab fuq: 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&cou
ntryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&peri

odId=3  
 

Din is-sottotaqsima tas-sit imsemmi hawn fuq tipprovdi lista tal-Programmi Operattivi 
kollha għal kull pajjiż, flimkien ma’ deskrizzjonijiet qosra ta’ kull Programm Operattiv, 

fosthom il-prijoritajiet tematiċi u l-baġit. Madankollu, ma jingħatax aċċess għat-testi 
tal-Programmi Operattivi. Dawn ħafna drabi jistgħu jinstabu online permezz ta’ tiftixa 

ġenerali. 

 
Il-Programmi Operattivi tal-Fond Soċjali Ewropew jistgħu jiġu identifikati fit-taqsima 

“L-appoġġ f’Pajjiżek” fuq is-sit tal-FSE: 
 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=mt  
 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=mt
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Tingħata ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-FSE f’kull pajjiż, flimkien mal-

aċċess għal lista ta’ Programmi Operattivi u kuntatti nazzjonali, u f’dan il-każ hemm 
ukoll aċċess għat-test tad-dokumenti rilevanti tal-OP.  

 
Informazzjoni simili għall-Programmi ta’ Kooperazzjoni Territorjali Ewropea hija 

disponibbli fuq: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/mt/atlas/programmes?search=1&keyw

ords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=A
LL  

3.6 Infurma Ruħek dwar il-Programmi Rilevanti għaż-Żona tiegħek 

 
Ladarba jkun ġie stabbilit liema Programmi Operattivi jew programmi tal-INTERREG 

huma rilevanti, jeħtieġ li tagħmel xi riċerka dwar kif il-programmi qed jiġu 
implimentati.  

 
Is-siti msemmija fit-taqsima ta’ qabel jipprovdu l-informazzjoni dwar l-Awtoritajiet 

Maniġerjali għall-programmi f’pajjiżek, u f’dan il-kuntest, dan is-sit jista' jkun utli: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/mt/atlas/managing-authorities/ 

 
Madankollu, ir-responsabbiltà għall-implimentazzjoni dettaljata tista’ tiġi ttrasferita lil 

aġenziji oħra. Id-dokument sħiħ li jistabbilixxi l-PO rilevanti jispjega s-sitwazzjoni f’kull 
każ. L-awtoritajiet responsabbli mill-implimentazzjoni tal-POs speċifiċi jistgħu jiġu 

avviċinati biex jiddiskutu l-ideat għal proġetti u ħafna drabi jkollhom servizzi ta’ 
konsulenza. 

 
Is-siti jipprovdu wkoll aċċess għall-informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-fondi tal-UE, 

li tista’ tgħinek billi tindika t-tip ta’ proġetti li huma appoġġjati lokalment.  

 
Huwa importanti wkoll li dawn is-siti fihom il-ħoloq għas-siti nazzjonali, li jvarjaw fil-

kontenut, iżda li spiss jistgħu jipprovdu informazzjoni utli ħafna, speċjalment dwar 
sorsi oħra ta’ konsulenza u assistenza u informazzjoni dwar is-sejħiet għal 

proposti u l-iskadenzi tagħhom. Barra minn hekk, is-siti nazzjonali jagħtu wkoll 
informazzjoni dwar l-organizzazzjonijiet nazzjonali u reġjonali attivi fl-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali u għaldaqstant jipprovdu indikazzjonijiet dwar sħab potenzjali. 
 

Jeħtieġ li ssir taf x'opportunitajiet qed jinħolqu fil-qafas tal-PO fil-mira. L-Awtoritajiet 

Maniġerjali jew l-aġenziji tagħhom jippubblikaw is-sejħiet għall-proposti u normalment 
jipprovdu l-informazzjoni dwar is-sejħiet li jkunu se joħorġu. Tinsab informazzjoni 

simili għall-programmi tal-INTERREG. Din l-informazzjoni hija ovvjament importanti 
għall-ippjanar effettiv. 

 
Xi sorsi ta’ konsulenza u assistenza dwar dawn il-kwistjonijiet kollha huma msemmija 

fit-Taqsima 3.9 hawn taħt.  
 

Barra minn hekk, speċjalment jekk il-proġett li qed jiġi żviluppat ikun relatat mal-

innovazzjoni fil-kuntest sportiv jew ikun kontribuzzjoni għall-iżvilupp urban, jħtieġ li 
tqis id-deċiżjonijiet tar-reġjun fir-rigward ta’ strateġija ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti, 

jew ir-riflessjoni tar-reġjun dwar l-iżvilupp urban fil-kuntest tal-FSIE.  
 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/mt/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/mt/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/mt/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/mt/atlas/managing-authorities/
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Il-Pjattaforma ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti tipprovdi l-informazzjoni dwar l-

istrateġiji żviluppati mir-reġjuni għall-perjodu kurrenti, flimkien ma’ firxa wiesgħa ta’ 
informazzjoni, dejta u riżorsi. Fil-verità, is-sit huwa dirett lejn l-awtoritajiet reġjonali u 

lejn dawk li jfasslu l-politika dwar l-iżvilupp ekonomiku, u jista’ jaħsad xi ftit lil dawk li 
jużawh għall-ewwel darba.  

 
Madankollu, l-użu selettiv tal-informazzjoni pprovduta jista’ jagħti ħarsa ġenerali lejn 

il-prijoritajiet deċiżi għar-reġjun tiegħek u l-kuntatti rilevanti fil-livell reġjonali, jekk 

tixtieq tkompli ssegwi l-ideat tiegħek aktar fil-fond f’dan il-kuntest.  Is-sit jinsab fuq: 
 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home  
 

Il-parteċipazzjoni f’dan il-proġett hija volontarja għar-reġjuni tal-Ewropa u xi wħud 
għażlu li ma jipparteċipawx. Għaldaqstant il-kopertura tal-informazzjoni mhix sħiħa.  

 
Bl-istess mod, il-kuntest tal-iżvilupp urban mill-awtoritajiet tal-bliet fil-qafas tal-FSIE 

huwa pprovdut fis-sit tan-Netwerk għall-Iżvilupp Urban: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/ 

 
Madankollu, is-sit URBACT jista’ jagħti spjegazzjoni aktar dettaljata tal-azzjonijiet li 

għadhom għaddejjin fil-qasam tal-iżvilupp urban madwar l-Ewropa. URBACT huwa 
programm tal-INTERREG: 

 
http://urbact.eu/urbact-glance  

 

Is-sit URBACT ukoll jista’ jidher xi ftit tal-biża’ mal-ewwel daqqa t’għajn, u 
prinċipalment huwa relatat mal-involviment sportiv fi proġetti tal-iżvilupp urban. Iżda 

għal dawk li jridu jmorru f’din id-direzzjoni, dan jista’ jkun indikazzjoni importanti ta’ 
dak li huwa possibbli. 

3.7 It-tfassil ta’ proġett  

 
Meta wieħed ikun qed jiżviluppa l-ideat għal proġett, għandha tingħata attenzjoni 

għall-objettivi u l-prijoritajiet tal-programm(i) identifikati bħala rilevanti għaċ-
ċirkostanzi tiegħu. Il-punt ewlieni f’kull proposta huwa li tgħid kif il-proġett tiegħek 

jista’ jikseb l-għanijiet iddefiniti.  
 

Wieħed jittama li r-Rapport tal-istudju jkun jista’ jservi ta’ ispirazzjoni għal serje ta’ 

inizjattivi oħra. Dan jindika li punt tat-tluq utli huwa l-għanijiet ġenerali tal-inizjattivi 
bbażati fuq l-isport u l-każijiet ta’ prassi tajba stabbiliti fl-anness tar-rapport 

jipprovdu xi dettalji dwar kif l-isport u l-attività fiżika ntużaw fil-passat biex jintlaħqu l-
objettivi tal-Fondi Strutturali.  

  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Wieħed jista' jinnota li dawn jirreferu għal objettivi ta’ politika ġenerali diversi u huma 

organizzati taħt l-intestaturi li ġejjin:  
 

 Impatti diretti fuq l-impjiegi 
 Innovazzjoni 

 L-Infrastrutturi tal-Isport u l-Istrateġija Reġjonali 
 L-Isport u l-Istrateġija Reġjonali — Ġenerali 

 L-Isport, ir-Riġenerazzjoni u l-Iżvilupp Urban 

 L-Isport u l-Iżvilupp Rurali 
 L-Integrazzjoni mal-Istrateġija tat-Turiżmu 

 L-integrazzjoni mal-Industriji Kreattivi u Kulturali 
 It-taħriġ tal-Persunal Sportiv — L-Iżvilupp tal-Ħiliet Diretti 

 L-Impjegabbiltà u l-Ħiliet Trasversali 
 Kontribuzzjonijiet għat-Titjib tas-Saħħa 

 Kontribuzzjonijiet għall-Ambjent 
 Rikonċiljazzjoni tal-Koeżjoni Soċjali  

 

Sett usa’ ta’ proġetti elenkati taħt kull Stat Membru jipprovdi xi eżempji ta’ inizjattivi li 
ġew appoġġjati f’pajjiżek stess. 

 
L-analiżi ta’ dawn l-eżempji u l-prassi tajba identifikati wasslu għall-iżvilupp ta’ 

Kategorizzazzjoni tal-Interventi Sportivi fir-Rapport, li jipprova jiddistingwi bejn l-
impatti differenti li jistgħu jiġġeneraw il-proġetti bbażati fuq l-isport u l-attività fiżika.  

 
Dawn il-kategoriji ta’ intervenzzjoni ġew elenkati: 

 

Tabella 3.1 Kategoriji ta’ Interventi Sportivi 
 

1. Appoġġ dirett lill-SMEs sportivi  10. Inkoraġġiment għall-iżvilupp fit-

teknoloġija tal-isport u innovazzjonijiet 
oħra  

 

2. Titjib tal-ambjent fiżiku 11. Żvilupp sistematiku ta’ strateġija usa’ 
bbażata fuq l-isport 

3. Il-promozzjoni ta’ trasport 

sostenibbli 

12. Rabta bejn l-azzjonijiet sportivi u l-

iżvilupp tat-turiżmu jew tal-industriji 
kulturali u kreattivi 

4. Miżuri oħra li jnaqqsu l-impatt 

ambjentali 

13. It-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi 

sportivi 
 

5. Il-promozzjoni u l-inkoraġġiment 

tal-investiment esoġenu  

14. L-użu tal-isport biex jiġu żviluppati 

ħiliet usa’ għall-impjiegi 

6. Il-ħolqien tal-impjiegi fl-isports u fl-

attività fiżika 

15.  L-involviment soċjali  

 

7. L-impatti fuq l-impjiegi relatati   16. It-titjib tal-governanza u tal-kapaċità 
amministrattiva 

8. L-impatti indiretti fuq l-impjiegi 17. L-indirizzar ta’ sfidi tas-saħħa u sfidi 

soċjali oħrajn u l-kontribut għall-benessri 
u l-kuntentizza 

9. It-tkabbir tan-negozji u impatti 

ekonomiċi oħra  
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Innota li kull proġett reali jista’ jipprova jilħaq bosta minn dawn l-impatti fl-istess ħin. 

Madankollu, il-kategoriji differenti jistgħu jintużaw biex jgħinu biex jiċċaraw id-
distinzjonijiet analitiċi li jkunu saru fil-proposta u saħansitra jissuġġerixxu aktar 

dimensjonijiet għall-proposta, biex b’hekk jgħinu biex jesprimu l-impatt sħiħ tal-
intervent propost. Il-Kategorizzazzjoni tal-Interventi Sportivi hija stabbilita u diskussa 

fit-taqsima 5.2 tar-Rapport Finali.  
 

L-użu immaġinattiv tal-ideat ipprovduti fl-istudju jgħin biex tiġi fformulata proposta 

konvinċenti, iżda naturalment ir-rekwiżiti preċiżi ma jkunux magħrufa qabel ma tiġi 
ppubblikata s-sejħa għall-proposti. Għandu jiġi enfasizzat li l-proposti kollha iridu 

jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fid-dokument tas-sejħa. Dawn l-
ispeċifikazzjonijiet għandhom jiġu studjati bir-reqqa ladarba s-sejħa għall-proposti 

tkun ġiet ippubblikata u b’mod partikolari, wieħed għandu jinnota l-iskadenzi għas-
sottomissjoni. Minkejja dan, huwa possibbli li tħejji ruħek għas-sejħiet qabel ma dawn 

jiġu ppubblikati. 
 

L-azzjoni ta’ tħejjija għandha tinkludi l-qari tal-Programm Operattiv rilevanti sabiex 

tifhem dak li l-awtoritajiet ikunu qed jippruvaw jilħqu u l-problemi li qed jippruvaw 
jindirizzaw. 

 
Wieħed għandu jagħti każ ukoll tal-għanijiet ewlenin, tas-sħab fil-proġett u ta' 

kontributi oħra, tal-mod kif il-proġett għandu jiġi mmaniġġjat, tas-sistema għall-
monitoraġġ tal-progress u r-rappurtar, kif ukoll tan-natura tal-indikaturi li jkunu 

proposti. Dawn kollha jkollhom jiġu adattati skont l-ispeċifikazzjonijiet reali fis-sejħa, 
iżda x'aktarx li kollha jkunu jidhru b’xi mod jew ieħor. It-taqsima li jmiss tipprovdi xi 

ideat dwar fejn tista’ ssib xi indikazzjonijiet ta’ dak li jagħmel proposta tajba.  

3.8 Proposti Oħra u Rapporti 

 

Jista’ jkun li ssib eżempji ta’ proposti preċedenti. Jew dawn, jew it-taqsiriet li jintużaw 

għall-valutazzjonijiet kultant jinstabu online jew inkella jistgħu jkunu disponibbli 
lokalment mingħand organizzazzjonijiet li jkunu lesti li jaqsmu dokumenti ta’ dan it-

tip. Madankollu, wieħed għandu jiftakar li l-proposti relatati mal-perjodu ta’ 
programmazzjoni preċedenti ma jistgħux jinkludu elementi li għandhom rabta mal-

karatteristiċi l-ġodda tal-perjodu ta’ programmazzjoni kurrenti. 
 

Hemm bosta rapporti ta’ evalwazzjoni li jkopru l-attivitajiet preċedenti u xi drabi dawk 
li jkunu għadhom għaddejjin fil-qafas tal-Fondi Strutturali wkoll. Dawn, xi kultant, 

ikunu jikkonċernaw proġetti speċifiċi iżda ġeneralment ikopru l-programmi jew aspetti 

tal-programmi fil-livelli reġjonali, nazzjonali u Ewropej.  
 

Fuq livell Ewropew, għadd ta’ rapporti ta’ evalwazzjoni dwar il-perjodu ta’ 
programmazzjoni preċedenti huma disponibbli fuq is-siti web li ġejjin: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=701 
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation  

 

Teżisti wkoll serje ta’ evalwazzjonijiet tal-INTERREG, aċċessibbli permezz tas-sit tal-
evalwazzjoni tal-politika reġjonali. 

 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=701
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
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Xi wħud mis-siti ta’ hawn fuq jistgħu jipprovdu wkoll aċċess għal evalwazzjonijiet fuq 

livell nazzjonali jew direttament jew billi tindika s-siti web tal-evalwazzjoni nazzjonali.  
 

Il-proġetti kollha għandhom jirrapportaw dwar l-attivitajiet tagħhom u xi wħud minn 
dawn ir-rapporti jinsabu fuq is-siti tal-proġetti. 

3.9 Għajnuna u Appoġġ  

 
Bħala riżultat tal-proġett qed jinħoloq Netwerk għal Azzjoni Sportiva magħmul minn 

individwi u organizzazzjonijiet bl-interess li jippromwovu l-iżvilupp ta’ proġetti bbażati 
fuq l-isport appoġġati mill-FSIE. Essenzjalment, dan se jkun grupp ta’ awtoassistenza 

reċiproka li jgħin lill-membri tiegħu u lill-organizzazzjonijiet sportivi biex isolvu l-

problemi li jiltaqgħu magħhom fl-iżvilupp tal-proposti u tal-proġetti. Il-
kontribuzzjonijiet tal-membri ikunu jvarjaw, iżda fosthom se jkun hemm membri li 

huma lesti jaħdmu b’mod attiv biex jappoġġjaw l-iżvilupp ta’ proposti, normalment 
bħala sħab fil-proġett.  

 
Fil-mument li fih qed jinkiteb dan id-dokument, għadhom għaddejjin diskussjonijiet 

ma’ organizzazzjonijiet b’interess li jospitaw dan in-netwerk. Aktar aħbarijiet dwar 
dawn l-iżviluppi se jitqegħdu fuq is-sit web tal-proġett CSES: 

 

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/  
 

Minbarra dan in-netwerk apposta, hemm ukoll bosta organizzazzjonijiet li jistgħu 
jgħinu fl-iżvilupp tal-proposti.  

 
L-Enterprise Europe Network għandhom uffiċċji madwar l-UE li jipprovdu l-konsulenza 

u l-assistenza lil intrapriżi u persuni oħra li jixtiequ effettivament jużaw l-
opportunitajiet Ewropej. Dawn l-uffiċċji normalment jinsabu f’organizzazzjonijiet 

reġjonali sinifikanti, u għalhekk il-persunal huwa konxju tad-dimensjoni reġjonali 

għall-isforzi ta’ żvilupp.  
 

Biex issib il-membru lokali tal-Enterprise Europe Network tiegħek, żur: 
 

http://een.ec.europa.eu/ 
 

Kif imsemmi qabel, is-siti web tal-FEŻR u tal-FSE normalment ikunu jistgħu jwassluk 
għall-organizzazzjonijiet li jistgħu jgħinuk fil-livell nazzjonali jew reġjonali, inklużi 

għas-servizzi ta’ konsulenza tal-Awtoritajiet Maniġerjali. 

 
Interreg Europe għandha l-uffiċċji fil-livell nazzjonali li jistgħu jkunu ta’ għajnuna 

għall-programmi kollha tal-INTERREG:  
 

http://www.interregeurope.eu/in-my-country/  
 

Jista’ jkun utli li wieħed ikun jaf li hemm għadd ta’ konsulenti li jaħdmu ma’ 
organizzazzjonijiet biex jiżviluppaw il-proposti.  

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
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4. Fuq medda ta’ żmien twil 
 
Bħalissa, sal-2020, l-għanijiet, il-prijoritajiet u l-proċeduri ta’ implimentazzjoni tal-

FSIE huma fil-parti l-kbira ddeterminati, kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell 
nazzjonali u reġjonali. Id-deċiżjonijiet dwar liema huma l-prijoritajiet għall-investiment 

u, f’termini ġenerali, liema tipi ta’ azzjoni għandhom jiġu privileġġati diġà ttieħdu. 

Barra minn hekk, ġew ippubblikati s-sejħiet għall-proposti, ġew approvati l-proġetti li 
qed jitwettqu u partijiet sinifikanti tal-baġit diġà ġew allokati.  

 
Attwalment, l-evalwazzjonijiet tal-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti qed 

jitlestew u l-Kummissjoni diġà bdiet il-proċess ta’ dibattitu dwar is-sura tal-FSIE għall-
perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss. Waqt li dan qed iseħħ se jkun hemm proċessi ta’ 

konsultazzjoni kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f’dak nazzjonali. 
 

Għaldaqstant, għandha tingħata attenzjoni għall-involviment tal-attivitajiet sportivi u 

fiżiċi fl-FSIE wara l-2020 u għall-opportunità biex jiġu influwenzati l-għamla u l-
kontenut tagħhom b’mod li bħalissa mhuwiex possibbli.  

 
Jidher pjuttost probabbli li l-apprezzament stess tar-rwol li qiegħed dejjem jikber tal-

isport fl-iżvilupp ekonomiku u soċjali se jikber, billi l-isport u l-oqsma relatati saru 
aktar preżenti biċ-ċar fl-Ekonomija tal-Esperjenza moderna u billi qed takkumula l-

evidenza tal-effikaċja tal-isport u l-attività fiżika bħala strumenti biex jiġu indirizzati l-
isfidi ekonomiċi u soċjali. Madankollu, il-każ għandu jiġi diskuss f’diversi livelli.  

 

L-Istudju dwar il-Kontribut tal-Isport għall-Iżvilupp Reġjonali permezz tal-Fondi 
Strutturali kien maħsub biex jipprovdi l-evidenza favur rwol akbar għall-isport fil-qafas 

tal-FSIE, iżda r-riżultati u l-analiżi fl-istudju jeħtieġ li jintużaw biex jispjegaw l-
importanza tal-isport. Il-każijiet ta’ prassi tajba, b’mod partikolari, jistgħu jkunu 

importanti ħafna billi jirrappreżentaw eżempji ċari u konkreti ta’ dak li jista’ jinkiseb. 
 

Sitwazzjoni simili kienet evidenti fir-rigward ta’ attivitajiet kulturali u kreattivi ħafna 
snin ilu, meta l-ministeri nazzjonali tal-kultura kellhom rwol importanti biex jippruvaw 

lill-kollegi tagħhom fil-ministeri tal-finanzi u tal-ekonomija fil-livell nazzjonali li s-settur 

tagħhom kien jixraq li tingħatalu prominenza. Sforz simili mill-ministeri responsabbli 
mill-isport jista’ jkun żvilupp importanti, speċjalment jekk l-organizzazzjonijiet 

nazzjonali tal-isport jiġu mobilizzati wkoll.  
 

Jeħtieġ ukoll li jiġi ppreżentat il-każ fil-livell reġjonali, fejn wieħed jargumenta favur 
post aktar prominenti għall-isport fil-Programmi Operattivi reġjonali, iżda wkoll 

jikkontribwixxi għad-diskussjonijiet dwar l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti u l-istrateġiji li 
jevolvu minn din. Dan jista’ jsir flimkien ma’ diskussjonijiet dwar l-ambitu ta’ proġetti 

bbażati fuq l-isport.  

 
In-Netwerk għall-Azzjoni Sportiva huwa maħsub biex jappoġġja miżuri li jgħollu l-profil 

tal-isport fil-livell reġjonali, kif ukoll jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ proposti għal 
proġetti speċifiċi.   

 
Fl-istess ħin, wieħed irid japprezza li ħafna drabi jista’ jkun aktar persważiv jekk l-

isforz favur l-isport isir b'alleanza ma’ oqsma oħra paralelli, bħat-turiżmu u l-Industriji 
Kulturali u Kreattivi. Filwaqt li l-każijiet ta’ prassi tajba juru li huwa perfettament 

possibbli li jinbena żvilupp reġjonali sostanzjali fuq l-isport biss, ħafna drabi ċ-

ċirkustanzi lokali juru li jagħmel aktar sens li wieħed ipoġġi l-iżviluppi fl-isport fil-qafas 
ta' strateġija tat-turiżmu usa’, jew fi strateġija relatata mal-Ekonomija tal-Esperjenza.  
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