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Il-Ftehim tal-Għotja FP7 
ANNESS III – Azzjonijiet ERA-NET Plus 

 
 
III.1 – Tifsiriet 
 
Minbarra t-tifsiriet fl-Artikolu II.1, it-tifsiriet li ġejjin japplikaw għal dan il-ftehim tal-għotja: 
 
1. Sejħa konġunta tfisser sejħa [waħdanija] għal proposti transnazzjonali ta' riċerka mnedija 
mill-konsorzju, inkluż kull aspett meħtieġ għall-implimentazzjoni u l-ġestjoni tas-sejħa konġunta. 
 
2. Proġetti transnazzjonali tfisser il-proġetti ffinazjati mis-sejħa konġunta li tinvolvi ta' lanqas 
żewġ entitajiet ġuridiċi indipendenti minn żewġ Stati Membri differenti jew pajjiżi assoċjati.  
 
3. Lista konġunta tal-għażla ta' proġetti transnazzjonali tfisser il-lista ta' proġetti 
transnazzjonali formalment magħżula mill-konsorzju abbażi tal-kriterji mfissra fl-Artikolu III.7, 
paragrafu 3. Il-lista konġunta tal-għażla ta' proġetti transnazzjonali hija r-riżultat ewlieni tal-
proġett. 
 
 
 
III.2 – It-tul tal-proġett 
 
It-tul kollu tal-proġett ma għandux jaqbeż il-5 snin mid-data meta jinbeda l-proġett. 
 
 
 
III.3 - Obbligi speċifiċi tal-prestazzjoni ta' kull benefiċarju 
 
Barra mit-termini tal-Artikolu II.3, kull benefiċarju għandu jgħaddi lill-Kummissjoni flimkien 
mal-lista konġunta tal-għażla ta' proġetti transnazzjonali impenn formali, iffirmat mir-
rappreżentant awtorizzat rispettiv tiegħu, biex jidentifika l-ammont speċifiku tiegħu biex jiżgura 
t-total ta' finanzjament nazzjonali meħtieġ għall-proġetti transnazzjonali.  
 
 
 
III.4 – Kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja 
 
1. Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għandha tkun limitata għal [massimu ta’ 33%] tat-
total tal-baġit allokat għall-proġetti transnazzjonali magħżula. 
 
2. Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għandha tiġi determinata billi jiġi applikat: 
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-ir-rimbors tal-ispejjeż eliġibbli għall-attivitajiet marbuta mal-implimentazzjoni u l-ġestjoni tas-
sejħa konġunta. Madankollu, il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja m'għandhiex taqbeż il-
massimu li jinsab fl-Anness I. 
 
Minkejja l-Artikolu II.14(1)(c), l-ispejjeż eliġibbli jistgħu jintefqu biss sa meta l-Kummissjoni 
tirrikonoxxi li rċeviet il-lista konġunta tal-għażla tal-proġetti transnazzjonali mill-Kummissjoni.  
 
- ir-rimbors tal-ispejjeż eliġibbli bħala kontribuzzjoni proporzjonali miftehma għall-ġbir tal-
fondi nazzjonali għall-attivitajiet magħżula marbuta mal-finanzjament ta' proġetti 
transnazzjonali. Din il-kontribuzzjoni proporzjonali miftehma hija ffisata għal [massimu ta' 33%] 
tat-total tal-baġit allokat għall-proġetti transnazzjonali magħżula minbarra l-ispejjeż eliġibbli 
għal attivitajiet marbuta mal-implimentazzjoni u l-ġestjoni tas-sejħa konġunta. 
 
3. Il-konsorzju għandu jiżgura li l-finanzjament totali allokat għal kwalunkwe proġetti 
transnazzjonali jikkonforma mar-regoli tal-kompetizzjoni. 
 
4. Fil-każ li wieħed mill-benefiċarji ma jżommx l-impenn tiegħu li jikkontribwixxi s-sehem 
tiegħu miftiehem għall-baġit totali allokat biex jiffinanzja l-proġetti transnazzjonali, il-
kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għandha titnaqqas skont dan, ħlief jekk benefiċarji oħra 
jżidu l-finanzjament nazzjonali tagħhom skont il-lista konġunta tal-għażla ta' proġetti 
transnazzjonali. 
 
 
 
III. 5 – Modalitajiet speċifiċi ta' ħlas 
 
Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu II.6 il-Kummissjoni għandha tagħmel il-ħlasijiet li 
ġejjin:  
 
a) Prefinanzjament fil-bidu ta' EUR [daħħal l-ammont f'numri] ([daħħal l-ammont fi kliem] 
EURO), kif previst fl-Artikolu 6 Dan il-prefinanzjament tal-bidu ghandu jkopri l-ispejjeż eliġibbli 
tal-attivitajiet marbuta mal-implimentazzjoni u l-ġestjoni tas-sejħa konġunta, kif indikat fl-
Artikolu III.7. 
 
b) It-tieni prefinanzjament ta' EUR [daħħal l-ammont f'numri] [daħħal l-ammont fi kliem] 
EURO, għat-tieni perjodu tar-rappurtar huwa imfisser fl-Artikolu 4 u indikat fit-tabella tar-
rendikont stmat tal-ispejjeż għal dan il-perjodu fl-Anness I. Għandu jkun hemm qbil dwar dan it-
tieni prefinanzjament bħala kontribuzzjoni Komunitarja biex jiffinanzja ż-żieda meħtieġa tal-
ewwel 12-il xahar tal-proġetti transnazzjonali. 
 
c) Wara kull perjodu tar-rappurtar, il-ħlasijiet interim li jkunu daqs il-kontribuzzjoni 
Komunitarja jikkorrispondu mal-ammont aċċettat, ibbażati fuq il-finanzjament ivverifikat u 
mħallsin mill-konsorzju għall-proġetti transnazzjonali, għal kull perjodu tar-rappurtar.  
 
d) Ħlas finali tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja skont l-Artikolu II.6 c). 
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III.6 - Bidla fil-kompożizzjoni tal-konsorzju 
 
Barra mit-termini tal-Artikolu II.36, kwalunkwe talba biex jiżdied jew jitneħħa benefiċarju, 
għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni mhux aktar tard mill-pubblikazzjoni tas-sejħa 
konġunta.  
 
 
III.7 – Implimentazzjoni u ġestjoni tas-sejħa konġunta 
 
1. Il-konsorzju għandu jippubblika s-sejħa konġunta skont it-termini fl-Artikolu II.35, 
paragrafu 2. 
 
2. Is-sejħa konġunta għandha tiġi implimentata permezz ta' proċedura f'żewġ stadji. Stadju 1 jista' 
jiġi organizzat b'mod diċentralizzat. Stadju 2 għandu jimxi fuq il-prinċipji ta' analiżi waħdanija 
minn esperti ugwali fil-qasam (single international peer review), kif imfisser fil-paragrafu 3. 
 
3. Il-konsorzju għandu jevalwa l-proposti li jirċievi bl-għajnuna ta’ mill-inqas tliet esperti  
indipendenti maħtura mill-konsorzju, tal-inqas abbażi tal-kriterji li ġejjin: 
 

- L-eċċellenza xjentifika u/jew teknoloġika – Kwalità tal-proġetti transnazzjonali (Limitu ta' 
3/5); 
• Kunċett tajjeb, u l-kwalità tal-għanijiet; 
• Progress lil hinn mill-ogħla livell; 
• Kwalità u effikaċja tal-metodoloġija xjentifika u teknoloġika u pjan ta' ħidma assoċjat; 

 
- Kwalità u effiċjenza tal-implimentazzjoni u l-ġestjoni (Limitu ta' 3/5) 
• Adegwatezza tal-istruttura u l-proċeduri tal-ġestjoni; 
• Esperjenza rilevanti u ta’ kwalità tal-parteċipanti individwali; 
• Kwalità tal-konsorzju b’mod globali (inkluż il-kumplimentarjetà u l-bilanċ); 
• Adegwatezza tal-allokazzjoni u l-ġustifikazzjoni tar-riżorsi li se jiġu impenjati (baġit, 

persunal, tagħmir); 
 

- Impatt potenzjali (Limitu ta’ 3/5) 
• Kontribuzzjoni, fil-livell Ewropew u/jew internazzjonali, għall-impatti li mistennija jkun 

hemm huma elenkati fil-programm ta' ħidma tal-FP7 skont it-tema/attività rilevanti 
• Adegwatezza tal-miżuri għat-tixrid u/jew l-esplojtazzjoni tar-riżultati tal-proġetti 

transnazzjonali, u l-ġestjoni tal-proprjetà intellettwali. 
 
4. Is-sejħa konġunta għandha tibqa' miftuħa għas-sottomissjoni tal-proposti mill-partijiet 
interessati għal perjodu ta' tmien ġimgħat mill-anqas, tul il-proċedura kollha b’żewġ stadji. 
 
5. Il-konsorzju għandu jiżgura li l-prinċipju tal-kunfidenzjalità jitħares tul il-proċeduri tal-
evalwazzjoni u tal-għażla għas-sejħa konġunta. 
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6. Kull benefiċjarju u, fejn applikabbli, kull parti terza msemmija fl-Artikolu 7 għandha tiżgura li 
l-għotjiet lill-entitajiet legali involuti fil-proġetti transnazzjonali: 

a) huma suġġetti għall-prinċipji tat-trasparenza u tat-trattament indaqs;  
b) mhumiex kumulattivi, jinvolvu kofinanzjament u mhumiex mogħtija b’mod 

retrospettiv;  
c) ma għandhomx l-għan jew l-effett li jipproduċu qligħ għall-entitajiet legali li jkunu 
involuti fil-proġetti transnazzjonali. 

 
7. Kull benefiċjarju u. fejn applikabbli, kull parti terza msemmija fl-Artikolu 7 għandha twettaq 
verifiki tal-ispejjeż eliġibbli skont ir-regoli tagħhom ta’ finanzjament li huma rilevanti u li huma 
mħallsa mill-entitajiet legali involuti fil-proġetti transnazzjonali qabel ma jkun hemm xi rimborż 
u għandhom iwettqu l-verifiki skont ir-regoli nazzjonali. Għandhom, għal kull perjodu ta’ 
rappurtar, iressqu lill-koordinatur dikjarazzjoni ffirmata li turi l-ammonti tal-għotjiet li tħallsu u 
l-ispejjeż eliġibbli li ġew rimborżati wara li jkun ivverifikat li dawn l-għotjiet kienu konformi 
mar-regoli rilevanti ta’ finanzjament tagħhom. Il-ftehim iffirmat mal-entitajiet legali involuti fil-
proġetti transnazzjonali u l-informazzjoni meħtieġa kollha u d-dokumenti dwar ir-regoli 
nazzjonali ta' finanzjament u dwar is-sistema ta' verifikazzjoni, inkluż il-verifiki rilevanti 
mwettqa mill-entitajiet legali involuti fil-proġetti transnazzjonali għandhom jinżammu wkoll 
għad-dispożizzjoni tal-koordinatur, tal-Kummissjoni (inkluż l-OLAF) u l-Qorti tal-Awdituri. 
 
8. Kull benefiċjarju għandu jieħu miżuri xierqa sabiex iħares il-fondi Komunitarji, b’mod 
partikolari sabiex jevitaw irregolaritajiet, frodi u kwalunkwe attività illegali oħra. Il-Kummissjoni 
tista’ tilob lill-benefiċjarji jwettqu verifiki dwar l-entitajiet legali involuti fil-proġetti 
transnazzjonali f’każ ta’ suspett ta’ frodi jew irregolarità. 
 
 
III.8 – Verifiki u kontrolli finanzjarji 
 
Kull benefiċjarju għandu jiżgura li d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11.3 c) japplikaw ukoll għall-
entitajiet legali involuti fil-proġetti transnazzjonali.  
Kull benefiċjarju għandu jiżgura li l-kundizzjonijiet applikabbli għalih fl-ambitu tal-paragrafi 1 
sa 5, 7 u 8 tal-Artikolu II.22 huma applikabbli wkoll, mutatis mutandis, għall-entitajiet legali fil-
proġetti transnazzjonali. 
 


