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IS-SEBA’ PROGRAMM KWADRU 
 

FTEHIM TA’ L-GĦOTJA Nru __________ 
 

BENEFIĊJARJI MULTIPLI 
 

TITOLU TAL-PROĠETT [AKRONIMU] 
 

(indika L-ISKEMA/L-AZZJONI TA’ FINANZJAMENT) 
 
Il-Komunità Ewropea (il-“Komunità"), rappreżentata mill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej 
(il-“Kummissjoni”), 
 
 min-naħa l-waħda, 
 
u (isem il-koordinatur u l-kapaċità ġuridika) (in-numru ta’ reġistrazzjoni nazzjonali jekk jeżisti), 
stabbilit(a/i) fi (indirizz sħiħ belt/stat/provinċja/pajjiż), irrappreżentat(a/i) minn (isem ir-rappreżentant 
ġuridiku), (funzjoni) [u/jew (isem ir-rappreżentant ġuridiku), (funzjoni)], jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu/tagħha/tagħhom, il-benefiċarju li jaġixxi bħala koordinatur tal-konsorzju (il-
"koordinatur"), ("benefiċarju nru.1"), 
 
 min-naħa l-oħra 
 
QABLU mat-termini u l-kondizzjonijiet li ġejjin inkluż dawk fl-annessi li ġejjin, li jiffurmaw parti 
integrali minn dan il-ftehim ta’ l-għotja (il-“ftehim ta’ l-għotja”). 
 

 Anness I   -  Deskrizzjoni tax-Xogħol 
 Anness II  -  Kundizzjonijiet Ġenerali (Ref għall-verżjoni bl-Ingliż tal-ĠU) 

 Anness III  - [Dispożizzjonijiet speċifiċi marbuta ma’ [din l-iskema jew l-attività ta’ 
finanzjament] kif ippubblikata fi (Referenza għall-verżjoni bl-Ingliż fil-
ĠU)][Mhux applikabbli] 

  [Anness IV  -  Formola B – Talba biex jidħol benefiċarju ġdid fil-ftehim ta’ l-għotja kif 
ippubblikat fi (Referenza għall-verżjoni bl-Ingliż fil-ĠU)] 

 [Anness VI - Formola Ċ – Rendikont finanzjarju għal kull skema ta’ finanzjament kif 
ippubblikat fi (Referenza għall-verżjoni bl-Ingliż fil-ĠU)] 

 [Anness VII -  Formola D – Termini ta’ referenza għaċ-ċertifikat dwar ir-rendikonti 
finanzjarji u Formola E – Termini ta’ referenza għaċ-ċertifikat dwar il-
metodoloġija kif ippubblikat fil- (Referenza għall-verżjoni bl-Ingliż fil-ĠU)] 

 
 
Artikolu 1 – L-adeżjoni tal-benefiċarji oħra fil-ftehim ta’ l-għotja 
 
1. Il-koordinatur għandu jara li jiżgura li kull entità ġuridika identifikata hawn taħt taderixxi 
f'dan il-ftehim ta' l-għotja bħala benefiċarju, billi tassumi d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet stabbiliti 
permezz tal-ftehim ta’ l-għotja b’effett mill-jum li fih jidħol fis-seħħ il-ftehim ta’ l-għotja, billi 
tiffirma l-Formola A fi tliet oriġinali, attestati mill-koordinatur. 
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- (isem sħiħ u kapaċità legali tal-benefiċarju) (in-numru ta’ reġistrazzjoni nazzjonali jekk 
jeżisti) stabbilit(a/i) fi (indirizz sħiħ tal-belt/stat/provinċja/pajjiż), irrappreżentat(a/i) minn 
(isem ir-rappreżentant ġuridiku) (funzjoni), [u/jew (isem ir-rappreżentant ġuridiku), (funzjoni)], 
jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu/tagħha/tagħhom ("benefiċarju nru. 2"), 
- (l-isem sħiħ u l-kapaċità ġuridika tal-benefiċarju) (in-numru ta’ reġistrazzjoni nazzjonali 
jekk jeżisti) stabbilit fi (indirizz sħiħ tal-belt/stat/provinċja/pajjiż), irrappreżentat(a/i) minn 
(isem ir-rappreżentant ġuridiku) (funzjoni), [u/jew (isem ir-rappreżentant ġuridiku), (funzjoni)], 
jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu/tagħha/tagħhom ("benefiċarju nru. 3”), 
- (…) 

 
Il-benefiċjarji kollha flimkien jiffurmaw il-konsorzju (il-“konsorzju”). 
 
2.  Il-koordinatur għandu jibgħat lill-Kummissjoni Formola A waħda mimlija u ffirmata kif jixraq għal 
kull benefiċarju sa mhux aktar tard minn 45 ġurnata wara d-dħul fis-seħħ tal-ftehim.  Iż-żewġ oriġinali 
ffirmati li fadal għandhom jinżammu, waħda mill-koordinatur biex tkun disponibbli għall-
konsultazzjoni fuq talba ta’ kwalunkwe benefiċarju, u l-oħra mill-benefiċarju kkonċernat. 
 
3. Jekk xi entità legali identifikata hawn fuq, tonqos jew tirrifjuta li taderixxi mal-ftehim ta’ l-għotja 
fl-iskadenza stipulata fil-paragrafu preċedenti, il-Kummissjoni ma tibqax aktar marbuta bl-offerta 
tagħha għall-entità(/jiet) imsemmija.  Il-konsorzju jista’ jipproponi lill-Kummissjoni, fl-iskadenza 
stipulata li għandha tiġi stipulata mill-Kummissjoni, soluzzjonijiet xierqa biex ikun assigurat li l-
proġett jiġi implimentat.  Il-proċedura stabbilita fl-Anness II għall-emendi għal dan il-ftehim ta’ l-
għotja tkun applikabbli. 
 
4.  [Il-benefiċjarji huma mistennija li jkunu kkonkludew ftehim ta’ konsorzju (il-“ftehim ta’ 
konsorzju”) dwar l-organizzazzjoni interna tal-konsorzju.]1 
 
Artikolu 2 – L-ambitu 
 
Il-Komunità ddeċidiet li tagħti kontribuzzjoni finanzjarja għall-implimentazzjoni tal-proġett kif 
speċifikat fl-Anness I, imsejjaħ [ titolu tal-proġett (Akronimu)] (il-"proġett") fi ħdan il-qafas ta’ [isem 
il-programm speċifiku  RTD ] 
 
Artikolu 3 – It-tul u l-jum tal-bidu tal-proġett  
 
It-tul tal-proġett għandu jkun [daħħal numru] xhur mill- [l-ewwel jum tax-xahar wara d-dħul fis-
seħħ tal-ftehim ta’ l-għotja] [daħħal jum ta' bidu fiss2] [il-jum tal-bidu effettiv d-data effettiv notifikat 
mill-benefiċarju li għandu  jkun fi żmien [daħħal numru] xhur mid-data li fiha l-ftehim ta’ l-għotja 
jidħol fis-seħħ] (minn issa ‘l quddiem magħruf bħala “il-jum tal-bidu”) 
 
Artikolu 4 – Perjodi tar-rappurtaġġ u l-ilsna tar-rapporti 
 
Il-proġett hu maqsum f’perjodi tar-rappurtaġġ skond it-tulijiet li ġejjin: 
 
 - P1: minn xahar 1 sa xahar X 
 - P2: minn xahar X+1 sa xahar Y 
                                                 
1  NOTA:  Din is-sentenza mhix se tidher fil-każijiet fejn il-ftehim tal-konsorzju mhux obbligatorju kif previst 

fis-sejħa għall-proposti. 

2  NOTA:  F’każijiet meta d-data tal-bidu tal-proġett tkun qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim ta’ l-għotja miż-żewġ 
partijiet, jiġifieri qabel ma jkun daħal fis-seħħ, skond l-Artikolu 112 tar-Regolament Finanzjarju, ikun 
meħtieġ li l-konsorzju jkun jista’ juri l-ħtieġa li jibda l-azzjoni qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim.  Minkejja dan, 
il-jum tal-bidu tal-proġett ma jistax ikun qabel is-sottomissjoni tal-proposta. 
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 - P3: minn xahar Y+1 sa xahar Z 
 - (…) 
 - [finali]: minn xahar [N+1] sa l-aħħar xahar tal-proġett 
 
Kwalunkwe rapport u materjal li għandu jiddaħħal, fejn jixraq, rekwiżit minn dan il-ftehim ta’ l-għotja 
għandu jkun [daħħal l-ilsien]. 
 
 
Artikolu 5 – Kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja massima 
 
1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja massima għall-proġett għandha tkun EUR [daħħal l-

ammont] ([daħħal l-ammont fi kliem] EURO). Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja effettiva 
għandha tiġi kkalkulata skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja.  

 
2. Id-dettalji tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja jinsabu fl-Anness I ta’ dan il-ftehim ta’ l-

għotja li jinkludi: 
 
- tabella bid-dettalji stmati tal-baġit u tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għal kull attività li 

trid issir minn kull wieħed mill-benefiċarji fil-proġett. Il-benefiċarji jitħallew jittrasferixxu l-baġit 
bejn l-attivitajiet differenti u bejniethom sakemm ix-xogħol jitwettaq kif previst fl-Anness I. 

 
- [tabella għal kull benefiċarju li tispeċifika l-baġit li għandu jiġi rimbursat f’ammont wieħed 

f’daqqa. Il-benefiċarji ma jistgħux jittrasferixxu l-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għall-
parti li għandha tiġi rimbursata f’ammont wieħed. Dan ta’ l-aħħar mhux applikabbli għall-
benefiċjarji minn pajjiżi sħab f’Kooperazzjoni Internazzjonali.]3 

 
3. Il-kont bankarju tal-benefiċarju li fih għandhom jidħlu l-ħlasijiet kollha tal-kontribuzzjoni 

finanzjarja Komunitarju huwa: 
  Isem id-detentur tal-kont: 
 Isem il-bank: 
 Referenza tal-kont: IBAN/sort code u numru 

 
Artikolu 6 – Prefinanzjament 
 

Prefinanzjament ta’ EUR [daħħal l- ammont] ([daħħal l-ammont fi kliem4] EURO) għandu 
jitħallas lill-koordinatur fi żmien 45 ġurnata minn [il-jum ta’ dħul fis-seħħ ta’ dan il-ftehim ta’ l-
għotja] [il-jum tal-bidu tal-proġett]. Il-koordinatur għandu jqassam il-prefinanzjament biss lill-
benefiċarji li jkunu aderixxew fil-ftehim ta' l-għotja u wara li għadd minimu ta' benefiċjarji 
rekwiżiti mir-Regoli għall-Parteċipazzjoni kif maħruġa fis-sejħa għall-proposti li magħhom hu 
marbut il-proġett, aderixxew fil-ftehim ta' l-għotja. 
 
Il-benefiċarji b’dan qed jaqblu li l-ammont ta’ EUR [daħħal l-ammont] ([daħħal l-ammont fi 
kliem] EURO), li jikkorrispondi għall-kontribuzzjoni tal-benefiċarji għall-Fond tal-Garanzija 
msemmija fl-Artikolu II.19 u li jirrappreżenta [5%] tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja 
massimu msemmija fl-Artikolu 5.1, jiġi trasferit f’isimhom mill-Kummissjoni mill-
prefinanzjament fil-Fond ta’ Garanzija. Minkejja dan, il-benefiċarji jitqiesu li rċevew il-

                                                 
3  NOTA:  Dan l-inċiż jidher biss meta parti mill-għotja tiġi rimbursata f’ammont wieħed, b’rata fissa (barra 

mill-ispejjeż indiretti) (inkluża skala  ta’ spejjeż ta’ kull unità) jew kombinazzjoni tagħhom. 

4  NOTA:  Dan l-ammont hu maħsub biex jipprovdi lill-benefiċjarji b’ammont ta’ fondi għal bejn il-perjodi u 
jista' jiġi maqbul waqt in-negozjati.  Bħala indikazzjoni, għall-proġetti b’aktar minn 2 perjodi, dan l-
ammont jista’ jkun madwar 160% tal-medja tal-finanzjament għal kull perjodu (Medja = it-total tal-
kontribuzzjoni KE / nru ta' perjodi)" 
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prefinanzjament kollu msemmi fl-ewwel inċiż u jkollhom jiġġustifikawh skond il-ftehim ta’ l-
għotja. 
 

 
Artikolu 7 – Klawsoli speċjali 
 
 [L-ebda klawsoli speċjali ma japplikaw għal dan il-ftehim ta’ l-għotja.] 
 
 [Il-klawsoli speċjali li ġejjin japplikaw għal dan il-ftehim ta’ l-għotja:] 
 
Artikolu 8 - Komunikazzjoni 
 
1. Kwalunkwe komunikazzjoni jew talba li tikkonċerna l-ftehim ta’ l-għotja għandha tidentifika n-
numru, in-natura u d-dettalji tal-ftehim ta' l-għotja tat-talba jew komunikazzjoni u tiġi sottomessa fl-
indirizzi li ġejjin: 
 
 Għall-Kummissjoni: Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej 
       DĠ [isem] 
       [B-1049 Brussell 
       [Belġju] [Lussemburgu] 
 
 Għall-koordinatur: [isem il-persuna ta’ kuntatt] 
       [indirizz ta’ kuntatt] 
 
 
2. Għat-trasferiment elettroniku ta’ informazzjoni jew dokumenti, għandhom jintużaw l-indirizzi li 
ġejjin: 
 
 Għall-Kummissjoni:  
 Għall-koordinatur:  
 

3. F’każ ta’ rifjut ta’ notifika jew in-nuqqas ta’ preżenza ta’ min għandu jirċievi, il-benefiċarju jew 
il-konsorzju, skond kif ikun il-każ, jitqies li ġie notifikat fl-aktar jum tard tal-kunsinna, jekk tkun 
intbagħtet notifika lill-koordinatur f'wieħed mill-indirizzi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 u lir-
rappreżentant ġuridiku tiegħu.  Benefiċarji oħra jitqiesu li ġew notifikati jekk in-notifika tkun 
intbagħtet fl-indirizz imsemmi fl-Artikolu 1.1. 
  
4. Għas-sottomissjoni ta’ kwalunkwe komunikazzjoni jew talba dwar l-ipproċessar tad-dejta 
personali (Artikolu II.13) għandu jintuża’ l-indirizz(i) għall-Kummissjoni identifikati fil-paragrafi 1 u 
2, lill-Kontrollur responsabbli għall-ipproċessar: Kap ta’ l-Unità tas-(servizz responsabbli). 

 
Artikolu 9 – Liġi applikabbli u qorti kompetenti 
 
Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja hija kontribuzzjoni mill-baġit Komunitarju tar-riċerka bil-
għan li jimplimenta s-Seba' Programm Kwadru tar-Riċerka (FP7) u hija r-responsabbiltà tal-
Kummissjoni li jiġi eżegwit l-FP7. Għaldaqstant, dan il-ftehim ta’ l-għotja għandu jkun regolat 
mill-kondizzjonijiet ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja, l-atti Komunitarji marbuta ma’ l-FP7, ir-
Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali u r-regoli ta’ l-implimentazzjoni 
tiegħu u liġijiet Komunitarji oħra u, fuq bażi sekondarja, mil-liġi ta' [il-pajjiż sede ta' l-uffiċjal 
awtorizzanti inkarigat skond ir-regoli interni dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ġenerali tal-
Komunitajiet Ewropew]. 
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Barra minn hekk il-benefiċarju huwa konxju u jaqbel li l-Kummissjoni tista’ tieħu deċiżjoni biex 
timponi obbligi pekunarji, li għandhom ikunu infurzabbli skond l-Artikolu 256 tat-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.  
 
Minkejja d-dritt tal-Kummissjoni li tadotta direttament id-deċiżjonijiet ta’ rkupru msemmija fil-
paragrafu preċedenti, il-Qorti tal-Prim’Istanza jew, b’appell, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet 
Ewropej, għandu jkollha l-ġurisdizzjoni esklussiva għas-smigħ ta’ kwalunkwe tilwim bejn il-
Komunità u kwalunkwe benefiċarju li jikkonċerna l-interpretazzjoni, l-applikazzjoni jew il-validità ta' 
dan il-ftehim ta' l-għotja u l-validità tad-deċiżjoni msemmija fit-tieni paragrafu. 
 
Artikolu 10 – L-Applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ l-għotja 
 
Kwalunkwe dispożizzjoni ta’ din il-parti tal-ftehim ta’ l-għotja, għandha l-preċedenza fuq id-
dispożizzjonijiet fi kwalunkwe Anness. Id-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness III għandhom preċedenza fuq 
id-dispożizzjonijiet ta’ l-Anness II, u t-tnejn li huma għandhom jieħdu preċedenza fuq id-
dispożizzjonijiet ta’ l-Anness I. 
 
Il-klawsoli speċjali mogħtija fl-Artikolu 7 għandhom preċedenza fuq kwalunkwe dispożizzjoni oħra 
ta' dan il-ftehim ta' l-għotja. 
 
Artikolu 11 – Dħul fis-seħħ tal-ftehim ta’ l-għotja 
 
Dan il-ftehim ta’ l-għotja għandu jidħol fis-seħħ wara li jiġi ffirmat mill-koordinatur u l-Kummissjoni, 
fil-jum ta’ l-aħħar firma. 
 
Magħmul f’żewġ oriġinali bil-[lsien]. 
 

Għall-koordinatur magħmul fi [daħħal il-post]: 
 
Isem l-entità ġuridika: 
Isem ir-rappreżentant ġuridiku: 
Timbru ta’ l-organizzazzjoni (fejn applikabbli): 
 
Firma tar-rappreżentant ġuridiku: 
Data: 
 
 
 

Għall-Kummissjoni magħmul fi [Brussell][Lussemburgu]: 
 

Isem ir-rappreżentant ġuridiku: 
 

 
Firma tar-rappreżentant ġuridiku:  
Data: 


