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SEJĦA GĦALL-PROPOSTI – EAC/S09/2020 

Programmi tal-isport tal-massa u innovazzjoni fl-infrastruttura 

Din is-sejħa għall-proposti sservi biex timplimenta l-Azzjoni Preparatorja għall-implimentazzjoni 

tal-programmi tal-isport tal-massa u l-innovazzjoni fl-infrastruttura f’konformità mad-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni C(2020)1194 tal-4 ta’ Marzu 2020 dwar l-adozzjoni tal-programm ta’ ħidma 

annwali tal-20201 għall-implimentazzjoni ta’ proġetti pilota u ta’ azzjonijiet preparatorji fil-

qasam tal-edukazzjoni, l-isport u l-kultura. 

Fl-Ewropa, l-isport u l-attività fiżika b’mod tradizzjonali jiġu pprattikati fil-qafas ta’ klabbs u 

organizzazzjonijiet sportivi. Dawn l-istrutturi tradizzjonali jorganizzaw l-isport f’konformità ma’ 

regoli stabbiliti (“ir-regoli tal-logħba”). F’ħafna każijiet, l-ambjent fejn dak l-isport ġie organizzat 

ġeneralment kien jikkonsisti f’faċilitajiet sportivi kbar u għaljin. 

Madankollu, illum il-ġurnata, il-ħtiġijiet u l-preferenzi individwali rigward l-isport qed jevolvu 

b’mod rapidu. Iċ-ċifri li għandhom x’jaqsmu mal-parteċipazzjoni fl-isport u fl-attività fiżika 

jindikaw li hemm diskrepanza li qiegħda dejjem tikber bejn il-provvista tal-isport permezz ta’ 

organizzazzjonijiet sportivi tradizzjonali u d-domanda tal-individwi. Sabiex il-federazzjonijiet, l-

organizzazzjonijiet u l-klabbs sportivi jattiraw ġenerazzjonijiet ġodda jridu jtejbu l-għażla li joffru 

permezz tal-kreattività, l-innovazzjoni u modi ġodda ta’ kif wieħed jipprattika l-isport. 

Jistgħu jikkunsidraw li jaħdmu f’żewġ direzzjonijiet. L-ewwel nett, jistgħu jikkunsidraw li jkabbru 

l-għażla tagħhom, u b’hekk jagħmluha aktar varjata, informali u miftuħa għal pubbliku ġdid, 

filwaqt li fl-istess ħin jiffavorixxu d-demokratizzazzjoni u l-integrazzjoni. It-tieni, jistgħu jużaw 

infrastrutturi sportivi ħfief u flessibbli li jippermettu li l-isport jiġi pprattikat f’postijiet iktar 

varjati u jippromwovuhom.  

1. Objettivi 

L-objettiv ġenerali ta’ din l-azzjoni huwa li l-organizzazzjonijiet sportivi jingħataw l-

opportunità jiżviluppaw u jippromwovu modi ġodda ta’ kif wieħed jipprattika l-isport u l-

attività fiżika permezz tal-adattament tal-infrastruttura u/jew tal-għażla tal-attivitajiet u tal-

programmi sportivi.    

                                                           
1 Il-Programm ta’ ħidma annwali għall-2020 għall-implimentazzjoni ta’ Proġetti Pilota u ta’ Azzjonijiet 
Preparatorji fil-qasam tal-edukazzjoni, iż-żgħażagħ, l-isport u l-kultura  
 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf
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Dan jinkludi l-iżvilupp ta’ modi ġodda ta’ attivitajiet sportivi u fiżiċi, il-komunikazzjoni dwar 

dawn l-attivitajiet u l-benefiċċji tagħhom, kif ukoll l-iżvilupp ta’ faċilitajiet sportivi żgħar u 

rikreattivi. 

L-eżiti mistennija ta’ din l-azzjoni preparatorja jinkludu:  

  

 Ħarsa ġenerali u għarfien aħjar dwar modi ġodda ta’ kif wieħed jipprattika l-isport u l-

attività fiżika; 

 Attivitajiet u inizjattivi li jippromwovu forom ġodda ta’ kif wieħed jipprattika l-isport u l-

attività fiżika li jsiru minn atturi differenti bħall-federazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet 

sportivi jew l-awtoritajiet lokali;  

 L-iżvilupp ta’ faċilitajiet sportivi żgħar u rikreattivi u l-adattament ta’ dawk diġà eżistenti; 

 L-integrazzjoni aħjar ta’ forom ġodda ta’ kif wieħed jipprattika l-isport u l-attività fiżika 

fl-għażla eżistenti minn federazzjonijiet u organizzazzjonijiet sportivi tradizzjonali; 

 Parteċipazzjoni akbar taż-żgħażagħ fl-isport. 

 

L-organizzazzjoni applikanti trid tkun ibbażata f’wieħed mill-Istati Membri tal-UE.   

 

L-objettiv speċifiku ta’ din l-azzjoni huwa li tiġi appoġġata l-promozzjoni tal-attività fiżika b’modi 
flessibbli u moderni ta’ kif wieħed jipprattika l-isport kemm mil-lat tal-għażla (taħriġ, attivitajiet) 
kif ukoll mil-lat tal-infrastruttura. 

2. Kriterji ta' eliġibbiltà 

Huma eliġibbli biss applikazzjonijiet minn entitajiet legali stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE. 

 

Biex ikunu eliġibbli, il-proġetti jridu jiġu ppreżentati minn applikanti li jissodisfaw il-kriterji li 

ġejjin:  

 ikunu organizzazzjoni pubblika jew privata b’personalità ġuridika li hija attiva 
primarjament fil-qasam tal-isport u li torganizza regolarment attivitajiet u 
kompetizzjonijiet sportivi, f’kull livell;  

 ikollhom is-sede ġuridika tagħhom f’wieħed mill-Istati Membri tal-UE.  
 

Il-proposti jistgħu jitressqu minn kwalunkwe wieħed mill-applikanti li ġejjin ( din il-lista mhijiex 
eżawrjenti u qed tingħata biss bħala eżempju): 

 

 Federazzjonijiet Sportivi Ewropej jew Nazzjonali; 

 Organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ (privati jew pubbliċi); 

 Awtoritajiet pubbliċi (nazzjonali, reġjonali, lokali); 

 Organizzazzjonijiet Internazzjonali jew Ewropej; 
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 Klabbs sportivi.  

 

Il-persuni fiżiċi mhumiex eliġibbli biex japplikaw għal għotja minn din is-sejħa. 

Kun af li wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit fl-1 ta’ Frar 2020 

u b’mod partikulari l-Artikoli 127(6), 137 u 138, ir-referenzi għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi 

residenti jew stabbiliti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jridu jinftiehmu li jinkludu persuni 

fiżiċi jew ġuridiċi residenti jew stabbiliti fir-Renju Unit. Għaldaqstant, ir-residenti u l-entitajiet 

tar-Renju Unit huma eliġibbli biex jipparteċipaw f’din is-sejħa. 

3. Attivitajiet eliġibbli 

Huma biss eliġibbli l-attivitajiet li jsegwu objettiv wieħed jew iktar minn dawk imsemmija fit-

Taqsima 1. 

Speċifikament, l-applikanti huma mistennija jipproponu azzjonijiet li jippromwovu modi ġodda 

ta’ kif wieħed jipprattika l-isport, billi jintegraw pereżempju d-dimensjonijiet li ġejjin (lista mhux 

eżawrjenti): 

 l-adattament tal-infrastruttura eżistenti; 

 l-organizzazzjoni ta’ forom ġodda ta’ attività fiżika; 

 l-approċċ innovattiv għall-programmi ta’ taħriġ; 

 l-attivitajiet interġenerazzjonali; 

 l-użu tat-teknoloġija diġitali. 

Perjodu ta’ implimentazzjoni 

 L-attivitajiet ma jistgħux jibdew qabel l-1 ta’ Jannar 2021. 

 L-attivitajiet għandhom jitlestew sal-31 ta’ Diċembru 2023. 

Dawn l-attivitajiet iridu jseħħu fl-Istati Membri tal-UE. Id-durata minima tal-proġetti hija 12-il 

xahar. Id-durata massima tal-proġetti hija 36 xahar. 

L-applikazzjonijiet għall-proġetti skedati li jdumu għal perjodu ta’ żmien iqsar jew itwal minn 

dak speċifikat f’din is-sejħa għall-proposti mhux se jiġu aċċettati. 

4. Kriterji għall-għoti 

L-applikazzjonijiet eliġibbli se jiġu vvalutati abbażi tal-kriterji li ġejjin: 
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 Ir-relevanza tal-proġett (Il-kriterju nru 1) (massimu ta’ 40 punt): Għall-kriterju nru 1 se 

jiġi applikat punteġġ minimu ta’ 20 punt minn 40; l-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan 

il-livell limitu se jiġu rrifjutati. 

Għall-kriterju nru 1, il-proposti se jiġu vvalutati abbażi ta’ kemm: 

 Jikkontribwixxu għall-objettiv ġenerali tal-azzjoni deskritta fit-Taqsima 2, b’mod 

partikolari f’dak li jorbot mal-iżvilupp ta’ modi ta’ kif wieħed jipprattika l-isport u l-

attività fiżika, u skont kemm ikunu konformi mal-politiki tal-UE fil-qasam tal-isport; 

 Jikkontribwixxu għall-eżiti mistennija mill-azzjoni definita fit-Taqsima 2 (jiġifieri l-iżvilupp 

ta’ faċilitajiet sportivi żgħar u rikreattivi u l-adattament ta’ dawk diġà eżistenti; l-iżvilupp 

ta’ attivitajiet u inizjattivi li jippromwovu modi ġodda ta’ kif wieħed jipprattika l-isport u 

l-attività fiżika; 

 Dawn jikkontribwixxu għall-objettiv speċifiku definit fit-Taqsima 2 (appoġġ għall-

promozzjoni ta’ attività fiżika b’modi flessibbli u moderni ta’ kif wieħed jipprattika l-

isport). 

 

 Il-Kwalità (Il-kriterju nru 2) (massimu ta’ 40 punt): Għall-kriterju nru 2 se jiġi applikat 

punteġġ minimu ta’ 20 punt minn 40; l-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-livell 

limitu se jiġu rrifjutati. 

Għall-kriterju nru 2, il-proposti se jiġu vvalutati skont il-kwalità tat-tfassil globali tal-

attivitajiet proposti u l-metodoloġija użata biex jiġu implimentati. Se jiġu kkunsidrati l-

aspetti li ġejjin: 

 L-għadd ta’ parteċipanti involuti u li qed jibbenefikaw mill-attivitajiet tal-proġett; 

 Il-kooperazzjoni stabbilita ma’ Stati Membri differenti tal-UE u/jew li tinvolvi sport 
differenti;  

 Il-kosteffiċjenza (kemm il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull 

attività); 

 Is-sostenibbiltà tal-azzjonijiet proposti (jekk l-azzjonijiet hux se jitwettqu wkoll wara li 

jintemm il-proġett); 

 Il-konsistenza bejn l-objettivi , il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost tal-proġett; 

 Il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta. 

 

 Il-ġestjoni tal-proġett (il-kriterju nru 3) (massimu ta’ 20 punt): Għall-kriterju nru 3 se 

jiġi applikat punteġġ minimu ta’ 10 punti minn 20; l-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt 

dan il- livell limitu se jiġu rrifjutati. 
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Skont il-kriterju nru 3, il-proposti se jiġu vvalutati abbażi ta’ kemm l-applikanti juru l-

kapaċità tagħhom li jorganizzaw, jikkoordinaw u jimplimentaw l-aspetti differenti tal-

attivitajiet proposti. Se jiġu kkunsidrati l-aspetti li ġejjin: 

 

 Il-kwalità globali tat-tim tal-proġett; 

 Ir-riskji previsti u l-azzjonijiet biex dawn jitnaqqsu; 

 L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri mmirati biex jikkondividu l-eżiti tal-proġett ma’ 

organizzazzjonijiet esterni u mal-pubbliku inġenerali. 

L-applikazzjonijiet eliġibbli se jingħataw punti minn total ta’ 100 abbażi tal-ponderazzjoni 

speċifikata hawn fuq. L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt kull wieħed mil-livelli limiti għal kull 

kriterju msemmi hawn fuq se jiġu rrifjutati. 

Barra minn hekk, se jiġi applikat il-punteġġ minimu ta’ 60 punt għat-tliet kriterji flimkien. L-

applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-livell limitu se jiġu rrifjutati wkoll. 

5. Baġit disponibbli 

Il-baġit totali allokat għall-kofinanzjament tal-proġetti fil-kuntest ta’ din is-sejħa għall-proposti huwa 

stmat li jlaħħaq EUR 1,200,000.  

L-għotja finanzjarja tal-UE hija limitata għal rata massima ta’ kofinanzjament ta’ 80 % tal-ispejjeż totali 

eliġibbli.  

Fil-prinċipju għandhom jintgħażlu bejn żewġ u erba’ proġetti.  

 
L-ammont massimu għal kull għotja finanzjarja individwali se jkun ta’ EUR 650,000. 

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tqassamx il-fondi kollha disponibbli. 

 

6. L-iskadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet 

 

L-applikazzjonijiet għall-għotjiet finanzjarji jridu jsiru b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE, bl-użu tal-

formola elettronika disponibbli fuq il-paġna web tas-sejħa għall-proposti: 

Il-formola tal-applikazzjoni mimlija kif xieraq għandha titressaq qabel l-1 ta’ Lulju 2020 f’12:00 

(nofsinhar), ħin ta’ Brussell. L-applikazzjonijiet li jintbagħtu fuq karta jew bil-faks jew bil-posta 

elettronika jew bi kwalunkwe mod ieħor mhux se jiġu aċċettati. 

7. Informazzjoni addizzjonali 

Jekk ikollok xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

