Sejħa miftuħa
Il-Fond Roberto Cimetta ǀ Il-Fond għall-Mobilità Valletta 2018
L-1 ta’ Jannar 2015
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Introduzzjoni

Il-Fond Roberto Cimetta u l-Fondazzjoni Valletta 2018, responsabbli għall-implimentazzjoni tat-titlu talBelt Valletta Kapitali Ewropea tal-Kultura 2018 qegħdin jikkollaboraw fuq inizjattiva għat-titjib u t-tkattir
tal-mobilità tal-artisti fir-reġjun ġeografiku Għarbi-Ewropew.
Din l-inizjattiva se twassal għal serje ta’ sejħiet miftuħa biex tingħata l-għajnuna għall-ivvjaġġar mill-2015
sal-2018; l-artisti u l-operaturi kulturali li jgħixu u jaħdmu fir-reġjun Għarbi-Ewropew li jixtiequ jaħdmu
fuq proġetti kollaborattivi li jissodisfaw il-kriterji t’hawn taħt huma mitluba li japplikaw.
Kemm il-Fond Roberto Cimetta kif ukoll Valletta 2018 jagħrfu kemm hu essenzjali l-ħelsien tal-mobilità
għall-iżvilupp tal-arti u jappoġġjaw bis-sħiħ id-dritt tal-artist li jivvjaġġa b’mod ħieles. Fil-kuntest tat-titlu
tal-Belt Valletta bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura 2018, fejn il-Belt Valletta tinsab f’salib it-toroq kemm
fiżikament kif ukoll kulturalment u hija l-punt ta’ tlaqqigħ fiċ-ċentru tal-Mediterran, dan il-fond għandu lgħan li jgħin il-mobilità, il-komunikazzjoni u l-iskambju bejn il-kulturi diversi u li jikkontribwixxi għallpartiċipazzjoni lokali tal-komunità fl-arti fil-kuntest usa’ taż-żona Għarbija-Ewropea.
L-ewwel sejħa miftuħa se tinfetaħ fl-1 ta’ Jannar 2015 għal xahar; il-fondi se japplikaw għal serje ta’
sejħiet sa Diċembru 2018.
L-applikazzjonijiet jistgħu jsiru bil-Malti, bl-Għarbi, bl-Ingliż jew bil-Franċiż.
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Kriterji Ġenerali tal-Fond Roberto Cimetta:

Il-kriterji ġenerali li ġejjin japplikaw għall-fondi:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.

L-għan tal-vjaġġ għandu juri l-potenzjal għal impatt kostruttiv u fit-tul fuq is-settur tal-arti
f’kuntest konkret u lokalizzat fir-reġjun Euro-Mediterran;
Dan ifisser li l-vjaġġ irid jikkontribwixxi għall-iżvilupp professjonali tal-applikant li, min-naħa loħra, irid jinqasam ma’ ħaddieħor fis-sens ta’ netwerking li jkun ta’ benefiċċju għat-tiġjib flimkien
tal-artisti u l-operaturi fil-pajjiż jew reġjun tal-applikant innifsu u b’hekk tiġi miżmuma, imġedda u
żviluppata l-prattika tal-arti kontemporanja;
Il-vjaġġ jista’ jsir hekk kif tinfetaħ is-sejħa iżda f’dan il-każ l-applikant ikun qed jirriskja li jħallas
għall-vjaġġ mingħajr garanzija li l-applikazzjoni tiegħu se tgħaddi;
Ma japplika l-ebda kriterju ta’ nazzjonalità jew età għall-fondi; madankollu l-applikant irid ikun
jgħix jew jaħdem fir-reġjun ġeografiku Għarbi-Ewropew;
Il-professjoni tal-applikant trid tkun waħda minn dawn li ġejjin; amministratur fil-qasam
kulturali, artist, kreatur, organizzatur kulturali, artist performattiv, mexxej ta’ proġett fil-qasam
kulturali, jew għalliem;
Is-sejħa għandha l-għan li tagħti appoġġ finanzjarju lill-applikanti li m’għandhomx riżorsi
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vii.
viii.
ix.
x.

3

finanzjarji biex isostnu l-mobilità li għaliha qed jitolbu l-għajnuna;
L-applikazzjonijiet għandhom isiru minn individwi u mhux minn organizzazzjonijiet. Tliet membri
biss minn grupp wieħed jistgħu japplikaw għall-għajnuna għall-istess proġett;
Il-fondi jingħataw mhux iktar minn tliet darbiet b’kollox lill-istess individwu;
L-applikanti għandhom jagħżlu l-irħas mezz ta’ trasport u jistgħu japplikaw biss għal biljett
internazzjonali tar-ritorn wieħed kif ukoll għall-ispejjeż tal-visa skont l-applikazzjoni;
It-trasport lokali, il-per diem u l-akkomodazzjoni mhumiex koperti mill-fondi.

Kriterji speċifiċi ta’ Valletta 2018

Il-kriterji speċifiċi li ġejjin japplikaw għall-fondi:
i)

ii)

4

L-applikazzjoni għall-mobilità għandha tindirizza direttament waħda mill-erba’ temi talProgramm Kuturali għall-Kapitali Ewropea tal-Kultura ta’ Valletta 2018. Dawn huma,
Ġenerazzjonijiet, Gżejjer, Rotot u Bliet (Generations, Islands, Routes and Cities) kif deskritt hawn
taħt.
L-applikanti għandhom ikunu qed
a.
Jgħixu jew jaħdmu f’Malta, u jiżviluppaw programmi li huma speċifiċi għar-Reġjun GħarbiEwropew;
b.
Jgħixu jew jaħdmu fl-Ewropa u/jew f’Reġjun Mediterranju, u jixtiequ jiġu Malta biex
jagħmlu intervent artistiku fil-kuntest Għarbi-Ewropew usa’;
c.
Jgħixu jew jaħdmu fl-Ewropa u/jew f’Reġjun Għarbi u jixtiequ jmorru fir-reġjun GħarbiEwropew għal xogħol kollaborattiv speċifiku għall-kuntest ta’ Malta f’dak ir-reġjun (ngħidu
aħna, vjaġġ lejn pajjiż tat-tielet dinja biex issir kollaborazzjoni fuq proġett li għandu rabta
tanġibbli ma’ Malta jew ma’ artist Malti).
L-iskeda

Is-sejħa miftuħa se topera abbażi ta’ trimestru fejn l-applikazzjonijiet se jiġu riveduti kull tliet xhur. Lapplikanti jiġu avżati bir-riżultati tal-applikazzjonijiet tagħhom mhux iktar tard minn xahrejn wara lgħeluq tas-sejħa rispettiva.
Per eżempju, l-ewwel sejħa se tiftaħ fl-1 ta’ Jannar 2015 u se tibqa’ miftuħa sal-31 ta’ Jannar 2015. Lapplikanti se jiġu avżati bir-riżultati ta’ din is-sejħa sal-1 ta’ April 2015. Fl-istess ħin, it-tieni rawnd tassejħa se jiftaħ fl-1 ta’ Marzu 2015 u tibqa’ miftuħa sal-31 ta’ Marzu 2015. Ir-riżultati se jitħabbru f’Ġunju.
Il-fondi li ma jkunux intużaw wara r-riżultati ta’ rawnd wieħed tas-sejħa jgħaddu għar-rawnd li jmiss,
madankollu l-fondi ma jgħaddux minn sena għal sena.
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Amministrazzjoni u evalwazzjoni

Is-sejħa tkun amministrata mill-Fond Roberto Cimetta, madankollu l-evalwazzjoni titwettaq kemm millFond u kemm mill-Fondazzjoni Valletta 2018.
Il-fondi jiġu rilaxxati lill-applikanti li jiġu magħżula wara li jkunu vvjaġġaw u ppreżentaw evidenza tal-
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vjaġġ tagħhom kif ukoll rapport bil-miktub.
6

Ir-regoli

Ir-regoli li ġejjin japplikaw għall-fondi:
Id-deċiżjoni tal-bord tal-evalwazzjoni għandha tkun finali;
i) Il-Fond Roberto Cimetta u l-Fondazzjoni Valletta 2018 jirriżervaw id-dritt li jirrifjutaw lapplikazzjonijiet imressqa jekk il-kwalità tal-applikazzjonijiet ma tidhirx li hija għolja biżżejjed;
ii) Id-dati fl-iskeda jridu jiġu rrispettati bis-sħiħ; in-nuqqas ta’ dan jista’ jwassal għal skwalifika.
7
Iktar informazzjoni
Iktar dettalji dwar is-sejħa jinsabu hawn www.cimettafund.org u hawn www.valletta2018.org.
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Ġenerazzjonijiet
Il-Belt Valletta ma tistax tkun rappreżentazzjoni tal-imgħoddi tagħha. Meta tingħata s-setgħa lillġenerazzjonijiet preżenti tal-Belt Valletta jkun qed jingħata wkoll futur lilha u lil Malta kollha. Blinvolviment tal-ġenerazzjonijiet iż-żgħar, Valletta 2018 tkun qed toħloq wirt li hu aktarx l-ikbar u liktar wieħed dejjiemi għaliha bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura: dak li tagħti lil uliedna u liż-żgħażagħ
tagħna għodda siewja biex jgħixu ħajja ta’ inklużjoni u sodisfazzjon billi jkunu atturi diretti
f’attivitajiet ta’ rikkezza kulturali. Permezz tal-interazzjoni, il-logħob, l-immaġinazzjoni u l-passjoni,
Valletta 2018 tinkludi l-ġenerazzjonijiet u s-sezzjonijiet kollha tal-Komunità fil-Programm Kulturali
tagħha.
Rotot
Valletta 2018 hija laboratorju kulturali għas-soċjetà biex tistaqsi mistoqsijiet awto-riflessivi dwar irrwol tal-imgħoddi u l-isfidi tal-futur, dwar il-fruntieri, l-estremitajiet, id-differenzi u x-xebh f’kuntest
Ewropew u Mediterran. Bl-istess mod, inħarsu lejn l-aspetti tas-soċjetà Maltija – bħar-rabtiet
familjari stretti, komunitajiet urbani żgħar u kultura b’saħħitha ta’ volontarjat li jqawwu l-ħajja fuq ilgżejjer.
Bliet
B’differenza minn ħafna bliet li jitħallew jikbru u jixxebilku bla pjan, Il-Belt Valleta ġiet ippjanata saliċken dettall tat-tisbieħ tal-bini fil-kantunieri tagħha. Kif jistgħu ċ-ċittadini, id-disinjaturi, l-artisti, min
jippjana t-toroq, il-periti u r-residenti jikkollaboraw u jikkontribwixxu għall-Belt Valletta maħsuba
mill-ġdid bħala belt u bħala Belt Ewropea tal-Kultura? Aħna nfittxu l-ispirazzjoni fl-ambjent mibni
tagħna li jista’ joħodna lejn il-futur; nippreservaw l-imgħoddi billi nagħtuh bixra kontemporanja.
Gżejjer
Aħna ċittadini tal-Mediterran, u l-Belt Valletta hija punt ta’ vantaġġ uniku biex niffukaw fuq ilkwistjonijiet li jikkonċernaw dan ir-reġjun li huwa ħaġa waħda mal-baħar u fruntiera man-Nofsinhar
tal-Ewropa. Il-baħar għaġen il-kultura tagħna, mexxa l-kummerċ u l-industriji tagħna u influwenza
tista’ tgħid kull parti ta’ ħajjitna. Il-Belt Valletta teżisti għax hemm il-baħar; peniżola b’pożizzjoni
strateġika li tagħmel mill-Belt Valletta kemm fortizza ta’ difiża kif ukoll kenn u rifuġju grazzi għallportijiet naturali mal-ġnub tagħha.
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