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SEJĦA GĦALL-PROPOSTI – EAC/S23/2019 

Skambji u mobbiltà fl-isport 

Din is-sejħa għall-proposti sservi biex timplimenta l-Azzjoni Preparatorja “Skambji u mobbiltà fl-
isport” skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2019)1819 tat-12 ta’ Marzu 2019 dwar l-adozzjoni 
tal-programm annwali ta’ xogħol tal-2019 għall-implementazzjoni ta’ proġetti pilota u azzjonijiet 
preparatorji fil-qasam tal-edukazzjoni, l-isport u l-kultura. 

L-isport joħloq sens ta’ appartenenza b’saħħtu fis-soċjetà fost il-membri l-iktar vulnerabbli 
tagħha u jinkoraġġixxi ċittadinanza attiva. L-isport jgħin fl-integrazzjoni tal-popolazzjoni tal-
migranti li dejjem tiżdied, fil-ġlieda kontra l-esklużjoni soċjali, biex tiżdied is-solidarjetà bejn il-
ġenerazzjonijiet, u jikkontribwixxi għall-ugwaljanza bejn is-sessi fis-soċjetajiet. Fi kliem ieħor, l-
isport iħalli impatt sinifikanti għax jikkontribwixxi għall-koeżjoni soċjali u jgħin fit-twaqqif ta’ 
komunitajiet inklużivi.  

F’livell internazzjonali, l-isport huwa wkoll għodda b’saħħitha biex in-nies jitlaqqgħu flimkien u 
jiġu żviluppati l-kuntatti bejn in-nies. Il-kooperazzjoni, is-sħubijiet u l-iskambji kemm f’livell lokali 
fi ħdan l-UE kif ukoll lil hinn minnha jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ ħiliet ġodda; jista’ 
wkoll jinfluwenza bidliet soċjetali b’mod pożittiv. Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet sportivi fil-
livelli kollha min-natura tagħhom huma miftuħa għall-kooperazzjoni internazzjonali.  

Din l-Azzjoni Preparatorja għandha l-għan li tgħin fl-iżvilupp tal-organizzazzjonijiet sportivi billi 
tappoġġja l-mobbiltà għat-tagħlim tal-persunal tagħhom. L-iskambju ta’ persuni, ta’ ideat u ta’ 
prattiki tajbin jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-individwi, għall-organizzazzjonijiet tagħhom u 
għall-isport b’mod ġenerali. 

1. L-Objettivi 

L-objettiv ġenerali ta’ din l-Azzjoni huwa li tingħata l-opportunità lill-persunal tal-
organizzazzjonijiet sportivi (il-kontinġent tal-atleti) sabiex itejbu l-kompetenzi kif ukoll il-
kwalifiki tagħhom u jiksbu ħiliet ġodda permezz tal-mobbiltà għat-tagħlim billi jqattgħu 
perjodu ta’ żmien f’pajjiż barrani (fl-UE u barra minnha). Il-mobbiltà għat-tagħlim jenħtieġ li 
titqies bħala investiment fil-kapital uman u bħala kontribut għall-bini tal-kapaċità ta’ diversi 
organizzazzjonijiet sportivi.  

L-opportunitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim f’dan il-kuntest jenħtieġ li jiġu pprovduti lil: 

• Coaches u “persunal” ieħor ta’ organizzazzjonijiet sportivi (inklużi l-voluntiera) — li 
għandhom x’jaqsmu mal-isport professjonali; 

• Coaches u “persunal” ieħor ta’ organizzazzjonijiet sportivi (inklużi l-voluntiera) — 
marbuta mal-isport tal-massa. 

 
L-azzjoni jista’ jkollha impatt fuq żewġ oqsma ewlenin: 

• it-titjib tal-għarfien u l-kompetenzi tal-persunal sportiv; 
• l-iżvilupp ta’ kooperazzjoni internazzjonali fil-qasam tal-mobbiltà għat-tagħlim fl-isport. 
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Fost ir-riżultati mistennija nsibu: 

• Skemi ta’ skambju regolari għall-persunal sportiv; 
• L-istabbiliment ta’ netwerks Ewropej għall-coaches u l-persunal sportiv. 

 
L-objettiv speċifiku ta’ din l-Azzjoni huwa li tappoġġa l-mobbiltà għat-tagħlim u l-iskambji 
filwaqt li tippromwovi d-dimensjoni internazzjonali tal-isport.  

Id-dimensjoni internazzjonali tal-isport  għandha tiġi żviluppata fil-forma ta’ kooperazzjoni 
bejn tal-anqas tliet organizzazzjonijiet stabbiliti fi tliet Stati Membri differenti tal-UE (l-
organizzazzjoni applikanti flimkien ma’ żewġ organizzazzjonijiet oħra stabbiliti fi Stati Membri 
differenti tal-UE) u mill-inqas organizzazzjoni waħda stabbilita f’wieħed mir-reġjuni li ġejjin: Il-
Balkani tal-Punent, is-Sħubija tal-Lvant, l-Asja, l-Amerika Latina u l-Afrika.  

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

Għalhekk, l-Azzjoni se tiġi implimentata permezz ta’ ħames lottijiet differenti: 

Lott Nru 1: Il-Kooperazzjoni mal-Balkani tal-Punent 

Lott Nru 2: Il-Kooperazzjoni mas-Sħubija tal-Lvant 

Lott Nru 3: Il-Kooperazzjoni mal-Asja 

Lott Nru 4: Il-Kooperazzjoni mal-Amerika Latina 

Lott Nru 5: Il-Kooperazzjoni mal-Afrika 

 

2. Il-kriterji ta’ eliġibbiltà 

Biex ikunu eliġibbli, il-proġetti tal-lottijiet kollha jridu jiġu ppreżentati minn applikanti li jissodisfaw 
il-kriterji li ġejjin: 

• Iridu jkunu organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati b’personalità ġuridika, ikunu attivi fil-
qasam tal-attivitajiet sportivi u fiżiċi u jorganizzaw attivitajiet fiżiċi u sportivi.  

• Irid ikollhom is-sede ġuridika tagħhom f'wieħed mill-Istati Membri tal-UE. 
 

3. L-Attivitajiet eliġibbli 

B’mod speċifiku, l-applikanti huma mistennija jipproponu azzjonijiet li jippromwovu l-mobbiltà tal-
coaches u ta’ persunal ieħor ta’ organizzazzjonijiet sportivi (inklużi l-voluntiera), inkluż permezz 
tal-eżempji ta’ attività li ġejjin (lista mhux eżawrjenti): 

• Skambji ta’ coaches 
• Internships  
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• Perjodi ta’ taħriġ/studju  
• Osservazzjoni f'sitwazzjoni ta’ xogħol. 

 

Huma eliġibbli biss l-attivitajiet li jinvolvu parteċipanti minn tal-anqas tliet 
organizzazzjonijiet stabbiliti fi tliet Stati Membri differenti tal-UE (l-organizzazzjoni li 
tapplika u żewġ organizzazzjonijiet oħra stabbiliti fi Stati Membri differenti tal-UE) u mill-
inqas organizzazzjoni waħda stabbilita fil-Balkani tal-Punent, fis-Sħubija tal-Lvant, fl-
Asja, fl-Amerika Latina jew fl-Afrika.  

L-applikanti potenzjali għandhom jinnotaw li l-proposta għall-iskambji u l-attivitajiet ta’ 
mobbiltà ma jinvolvux atleti bħala parteċipanti1.  

Il-perjodu tal-implimentazzjoni 
• L-attivitajiet ma jistgħux jibdew qabel l-1 ta’ Jannar 2020. 
• L-attivitajiet għandhom jitlestew sal-31 ta’ Diċembru 2021. 

 

L-applikazzjonijiet għall-proġetti skedati li jdumu iktar jew inqas minn kemm speċifikat f’din is-
sejħa għall-proposti mhux se jiġu aċċettati. 

Id-durata minima tal-proġetti hija 6 xhur. Id-durata massima tal-proġetti hija 24 xahar. 

 

4. Kriterji tal-għoti 

L-applikazzjonijiet eliġibbli se jiġu vvalutati abbażi tal-kriterji li ġejjin: 

 Ir-relevanza tal-proġett (Il-kriterju Nru 1) (massimu ta’ 40 punt): Għall-kriterju Nru 1 
se jiġi applikat punteġġ minimu ta’ 24 punt minn 40; l-applikazzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan il-punteġġ se jiġu rrifjutati. 

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

• Jikkontribwixxu għall-objettiv ġenerali tal-Azzjoni deskritta fit-Taqsima 1, b’mod 
partikolari f’dak li jorbot mal-opportunitajiet proposti ta’ mobbiltà għat-tagħlim, u skont 
kemm ikunu konformi mal-politiki tal-UE fil-qasam tal-isport; 

• Jgħinu biex jinkisbu r-riżultati mistennija mill-azzjoni ddefinita fit-Taqsima 1 (jiġifieri, l-
iskema ta’ skambju regolari tal-persunal sportiv u l-istabbiliment tan-netwerks Ewropej 
għall-coaches u l-persunal sportiv); 

• Jikkontribwixxu għall-objettiv speċifiku definit fit-Taqsima 1 (il-promozzjoni tad-
dimensjoni internazzjonali tal-isport), partikolarment fir-rigward ta’ rabtiet b’saħħithom 
bejn l-imsieħba fl-UE u dawk li mhumiex fl-UE fl-oqsma relatati mal-mobbiltà għat-
tagħlim. 
 

                                                           
1 L-involviment tal-atleti huwa maħsub għat-tieni fażi tal-proġett f’sejħa għall-proposti li se titnieda fl-2020. 
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 Il-Kwalità (Il-kriterju Nru 2) (massimu ta’ 40 punt): Għall-kriterju Nru 2 se jiġi 
applikat punteġġ minimu ta’ 24 punt minn 40; l-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan 
il-punteġġ 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-kosteffiċjenza (kemm il-proġett huwa kosteffettiv u kemm jalloka riżorsi xierqa għal kull 

attività); 
• Is-sostenibbiltà tal-azzjonijiet proposti (kemm l-azzjonijiet jitwettqu anki 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’ 12-il punt minn 20; l-applikazzjonijiet li jaqgħu 
taħt dan il-punteġġ se jiġu rrifjutati. 

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 r-riżultati tal-proġett lejn 

organizzazzjonijiet esterni u l-pubbliku ġenerali. 
 

Se jingħataw punti lill-applikazzjonijiet eliġibbli minn total ta’ 100 abbażi tal-punteġġ speċifikat 
hawn fuq. L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt il-punteġġ għal kull kriterju msemmi hawn fuq se jiġu 
rrifjutati. 

Barra minn hekk, se jiġi applikat il-punteġġ minimu ta’ 70 punt għat-tliet kriterji flimkien. 
L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-punteġġ se jiġu rrifjutati wkoll. 

 

5. Il-baġit disponibbli 

Il-baġit totali allokat għall-kofinanzjament tal-proġetti taħt din is-sejħa għall-proposti huwa stmat 
li jlaħħaq EUR 1.400.000.  

L-għotja finanzjarja tal-UE hija limitata għal rata massima ta’ kofinanzjament ta’ 80 % tal-ispejjeż 
totali eliġibbli.  
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Huwa previst li se jiġu ffinanzjati madwar disa’ proġetti (fil-prinċipju u skont il-kwalità, tal-anqas 
wieħed għal kull lott). 

L-ammont massimu għal kull għotja finanzjarja individwali se jkun ta’ EUR 200.000. 

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 f’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 il-11 ta’ Lulju 2019 
(12:00pm ħin ta’ Brussell). L-applikazzjonijiet li jintbagħtu bil-posta tradizzjonali 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

