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ERC Perjodu ta' rappurtaġġ minn dd/mm/aa dd/mm/aa

Paġna 1/1

Irċevuti Interessi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Kontribuzzjoni KE mitluba għall-perjodu ta' rappurtaġġ (f' €)

Kemm jiswa ċ-ċertifikat (f' €), jekk iċċarġjat taħt dan il-proġett

Skema ta' finanzjament

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAkronimu tal-proġett

TOTAL

Total 

Rapport Sommarju Finanzjarju, li jrid jimtela mill-benefiċarju prinċipali

Proġett nru

Benefiċarju
nru

Isem fil-Qosor ta' l-
Organizzazzjoni

to: 

Kontribuzzjni 
Mas KE

Jekk 3 
Parti, 

relatata mal-
benefiċarju

Aġġustame
nt

(Iva/Le)



Proġett nru nnnnnn Skema ta' finanzjame Proġett nru
Akronimu tal-proġett/Titolu fil-qosor Perjodu ta  rappurtaġġ minn

Perjodu minn  dd/mm/aa Iva/Le
Sa    dd/mm/aa

ġġ
nt a' l-Organizzazzjoni Kontribuzzjni Mas KE

Irċevuti Interessi
Isem Ġuridiku
Isem ta' l-Organizzazzjoni fil-qosor Benefiċarju nru nn

%

TOTAL            

Spejjeż tal-personal
Subkuntrattar
Spejjeż oħra diretti
Spejjeż indiretti

Ammonti f'wieħed dikjarati 

Total 

Kontribuzzjoni Massima KE 

Kontribuzzjoni KE rikjesta

Iva/Le
Jekk iva, semmi l-ammont jekk jogħġbok (f' €)

Il-pre-finanzjament li rċevejt iġġenera xi interessi skond l-Art. II.19 ? Iva/Le
Jekk iva, jekk jogħġbok semmi l-ammont (f' €)

Kontribuzzjoni KE mitluba għall-perjodu ta' rappurtaġġ (f' €)
Inti tiddikjara l-ispejjeż medji tal-personal skond l-Art. II.14.1 ? Iva/Le

Iva/Le
Isem l-awditur

5- Ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji

Iva/Le
Isem l-awditur

Timbru tal-Benefiċarju

rata fissa għall-ispejjeż indiretti, speċifika l- %

3- Dikjarazzjoni ta' l-interessi ġenerati mill-pre-finanzjament (li trid timtela biss mill-benefi ċarju/benefiċarju prinċipali  )

Jeżisti xi ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji provduti minn xi awditur indipendenti mehmuż ma' dan ir-rendikont finanzjarju skond l- Art.II.4 
?

Teżisti xi ċertifikazzjoni dwar il-metodoloġija provduta minn xi awditur indipendenti u aċċettata mill-Kummissjoni skond l-Art. 
II.4 ?

Kemm jiswa ċ-ċertifikat (f' €), jekk iċċarġjat taħt dan il-proġett

1- Dikjarazzjoni ta' l-ispejjeż eleġibbli/ rata fissa/ammont f'wieħed (f' €)

2- Dikjarazzjoni ta' l-irċevuti

Irċevejt xi trasferimenti finanzjarji jew kontribuzzjonijiet materjali, b'xejn mingħand partijiet terzi jew il-proġett iġġenera xi dħul li jista' jitqies 
bħala irċevuta skond l-Art.II.17 tal-Ftehim ta' l-Għotja ?

Data & firma

Isem il-Persuna(/i) Awtorizzati biex jiffirmaw dan ir-Rendikont Finanzjarju

6- Dikjarazzjoni tal-benefiċarju fuq l-unur tiegħu

Aħna niddikjaraw fuq unurna li:
- l-ispejjeż dikjarati hawn fuq huma marbuta direttament mar-riżorsi użati biex jinkisbu l-għanijiet tal-proġett u jaqgħu fi ħdan id-definizzjoni ta' l-ispejjeż eleġibbli 
speċifikati fl-Artikoli II.14 u II.15  tal-ftehim ta' l-għotja, u, jekk rilevanti u l-Artikolu 7 (klawsoli speċjali) tal-ftehim ta' l-għotja ;

- l-irċevuti dikjarati hawn fuq huma l-uniċi trasferimenti finanzjarji jew kontribuzzjonijiet materjali, b'xejn, mingħand partijiet terzi u l-unika dħul iġġenerat mill-proġett li 
jistgħu jitqiesu bħala rċevuti skond l-Art. II.17 tal-Ftehim ta' l-Għojta.

- l-interessi dikjarati hawn fuq huma l-unika interessi ġenerati mill-prefinanzjament li jaqa' fi ħdan id-definizzjoni ta' l-Art. II.19 tal-ftehim ta' l-għotja ;

- teżisti dokumentazzjoni sħiħa li tappoġġja biex tiġġustifika l-informazzjoni hawnhekk iddikjarata.  Din se titqiegħed għad-dispożizzjoni meta tintalab mill-
Kummissjoni u f'każ ta' xi awditjar mill-Kummissjoni u/jew mill-Qorti ta' l-Awdituri u/jew ir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom.

Kemm jiswa ċ-ċertifikat (f' €)

Dan huwa aġġustament għal xi rendikont ta' qabel ?  

ERC Anness IV - Mudell tar-Rendikont Finanzjarju (li jrid jimtela minn xi benefi ċarju)

Appoġġ għar-riċerka tal-fruntiera
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Proġett nru nnnnnn Skema ta' Finanzjamen Proġett nru
Akronimu tal-proġett/Titolu fil-qosor Perjodu ta  rappurtaġġ minn

Perjodu minn dd/mm/aa Iva/Le

Sa dd/mm/aa m fil-Qosor ta' l-Organizzazzjoni Kontribuzzjni Mas KE
Irċevuti Interessi

Isem Ġuridiku
Isem ta' l-organizzazzjoni fil-qosor Benefiċarju nru nn

%

TOTAL            

Spejjeż tal-personal

Subkuntrattar

Spejjeż oħra diretti

Spejjeż indiretti

Ammonti f'wie ħed dikjarati

Total 

Kontribuzzjoni massima KE

Kontribuzzjoni rikjesta KE

Iva/Le
Jekk iva, jekk jogħġbok semmi l-ammont (f' €)

Il-prefinanzjament li r ċevejt iġġenera xi interessi skond l-Art. II.19 ? Iva/Le
Jekk iva, jekk jogħġbok semmi l-ammont (f' €)

Kontribuzzjoni KE mitluba għall-perjodu ta' rappurtaġġ (f' €)
Iddikjarajt l-ispejjeż medji tal-personal skond l-Art. II.14.1 ? Iva/Le

Iva/Le
Isem l-awditur

5- Ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji

Iva/Le
Isem l-awditur

Timbru tal-parti terza

Dan huwa aġġustament għal xi rendikont ta' qabel ?  

ERC Anness IV - Mudell tar-Rendikont Finanzjarju, li jrid jimtela minn xi parti terza (applikabbli biss jekk tintuża' l-Klawsola Spe ċjali 10 (ERC))

Appoġġ għal riċerka tal-fruntiera
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data & firma

Isem il-Persuna(/i) Awtorizzata biex tiffirma dan ir-Rendikont Finanzjarju

6- Dikjarazzjoni tal-Benefiċarju fuq l-unur tiegħu

Aħna niddikjaraw fuq unurna li:
- l-ispejjeż dikjarati hawn fuq huma direttament marbuta mar-riżorsi użati biex jinkisbu l-għanijiet tal-proġett u jaqgħu fi ħdan id-definizzjoni ta' l-ispejjeż eleġibbli speċifikati fl-Artikoli  II.14 u II.15  tal-
ftehim ta' l-għotja, u, jekk rilevanti u l-Artikolu 7 (klawsoli speċjali) tal-ftehim ta' l-għotja ;

- l-irċevuti dikjarati hawn fuq huma l-uniċi trasferimenti finanzjarji jew kontribuzzjonijiet materjali, b'xejn, mingħand partijiet terzi u l-unika dħul iġġenerat mill-proġett li jistgħu jitqiesu bħala irċevuti skond 
l-Art. II.17 tal-Ftehim ta' l-Għotja.

- l-interessi ddikjarati hawn fuq huma l-uniċi interessi ġenerati mill-prefinanzjament li jaqgħu fi ħdan id-definizzjoni ta' l-Art. II.19 tal-ftehim ta' l-għotja ;

- teżisti dokumentazzjoni sħiħa li tappoġġja li tiġġustifika l-informazzjoni hawnhekk iddikjarata.  Din se titqiegħed għad-dispożizzjoni meta tintalab mill-Kummissjoni u f'każ ta' xi awditjar mill-Kummissjon
u/jew mill-Qorti ta' l-Awdituri u/jew ir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom.

Kemm jiswa ċ-ċertifikat (f' €)

 rata fissa għall-ispejjeż indiretti, speċifika l-%

3- Dikjarazzjoni ta' l-interessi ġġenerati mill-prefinanzjament ( li trid timtela biss mill-benefi ċarju/benefiċarju prinċipali  )

Jeżisti xi ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji provduti minn xi awditur indipendenti mehmuża ma' dan ir-rendikont finanzjarju skond l-Art.II.4 
?

Teżisti xi ċertifikazzjoni dwar il-metodoloġija provduta minn xi awditur indipendenti u aċċettata mill-Kummissjoni skond l-Art. II.4 
?

Kemm jiswa ċ-ċertifikat (f' €), jekk iċċarġjat taħt dan il-proġett

1- Dikjarazzjoni ta' l-ispejjeż eleġibbli/ rata fissa/ammont f'wieħed (f' €)

2- Dikjarazzjoni ta' l-irċevuti

Irċevejt xi trasferimenti finanzjarji jew kontribuzzjonijiet materjali, b'xejn mingħand partijiet terzi jew il-proġett iġġenera xi dħul li jista' jitqies 
bħala rċevuta skond l-Art.II.17 tal-Ftehim ta' l-Għotja ?
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