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Kummissjoni Ewropea 

Rettifika tal-Gwida tal-Programm 
Erasmus+ tal-2017 

Din ir-Rettifika tinkludi żewġ partijiet: 
 

 Bidliet relatati mat-tnedija tal-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà 

 Bidliet oħra fil-Gwida tal-Programm tal-2017 
 
F'ġieħ iċ-ċarezza u l-leġġibiltà aħjar, il-bidliet relatati mal-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà huma mmarkati bl-aħmar fit-test 
sħiħ tat-taqsima "Proġett ta’ mobilità għaż-żgħażagħ u dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ", filwaqt li għall-bidliet l-oħra qed 
tingħata biss silta tat-taqsimiet rilevanti.  
 
Il-bidliet kollha msemmija hawn fuq huma riflessi fil-verżjoni 2 tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ tal-2017, disponibbli 
fuq is-sit web tal-Erasmus+ tal-Kummissjoni Ewropea.  
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BIDLIET RELATATI MAT-TNEDIJA TAL-KORPI EWROPEJ TA' SOLIDARJETÀ 

Paġna 78 

 
PROĠETT TA’ MOBILITÀ GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ U DAWK LI JAĦDMU MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ

1
  

Taħt din l-Azzjoni jistgħu jiġu appoġġjati żewġ tipi ta' proġetti: 
 

 Proġetti ta’ mobilità għaż-żgħażagħ u għall-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ li jistgħu jinkludu 
Skambji taż-Żgħażagħ, attivitajiet ta’ Servizz Volontarju Ewropew u/jew tal-Persuni li jaħdmu 
maż-Żgħażagħ. 
 

 Il-proġetti ta’ mobilità għaż-żgħażagħ li jiffukaw fuq l-attivitajiet tas-Servizz Volontarju 
Ewropew għall-Organizzazzjonijiet ta’ Koordinazzjoni SVE b’esperjenza. 

 
Fl-2017, fl-għażla tal-proġetti, l-enfasi se titpoġġa fuq:  
 

 l-ilħuq ta’ żagħżagħ emarġinati, il-promozzjoni tad-diversità, id-djalogu interkulturali u inter-reliġjuż, il-valuri 
komuni tal-libertà, it-tolleranza u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll fuq proġetti li jtejbu l-litteriżmu 
medjatiku, il-ħsieb kritiku u s-sens ta’ inizjattiva taż-żgħażagħ kif ukoll  

 l-għoti lil ħaddiema żgħażagħ ta’ kompetenzi u metodi meħtieġa sabiex jittrasferixxu l-valuri fundamentali komuni 
tas-soċjetà tagħna partikolarment liż-żgħażagħ li jkunu diffiċli li jintlaħqu u l-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni 
vjolenti taż-żgħażagħ kif ukoll.  
 

F'dan ir-rigward, filwaqt li jitqies il-kuntest kritiku fl-Ewropa - u meta jitqies il-fatt li l-ħidma taż-
żgħażagħ, attivitajiet ta’ tagħlim mhux formali u l-volontarjat jistgħu jikkontribwixxu b'mod sinifikanti 
biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet tar-refuġjati, l-applikanti għall-ażil u l-migranti u/jew tiżdied il-kuxjenza 
dwar din il-kwistjoni fil-komunitajiet lokali - attenzjoni partikolari għandha tingħata wkoll biex jiġu 
appoġġjati il-proġetti ta’ mobilità taż-żgħażagħ li jinvolvu jew li jiffukaw fuq ir-refuġjati/applikanti 
għall-ażil u migranti. 

KONTRIBUT TAS-SERVIZZ VOLONTARJU EWROPEW GĦALL-INIZJATTIVA TAL-KORPI EWROPEJ TA' SOLIDARJETÀ 

Sabiex tisaħħaħ il-koeżjoni u titrawwem is-solidarjetà fis-soċjetà Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea2 stabbiliet Korpi Ewropej 
ta' Solidarjetà biex joħolqu komunità ta' żgħażagħ li lesti jimpenjaw ruħhom f'firxa wiesgħa ta' attivitajiet ta' solidarjetà, jew 
bil-volontarjat jew billi jiksbu esperjenza ta' xogħol biex jgħinu jsolvu sitwazzjonijiet diffiċli madwar l-Unjoni Ewropea u lil 
hinn minnha. 
 
Fil-fażi inizjali tagħhom, il-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà jibnu fuq il-Programmi tal-UE li diġà jeżistu. Waħda mill-iskemi 
ewlenin ta' finanzjament li qed tikkontribwixxi għall-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà hija s-Servizz Volontarju Ewropew. B'hekk, 
il-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà se jagħtu spinta u aktar viżibilità lill-attivitajiet tas-Servizz Volontarju Ewropew filwaqt li 
jpoġġu l-volontarjat fil-livell Ewropew f'qafas akbar u jżidu aktar opportunitajiet ta' volontarjat fit-tul. 

 
Għal iktar tagħrif dwar l-inizjattiva tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u dwar kif tkun involut ara: 
https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_mt 

 
Sħubija bejn il-Programmi Erasmus+ u LIFE3 

 
Barra minn hekk, sabiex tisaħħaħ id-dimensjoni volontarja tal-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà, ġiet stabbilita sħubija bejn il-
Programmi Erasmus+ u LIFE bil-għan li fl-2017 ikun hemm aktar opportunitajiet ta' SVE fit-tul fl-oqsma tal-ambjent, tal-

                                                            
1 Il-baġit prinċipali ta’ din l-Azzjoni huwa allokat biex jappoġġa attivitajiet transnazzjonali li jinvolvu organizzazzjonijiet u parteċipanti minn Pajjiżi tal-Programm. 

Madankollu, madwar 25% tal-baġit disponibbli għal din l-Azzjoni jista’ jiffinanzja attivitajiet internazzjonali li jinkludu organizzazzjonijiet u parteċipanti mill-
Pajjiżi tal-Programm u Pajjiżi Sħab li huma ġirien tal-UE (reġjuni 1 sa 4  ara t-taqsima "Pajjiżi eleġibbli" f’Parti A ta’ din il-Gwida). 
2 HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/MT/TXT/?URI=COM%3A2016%3942%3AFIN 
3 http://ec.europa.eu/environment/life  
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konservazzjoni tan-natura u tat-tibdil fil-klima, biex b'hekk il-volontiera żgħażagħ ikunu jistgħu jiksbu sens ta' sjieda tal-
kapital naturali fl-Ewropa u ta' għarfien li l-protezzjoni tiegħu hija responsabbiltà konġunta. 

 

 

PROĠETTI TA' MOBILITÀ GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ U GĦALL-PERSUNI LI JAĦDMU MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ LI JISTGĦU JIKKONSISTU 

FI SKAMBJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ, ATTIVITAJIET TAS-SERVIZZ VOLONTARJU EWROPEW U/JEW TAL-PERSUNI LI JAĦDMU 

MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ. 

 
Proġett ta’ mobilità jista’ jikkombina waħda jew aktar mill-attivitajiet ta' hawn taħt:  
 

 
Il-mobilità taż-żgħażagħ: 
 
 Skambji taż-Żgħażagħ:  
L-Iskambji taż-Żgħażagħ jippermettu li gruppi ta’ żgħażagħ minn mill-inqas żewġ pajjiżi differenti jiltaqgħu u jgħixu flimkien 
għal perjodu li jista’ jasal sa 21 jum. Waqt Skambju taż-Żgħażagħ, il-parteċipanti, bl-appoġġ tal-mexxejja tal-grupp, iwettqu 
b’mod konġunt programm ta’ ħidma (taħlita ta’ workshops, eżerċizzji, dibattiti, logħob ta' rwol, simulazzjonijiet, attivitajiet 
fuq barra, eċċ.) imfassla u mħejjija minnhom qabel l-Iskambju. L-Iskambji taż-Żgħażagħ jippermettu li ż-żgħażagħ: 
jiżviluppaw kompetenzi; isiru konxji ta’ suġġetti/oqfsa tematiċi soċjalment rilevanti; jiskopru kulturi, użanzi u stili ta’ ħajja 
ġodda, prinċipalment permezz ta’ tagħlim bejn il-pari; isaħħu l-valuri bħas-solidarjetà, id-demokrazija, il-ħbiberija, eċċ. Il-
proċess ta’ tagħlim fl-Iskambji ta’ Żgħażagħ jiġi stimulat b’metodi ta’ edukazzjoni mhux formali. Minħabba d-durata pjuttost 
qasira, l-involviment taż-żgħażagħ b'anqas opportunitajiet huwa wieħed adegwat; bħala tali l-Iskambju taż-Żgħażagħ joffri 
esperjenza ta’ mobilità internazzjonali fis-sikurezza ta' grupp bil-possibbiltà li jkun hemm numru adegwat ta’ mexxejja tal-
grupp biex jieħdu ħsieb il-parteċipanti. L-Iskambju taż-Żgħażagħ jista’ jkun ambjent tajjeb għad-diskussjoni u t-tagħlim dwar 
il-kwistjonijiet ta' inklużjoni u diversità. L-Iskambji taż-Żgħażagħ huma bbażati fuq kooperazzjoni transnazzjonali bejn żewġ 
organizzazzjonijiet parteċipanti jew aktar minn pajjiżi differenti fl-Unjoni Ewropea u lil hinn minnha.  
 
L-attivitajiet li ġejjin mhumiex eliġibbli għal għotjiet fi ħdan l-Iskambji taż-Żgħażagħ: il-vjaġġi għal studji akkademiċi; l-
attivitajiet ta’ skambju li l-mira tagħhom tkun li jsir profitt finanzjarju; l-attivitajiet ta’ skambju li jistgħu jitqiesu bħala 
turiżmu; festivals; ivvjaġġar għal btala; mawriet ta’ prestazzjoni. 
 
 Servizz Volontarju Ewropew  
Din l-attività tippermetti li ż-żgħażagħ ta’ età ta’ bejn 17 u 30 sena juru l-impenn personali tagħhom permezz ta’ sevizz 
volontarju mhux imħallas u full-time għal perjodu li jista’ jasal sa 12-il xahar f’pajjiż ieħor fi ħdan l-Unjoni Ewropea jew lil 
hinn minnha. Il-voluntiera żgħażagħ jingħataw l-opportunità li jikkontribwixxu għax-xogħol ta’ kuljum tal-organizzazzjonijiet 
involuti fl-informazzjoni u l-politika dwar iż-żgħażagħ, l-iżvilupp personali u soċjoedukattiv taż-żgħażagħ, l-involviment ċiviku, 
il-kura soċjali, l-inklużjoni tal-persuni żvantaġġjati, l-ambjent, il-programmi ta' edukazzjoni mhux formali, ICTs u l-litteriżmu 
fil-midja, il-kultura u l-kreattività, il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, eċċ. Iż-żgħażagħ b'inqas opportunitajiet jistgħu jirċievu 
appoġġ addizzjonali biex jippermetti l-parteċipazzjoni tagħhom u jitħallew imorru wkoll għal SVE għal durata iqsar (minn 
ġimagħtejn ‘il fuq). 
 
Bis-saħħa tas-Sħubija bejn il-Programmi Erasmus+ u LIFE, il-volontiera żgħażagħ se jkollhom aktar opportunitajiet biex 
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-ambjent u l-klima billi jieħdu sehem f'attivitajiet bħall-monitoraġġ tal-ispeċijiet u l-
ħabitats, il-parteċipazzjoni fi stħarriġ u f'monitoraġġ, ir-riforestazzjoni u l-kura tas-siġar, l-inizjattivi ta' għarfien tal-pubbliku, 
il-prevenzjoni kontra n-nirien estensivi, l-identifikazzjoni u l-qerda ta' speċijiet aljeni invażivi, ir-restawr ekoloġiku, il-
kostruzzjoni ta' mogħdijiet fin-natura u t-tindif ambjentali (eż. l-iskart fil-baħar). 
 
Proġett jista’ jinkludi bejn voluntier wieħed u 30 volontiera li jistgħu jwettqu s-servizz volontarju tagħhom b’mod individwali 
jew fi grupp. 
 
L-organizzazzjonijiet parteċipanti huma responsabbli għal:  
 

o l-arranġament tas-sussistenza, tal-akkomodazzjoni u tat-trasport lokali tal-volontiera;  
o it-tfassil ta’ kompiti u attivitajiet għall-volontiera li jirrispettaw il-prinċipji kwalitattivi tas-Servizz Volontarju 

Ewropew, kif deskritt fil-Karta tal-SVE; 
o l-għoti lill-volontiera ta’ appoġġ kontinwu marbut mal-kompiti kif ukoll appoġġ fil-lingwa, personali u 

amministrattiv tul id-dewmien kollu tal-attività. 
 
Għall-mobilitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà (jiġifieri s-servizzi li jdumu bejn xahrejn 
u sena u li jsiru f'Pajjiż tal-Programm), l-organizzazzjonijiet parteċipanti huma mħeġġa ferm biex jagħżlu l-volontiera 
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tagħhom tal-SVE li jużaw il-bażi tad-dejta tal-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà fejn iż-żgħażagħ li lesti jagħmlu xi attività 
volontarja jirreġistraw il-profil tagħhom.  
 
Il-parteċipazzjoni f’attività SVE trid tkun b’xejn għall-volontiera, bl-eċċezzjoni ta’ kontribuzzjoni possibbli għall-ispejjeż tal-
ivvjaġġar (jekk l-għotja Erasmus+ ma tkoprix kompletament dawn l-ispejjeż) u spejjeż addizzjonali mhux marbutin mal-
implimentazzjoni tal-attività. L-ispejjeż essenzjali għall-parteċipazzjoni tal-volontiera fl-attività SVE jiġu koperti mill-għotja 
tal-Erasmus+ jew permezz ta’ mezzi oħrajn li jingħataw mill-organizzazzjonijiet parteċipanti. 
 
Minbarra l-appoġġ mogħti lill-volontiera mill-organizzazzjonijiet parteċipanti, l-Aġenziji Nazzjonali jew is-SALTOs reġjonali 
jorganizzaw Ċiklu ta’ Taħriġ u Evalwazzjoni4 li fih irid jieħu sehem kull voluntier u li jikkonsisti f’: a) taħriġ malli jaslu għal 
servizzi ta’ volontarjat li jdumu xahrejn jew aktar; b) evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu, għal servizzi ta' volontarjat li jdumu sitt 
xhu jew aktar. 
 
L-attivitajiet li ġejjin mhumiex meqjusa bħala Servizz Volontarju Ewropew fi ħdan il-qafas tal-Erasmus+: volontarjat 
okkażjonali, mhux strutturat, part-time; esperjenza prattika tax-xogħol f’intrapriża; impjieg imħallas; attività rikreazzjonali 
jew ta’ turiżmu; kors f’lingwa; l-isfruttament ta’ forza tax-xogħol irħisa; perjodu ta’ studju jew taħriġ vokazzjonali barra l-
pajjiż. 
 
Il-mobilità ta’ dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ:  
 
 It-taħriġ u n-netwerking ta’ dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ:  
Din l-attività ssostni l-iżvilupp professjonali ta’ dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ permezz tal-implimentazzjoni ta’ attivitajiet 
bħal seminars transnazzjonali/internazzjonali, korsijiet ta’ taħriġ, avvenimenti biex jinħolqu kuntatti, żjarat ta’ studju, eċċ. 
jew perjodi ta’ monitoraġġ/osservazzjoni tal-impjieg barra l-pajjiż f’organizzazzjoni attiva fil-qasam taż-żgħażagħ. Dawn l-
attivitajiet kollha huma organizzati mill-organizzazzjonijiet li jkunu qed jipparteċipaw fil-proġett. Il-parteċipazzjoni tal-
persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ f'dawn l-attivitajiet tikkontribwixxu għall-bini tal-kapaċità tal-organizzazzjoni tagħhom u 
għandu jkollha impatt ċar fuq ix-xogħol ta’ kuljum maż-żgħażagħ tal-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ. Ir-riżultati tat-tagħlim 
għandhom jinxterdu aktar fil-qasam taż-żgħażagħ.  
 

 

X’INHU R-RWOL TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET LI JIEĦDU SEHEM F’DAN IL-PROĠETT? 

L-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fil-proġett ta’ mobilità jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:  

 
 Koordinatur ta’ proġett ta’ mobilità taż-żgħażagħ: li japplika għall-proġett kollu f’isem l-organizzazzjonijiet sħab 

kollha. 
 Organizzazzjoni mittenti inkarigata li tibgħat żgħażagħ u ħaddiema żgħażagħ barra mill-pajjiż (dan jinkludi: 

torganizza arranġamenti prattiċi; tipprepara l-parteċipanti qabel it-tluq; tagħti l-appoġġ lill-parteċipanti matul il-
fażijiet kollha tal-proġett.  

 Organizzazzjoni riċeventi: inkarigata biex tospita l-attività, l-iżvilupp ta’ programm ta’ attivitajiet għall-parteċipanti 
f’kooperazzjoni ma’ parteċipanti u organizzazzjonijiet sħab, l-għoti ta’ appoġġ lill-parteċipanti waqt il-fażijiet kollha 
tal-proġett. 

 

Il-volontiera żgħażagħ li jkunu qed jagħmlu Servizz Volontarju Ewropew li jdum xahrejn jew aktar 
huma eliġibbli li jirċievu appoġġ lingwistiku. Appoġġ lingwistiku online qiegħed jiġi implimentat 
gradwalment matul il-Programm. Dan huwa magħmul disponibbli mill-Kummissjoni Ewropea għall-
parteċipanti eliġibbli biex jivverifikaw il-kompetenzi tagħhom fil-lingwi barranin u biex joffri, meta 
jkun meħtieġ, l-aktar tagħlim tal-lingwi xieraq qabel u/jew waqt il-mobilità (għal aktar dettalji, ara l-
Anness I ta’ din il-Gwida). 
 

X’INHUMA L-KRITERJI UŻATI BIEX JIĠI VVALUTAT DAN IL-PROĠETT?  

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li l-proġett ta’ mobilità għandu jirrispetta sabiex ikun 
eliġibbli għal għotja tal-Erasmus+: 

                                                            
4
 Wieħed jista' jsib informazzjoni dettaljata fid-dokument “Linji Gwida taċ-Ċiklu ta’ Taħriġ u Evalwazzjoni tal-SVE u standards minimi ta' kwalità”:  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/evs-training-evaluation-guidelines_en.pdf
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KRITERJI ĠENERALI TAL-ELIĠIBBILTÀ 

Attivitajiet eliġibbli 

Proġett ta’ mobilità għaż-żgħażagħ għandu jinkludi attività waħda jew iktar minn dawn li ġejjin:  

 Skambji ta’ Żgħażagħ; 

 Servizz Volontarju Ewropew 

 It-taħriġ u n-netwerking ta’ dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ. 

Organizzazzjonijiet 
parteċipanti eliġibbli 

Organizzazzjoni parteċipanti eliġibbli tista’ tkun:  

 organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta’ qligħ; 

 NGO Ewropea għaż-Żgħażagħ; 

 intrapriża soċjali;  

 korp pubbliku fil-livell lokali; 

 grupp ta’ żgħażagħ attivi fil-ħidma maż-żgħażagħ iżda mhux bilfors fil-kuntest ta’ 
organizzazzjoni taż-żgħażagħ (jiġifieri grupp informali ta’ żgħażagħ).  

kif ukoll : 

 korp pubbliku fil-livell reġjonali jew nazzjonali5; 

 assoċjazzjoni ta’ reġjuni; 

 Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali; 

 korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva. 

stabbiliti f’Pajjiżi tal-Programm jew f’Pajjiż Sieħeb ġar tal-UE (reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima 
"Pajjiżi eleġibbli" f’Parti A ta’ din il-Gwida). 

Min jista’ japplika? 

L-applikant jista’ jkun kwalunkwe organizzazzjoni grupp6 stabbilit f’Pajjiż tal-Programm. Din l-
organizzazzjoni tapplika f’isem l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti fil-proġett.  

Proġett ta’ mobilità taż-żgħażagħ jiġi ffinanzjat b’mod speċifiku (ara t-taqsima “regoli dwar il-
finanzjament”) jekk l-applikant ikun: 

 korp pubbliku fil-livell reġjonali jew nazzjonali7; 

 assoċjazzjoni ta’ reġjuni; 

 Raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali; 

 korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva. 

Numru u profil tal-
organizzazzjonijiet 
parteċipanti 

Attività ta’ mobilità hija transnazzjonali u tinvolvi tal-inqas żewġ organizzazzjonijiet parteċipanti 
(organizzazzjoni mittenti u riċeventi) minn pajjiżi differenti. Jekk proġett tal-mobilità taż-
żgħażagħ ibassar attività waħda biss, il-koordinatur għandu jaġixxi wkoll bħala organizzazzjoni 
mittenti jew riċeventi sakemm l-attività ma tkunx Servizz Volontarju Ewropew. Jekk proġett tal-
mobilità taż-żgħażagħ ibassar aktar minn attività waħda, il-koordinatur tal-proġett jista’ – iżda 
mhux bilfros ikollu – jaġixxi bħala l-organizzazzjoni mittenti jew bħala l-organizzazzjoni 
riċeventi. Fil-każijiet kollha, il-koordinatur ma jistax ikun organizzazzjoni minn Pajjiż Sieħeb ġar 
tal-UE. 

Attivitajiet fil-Pajjiżi tal-Programm: l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha għandhom ikunu 
minn Pajjiż tal-Programm. 

Attivitajiet ma’ Pajjiżi Sħab Ġirien tal-UE: l-attività għandha tinvolvi mill-inqas organizzazzjoni 
parteċipanti waħda minn Pajjiż tal-Programm u organizzazzjoni parteċipanti waħda minn Pajjiż 
Sieħeb Ġar tal-UE. 

Durata tal-proġett Minn 3 xhur sa 24 xahar. 

Fejn napplika?  Lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih l-organizzazzjoni applikanti hija stabbilita. 

                                                            
5
 F’dan il-kuntest, korp pubbliku f’livell nazzjonali jew reġjonali jitqies korp pubbliku li 1) jipprovdi servizzi jew għandu żona amministrattiva ta’ kompetenza li 

tkopri t-territorju nazzjonali jew reġjonali sħiħ u b) għandu monopolju, fis-sens li ma hemm ebda korp ieħor li jwettaq l-istess funzjonijiet fil-pajjiż jew ir-reġjun 
(eżempji tipiċi: Ministeri, Aġenziji tal-Istat, Awtoritajiet pubbliċi reġjonali, eċċ.). F’dan is-sens, skejjel, universitajiet jew korpi oħrajn, anki jekk twaqqfu mil-liġi 
nazzjonali, huma esklużi minn din il-kategorija u jikkwalifikaw bħala korpi pubbliċi f’livell lokali.   
6 

Fil-każ ta’ grupp informali, wieħed mill-membri tal-grupp li għandu tal-inqas 18-il sena jassumi r-rwol ta’ rappreżentant u jieħu r-responsabbiltà f’isem il-
grupp). 
7
 Ara n-nota ta’ qabel.   
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Meta napplika? 

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sad-dati li ġejjin: 

 l-4 ta’ Frar f’12:00 (f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ 
Mejju u t-30 ta’ Settembru tal-istess sena; 

 is-26 ta’ April f’12:00 (f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 
ta’ Awwissu u l-31 ta’ Diċembru tal-istess sena; 

 l-4 ta’ Ottubru f’12:00 (f’nofsinhar, ħin ta’ Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-1 
ta’ Jannar u l-31 ta’ Mejju tas-sena ta’ wara; 

Kif napplika? Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika. 

Kriterji oħrajn 
Skeda ta’ żmien għal kull waħda mill-attivitajiet ippjanata fil-proġett għandha tiġi annessa mal-
formola tal-applikazzjoni.  

KRITERJI TAL-ELIĠIBBILTÀ ADDIZZJONALI GĦALL-ISKAMBJI TA’ ŻGĦAŻAGĦ 

Durata tal-attività Minn 5 sa 21 jum, bl-esklużjoni taż-żmien tal-ivvjaġġar.  

Post(ijiet) tal-attività L-attività trid issir fil-pajjiż ta’ waħda mill-organizzazzjonijiet parteċipanti fl-attività.   

Parteċipanti eliġibbli 
Żgħażagħ ta’ età ta’ bejn it-13 u t-30 sena8 residenti fil-pajjiżi tal-organizzazzjonijiet mittenti u 
riċeventi. Mexxejja ta’ gruppi9 involuti fl-Iskambju taż-Żgħażagħ għandu jkollhom età ta’ mill-
inqas 18-il sena. 

Numru ta’ parteċipanti u 
kompożizzjoni tal-gruppi 
nazzjonali 

Minimu ta’ 16 u massimu ta’ 60 parteċipant (bl-esklużjoni tal-mexxej(ja) tal-grupp). 

Minimu ta’ 4 parteċipanti għal kull grupp (bl-esklużjoni tal-mexxej(ja) tal-grupp). 

Kull grupp nazzjonali għandu jkollu tal-inqas mexxej ta’ grupp wieħed.  

Kriterji oħrajn 

Sabiex tinżamm rabta ċara mal-pajjiż fejn hija bbażata l-Aġenzija Nazzjonali, għall-inqas waħda 
mill-organizzazzjonijiet mittenti jew waħda mill-organizzazzjonijiet riċeventi f’kull attività 
għandha tkun mill-pajjiż tal-Aġenzija Nazzjonali li lilha tiġi sottomessa l-applikazzjoni. 

Żjara ta’ Ppjanar Minn Qabel (APV):  

Jekk il-proġett jipprevedi APV, allura għandhom jiġu rrispettati l-kriterji għall-eliġibbiltà li ġejjin: 

 durata tal-APV: massimu ta’ jumejn (bl-esklużjoni tal-jiem ta’ vvjaġġar); 
 numru ta’ parteċipanti: parteċipant wieħed għal kull grupp. In-numru ta’ 

parteċipanti jista' jiżdied għal tnejn bil-kundizzjoni li t-tieni parteċipant ikun 
żagħżugħ li jieħu sehem fl-attività mingħajr ma jkollu rwol ta’ mexxej tal-grupp jew 
ħarrieġ. 

KRITERJI GĦALL-ELIĠIBBILTÀ ADDIZZJONALI GĦAS-SERVIZZ VOLONTARJU EWROPEW 

Akkreditazzjoni 

L-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha involuti f’attività ta’ Servizz Volontarju Ewropew 
għandu jkollhom akkreditazzjoni SVE valida fl-iskadenza rilevanti tal-applikazzjoni (għal aktar 
informazzjoni, jekk jogħġbok ikkonsulta t-taqsima dwar l-SVE tal-Anness I ta’ din il-Gwida).  

Durata tas-servizz 

SVE fit-tul: Minn xahrejn10 sa 12-il xahar, bl-esklużjoni taż-żmien tal-ivvjaġġar.  

SVE għal żmien qasir: Bejn ġimagħtejn u xahrejn11, minbarra ż-żmien tal-ivvjaġġar. Kundizzjoni: 
SVE għal żmien qasir jista’ jiġi organizzat għal attivitajiet li jinvolvu mill-inqas 10 voluntiera li 
jkunu qed jagħmlu s-servizz tagħhom flimkien (servizz ta’ grupp) jew fejn hemm parteċipazzjoni 
ugwali jew maġġoranza ta’ żgħażagħ b'inqas opportunitajiet fl-attività. 

                                                            
8 Jekk jogħġbok qis dawn li ġejjin:   

 limiti inferjuri tal-età - il-parteċipanti jridu jkunu laħqu l-età minima fid-data tal-bidu tal-attività. 

 limiti superjuri tal-età - il-parteċipanti ma jistgħux ikunu ikbar mill-età massima indikata fid-data ta’ skadenza tal-applikazzjoni. 
9 Mexxej ta’ grupp huwa adult li jingħaqad maż-żgħażagħ li jieħdu sehem fi Skambju ta’ Żgħażagħ sabiex jara li jingħataw tagħlim, protezzjoni u sikurezza 
effettivi. 
10 SVE fit-tul huwa minn 60 jum, esklużi l-jiem tal-ivvjaġġar. 
11 SVE għal żmien qasir huwa sa 59 jum, esklużi l-jiem tal-ivvjaġġar. 
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Post(ijiet) tas-servizz 

Voluntier minn Pajjiż tal-Programm għandu jwettaq is-servizz tiegħu/tagħha f’Pajjiż tal-
Programm ieħor jew Pajjiż Sieħeb Ġar tal-UE. 
 
Voluntier minn Pajjiż Sieħeb Ġar tal-UE għandu jwettaq is-servizz tiegħu f’Pajjiż tal-Programm. 

Parteċipanti eliġibbli 

Iż-żgħażagħ ta’ età ta’ bejn 17 u 30 sena12, residenti fil-pajjiż tal-organizzazjoni mittenti 
tagħhom.  

Volontarju jista’ jieħu sehem f’Servizz Volontarju Ewropew wieħed biss13. Eċċezzjoni: il-
volontiera li jwettqu SVE għal żmien qasir jistgħu jieħdu sehem f’Servizz Volontarju Ewropew 
addizzjonali. 

Numru ta’ parteċipanti Massimu ta’ 30 volontier għall-proġett kollu.   

Kriterji oħrajn 

Sabiex tinżamm rabta ċara mal-pajjiż fejn hija bbażata l-Aġenzija Nazzjonali, għall-inqas waħda 
mill-organizzazzjonijiet mittenti jew waħda mill-organizzazzjonijiet riċeventi f’kull attività 
għandha tkun mill-pajjiż tal-Aġenzija Nazzjonali li lilha tiġi sottomessa l-applikazzjoni. 

Żjara ta’ Ppjanar Minn Qabel (APV): għal attivitajiet tal-SVE li jinvolvu żgħażagħ b’inqas 
opportunitajiet. 
Jekk il-proġett jipprevedi APV, allura għandhom jiġu rrispettati l-kriterji għall-eliġibbiltà li ġejjin: 

 durata tal-APV: massimu ta’ jumejn (bl-esklużjoni tal-jiem ta’ vvjaġġar); 
 numru ta’ parteċipanti: parteċipant wieħed għal kull Organizzazzjoni Mittenti In-

numru ta’ parteċipanti jista' jiżdied sakemm il-parteċipanti kollha addizzjonali jkunu 
voluntiera b'inqas opportunitajiet li jieħdu sehem fl-attività.  

KRITERJI GĦALL-ELIĠIBBILTÀ ADDIZZJONALI GĦALL-MOBILITÀ TA’ DAWK LI JAĦDMU MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ 

Durata tal-attività 
Bejn jumejn u xahrejn, minbarra ż-żmien tal-ivvjaġġar.  

Il-minimu ta’ jumejn iridu jkunu konsekuttivi. 

Post(ijiet) tal-attività L-attività trid issir fil-pajjiż ta’ waħda mill-organizzazzjonijiet parteċipanti fl-attività.  

Parteċipanti eliġibbli 
L-ebda limitu ta’ età. Il-parteċipanti, bl-eċċezzjoni ta’ ħarrieġa u faċilitaturi, jridu jkunu residenti 
fil-pajjiż tal-organizzazzjoni ta’ bgħit jew riċeviment tagħhom.   

Numru ta’ parteċipanti 
Sa 50 parteċipant (inkluż, fejn rilevanti, ħarrieġa u faċilitaturi) f’kull attività ppjanata mill-
proġett.  

Kriterji oħrajn 
Sabiex tinżamm rabta ċara mal-pajjiż fejn hija bbażata l-Aġenzija Nazzjonali, għall-inqas waħda 
mill-organizzazzjonijiet mittenti jew waħda mill-organizzazzjonijiet riċeventi f’kull attività 
għandha tkun mill-pajjiż tal-Aġenzija Nazzjonali li lilha tiġi sottomessa l-applikazzjoni 

 

L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. 
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.  

KRITERJI TAL-GĦOTI 

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:  
 

                                                            
12 Ara nota hawn fuq dwar il-limiti tal-età. 
13

 Dan japplika għall-SVE taħt Erasmus+ u programmi preċedenti. 
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Rilevenza tal-proġett 
(massimu 30 punt) 
 

 Ir-rilevanza tal-proposta għal: 

- l-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima “X’inhuma l-miri ta’ proġett ta’ 
mobilità”): 

- il-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u tal-
parteċipanti individwali 

 Kemm il-proposta hija adattata għal:  

- l-ilħuq taż żgħażagħ b'inqas opportunitajiet inklużi r-refuġjati, 
applikanti għall-ażil u l-migranti; 

- promozzjoni tad-diversità, id-djalogu interkulturali u inter-reliġjuż, il-
valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u r-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem kif ukoll fuq proġetti li jtejbu l-litteriżmu medjatiku, il-ħsieb 
kritiku u s-sens ta’ inizjattiva taż-żgħażagħ; 

- l-għoti lil ħaddiema żgħażagħ ta’ kompetenzi u metodi meħtieġa 
sabiex jittrasferixxu l-valuri fundamentali komuni tas-soċjetà tagħna 
partikolarment liż-żgħażagħ li jkunu diffiċli li jintlaħqu u l-prevenzjoni 
tar-radikalizzazzjoni vjolenti taż-żgħażagħ. 

 Kemm il-proposta hija adattata għal: 

- il-produzzjoni ta’ riżultati ta’ kwalità għolja fil-qasam tat-tagħlim 
għall-parteċipanti 

- issaħħaħ il-kapaċitajiet u l-ambitu internazzjonali tal-
organizzazzjonijiet parteċipanti 

Il-kwalità tat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-proġett 
(massimu 40 punt) 
 
 

 Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-fażijiet kollha tal-proposta tal-
proġett (tħejjija, implimentazzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobilità, u segwitu); 

 il-konsistenza bejn l-għanijiet tal-proġett u l-attivitajiet proposti; 

 il-kwalità tal-arranġamenti prattiċi, il-ġestjoni u l-modalitajiet ta’ appoġġ; 

 il-kwalità tal-preparazzjoni pprovduta lill-parteċipanti; 

 -il-kwalità tal-metodi parteċipattivi tat-tagħlim mhux formali proposti u l-
involviment attiv taż-żgħażagħ fil-livelli kollha tal-proġett; 

 il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tar-riżultati 
tat-tagħlim tal-parteċipanti kif ukoll l-użu konsistenti ta’ għodod ta’ 
trasparenza u rikonoxximent Ewropej; 

 l-adegwatezza ta’ miżuri għall-għażla u/jew l-involviment tal-parteċipanti 
fl-attivitajiet ta’ mobilità; 

 fil-każ ta' attivitajiet tal-SVE li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Korpi 
Ewropej ta' Solidarjetà, tintuża l-bażi tad-dejta tal-Korpi Ewropej ta' 
Solidarjetà biex jintgħażlu l-volontiera; 

 fil-każ ta' attivitajiet mal-Pajjiżi Sħab ġirien tal-UE, ir-rappreżentazzjoni 
bbilanċjata ta' organizzazzjonijiet minn Pajjiżi tal-Programm u Pajjiżi Sħab; 

 il-kwalità tal-kooperazzjoni u l-komunikazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet 
parteċipanti, kif ukoll ma’ partijiet interessati rilevanti oħrajn. 

Impatt u tixrid 
(massimu 30 punt) 
 

 Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tar-riżultati tal-proġett. 

 L-impatt potenzjali tal-proġett: 

- fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-
ħajja tal-proġett; 

- barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-
proġett, f’livelli lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropej 

 Ix-xerqien u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tar-riżultati tal-proġett 
fi ħdan u barra l-organizzazzjonijiet parteċipanti 

 

Biex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu mill-inqas 60 punt. Barra minn 
hekk, għandhom jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-
għotjiet imsemmija hawn fuq (jiġifieri tal-inqas 15-il punt għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u 
“impatt u tixrid”; 20-il punt għall-kategorija “kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-proġett”). 
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IL-PROĠETTI TA’ MOBILITÀ GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ LI JIFFUKAW FUQ L-ATTIVITAJIET EWROPEJ TAS-SERVIZZ TA' 
VOLONTARJAT: PROĠETTI STRATEĠIĊI TAL-SVE 

Dan it-tip ta' proġett se jappoġġja SVE b'esperjenza li jikkoordina organizzazzjonijiet fl-iżvilupp ta’ proġetti li jiġġeneraw 

impatt sistemiku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew. Proġett strateġiku tal-SVE se jagħmel użu strateġiku 

tal-attivitajiet tal-SVE fl-indirizzar ta’ sfida identifikata f'konformità mal-prijoritajiet taħt il-Programm Erasmus+. 

B'komplementarjetà mal-attivitajiet SVE, il-proġett jista’ jibni rabtiet mas-Sħab Assoċjati li jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni ta’ kwalità u jsaħħu l-abbiltà tal-proġett biex jintlaħqu l-għanijiet strateġiċi. Is-sensibilizzazzjoni dwar il-

valur tal-volontarjat għaż-żgħażagħ u għal komunitajiet kif ukoll it-tisħiħ tar-rikonoxximent tal-ħiliet u l-kompetenzi miksuba 

huma wkoll elementi importanti ta’ Proġett Strateġiku tal-SVE. 

X’INHU PROĠETT STRATEĠIKU TAL-SVE?  

Il-proġetti appoġġjati sejrin jikkonsistu fl-istadji li ġejjin:  

 Il-preparazzjoni (inkluż l-arranġamenti prattiċi, l-għażla tal-parteċipanti, il-preparazzjoni 

lingwistika/interkulturali/relatata mal-kompiti tal-parteċipanti qabel it-tluq);  

 l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tas-Servizz Volontarju Ewropew u l-attivitajiet komplimentari;  

 Is-segwitu (inkluża l-evalwazzjoni tal-attivitajiet SVE, ir-rikonoxximent formali, fejn ikun applikabbli, tar-riżultati 

tat-tagħlim tal-parteċipanti matul l-attivitajiet, kif ukoll it-tixrid u l-użu tar-riżultati tal-proġett biex issaħħaħ l-użu 

strateġiku tal-volontarjat fl-organizzazzjoni u fost is-sħab).  

 

LIEMA ATTIVITAJIET HUMA APPOĠĠJATI F’DIN L-AZZJONI?  

IS-SERVIZZ VOLONTARJU EWROPEW  

Proġett Strateġiku tal-SVE se jimplimenta l-attivitajiet standard tal-SVE. 

Dawn l-attivitajiet jippermettu liż-żgħażagħ ta' età bejn 17 u 30 sena jesprimu l-impenn personali tagħhom b'servizz 
volontarju mhux imħallas u full-time għal perjodu massimu ta' 12-il xahar f’pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea jew barra 
minnha. Iż-żgħażagħ b'anqas opportunitajiet jistgħu jirċievu appoġġ addizzjonali biex ikunu jistgħu jipparteċipaw u 
jkunu jistgħu wkoll imorru SVE għal perjodu iqsar ta' żmien (ta' ġimagħtejn jew aktar). Il-volontiera żgħażagħ jingħataw l-

opportunità li jikkontribwixxu għax-xogħol ta' kuljum ta' organizzazzjonijiet involuti fl-informazzjoni u l-politiki dwar iż-

żgħażagħ, l-iżvilupp personali u soċjoedukattiv taż-żgħażagħ, l-involviment ċiviku, il-kura soċjali, l-inklużjoni tal-persuni 

żvantaġġati fi programmi edukattivi mhux formali, ICTSs u l-litteriżmu fil-midja, il-kultura u l-kreattività, il-kooperazzjoni fl-

iżvilupp, eċċ. 

Bis-saħħa tas-Sħubija bejn il-Programmi Erasmus+ u LIFE, il-volontiera żgħażagħ se jkollhom aktar opportunitajiet biex 
jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-ambjent u l-klima billi jieħdu sehem f'attivitajiet bħall-monitoraġġ tal-ispeċijiet u l-
ħabitats, il-parteċipazzjoni fi stħarriġ u f'monitoraġġ, ir-riforestazzjoni u l-kura tas-siġar, l-inizjattivi ta' għarfien tal-pubbliku, 
il-prevenzjoni kontra n-nirien estensivi, l-identifikazzjoni u l-qerda ta' speċijiet aljeni invażivi, ir-restawr ekoloġiku, il-
kostruzzjoni ta' mogħdijiet fin-natura u t-tindif ambjentali (eż. l-iskart fil-baħar). 
 

Il-proġett għandu jinvolvi diversi voluntiera għall-impatt sistemiku solidu. Il-voluntiera jistgħu jagħmlu s-servizz volontarju 

tagħhom jew individwalment jew fi grupp.  

L-organizzazzjoni applikanti hija responsabbli (possibbilment permezz tal-organizzazzjonijiet parteċipanti l-oħra) għal dan li 

ġej: 

 l-arranġament tas-sussistenza, tal-akkomodazzjoni u tat-trasporti lokali tal-volontiera;  

 it-tfassil ta’ kompiti u attivitajiet għall-volontiera li jirrispettaw il-prinċipji kwalitattivi tas-Servizz Volontarju 

Ewropew, kif deskritt fil-Karta tal-SVE;  

 il-forniment lill-voluntiera b’appoġġ lingwistiku, personali u amministrattiv, relatat mal-kompitu li jkun għaddej tul 

l-attività SVE kollha, bl-għajnuna ta’ mentor għall-parteċipanti;.  
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 it-twettiq tal-attivitajiet ta’ tixrid u ta' informazzjoni;  

 li tinvolvi s-Sieħeb Assoċjat fil-kompiti rilevanti fil-proġett (inklużi l-attivitajiet komplementari).  

Għall-attivitajiet li jaqgħu fl-oqsma tematiċi u fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà (jiġifieri s-servizzi li 
jdumu bejn xahrejn u sena u li jsiru f'Pajjiż tal-Programm), titħeġġeġ ferm l-għażla tal-volontiera permezz tal-bażi tad-dejta 
tal-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà. 

Attivitajiet komplimentari  

 
Il-proġett jista’ jinkludi l-organizzazzjoni ta' attivitajiet komplementari rilevanti biex jilħaq l-objettivi tiegħu kif ukoll biex 

isaħħaħ l-impatt sistemiku tiegħu. Dawn l-attivitajiet komplementari jistgħu jkunu monitoraġġ tal-impjiegi, laqgħat, 

workshops, konferenzi, seminars, korsijiet ta’ taħriġ, taħriġ, eċċ 

 

X’INHU R-RWOL TAL-ORGANIZZAZZJONIJIET PARTEĊIPANTI F’DAN IL-PROĠETT?  

 L-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti fl-attivitajiet tal-SVE jassumu r-rwoli u l-kompiti li ġejjin:  
 

 Organizzazzjoni applikanti: responsabbli mill-applikazzjoni, l-iffirmar u l-ġestjoni tal-ftehim ta’ għotja u r-
rappurtar u l-koordinament tal-proġett kollu. L-organizzazzjoni applikanti tassumi wkoll ir-
responsabbiltà ġenerali għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-SVE. L-applikant jista’, iżda mhux 
bilfors, jaġixxi bħala organizzazzjoni mittenti jew riċeventi wkoll. 
 

 Organizzazzjonijiet mittenti u riċeventi: jimplimentaw l-attivitajiet SVE u jipprovdu appoġġ lill-voluntiera 
matul il-fażijiet kollha tal-proġett.  
 

Sħab assoċjati: Minbarra l-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem b'mod formali fl-attivitajiet tal-SVE u li għandhom l-
akkreditazzjoni SVE valida, Proġett strateġiku tal-SVE jista’ jinvolvi wkoll sħab assoċjati mis-settur pubbliku jew privat li 
jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-kompiti tal-proġett speċifiku/attivitajiet jew jappoġġjaw it-tixrid u s-sostenibbiltà 
tal-proġett. Għal kwistjonijiet ta' ġestjoni kuntrattwali, is-“sħab assoċjati" mhumiex ikkunsidrati bħala parti mis-sħab tal-
proġett u ma jirċivux finanzjament. Madankollu, l-involviment u r-rwol tagħhom fil-proġett u f'attivitajiet differenti 
għandhom jiġu deskritti b'mod ċar, kif ukoll kif dawn jistgħu jġibu valur miżjud għall-attivitajiet imfassla billi jinvestu riżorsi u 
kompetenzi.  
 

X’INHUMA L-KRITERJI UŻATI BIEX JIĠI VVALUTAT DAN IL-PROĠETT?  

Hawn taħt hawn elenkati l-kriterji formali li l-proġett irid jirrispetta sabiex ikun eliġibbli għal għotja Erasmus+:  

 

KRITERJI ĠENERALI TAL-ELIĠIBBILTÀ  

 

Organizzazzjonijiet 
parteċipanti eliġibbli 

Organizzazzjoni parteċipanti tista’ tkun:  

 organizzazzjoni, assoċjazzjoni jew NGO mingħajr skop ta’ qligħ; 

 NGO Ewropea għaż-Żgħażagħ; 

 intrapriża soċjali;  

 korp pubbliku fil-livell lokali.  

kif ukoll : 

 korp pubbliku fil-livell reġjonali jew nazzjonali14; 

 assoċjazzjoni ta’ reġjuni; 

 raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali; 

 korp bi skop ta’ qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva. 

 

stabbiliti f’Pajjiżi tal-Programm jew f’Pajjiż Sieħeb ġar tal-UE (ir-reġjuni 1 sa 4; ara t-taqsima 

                                                            
14

 F’dan il-kuntest, korp pubbliku fil-livell nazzjonali jew reġjonali jitqies bħala korp pubbliku li 1) jipprovdi servizzi jew għandu żona amministrattiva ta’ 
kompetenza li tkopri t-territorju nazzjonali jew reġjonali sħiħ u b) għandu monopolju, fis-sens li ma hemm ebda korp ieħor li jwettaq l-istess funzjonijiet fil-pajjiż 
jew fir-reġjun (eżempji tipiċi: il-Ministeri, l-Aġenziji tal-Istat, l-Awtoritajiet pubbliċi reġjonali, eċċ.). F’dan is-sens, l-iskejjel, l-universitajiet jew korpi oħrajn, anki 
jekk twaqqfu mil-liġi nazzjonali, huma esklużi minn din il-kategorija u jikkwalifikaw bħala korpi pubbliċi fil-livell lokali.   
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"Pajjiżi Eleġibbli" fil-Parti A ta’ din il-Gwida). 

Min jista’ japplika? 

 
Kwalunkwe organizzazzjoni parteċipanti stabbilita f'Pajjiż tal-Programm u li jkollha l-
akkreditazzjoni ta’ Organizzazzjoni ta’ Koordinazzjoni tal-SVE valida fl-iskadenza tal-applikazzjoni 
rilevanti.  

Numru ta’ 
organizzazzjonijiet 
parteċipanti  
 

 

In-numru ta’ organizzazzjonijiet fil-formola tal-applikazzjoni huwa wieħed (l-applikant).  
 
Waqt l-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ mobilità, għandhom jiġu involuti minimu ta’ żewġ 
organizzazzjonijiet (tal-anqas organizzazzjoni mittenti u organizzazzjoni riċeventi) minn Pajjiżi 
differenti.  

Attivitajiet fil-Pajjiżi tal-Programm: l-organizzazzjonijiet parteċipanti kollha għandhom ikunu 
minn Pajjiż tal-Programm. 

Attivitajiet ma’ Pajjiżi Sħab Ġar tal-UE: l-attività għandha tinvolvi mill-inqas organizzazzjoni 
parteċipanti waħda minn Pajjiż tal-Programm u organizzazzjoni parteċipanti waħda minn Pajjiż 
Sieħeb ġar tal-UE. 
 

Akkreditazzjoni 
L-organizzazzjonijiet parteċipanti, bl-eċċezzjoni tal-applikant, għandu jkollhom l-akkreditazzjoni 
valida fl-ewwel jum tal-attività tal-SVE li fihom tkun involuta l-organizzazzjoni rilevanti.  

Durata tal-proġett  
Minn 12-il xahar sa 36 xahar.  

Fil-każijiet kollha, il-proġetti jridu jintemmu sa mhux aktar tard mill-31 ta' Awwissu 2020. 

Durata tas-servizz  

 
SVE fit-tul: Minn xahrejn15 sa 12-il xahar, bl-esklużjoni taż-żmien tal-ivvjaġġar.  
 
SVE għal żmien qasir: Bejn ġimagħtejn u xahrejn16, minbarra ż-żmien tal-ivvjaġġar. Kundizzjoni: 
SVE għal żmien qasir jista’ jiġi organizzat għal attivitajiet li jinvolvu mill-inqas 10 voluntiera li 
jkunu qed jagħmlu s-servizz tagħhom flimkien (servizz ta’ grupp) jew fejn hemm parteċipazzjoni 
ugwali jew maġġoranza ta’ żgħażagħ b'inqas opportunitajiet fl-attività.  
 

Post(ijiet) tas-servizz  

 
Voluntier minn Pajjiż tal-Programm għandu jwettaq is-servizz tiegħu/tagħha f’Pajjiż tal-
Programm ieħor jew Pajjiż Sieħeb ġar tal-UE.  
Voluntier minn Pajjiż Sieħeb ġar tal-UE għandu jwettaq l-attività tiegħu f’Pajjiż tal-Programm.  
 

Parteċipanti eliġibbli  

 
Iż-żgħażagħ li għandhom bejn 17 u 30 sena, residenti fil-pajjiż tal-organizzazjoni mittenti 
tagħhom. Volontarju jista’ jieħu sehem f’Servizz Volontarju Ewropew wieħed biss . 
Eċċezzjoni: il-volontiera li jwettqu attività ta’ Servizz Volontarju Ewropew għal żmien qasir 
jistgħu jieħdu sehem f’Servizz Volontarju Ewropew addizzjonali.  
 

Fejn napplika?  Lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż li fih l-organizzazzjoni applikanti hija stabbilita. 

                                                            
15 SVE fit-tul huwa minn 60 jum, esklużi l-jiem tal-ivvjaġġar 
16 SVE għal żmien qasir huwa sa 59 jum, esklużi l-jiem tal-ivvjaġġar. 
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Meta napplika? 

L-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni għal għotja tagħhom sas-26 ta’ April 
f’12:00 (nofsinhar tal-ħin ta’ Brussell) għal proġetti li jibdew bejn l-1 ta’ Settembru tal-istess 
sena u l-31 ta’ Jannar tas-sena ta' wara.  
 
Mhux l-Aġenziji Nazzjonali kollha jistgħu jkunu f'pożizzjoni li jimplimentaw din l-Azzjoni. L-
applikanti huma mistiedna jiċċekkjaw is-sit elettroniku tal-Aġenzija Nazzjonali tagħhom għal 
informazzjoni aktar preċiża. 
 
Skadenza addizzjonali possibbli: 
L-Aġenziji Nazzjonali jistgħu jorganizzaw ċiklu ieħor ta' applikazzjonijiet jekk il-fondi ma 
jintużawx, li għalih japplikaw ukoll ir-regoli stabbiliti f'din il-Gwida. L-Aġenziji Nazzjonali se 
jagħtu informazzjoni dwar din il-possibbiltà permezz tas-sit web tagħhom. 
Jekk jiġi organizzat ċiklu ieħor, l-applikanti għandhom jissottomettu l-applikazzjoni tal-għotja 
tagħhom sal-4 ta' Ottubru f'12:00 (nofsinhar tal-ħin ta' Brussell) għall-proġetti li jibdew bejn l-
1 ta' Frar u l-31 ta' Mejju tas-sena ta' wara. 
 

Kif napplika? Jekk jogħġbok ara l-Parti C ta’ din il-Gwida għad-dettalji dwar kif wieħed għandu japplika. 

Kriterji oħrajn  

 
L-applikazzjoni għandha tiġi sottomessa lill-Aġenzija Nazzjonali tal-pajjiż tal-applikant. 
Organizzazzjoni tista’ tapplika darba biss għal kull sejħa għal proġett strateġiku tal-SVE.  

Sabiex tinżamm rabta ċara mal-pajjiż fejn hija bbażata l-Aġenzija Nazzjonali, għall-inqas waħda 
mill-organizzazzjonijiet mittenti jew waħda mill-organizzazzjonijiet riċeventi f’kull attività tal-
SVE għandha tkun mill-pajjiż tal-Aġenzija Nazzjonali li lilha tiġi sottomessa l-applikazzjoni 

Żjara ta’ Ppjanar Minn Qabel (APV): għal attivitajiet tal-SVE li jinvolvu żgħażagħ b’inqas 
opportunitajiet.  
Jekk il-proġett jipprevedi APV, allura għandhom jiġu rrispettati l-kriterji għall-eliġibbiltà li ġejjin: 

 durata tal-APV: massimu ta’ jumejn (bl-esklużjoni tal-jiem ta’ vjaġġar); 
 numru ta’ parteċipanti: parteċipant wieħed għal kull Organizzazzjoni Mittenti. In-

numru ta’ parteċipanti jista' jiżdied sakemm il-parteċipanti kollha addizzjonali jkunu 
voluntiera b'inqas opportunitajiet li jieħdu sehem fl-attività. 

 
L-organizzazzjonijiet applikanti se jiġu vvalutati skont il-kriterji tal-esklużjoni u tal-għażla rilevanti. Għal aktar informazzjoni 
jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti C ta’ din il-Gwida.  
 

KRITERJI TAL-GĦOTI 

Il-proġetti se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin:  
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Rilevanza tal-proġett 
(massimu ta' 35 punt) 
 

Ir-rilevanza tal-proposta għal dan li ġej: 

- l-objettivi tal-Azzjoni (ara t-taqsima “X’inhuma l-miri ta’ proġett ta’ 
mobilità”): 

- il-ħtiġijiet u l-għanijiet tal-organizzazzjonijiet parteċipanti u tal-
parteċipanti individwali 

- il-fehim muri tal-prinċipji tas-Servizz Volontarju Ewropew kif stipulati 
fil-Karta SVE, u l-użu strateġiku ta’ din l-azzjoni biex jiġu indirizzati 
sfida waħda jew aktar identifikati f'konformità mal-prijoritajiet taħt il-
Programm Erasmus+ 

Kemm il-proposta hija adattata għal:  

- l-ilħuq taż żgħażagħ b'inqas opportunitajiet inklużi r-refuġjati, 
applikanti għall-ażil u l-migranti; 

- promozzjoni tad-diversità, id-djalogu interkulturali u interreliġjuż, il-
valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u r-rispett tad-drittijiet tal-
bniedem kif ukoll fuq proġetti li jtejbu l-litteriżmu medjatiku, il-ħsieb 
kritiku u s-sens ta’ inizjattiva taż-żgħażagħ 

Kemm il-proposta hija adattata għal dan li ġej: 

- għall-produzzjoni ta’ riżultati ta’ kwalità għolja fil-qasam tat-tagħlim 
għall-parteċipanti; 

- biex issaħħaħ il-kapaċitajiet u l-ambitu internazzjonali tal-
organizzazzjonijiet parteċipanti 

- F'każijiet fejn is-sħab assoċjati jkunu involuti: inklużi is-sħab assoċjati 
f’kompiti rilevanti. 

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni 
tal-proġett 
(massimu 30 punt) 
 
 

 Iċ-ċarezza, il-kompletezza u l-kwalità tal-miri strateġiċi għall-użu tal-SVE, 
inklużi l-fażijiet kollha tal-proposta tal-proġett (tħejjija, implimentazzjoni ta’ 
attivitajiet ta’ mobilità, u segwitu) 

 Il-konsistenza bejn il-miri strateġiċi tal-proġett u l-attivitajiet proposti; 

 L-esperjenza xierqa tal-applikant fil-passat biex jilħaq l-għanijiet tal-azzjoni; 

 Il-kwalità tal-arranġamenti għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tar-riżultati 
tat-tagħlim tal-parteċipanti kif ukoll l-użu konsistenti ta’ għodod ta’ 
trasparenza u rikonoxximent Ewropej; 

 L-adegwatezza tal-miżuri għall-għażla u/jew l-involviment tal-parteċipanti 
fl-attivitajiet ta’ mobilità; 

 Fil-każ ta' attivitajiet tal-SVE li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Korpi 
Ewropej ta' Solidarjetà, tintuża l-bażi tad-dejta tal-Korpi Ewropej ta' 
Solidarjetà biex jintgħażlu l-volontiera; 

 Il-kwalità tal-pjanijiet għall-għażla u l-kooperazzjoni mas-sħab tal-proġett 

Impatt u tixrid 
(massimu 35 punt) 
 

 Il-kwalità tal-miżuri għall-evalwazzjoni tar-riżultati tal-proġett. 

 L-impatt potenzjali tal-proġett: 

- fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti waqt u wara l-
ħajja tal-proġett; 

- barra l-organizzazzjonijiet u l-individwi li ħadu sehem direttament fil-
proġett, fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew Ewropew. 

 L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati lejn it-tixrid tar-riżultati tal-
proġett fi ħdan u barra l-organizzazzjonijiet parteċipanti. 

 
Sabiex jiġu kkunsidrati għall-finanzjament, il-proposti għandhom jiksbu mill-inqas 60 punt. Barra minn hekk, għandhom 
jiksbu tal-inqas nofs il-punti massimi f’kull waħda mill-kategoriji tal-kriterji għall-għotjiet imsemmija hawn fuq (jiġifieri tal-
inqas 17,5 punti għall-kategoriji “rilevanza tal-proġett” u “impatt u tixrid”; 15-il punt għall-kategorija “kwalità tat-tfassil u l-
implimentazzjoni tal-proġett”). 
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X’GĦANDEK TKUN TAF IKTAR DWAR DIN L-AZZJONI? 

PARTEĊIPANTI MINN/LEJN IR-REĠJUNI ULTRAPERIFERIĊI U PAJJIZI U TERRITORJI BARRANIN 

F'konformità mar-Regolament li jistabbilixxi l-Programm Erasmus+, li jistieden biex jitqiesu l-limiti 
imposti mid-distanza kbira tar-reġjuni ultraperiferiċi u l-pajjiżi u territorji extra-Ewropej (OCTs) tal-
Unjoni meta jkun qed jiġi implimentat il-Programm, ir-regoli ta' finanzjament speċjali, elenkati fl-
ordni biex jappoġġaw spejjeż kbar tal-ivvjaġġar ta' parteċipanti minn/lejn ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-
OCTs koperti b'mod suffiċjenti mir-regoli ta’ finanzjament standard (ibbażati fuq il-kontribut għall-
ispejjeż għal kull unità għal kull faxxa ta’ distanza tal-ivvjaġġar).  
 
L-applikanti tal-proġetti ta’ mobilità se jitħallew jitolbu appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar 
tal-parteċipanti minn/lejn reġjuni ultraperiferiċi u l-OCTs skont l-intestatura tal-baġit “spejjeż 
eċċezzjonali” (sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż totali eliġibbli: ara “X’inhuma r-regoli dwar il-
finanzjament?”). Dan ikun permess sakemm l-applikanti jkunu jistgħu jiġġustifikaw li r-regoli ta’ 
finanzjament standard (ibbażati fuq l-kontribuzzjoni għall-ispejjeż għal kull unità għal kull faxxa ta’ 
distanza tal-ivvjaġġar) ma jkoprux mill-inqas 70% tal-ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-parteċipanti. 
 

INFORMAZZJONI OĦRA 

Tista’ ssib aktar kriterji obbligatorji u informazzjoni siewja addizzjonali rigward din l-Azzjoni fl-Anness I ta’ din il-Gwida. L-
organizzazzjonijiet interessati huma mistiedna jaqraw b’attenzjoni t-taqsimiet rilevanti ta’ dan l-Anness qabel japplikaw għal 
għajnuna finanzjarja.  

X’INHUMA R-REGOLI DWAR IL-FINANZJAMENT?  

Il-baġit tal-proġett ta’ mobilità jrid jiġi abbozzat skont ir-regoli ta’ finanzjament li ġejjin (f’euro):  

A) SKAMBJI TA’ ŻGĦAŻAGĦ  

Spejjeż eliġibbli 
Mekkaniżmu 

ta’ 
finanzjament 

Ammont Regola tal-allokazzjoni 

Ivvjaġġar 

Kontribuzzjoni għall-
ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-
parteċipanti, inklużi l-
persuni li 
jakkumpanjawhom, 
mill-post ta’ oriġini 
tagħhom sal-post tal-
attività u lura. 

 

Barra minn hekk, jekk 
applikabbli, l-ispejjeż 
tal-ivvjaġġar għal Żjara 
ta’ Ppjanar Minn Qabel 
possibbli. 

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 
u 99 KM:  
EUR 20 għal kull parteċipant 

Abbażi tad-distanza tal-
ivvjaġġar għal kull 
parteċipant. Id-distanzi 
tal-ivvjaġġar għandhom 
jiġu kkalkolati permezz 
tal-kalkolatur tad-
distanza appoġġjat 
mill-Kummissjoni 
Ewropea17. L-applikant 
għandu jindika d-
distanza ta’ vjaġġ one 
way biex jikkalkula l-
ammont tal-għotja tal-
UE li tkun se tappoġġa 
l-vjaġġ ’l hemm u 
lura18. 
 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 
u 499 KM:  

EUR 180 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 
u 1999 KM:  

EUR 275 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 
2000 u 2999 KM:  

EUR 360 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 
3000 u 3999 KM:  

EUR 530 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 
4000 u 7999 KM:  

EUR 820 għal kull parteċipant 

                                                            
17

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt 
18

 Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) ser tieħu sehem f’attività li ser issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant ser a) jikkalkola d-
distanza minn Madrid sa Ruma (1365,28 KM); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u ċ) 
jikkalkola l-għotja mill-UE li ser tikkontribwixxi għall-ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt
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Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 
KM jew iktar:  

EUR 1300 għal kull parteċipant 

Suppliment għal 
spejjeż kbar tal-
ivvjaġġar 
domestiku 

Appoġġ addizzjonali:  

 għal vjaġġ bir-
ritorn lejn HUB 
prinċipali/ajruport 
u (jew) ta’ stazzjon 
tal-
ferrovija/xarabank 
fi ħdan il-pajjiż ta’ 
oriġini  

u/jew 

 għal vjaġġ bir-
ritorn lejn 
destinazzjoni finali 
remota (minn HUB 
prinċipali/ajruport 
u (jew) ta’ stazzjon 
tal-
ferrovija/xarabank) 
fi ħdan il-pajjiż 
riċeventi 

 

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar 
domestiku ta’ aktar minn EUR 225:  

EUR 180 għal kull parteċipant 
(inklużi l-persuni li 
jakkumpanjawh) għal kull vjaġġ 
bir-ritorn19 

Għal spejjeż kbar tal-
ivjaġġar domestiku ta’ 
aktar minn EUR 225 
(għal kull vjaġġ bir-
ritorn) u sakemm dawn 
l-ispejjeż jiġu motivati u 
ġustifikati sew fil-
formola ta’ 
applikazzjoni.  

Appoġġ 
Organizzazzjonali 

Spejjeż marbutin b’mod 
dirett mal-
implimentazzjoni ta’ 
attivitajiet ta’ mobilità  

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

A5.1 kull jum ta’ attività għal kull 

parteċipant20  

Abbażi tad-durata tal-
attività għal kull 
parteċipant (jekk ikun 
hemm bżonn, inkluż 
ukoll jum ta’ vjaġġar 
wieħed qabel l-attività 
u jum ta’ vjaġġar 
wieħed wara l-attività). 

Appoġġ għal 
bżonnijiet 
speċjali 

Spejjeż addizzjonali 
marbutin direttament 
ma’ parteċipanti 
b’diżabilità u ma’ 
persuni li jkunu qed 
jakkompanjawhom 
(inklużi spejjeż relatati 
mal-ivvjaġġar u 
sussistenza, jekk 
iġġustifikat u diment li 
ma tintalabx għotja għal 
dawn il-parteċipanti 
permezz tal-kategoriji 
tal-baġit marbuta mal-
“ivvjaġġar” u l-“appoġġ 
organizzazzjonali”).  

Spejjeż reali  100% tal-ispejjeż eleġibbli 

Kundizzjonali: it-talba 
għal appoġġ finanzjarju 
biex jiġu koperti l-
appoġġ għal ħtiġijiet 
speċjali u l-ispejjeż 
eċċezzjonali trid tkun 
immotivata fil-formola 
tal-applikazzjoni 

                                                            
19 Jekk debitament ġustifikat fil-formola ta’ applikazzjoni, parteċipant jista’ jkun intitolat li jirċievi żewġ supplimenti għall-ispejjeż kbar tal-ivvjaġġar domestiku 

biex jipparteċipa fi ħdan l-istess attività ta’ mobilità: wieħed lejn l-HUB prinċipali/ajruport u/jew stazzjon tal-ferrovija/xarabank fi ħdan il-pajjiż ta’ oriġini u ieħor 
biex jasal f'destinazzjoni finali remota fi ħdan il-pajjiż riċeventi.  
20 Inklużi mexxejja tal-grupp u persuni li jakkumpanjaw.  
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Spejjeż 
eċċezzjonali 

Spejjeż tal-visa u 
marbuta mal-viża, 
permessi ta’ residenza, 
tilqim.  

Spejjeż għall-appoġġ 
tal-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ b’inqas 
opportunitajiet b’mod 
ugwali bħall-oħrajn 
(eskluż spejjeż tal-
ivvjaġġar u appoġġ 
organizzazzjonali għal 
parteċipanti u persuni li 
jakkumpanjawhom).  

Spejjeż marbutin mal-
akkomodazzjoni tal-
parteċipanti waqt Żjara 
ta’ Ppjanar Minn Qabel.  

Spejjeż għall-għoti ta’ 
garanzija finanzjarja, 
jekk l-Aġenzija 
Nazzjonali titlob dan. 

Spejjeż kbar tal-
ivvjaġġar tal-
parteċipanti minn/lejn 
reġjuni ultraperiferiċi u 
l-Pajjiżi u t-Territorji 
extra-Ewropej (għad-
dettalji, ara t-taqsima 
“x’għandek tkun taf 
iktar dwar din l-
azzjoni”). 

Spejjeż reali  

Spejjeż għal garanzija finanzjarja: 
75% tal-ispejjeż eleġibbli 
 
Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar massimu 
sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli 
 
Spejjeż oħrajn: 100% tal-ispejjeż 
eleġibbli 
 

 



  

 

18 

 

Part B – Mobility project for young people and youth workers 

B) SERVIZZ VOLONTARJU EWROPEW  

Spejjeż eliġibbli 
Mekkaniżmu 

ta’ 
finanzjament 

Ammont Regola tal-allokazzjoni 

Ivvjaġġar 

Kontribuzzjoni għall-
ispejjeż tal-ivvjaġġar 
tal-parteċipanti, inklużi 
l-persuni li 
jakkumpanjawhom, 
mill-post ta’ oriġini 
tagħhom sal-post tal-
attività u lura  

 

Barra minn hekk, jekk 
applikabbli, l-ispejjeż 
tal-ivvjaġġar għal Żjara 
ta’ Ppjanar Minn Qabel 
possibbli. 

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 10 u 99 KM:  
EUR 20 għal kull parteċipant 

Abbażi tad-distanza tal-
ivvjaġġar għal kull 
parteċipant. Id-distanzi tal-
ivvjaġġar għandhom jiġu 
kkalkolati permezz tal-
kalkolatur tad-distanza 
appoġġjat mill-Kummissjoni 
Ewropea21. L-applikant 
għandu jindika d-distanza ta’ 
vjaġġ one way biex jikkalkula 
l-ammont tal-għotja tal-UE li 
tkun se tappoġġa l-vjaġġ ‘l 
hemm u lura22.  
 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 100 u 499 KM:  

EUR 180 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 500 u 1999 KM:  

EUR 275 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 2000 u 2999 KM:  

EUR 360 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 3000 u 3999 KM:  

EUR 530 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 4000 u 7999 KM:  

EUR 820 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 
8000 KM jew iktar:  

EUR 1300 għal kull 
parteċipant 

Suppliment għal 
spejjeż kbar tal-
ivvjaġġar 
domestiku 

Appoġġ addizzjonali:  

 għal vjaġġ bir-
ritorn lejn HUB 
prinċipali/ajruport 
u (jew) ta’ 
stazzjon tal-
ferrovija/xarabank 
fi ħdan il-pajjiż ta’ 
oriġini  

u/jew 

 għal vjaġġ bir-
ritorn lejn 
destinazzjoni finali 
remota (minn 
HUB 
prinċipali/ajruport 
u (jew) ta’ 
stazzjon tal-
ferrovija/xarabank
) fi ħdan il-pajjiż 
riċeventi 

 

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għal spejjeż tal-ivvjaġġar 
domestiku ta’ aktar minn 
EUR 225  

EUR 180 għal kull parteċipant 
(inklużi l-persuni li 
jakkumpanjawh) għal kull 
vjaġġ bir-ritorn23 

Għal spejjeż kbar tal-ivjaġġar 
domestiku ta’ aktar minn EUR 
225 (għal kull vjaġġ bir-ritorn) 
u sakemm dawn l-ispejjeż 
jiġu motivati u ġustifikati sew 
fil-formola ta’ applikazzjoni.  

                                                            
21

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt 
22

 Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) ser tieħu sehem f’attività li ser issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant ser a) jikkalkola d-distanza minn Madrid sa 

Ruma (1365,28 KM); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ ( jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u ċ) jikkalkola l-għotja mill-UE li ser tikkontribwixxi għall-
ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn.     
23 Jekk debitament ġustifikat fil-formola ta’ applikazzjoni, parteċipant jista’ jkun intitolat li jirċievi żewġ supplimenti għall-ispejjeż kbar tal-ivvjaġġar domestiku 

biex jipparteċipa fi ħdan l-istess attività ta’ mobilità: wieħed lejn l-HUB prinċipali/ajruport u/jew stazzjon tal-ferrovija/xarabank fi ħdan il-pajjiż ta’ oriġini u ieħor 
biex jasal f'destinazzjoni finali remota fi ħdan il-pajjiż riċeventi.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt
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Appoġġ 
Organizzazzjonali 

Spejjeż marbuta 
direttament mal-
implimentazzjoni ta’ 
attivitajiet ta’ mobilità.  

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

 

A5.2 kull jum għal kull 

voluntier24 
 

Fuq il-bażi tat-tul tas-soġġorn 
għal kull parteċipant (jekk 
ikun hemm bżonn, inkluż 
ukoll jum ta' vjaġġar wieħed 
qabel l-attività u jum ta' 
vjaġġar ieħor wara l-attività). 

Appoġġ 
individwali  

“Flus fil-but għal 
spejjeż żgħar” lill-
volontiera għal spejjeż 
personali addizzjonali .  

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

 

A5.3 kull jum għal kull 

voluntier 
 

Fuq il-bażi tat-tul tas-soġġorn 
għal kull parteċipant (jekk 
ikun hemm bżonn, inkluż 
ukoll jum ta' vjaġġar wieħed 
qabel l-attività u jum ta' 
vjaġġar ieħor wara l-attività). 

Appoġġ 
lingwistiku 

Spejjeż marbutin mal-
appoġġ offrut lill-
parteċipanti – qabel it-
tluq jew waqt l-attività 
– sabiex jittejjeb l-
għarfien tagħhom tal-
lingwa li jkunu se jużaw 
biex iwettqu l-kompiti 
ta’ volontarjat 
tagħhom.  

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għall-attivitajiet biss li jdumu 
minn xahrejn sa 12-il xahar: 
EUR 150 għal kull parteċipant 
li jeħtieġ appoġġ lingwistiku 

Kundizzjonali: l-applikanti 
jridu jitolbu l-appoġġ fil-
lingwa tal-istruzzjoni tal-
attività, abbażi tal-ħtiġijiet 
tal-parteċipanti għal lingwi 
mhux offruti mill-Appoġġ 
Lingwistiku Online tal-
Erasmus+.  

Appoġġ għal 
bżonnijiet 
speċjali 

Spejjeż għas-
sussistenza ta’ persuni 
li jakkompanjawhom u 
spejjeż relatati mal-
ivvjaġġar jekk 
iġġustifikat u sakemm l-
għotja għal dawn il-
parteċipanti mhijiex 
mitluba permezz tal-
kategorija tal-baġit 
“ivvjaġġar”. Spejjeż 
addizzjonali marbutin 
direttament ma’ 
parteċipanti b’diżabilità 
(inklużi l-ispejjeż 
relatati mal-ivvjaġġar u 
sussistenza, jekk 
iġġustifikat u diment li 
ma tintalabx għotja 
għal dawn il-
parteċipanti permezz 
tal-kategoriji tal-baġit 
marbuta mal-
”ivvjaġġar” u l-“appoġġ 
organizzazzjonali”).  

Spejjeż reali  100% tal-ispejjeż eleġibbli 

Kundizzjonali: it-talba għal 
appoġġ finanzjarju biex ikopri 
l-appoġġ għall-bżonnijiet 
speċjali għandha tkun 
motivata fil-formola tal-
applikazzjoni.  

                                                            
24 Inklużi persuni li jakkumpanjaw għall-voluntiera tal-SVE b’inqas opportunitajiet.  
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Spejjeż 
eċċezzjonali 

Spejjeż tal-visa u 
marbuta mal-viża, 
permessi ta’ residenza, 
tilqim.  

Spejjeż għall-appoġġ 
tal-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ b’inqas 
opportunitajiet b'mod 
indaqs bħall-oħrajn, 
inkluż għal 
preparazzjoni speċifika 
jew konsulenza 
msaħħa (esklużi spejjeż 
tal-ivvjaġġar u appoġġ 
organizzazzjonali għal 
parteċipanti u persuni 
li jakkumpanjawhom).  

Spejjeż marbutin mal-
akkomodazzjoni tal-
parteċipanti waqt Żjara 
ta’ Ppjanar Minn 
Qabel.   

Spejjeż għall-għoti ta’ 
garanzija finanzjarja, 
jekk l-Aġenzija 
Nazzjonali titlob dan. 

Spejjeż kbar tal-
ivvjaġġar tal-
parteċipanti minn/lejn 
reġjuni ultraperiferiċi u 
l-Pajjiżi u t-Territorji 
extra-Ewropej (għad-
dettalji, ara t-taqsima 
“x’għandek tkun taf 
iktar dwar din l-
azzjoni”). 

Spejjeż reali  

 
Spejjeż għal garanzija 
finanzjarja: 75% tal-ispejjeż 
eleġibbli 
 
Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar: 
massimu sa 80% tal-ispejjeż 
eliġibbli 
 
Spejjeż oħrajn: 100% tal-
ispejjeż eleġibbli 

 

Kundizzjonali: it-talba għal 
appoġġ finanzjarju biex ikopri 
l-ispejjeż eċċezzjonali 
għandha tkun motivata fil-
formola tal-applikazzjoni.  

 
 

C) MOBILITÀ TA’ DAWK LI JAĦDMU MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ  

Spejjeż eliġibbli 
Mekkaniżmu 

ta’ 
finanzjament 

Ammont Regola tal-allokazzjoni 

Ivvjaġġar 

Kontribuzzjoni għall-
ispejjeż tal-ivvjaġġar 
tal-parteċipanti, inklużi 
l-persuni li 
jakkumpanjawhom, 
mill-post ta’ oriġini 
tagħhom sal-post tal-
attività u lura 

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 
u 99 KM:  
EUR 20 għal kull parteċipant 

Abbażi tad-distanza tal-
ivvjaġġar għal kull 
parteċipant. Id-distanzi 
tal-ivvjaġġar għandhom 
jiġu kkalkolati permezz 
tal-kalkolatur tad-
distanza appoġġjat 
mill-Kummissjoni 
Ewropea25. L-applikant 
għandu jindika d-
distanza ta’ vjaġġ one 
way biex jikkalkula l-
ammont tal-għotja tal-
UE li tkun se tappoġġa 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 
u 499 KM:  

EUR 180 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 
u 1999 KM:  

EUR 275 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 
2000 u 2999 KM:  

EUR 360 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 

                                                            
25

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt
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3000 u 3999 KM:  

EUR 530 għal kull parteċipant 

l-vjaġġ ’l hemm u 
lura26.  
 Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 

4000 u 7999 KM:  

EUR 820 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8000 
KM jew iktar:  

EUR 1300 għal kull parteċipant 

Suppliment għal 
spejjeż kbar tal-
ivvjaġġar 
domestiku 

Appoġġ addizzjonali:  

 għal vjaġġ bir-
ritorn lejn HUB 
prinċipali/ajruport 
u (jew) ta’ 
stazzjon tal-
ferrovija/xarabank 
fi ħdan il-pajjiż ta’ 
oriġini  

u/jew 

 għal vjaġġ bir-
ritorn lejn 
destinazzjoni finali 
remota (minn 
HUB 
prinċipali/ajruport 
u (jew) ta’ 
stazzjon tal-
ferrovija/xarabank
) fi ħdan il-pajjiż 
riċeventi 

 

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għal spejjeż tal-ivvjaġġar 
domestiku ta’ aktar minn EUR 225:  

EUR 180 għal kull parteċipant 
(inklużi l-persuni li jakkumpanjawh) 
għal kull vjaġġ bir-ritorn27 

Għal spejjeż kbar tal-
ivjaġġar domestiku ta’ 
aktar minn EUR 225 
(għal kull vjaġġ bir-
ritorn) u sakemm dawn 
l-ispejjeż jiġu motivati u 
ġustifikati sew fil-
formola ta’ 
applikazzjoni.  

Appoġġ 
Organizzazzjonali 

Spejjeż marbutin 
b’mod dirett mal-
implimentazzjoni ta’ 
attivitajiet ta’ mobilità  

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

A5.4 għal kull jum ta’ attività għal 

kull parteċipant28. 
Massimu ta’ EUR 1 100 għal kull 
parteċipant29  

Fuq il-bażi tat-tul tas-
soġġorn għal kull 
parteċipant (jekk ikun 
hemm bżonn, inkluż 
ukoll jum ta' vjaġġar 
wieħed qabel l-attività 
u jum ta' vjaġġar ieħor 
wara l-attività). 

                                                            
26

 Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) ser tieħu sehem f’attività li ser issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant ser a) jikkalkola d-distanza minn Madrid sa 

Ruma (1365,28 KM); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ ( jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u ċ) jikkalkola l-għotja mill-UE li ser tikkontribwixxi għall-
ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).     
27 Jekk debitament ġustifikat fil-formola ta’ applikazzjoni, parteċipant jista’ jkun intitolat li jirċievi żewġ supplimenti għall-ispejjeż kbar tal-ivvjaġġar domestiku 

biex jipparteċipa fi ħdan l-istess attività ta’ mobilità: wieħed lejn l-HUB prinċipali/ajruport u/jew stazzjon tal-ferrovija/xarabank fi ħdan il-pajjiż ta’ oriġini u ieħor 
biex jasal f'destinazzjoni finali remota fi ħdan il-pajjiż riċeventi.  

28 Inklużi l-ħarrieġa, il-faċilitaturi u l-persuni li jakkumpanjaw. 
29

 Inklużi l-ħarrieġa, il-faċilitaturi u l-persuni li jakkumpanjaw.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt
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Appoġġ għal 
bżonnijiet 
speċjali 

Spejjeż addizzjonali 
marbutin direttament 
ma’ parteċipanti 
b’diżabilità u ma’ 
persuni li jkunu qed 
jakkompanjawhom 
(inklużi spejjeż relatati 
mal-ivvjaġġar u 
sussistenza, jekk 
iġġustifikat u diment li 
ma tintalabx għotja 
għal dawn il-
parteċipanti permezz 
tal-kategoriji tal-baġit 
marbuta mal-
”ivvjaġġar” u l-“appoġġ 
organizzazzjonali”).  

Spejjeż reali  100% tal-ispejjeż eleġibbli 

Kundizzjonali: it-talba 
għal appoġġ finanzjarju 
biex jiġu koperti l-
appoġġ għal ħtiġijiet 
speċjali u l-ispejjeż 
eċċezzjonali trid tkun 
immotivata fil-formola 
tal-applikazzjoni 

Spejjeż 
eċċezzjonali 

Spejjeż tal-visa u 
marbuta mal-viża, 
permessi ta’ residenza, 
tilqim 

Spejjeż għall-għoti ta’ 
garanzija finanzjarja, 
jekk l-Aġenzija 
Nazzjonali titlob dan. 

Spejjeż kbar tal-
ivvjaġġar tal-
parteċipanti minn/lejn 
reġjuni ultraperiferiċi u 
l-Pajjiżi u t-Territorji 
extra-Ewropej (għad-
dettalji, ara t-taqsima 
“x’għandek tkun taf 
iktar dwar din l-
azzjoni”). 

Spejjeż reali  

Spejjeż għal garanzija finanzjarja: 
75% tal-ispejjeż eleġibbli 
Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar massimu 
sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli 
Spejjeż oħrajn: 100% tal-ispejjeż 
eleġibbli 
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D) SVE STRATEĠIKU  

Spejjeż eliġibbli 
Mekkaniżmu 

ta’ 
finanzjament 

Ammont Regola tal-allokazzjoni 

Ivvjaġġar 

Kontribuzzjoni għall-
ispejjeż tal-ivvjaġġar 
tal-parteċipanti, inklużi 
l-persuni li 
jakkumpanjawhom, 
mill-post ta’ oriġini 
tagħhom sal-post tal-
attività u lura  

 

Barra minn hekk, jekk 
applikabbli, l-ispejjeż 
tal-ivvjaġġar għal Żjara 
ta’ Ppjanar Minn Qabel 
possibbli. 

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 10 u 99 KM:  
EUR 20 għal kull parteċipant 

Abbażi tad-distanza tal-
ivvjaġġar għal kull 
parteċipant. Id-distanzi tal-
ivvjaġġar għandhom jiġu 
kkalkolati permezz tal-
kalkolatur tad-distanza 
appoġġjat mill-Kummissjoni 
Ewropea30. L-applikant 
għandu jindika d-distanza ta’ 
vjaġġ one way biex jikkalkula 
l-ammont tal-għotja tal-UE li 
tkun se tappoġġa l-vjaġġ ’l 
hemm u lura31.  
 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 100 u 499 KM:  

EUR 180 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 500 u 1999 KM:  

EUR 275 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 2000 u 2999 KM:  

EUR 360 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 3000 u 3999 KM:  

EUR 530 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar 
bejn 4000 u 7999 KM:  

EUR 820 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 
8000 KM jew iktar:  

EUR 1300 għal kull 
parteċipant 

Suppliment għal 
spejjeż kbar tal-
ivvjaġġar 
domestiku 

Appoġġ addizzjonali:  

 għal vjaġġ bir-
ritorn lejn HUB 
prinċipali/ajruport 
u (jew) ta’ 
stazzjon tal-
ferrovija/xarabank 
fi ħdan il-pajjiż ta’ 
oriġini  

u/jew 

 għal vjaġġ bir-
ritorn lejn 
destinazzjoni finali 
remota (minn 
HUB 
prinċipali/ajruport 
u (jew) ta’ 
stazzjon tal-
ferrovija/xarabank
) fi ħdan il-pajjiż 
riċeventi 

 

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għal spejjeż tal-ivvjaġġar 
domestiku ta’ aktar minn 
EUR 225:  

EUR 180 għal kull parteċipant 
(inklużi l-persuni li 
jakkumpanjawh) għal kull 
vjaġġ bir-ritorn32 

Għal spejjeż kbar tal-ivjaġġar 
domestiku ta’ aktar minn EUR 
225 (għal kull vjaġġ bir-ritorn) 
u sakemm dawn l-ispejjeż 
jiġu motivati u ġustifikati sew 
fil-formola ta’ applikazzjoni.  

                                                            
30

  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt 
31

 Pereżempju, jekk persuna minn Madrid (Spanja) ser tieħu sehem f’attività li ser issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant ser a) jikkalkola d-distanza minn Madrid sa 

Ruma (1365,28 KM); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ ( jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u ċ) jikkalkola l-għotja mill-UE li ser tikkontribwixxi għall-
ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).     
32 Jekk debitament ġustifikat fil-formola ta’ applikazzjoni, parteċipant jista’ jkun intitolat li jirċievi żewġ supplimenti għall-ispejjeż kbar tal-ivvjaġġar domestiku 

biex jipparteċipa fi ħdan l-istess attività ta’ mobilità: wieħed lejn l-HUB prinċipali/ajruport u/jew stazzjon tal-ferrovija/xarabank fi ħdan il-pajjiż ta’ oriġini u ieħor 
biex jasal f'destinazzjoni finali remota fi ħdan il-pajjiż riċeventi.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_mt
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Appoġġ 
Organizzazzjonali 

Spejjeż marbuta 
direttament mal-
implimentazzjoni ta’ 
attivitajiet ta’ mobilità.  

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

 

A5.2 kull jum għal kull 

voluntier33 
 

Fuq il-bażi tat-tul tas-soġġorn 
għal kull parteċipant (jekk 
ikun hemm bżonn, inkluż 
ukoll jum ta' vjaġġar wieħed 
qabel l-attività u jum ta' 
vjaġġar ieħor wara l-attività). 

Appoġġ 
individwali  

“Flus fil-but għal 
spejjeż żgħar” lill-
volontiera għal spejjeż 
personali addizzjonali .  

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

 

A5.3 kull jum għal kull 

voluntier 
 

Fuq il-bażi tat-tul tas-soġġorn 
għal kull parteċipant (jekk 
ikun hemm bżonn, inkluż 
ukoll jum ta' vjaġġar wieħed 
qabel l-attività u jum ta' 
vjaġġar ieħor wara l-attività). 

Appoġġ 
lingwistiku 

Spejjeż marbutin mal-
appoġġ offrut lill-
parteċipanti – qabel it-
tluq jew waqt l-attività 
– sabiex jittejjeb l-
għarfien tagħhom tal-
lingwa li jkunu se jużaw 
biex iwettqu l-kompiti 
ta’ volontarjat 
tagħhom.  

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għall-attivitajiet biss li jdumu 
minn xahrejn sa 12-il xahar: 
EUR 150 għal kull parteċipant 
li jeħtieġ appoġġ lingwistiku 

Kundizzjonali: l-applikanti 
jridu jitolbu l-appoġġ fil-
lingwa tal-istruzzjoni tal-
attività, abbażi tal-ħtiġijiet 
tal-parteċipanti għal lingwi 
mhux offruti mill-Appoġġ 
Lingwistiku Online tal-
Erasmus+.  

Appoġġ għal 
bżonnijiet 
speċjali 

Spejjeż għas-
sussistenza ta’ persuni 
li jakkompanjawhom u 
spejjeż relatati mal-
ivvjaġġar jekk 
iġġustifikat u sakemm l-
għotja għal dawn il-
parteċipanti mhijiex 
mitluba permezz tal-
kategorija tal-baġit 
“ivvjaġġar”. Spejjeż 
addizzjonali marbutin 
direttament ma’ 
parteċipanti b’diżabilità 
u ma’ persuni li jkunu 
qed jakkompanjawhom 
(inkluż spejjeż relatati 
mal-ivvjaġġar u 
sussistenza, jekk 
iġġustifikat u diment li 
ma tintalabx għotja 
għal dawn il-
parteċipanti permezz 
tal-kategoriji tal-baġit 
marbuta mal-
“ivvjaġġar” u l-“appoġġ 
organizzazzjonali”).  

Spejjeż reali  100% tal-ispejjeż eleġibbli 

Kundizzjonali: it-talba għal 
appoġġ finanzjarju biex ikopri 
l-appoġġ għall-bżonnijiet 
speċjali għandha tkun 
motivata fil-formola tal-
applikazzjoni.  

                                                            
33 Inklużi persuni li jakkumpanjaw għall-voluntiera tal-SVE b’inqas opportunitajiet. 
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Spejjeż 
eċċezzjonali 

Spejjeż tal-visa u 
marbuta mal-viża, 
permessi ta’ residenza, 
tilqim.  

Spejjeż għall-appoġġ 
tal-parteċipazzjoni taż-
żgħażagħ b’inqas 
opportunitajiet, inkluż 
għal preparazzjoni 
speċifika jew 
konsulenza msaħħa 
(eskluż spejjeż tal-
ivvjaġġar u appoġġ 
organizzazzjonali għal 
parteċipanti u persuni 
li jakkompanjawhom).  

Spejjeż marbutin mal-
akkomodazzjoni tal-
parteċipanti waqt Żjara 
ta’ Ppjanar Minn 
Qabel.   

Spejjeż għall-għoti ta’ 
garanzija finanzjarja, 
jekk l-Aġenzija 
Nazzjonali titlob dan. 

Spejjeż kbar tal-
ivvjaġġar tal-
parteċipanti minn/lejn 
reġjuni ultraperiferiċi u 
l-Pajjiżi u t-Territorji 
extra-Ewropej (għad-
dettalji, ara t-taqsima 
“x’għandek tkun taf 
iktar dwar din l-
azzjoni”). 

Spejjeż reali  

 
Spejjeż għal garanzija 
finanzjarja: 75% tal-ispejjeż 
eleġibbli 
 
Spejjeż kbar tal-ivvjaġġar 
massimu sa 80% tal-ispejjeż 
eliġibbli 
 
Spejjeż oħrajn: 100% tal-
ispejjeż eleġibbli 

 

Kundizzjonali: it-talba għal 
appoġġ finanzjarju biex ikopri 
l-ispejjeż eċċezzjonali 
għandha tkun motivata fil-
formola tal-applikazzjoni.  

 

Spejjeż ta’ 
attività 
komplementari 

Spejjeż marbutin 
direttament mal-
implimentazzjoni tal-
attivitajiet komplimentari 
tal-proġett  

 

Spejjeż indiretti:  

Ammont b’rata fissa, li 
ma jaqbiżx 7% tal-ispejjeż 
diretti eliġibbli tal-
attivitajiet 
komplementari, huwa 
eliġibbli taħt spejjeż 
indiretti, u jirrappreżenta 
l-ispejjeż amministrattivi 
ġenerali tal-benefiċjarju li 
jistgħu jitqiesu debitabbli 
għall-attivitajiet 
komplementari (eż. 
kontijiet tad-dawl jew tal-
internet, spejjeż għall-
post, spejjeż tal-persunal 
permanenti, eċċ.) 

Spejjeż 
reali  

Massimu sa 80% tal-ispejjeż 
eliġibbli 

Kundizzjonali: it-talba għal 
appoġġ finanzjarju għandha 
tkun immotivata fil-formola ta’ 
applikazzjoni u ġġustifikata 
b’rabta mal-attivitajiet 
ippjanati. 

A.  
B.  
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E) APPOĠĠ ORGANIZZAZZJONALI 

L-ammonti jiddependu mill-pajjiż fejn issir l-attività ta’ mobilità. Għall-proġetti sottomessi minn: korp pubbliku fil-livell 
reġjonali jew nazzjonali; assoċjazzjoni ta’ reġjuni; raggruppament Ewropew ta’ Kooperazzjoni Territorjali; korp bi skop ta’ 
qligħ attiv fir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva, l-ammonti ta’ hawn taħt huma mnaqqsa b’50 %. 
 

 
 Skambji ta’ Żgħażagħ 

(euro kull jum) 

 
Servizz Volontarju 

Ewropew 
(euro kull jum) 

 

Mobilità ta’ dawk li 
jaħdmu maż-

żgħażagħ 
(euro kull jum)  

 A5.1 A5.2 A5.4 

il-Belġju 37 20 65 

il-Bulgarija 32 17 53 

ir-Repubblika Ċeka 32 17 54 

id-Danimarka 40 21 72 

il-Ġermanja 33 18 58 

l-Estonja 33 18 56 

l-Irlanda 39 21 74 

il-Greċja 38 21 71 

Spanja 34 18 61 

Franza 37 19 66 

il-Kroazja 35 19 62 

l-Italja 39 21 66 

Ċipru 32 21 58 

il-Latvja 34 19 59 

il-Litwanja 34 18 58 

il-Lussemburgu 36 21 66 

l-Ungerija 33 17 55 

Malta 37 20 65 

in-Netherlands 39 21 69 

l-Awstrija 39 18 61 

il-Polonja 34 18 59 

il-Portugall 37 20 65 

ir-Rumanija 32 17 54 

is-Slovenja 34 20 60 

is-Slovakkja 35 19 60 

il-Finlandja 39 21 71 

l-Iżvezja 39 21 70 

ir-Renju Unit 40 21 76 

l-Eks-Repubblika Jugoslava 
tal-Maċedonja 

28 15 45 

l-Iżlanda 39 21 71 

il-Liechtenstein 39 21 74 

in-Norveġja 40 21 74 

it-Turkija 32 17 54 

Pajjiż Sieħeb 29 15 48 
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F) APPOĠĠ INDIVIDWALI 

L-ammonti jiddependu mill-pajjiż fejn issir l-attività ta’ mobilità.  

 

  
Servizz Volontarju Ewropew 

(euro kull jum) 
 

 

 A5.3 

il-Belġju 4 

il-Bulgarija 3 

ir-Repubblika Ċeka 4 

id-Danimarka 5 

il-Ġermanja 4 

l-Estonja 3 

l-Irlanda 5 

il-Greċja 4 

Spanja 4 

Franza 5 

il-Kroazja 4 

l-Italja 4 

Ċipru 4 

il-Latvja 3 

il-Litwanja 3 

il-Lussemburgu 4 

l-Ungerija 4 

Malta 4 

in-Netherlands 4 

l-Awstrija 4 

il-Polonja 3 

il-Portugall 4 

ir-Rumanija 2 

is-Slovenja 3 

is-Slovakkja 4 

il-Finlandja 4 

l-Iżvezja 4 

ir-Renju Unit 5 

l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja 

2 

l-Iżlanda 5 

il-Liechtenstein 5 

in-Norveġja 5 

it-Turkija 3 

Pajjiż Sieħeb 2 
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Paġna 281  

e. IL-KUNDIZZJONIJIET TAL-PARTEĊIPAZZJONI TAL-VOLUNTIERA SVE  

GĦAŻLA 

L-għażla tal-voluntiera tista’ ssir minn kwalunkwe organizzazzjoni involuta fil-proġett (ġeneralment dan il-kompitu jitwettaq 
mill-organizzazzjoni mittenti jew koordinatriċi).  
 
Is-Servizz Volontarju Ewropew huwa miftuħ għaż-zgħażagħ kollha, inklużi l-persuni b’inqas opportunitajiet. Il-voluntiera jridu 
jintgħażlu b’mod ġust, trasparenti u oġġettiv, irrispettivament mill-grupp etniku, ir-reliġjon, l-orjentazzjoni sesswali, l-
opinjoni politika tagħhom eċċ. Ma għandhom ikunu meħtieġa l-ebda kwalifiki preċedenti, livell edukattiv, esperjenza 
speċifika jew għarfien lingwistiku. Jista’ jitfassal profil aktar speċifiku tal-voluntier, jekk dan ikun iġġustifikat min-natura tal-
kompiti tal-attività SVE jew mill-kuntest tal-proġett.  
 
Sabiex tiġi ffaċilitata l-għażla tal-volontiera fit-tul tal-SVE għal dawk l-attivitajiet tal-SVE li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni 
tal-Korpi Ewropej ta' Solidarjetà (jiġifieri l-attivitajiet li jdumu bejn xahrejn u sena u li jsiru f'Pajjiż tal-Programm), l-
organizzazzjonijiet akkreditati tal-SVE huma mħeġġa ferm biex jagħżlu volontiera mill-bażi tad-dejta tal-Korpi Ewropej ta' 
Solidarjetà, jiġifieri l-post fejn iż-żgħażagħ kollha interessati li jagħmlu volontarjat jirreġistraw il-profil tagħhom. Il-proċess 
tal-għażla għandu dejjem jikkonforma mal-prinċipji u mal-istandards ta' kwalità tas-Servizz Volontarju Ewropew u tal-Korpi 
Ewropej ta' Solidarjetà. 

FTEHIM MAL-VOLUNTIER 

Qabel it-tluq tagħhom, kull voluntier SVE għandu jiffirma Ftehim ta’ Volontarjat mal-organizzazzjoni ta’ koordinazzjoni. Dan 
il-ftehim jiddefinixxi l-kompiti li jitwettqu matul l-SVE, il riżultati tat-tagħlim maħsuba, eċċ Bħala parti mill-ftehim, l-
organizzazzjoni li tikkoordina se tipprovdi l-voluntier b’SVE Info-kit, li fiha informazzjoni dwar dak li wieħed għandu jistenna 
minn SVE u dwar kif jintuża Youthpass u wieħed jirċievi ċertifikat fl-aħħar tal-attività. Il-Ftehim ta’ Volontarjat jibqa’ 
dokument intern fost is-sieħba u l-voluntiera; madankollu jista’ jintalab mill-Aġenzija Nazzjonali tal-għotja. 
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BIDLIET OĦRA FIL-GWIDA TAL-PROGRAMM  

1. Proġett ta' mobilità għall-istudenti u l-persunal tal-edukazzjoni għolja  

Paġna 35 

In-nota ta' qiegħ il-paġna Nru 20: Traineeships bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab mhumiex previsti fl-2017, jew 

b’għotja tal-Erasmus+, jew bħala “għotja żero” mill-fondi tal-UE. 

Paġna 38 

Is-sit web imsemmi fin-nota ta' qiegħ il-paġna Nru 24: ec.europa.eu/institutions/index_en.htm għandu jinbidel bis-sit 
web:  
 

http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_mt 

 

2. X'inhuma r-regoli dwar il-finanzjament? 

Paġna 44 

Fil-formola tal-applikazzjoni, l-applikanti għal proġetti ta’ mobilità għal studenti u membri tal-persunal tal-edukazzjoni 
għolja jkollhom jipprovdu l-informazzjoni li ġejja:  
 

 in-numru ta’ studenti u membri tal-persunal li suppost ħa jipparteċipaw fl-attivitajiet ta’ mobilità; 

 id-dewmien totali għal kull parteċipant tal-attività ta’ mobilità ppjanata;  

 in-numru u d-dewmien totali tal-attivitajiet ta' mobilità (student u persunal) imwettqa fis-sentejn ta' qabel. 

Abbażi ta’ dan, l-Aġenziji Nazzjonali tal-Pajjiż tal-Programm jagħtu għotja lil applikanti biex jappoġġjaw ċertu numru ta’ 
attivitajiet tal-mobilità, san-numru massimu mitlub mill-applikant.  
 
 

3. Għotja għal appoġġ organizzazzjonali għall-benefiċjarju (istituzzjonijiet tal-

edukazzjoni għolja jew konsorzji): 

Paġna 45 

L-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja kemm fil-Pajjiżi tal-Programm kif ukoll fil-Pajjiżi Sħab jieħdu impenn li 
jikkonformaw mal-prinċipji kollha tal-Karta biex jiżguraw mobilità ta’ kwalità għolja, inklużi dawn: “jiżguraw li l-
parteċipanti mobbli li sejrin barra mill-pajjiż ikunu ppreparati sew għall-mobilità, inkluż żgurar li kisbu l-livell meħtieġ ta’ 
kompetenza lingwistika” u “jipprovdu appoġġ lingwistiku xieraq lill-parteċipanti mobbli li ġejjin fil-pajjiż”. Jista’ jittieħed 
vantaġġ minn faċilitajiet eżistenti fl-istituzzjonijiet għat-taħriġ fil-lingwi. Dawk l-HEIs li jkunu jistgħu jipprovdu mobilità ta’ 
kwalità għolja lill-istudenti u lill-persunal, inkluż appoġġ lingwistiku, bi prezz irħas (jew għax huwa ffinanzjat minn sorsi 
oħra li mhumiex finanzjament mill-UE) ikollhom il-possibbiltà li jittrasferixxu sehem 50 % tal-għotja ta’ appoġġ 
organizzazzjonali ħalli jiffinanzjaw aktar attivitajiet ta’ mobilità. Il-ftehim tal-għotja jispeċifika l-livell ta' flessibbiltà f'dan 
ir-rigward. 

 

4. C) Appoġġ tal-għotja għall-mobilità tal-persunal 

Paġna 49 (biex tiġi ffaċilitata r-referenza qed tingħata t-tabella sħiħa fil-paġna ta' wara) 
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Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99 KM:  
a. Il-mobilità tal-persunal bejn il-Pajjiżi tal-Programm: EUR 20 għal kull parteċipant 
b. Il-mobilità tal-persunal bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab: EUR 0 għal kull parteċipant 
 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8 000 KM jew iktar:  

a. Il-mobilità tal-persunal bejn il-Pajjiżi tal-Programm: EUR 1 300 għal kull parteċipant 

b. Il-mobilità tal-persunal bejn il-Pajjiżi tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab: EUR 1 100 għal kull parteċipant 

C) APPOĠĠ TAL-GĦOTJA GĦALL-MOBILITÀ TAL-PERSUNAL 

Il-persunal se jirċievi għotja mill-UE bħala kontribut għall-ispejjeż tiegħu għall-ivvjaġġar u s-
sussistenza matul il-perjodu barra mill-pajjiż kif ġej: 
 

Spejjeż eliġibbli 
Mekkaniżmu 

ta’ 
finanzjament 

Ammont 
Regola tal-
allokazzjoni 

Ivvjaġġar 

Kontribuzzjoni għall-
ispejjeż tal-ivvjaġġar tal-
parteċipanti, mill-post ta’ 
oriġini tagħhom għall-
post tal-attività u lura 

Kontribuzzjoni 
għall-ispejjeż 
għal kull unità 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 10 u 99 
KM:  

a. Il-mobilità tal-persunal bejn il-Pajjiżi 
tal-Programm: EUR 20 għal kull 
parteċipant 

b. Il-mobilità tal-persunal bejn il-Pajjiżi 
tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab: EUR 0 
għal kull parteċipant Abbażi tad-distanza 

tal-ivvjaġġar għal 
kull parteċipant. Id-
distanzi tal-
ivvjaġġar 
għandhom jiġu 
kkalkolati permezz 
tal-kalkolatur tad-
distanza appoġġjat 
mill-Kummissjoni 
Ewropea34. L-
applikant għandu 
jindika d-distanza 
ta’ vjaġġ one way 
biex jikkalkula l-
ammont tal-għotja 
tal-UE li tkun se 
tappoġġa l-vjaġġ ’l 
hemm u lura35 
 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 100 u 
499 KM:  

EUR 180 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 500 u 1 
999 KM:  

EUR 275 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 2 000 u 2 
999 KM:  

EUR 360 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 3 000 u 3 
999 KM:  

EUR 530 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar bejn 4 000 u 7 
999 KM:  

EUR 820 għal kull parteċipant 

Għal distanzi tal-ivvjaġġar ta' 8 000 KM 
jew iktar:  

a. Il-mobilità tal-persunal bejn il-Pajjiżi 
tal-Programm: EUR 1 300 għal kull 
parteċipant 

b. Il-mobilità tal-persunal bejn il-Pajjiżi 
tal-Programm u l-Pajjiżi Sħab: EUR 1 
100 għal kull parteċipant 

                                                            
34

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm 
35 , jekk persuna minn Madrid (Spanja) ser tieħu sehem f’attività li ser issir f’Ruma (l-Italja), l-applikant ser a) jikkalkola d-distanza minn Madrid sa Ruma 
(1365,28 KM); b) jagħżel il-faxxa applikabbli tad-distanza tal-vjaġġ (jiġifieri bejn 500 u 1999 KM) u ċ) jikkalkola l-għotja mill-UE li ser tikkontribwixxi għall-
ispejjeż tal-vjaġġ tal-parteċipant minn Madrid sa Ruma u r-ritorn (EUR 275).     

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_mt.htm
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5. Boroż ta' studju addizzjonali għal studenti minn reġjuni tad-dinja fil-mira 

Paġna 116 

L-EMJMDs proposti għall-finanzjament jistgħu jirċievu sa 24 borża ta’ studju tal-studenti addizzjonali għat-tul kollu tal-
kors Master (tliet settijiet). Dawn il-boroż addizzjonali huma offruti biex jirrispondu għall-prijoritajiet tal-politika esterna 
tal-UE fir-rigward tal-edukazzjoni għolja u jqisu l-livelli differenti ta’ żvilupp ekonomiku u soċjali fil-Pajjiżi Sħab rilevanti. Il-
boroż ta’ studju għandhom ikunu allokati lill-istudenti li ġejjin mit-tmien disa' reġjuni differenti msemmija hawn taħt: 

 

6. Għotja mhux kumulattiva 

Paġna 250 

Kull proġett iffinanzjat mill-UE għandu dritt li jirċievi għotja waħda biss mill-baġit tal-UE lil kwalunkwe benefiċjarju. Fl-
ebda ċirkustanza, l-istess spejjeż ma għandhomx jiġu ffinanzjati darbtejn mill-baġit tal-Unjoni.  
Biex jiġi evitat ir-riskju ta' finanzjament doppju, l-applikant irid jindika fit-taqsima rilevanti tal-formola tal-applikazzjoni, 
is-sorsi u l-ammonti ta' kull finanzjament ieħor li rċieva jew li applika għalih fis-sena, kemm jekk għall-istess proġett kif 
ukoll għal kwalunkwe proġett ieħor, inklużi l-għotjiet operattivi. 
 
L-applikazzjonijiet identiċi jew simili ħafna - sottomessi mill-istess applikant jew minn sħab oħra fl-istess konsorzju – 
sejrin ikunu suġġett għal valutazzjoni speċifika sabiex jiġi eskluż ir-riskju ta’ finanzjament doppju. 
 
Għall-azzjonijiet deċentralizzati ġestiti mill-Aġenziji Nazzjonali Erasmus+, l-applikazzjonijiet li jiġu sottomessi darbtejn jew 
aktar mill-istess applikant jew konsorzju, jew lill-istess Aġenzija jew lil Aġenziji differenti se jiġu ffinanzjati darba biss 
kollha rrifjutati. Jekk jiġu sottomessi l-istess applikazzjonijiet jew applikazzjonijiet simili ħafna minn applikanti jew 
konsorzji oħra, dawn se jiġu eżaminati bir-reqqa u jistgħu wkoll jiġu rrifjutati abbażi tal-istess raġunijiet. 
 

 



 

32 

 

7. Skadenzi taċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett u modalitajiet ta' ħlas 

Paġna 258 

KA1 - Il-mobilità 
tal-istudenti u l-

persunal ta’ 
edukazzjoni għolja 

4 xhur mill-
iskadenza 

għas-
sottomissjoni 

4 xhur mill-
iskadenza 

għas-
sottomissjoni 

Fi żmien 60 jum tal-
kalendarju mir-

riċevuta tar-rapport 
finali mill-NA 

2 LE Iva 
Prefin.: 80%-20% 

Bilanċ: 0% 

KA1 - Tipi oħra ta’ 
mobilità (ETV, 
edukazzjoni 
skolastika, 

edukazzjoni għall-
adulti u ż-

żgħażagħ)36 

4 xhur mill-
iskadenza 

għas-
sottomissjoni 

4 xhur mill-
iskadenza 

għas-
sottomissjoni 

Fi żmien 60 jum tal-
kalendarju mir-

riċevuta tar-rapport 
finali mill-NA 

1 IVA Le 
Prefin.: 80 % 

Bilanċ: 20 % 

 

8. ECVET 

Paġni 20, 272, 275, 327 

Is-sit web tal-ECVET imsemmi f'dawn il-paġni:  http://www.ecvet-team.eu/ għandu jiġi sostitwit bis-sit web:  
 
http://www.ecvet-secretariat.eu 

                                                            
36 Għal KA1 - proġetti ta’ mobilità għaż-żgħażagħ li jiffukaw fuq l-attivitajiet tas-Servizz Volontarju Ewropew (il-proġetti strateġiċi tal-SVE), japplikaw il-

modalitajiet ta’ ħlas għal Sħubijiet Strateġiċi bejn sentejn u tliet snin.  
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