MINISTERU TAL-FINANZI U X-XOGĦOL
SEGRETARJAT PARLAMENTARI
GĦALL-FONDI EWROPEJ

Skema ta' Aċċess għall-Impjiegi (A2E) (It-Tieni sejħa)
A. DETTALJI
Isem Legali ta’ min Iħaddem ¹

Tip ta` Entita
Kumpanija
Assoċjazzjoni

Sħubija

Persuna li taħdem għal rasha

NGO

Imsieħeb Soċjali

Jekk xi tip ieħor, speċifika:

Din l-Entita tinvolvi attivita ekonomika?
Iva
Le
Indirizz

Isem u Kunjom tal-Applikant (il-persuna li ser
tiffirma f'isem ta' min iħaddem il-Kumpanija)

Indirizz Elettroniku

Kariga

Numru tal-VAT

¹ Jekk Kumpanija / Sħubija - kif inhuma irreġistrati mal-MFSA jew kif iddikjarat fl-Att Legali; Persuna li
taħdem għal rasha - kif irreġistrata mad-Dipartiment tal-VAT; NGOs - kif irreġistrati mal-Uffiċċju
tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji; Imsieħba Soċjali - kif irreġistrati mad-Dipartiment
tar-Relazzjonijiet Industrijali u Impjiegi
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Numru tal-Karta tal-Identità

Numru ta' Reġistrazzjoni tal-Kumpanija / Numru ta'
Organizzazzjoni Volontarja (f'każ ta' NGOs) (jekk applikabbli):

Telefown / Mowbajl

Numru tal-P.E.

Delegazzjoni ta' Awtorità aċċettata minn: (Id-Delegazzjoni ta' Awtorità tiġi użata meta persuna oħra
taġixxi f'isem l-Applikant)
Isem u Kunjom

Numru tal-Karta
tal-Identità

Indirizz Elettroniku

Firma

Kariga

Mowbajl

B. TALBIET
Nixtieq nimpjega fl-iskema tal-A2E persuni li għandhom dan l-irwol: (F'każijiet ta' karigi differenti,
għandha timtela' applikazzjoni ġdida għal kull kariga)
Kariga

Numru ta' Persuni

Programm Operattiv II – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020
“Ninvestu fir-riżorsi umani sabiex noħolqu aktar opportunitajiet filwaqt li nippromwovu t-tisħiħ
tas-soċjetà”
Għajnuna parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew
Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Fondi mill-Unjoni Ewropea; 20% Fondi Nazzjonali

Ipprintja

Issejvja

MINISTERU TAL-FINANZI U X-XOGĦOL
SEGRETARJAT PARLAMENTARI
GĦALL-FONDI EWROPEJ

Lista ta' persuni li ser jiġi mpjegati fl-istess kariga:
Numru tal-Karta
Isem u Kunjom
tal-Identità

Numru tat'Target Group'

Livell ISCED

Jekk il-post tax-xogħol hu differenti
minn dak mniżżel hawn fuq, ġentilment
indika l-indirizz fejn l-impjegat ser jkun
qed jaħdem

C. KUNDIZZJONIJIET
Numru ta' sigħat ta' xogħol fil-ġimgħa
20

40

Jekk il-ħinijiet attwali ta' xogħol huma aktar minn 20 siegħa fil-ġimgħa imma inqas minn 40, is-sigħat
ta' ħidma fil-ġimgħa għandhom jiġu mmarkati 20
Skeda ta' Ħidma
Regolari

Xift
Irregolari

Ħinijiet ta' xogħol
Minn

Iva

Le

Sa

Ġranet tax-Xogħol
It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erbgħa

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd

Il-Ħamis
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D. DIKJARAZZJONI
Il-Kumpanija tiddikkjara li l-kitba f’din il-formola, id-dettalji tal-Applikazzjoni, flimkien
mad-dokumenti mehmuża, huma korretti skont l-għarfien ġenwin tiegħi. Nifhem li jekk dawn id-dettalji
jinsabu li mhux korretti, l-Applikazzjoni tista’ tiġi rrifjutata.
Il-Kumpanija taċċetta li jista’ jkun hemm moniteraġġ / awditjar u li minħabba f’hekk għandu jinżamm
rekord adatt, skont il-Linji Gwida.
Il-Kumpanija tiddikkjara wkoll li l-pagi ta' persuni ssussidjati taħt l-Iskema ta' Aċċess għall-Impjieg (A2E)
mhumiex se jiġu appoġġjati fl-istess ħin permezz ta' Fondi Komunitarji/Nazzjonali oħra, minbarra krediti
tat-taxxa.
Il-Kumpanija tiddikkjara wkoll li permezz tal-Applikazzjoni, qed tagħti l-kunsens
għall-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni marbuta mal-parteċipazzjoni fl-Iskema tal-A2E.

tagħha

Fejn jidħol telf finanzjarju, qed jiġi ddikjarat li l-Kumpanija li tħaddem mhix meqjusa bħala ‘Kumpanija
f’Diffikulta’ skont il-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014.
Il-kumpanija tawtorizza lil Jobsplus li tistaqsi mal- ‘Malta Association of Credit Management’ sabiex
tikkonferma jekk hemmx xi rabta t’informazzjoni bejn dik li ġiet mogħtija ma’ din l-Applikazzjoni.
Il-Kumpanija u l-parteċipant/i hawn taħt iffirmati jagħtu permess lil Jobsplus biex tistaqsi lil Awtoritajiet
kompetenti lokali kif ukoll barranin, sabiex jikkonfermaw hemmx xi rabta bejn l-informazzjoni mogħtija u
din l-Applikazzjoni.
Il-kumpanija (permezz tal-firma hawn imniżżla) flimkien mad-delegati hawn fuq imsemmija,
jikkonfermaw li qraw u li jaqblu mat-Termini u l-Kundizzjonijiet li hemm fil-Linji Gwida (Guidance Notes
A2E), u li l-Applikant mhux suġġett għall-proċeduri ta’ rkuprar ta’ fondi f’ Malta u ta’ ebda Stat Membru
ieħor.
Il-persuna li qiegħda tiffirma hawn taħt f’isem il-Kumpanija, qed tiġi kkunsidrata għal skopijiet legali
bħala l-persuna li ġiet maħtura u awtorizzata mill-istess Kumpanija sabiex taġixxi f’isimha
għall-funzjonijiet ta’ din l-Iskema u li tinżamm personalment responsabbli, kemm lejn Jobsplus u kemm
lejn il-Kumpanija, tal-awtorità li tkun eżerċitat.
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Protezzjoni tad-Data Personali: L-informazzjoni personali provduta f'din il-formola tiġi pproċessata
skont l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data, Kap 440 tal-Liġijiet ta' Malta u r-Regolament Ġenerali dwar
il-Protezzjoni tad-Dejta (GDPR) (UE) 2016/679 u għandha tiġi ttrattata b'mod kunfidenzjali:
Jiena,
(Isem u Kunjom tal-Parteċipant)
is-sottoskritt
Numru tal-Karta ta' l-Identità
(Firma tal-Parteċipant)
nawtorizza lil Jobsplus u lil partijiet terzi biex jużaw l-informazzjoni personali tiegħi għall-iskop ta'
kwalunkwe proċessar relatat ma' l-Iskema tal-A2E.

Jiena,
(Isem u Kunjom tal-Parteċipant)
is-sottoskritt
Numru tal-Karta ta' l-Identità
(Firma tal-Parteċipant)
nawtorizza lil Jobsplus u lil partijiet terzi biex jużaw l-informazzjoni personali tiegħi għall-iskop ta'
kwalunkwe proċessar relatat ma' l-Iskema tal-A2E.
Jiena,
(Isem u Kunjom tal-Parteċipant)
is-sottoskritt
Numru tal-Karta ta' l-Identità
(Firma tal-Parteċipant)
nawtorizza lil Jobsplus u lil partijiet terzi biex jużaw l-informazzjoni personali tiegħi għall-iskop ta'
kwalunkwe proċessar relatat ma' l-Iskema tal-A2E.
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Jiena,
(Isem u Kunjom tal-Parteċipant)
is-sottoskritt
Numru tal-Karta ta' l-Identità
(Firma tal-Parteċipant)
nawtorizza lil Jobsplus u lil partijiet terzi biex jużaw l-informazzjoni personali tiegħi għall-iskop ta'
kwalunkwe proċessar relatat ma' l-Iskema tal-A2E.
Jiena,
(Isem u Kunjom tal-Parteċipant)
is-sottoskritt
Numru tal-Karta ta' l-Identità
(Firma tal-Parteċipant)
nawtorizza lil Jobsplus u lil partijiet terzi biex jużaw l-informazzjoni personali tiegħi għall-iskop ta'
kwalunkwe proċessar relatat ma' l-Iskema tal-A2E.

Isem tal-Kumpanija li qed tapplika

Firma

Numru tal-Karta tal-Identità

Data
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