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Ftehim ta’ l-Għotja FP7 - 
ANNESS III – DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦAL 

ATTIVITAJIET TA’ AĊĊESS TRANŻNAZZJONALI 
 
 
III.1 : Definizzjonijiet 
Barra dawk fl-Artikolu II.1, id-definizzjonijiet li sussegwenti huma applikabbli: 

1. Fornitur ta’ l-aċċess: tfisser il-benefiċarju li huwa responsabbli mill-forniment ta’ l-aċċess għall-
infrastruttura/i jew stallazzjoni(jiet), kif speċifikat fl-Anness I. 

2. Infrastruttura: tfisser faċilità, riżorsa (jew ġabra kategorika tagħhom) flimkien ma' servizzi relatati, 
li huma użati fir-riċerka mill-komunità xjentifika.  

3. Stallazzjoni: tfisser parti minn infrastruttura li tista’ tkun użata independentement mill-
kumplament. 

4. Utent: tfisser riċerkatur fi ħdan grupp ta’ utenti, inkluż il-kap ta’ grupp ta’ utenti. 
5. Grupp ta’ utenti: tfisser tim tar-riċerka ta’ riċerkatur wieħed jew aktar mogħtija l-aċċess għall-
infiastruttura fl-ambitu tal-proġett. Kull grupp ta’ utenti jitmexxa minn kap ta’ grupp ta’ utenti.  
 
 

III.2 : Obbligi dwar prestazzjoni 
Il-fornitur ta’ l-aċċess għandu, barra mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja: 

(a) jipprovdi aċċess mingħajr ħlas lil gruppi ta’ utenti magħżula għall-infrastruttura jew l-
istallazzjoni(jiet) ġestiti minnu, inkluż l-appoġġ loġistiku, teknoloġiku u xjentifiku kollu kif ukoll 
taħriġ speċifiku, li jkun normalment provdut lir-riċerkaturi esterni li jużaw l-infrastruttura. 

(b) jirreklama kif xieraq, inkluż fuq sit web iddedikat għalhekk fuq l-Internet, l-aċċess ħieles skond 
dan il-ftehim ta’ l-għotja, b’mod li r-riċerkaturi li jkunu jixtiequ jkollohom aċċess għall-infrastruttura 
jistgħu jiġu mgħarrfa dwar il-possibiltajiet miftuħa għalihom; 

(c) jiżgura li l-utenti jikkonformaw mat-termini u kundizzjonijiet ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja; 

(d) iżomm dokumentazzjoni xierqa bħala provi u biex jiġġustifika l-ammont ta’ aċċess irrappurtat; din 
id-dokumentazzjoni għandha tinkludi rekords dwar l-ismijiet, iċ-ċittadinanza, u l-istitituzzjonijiet 
domiċili ta’ l-utenti, kif ukoll in-natura u l-kwantità ta’ aċċess ipprovdut lilhom. 

 

III.3 : L-eleġibbiltà u l-għażla tal-gruppi ta’ utenti 
1. Biex ikunu eliġibbli biex igawdu mill-aċċess għall-infrastruttura fl-ambitu tal-ftehim ta’ l-għotja, 
grupp ta’ utenti għandu jissodisfa ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin: 

a) il-kap tal-grupp ta’ utenti u l-maġġoranza ta’ l-utenti ikunu qed jaħdmu f'istituzzjoni mwaqqfa 
fi Stat Membru jew Stat Assoċjat; 

b) il-kap tal-grupp ta’ utenti u l-maġġoranza ta’ l-utenti ikunu qed jaħdmu f'pajjiż barra l-pajjiż(i) 
fejn l-entità(jiet) ġuridiku/ċi li joperaw l-infrastruttura tkun/ikunu mwaqqfa. 
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Meta l-infrastruttura tkun magħmula minn bosta stallazzjonijiet operati minn entitajiet ġuridiċi 
differenti, din il-kundizzjoni tkun applikabbli għal kull stallazzjoni. 
Din il-kundizzjoni m'għandhiex tapplika: 

- meta l-fornitur ta’ l-aċċess ikun Organizzazzjoni Internazzjonali jew il-JRC.  
- fil-każ ta’ aċċess mill-bogħod għal sett mifrux ta’ infrastrutturi jew 

stallazzjonijiet li joffru l-istess servizzi. 
 

2. Il-gruppi ta’ utenti biss li jkunu intitolati biex ixerrdu r-riżultati li jkunu ġġeneraw fl-ambitu tal-
proġett huma eliġibbli jgawdu mill-aċċess bla ħlas għall-infrastruttura fl-ambitu ta’ dan il-ftehim ta’ l-
għotja.  
3. Gruppi ta’ utenti li jitolbu aċċess ikunu meħtieġa mill-fornitur ta’ l-aċċess li jissottomettu bil-
miktub deskrizzjoni tax-xogħol li jkunu jixtiequ jwettqu u l-ismijiet, in-nazzjonalitajiet u l-
istituzzjonijiet domiċili ta’ l-utenti. 
4. Il-fornitur ta’ l-aċċess għandu jwaqqaf bord ta’ l-għażla, li jkun assistit mill-fornitur ta’ l-aċċess fl-
għażla tal-gruppi ta’ utenti. Dan il-bord ta’ l-għażla għandu jeżamina l-proposti kollha li jirċievi u 
jirrakkomanda lista mqassra tal-gruppi ta’ utenti li għandhom jibbenefikaw minn aċċess mingħajr ħlas 
fl-ambitu tal-ftehim ta’ l-għotja. B’hekk, japplika l-prinċipju tat-trasparenza, ġustizzja u imparzjalità. 

5. Il-bord ta’ l-għażla għandu jkun magħmul minn esperti internazzjonali fil-qasam, ta’ lanqas 
nofshom għandhom ikunu indipendenti mill-infrastruttura, sakemm ma jkunx speċifikat xort' oħra fl-
Anness I. 

6. Il-bord ta’ l-għażla għandu jibbaża l-għażla tiegħu fuq il-merti xjeftifiċi, u jqis li l-prijorità għandha 
tingħata lil gruppi ta’ utenti magħmula minn utenti li: 
- ma jkunux għadhom qatt użaw l-infrastruttura, u  

- jkunu jaħdmu f’pajjiżi fejn ma teżisti l-ebda infrastruttura tar-riċerka. 

Il-Kummissjoni tista’ titlob lill-fornitur ta’ l-aċċess biex isegwi prijoritajiet addizzjonali fl-għażla tal-
gruppi ta’ utenti fl-interess tal-Komunità.  Il-fornitur ta’ l-aċċess jista' jopponi din it-talba sakemm 
ikollu raġunijiet ġustifikati. 

7. Il-fornitur ta’ l-aċċess għandu jġib l-approvazzjoni tal-Kummissjoni għall-għażla tal-gruppi ta’ 
utenti li jeħtieġu aċċess itwal minn 3 xhur, sakemm tali aċċess itwal ma jkunx previst fl-Anness I. 

 

III.4 : Rapporti u riżultati 
Il-fornitur ta’ l-aċċess għandu jinkludi taqsima fir-rapporti perjodiċi dwar l-attività ta’ l-aċċess, fejn 
jindika l-membri tal-bord ta’ l-għażla kif ukoll l-ammont ta’ aċċess provdut lill-gruppi ta’ utenti, 
flimkien mad-deskrizzjoni ta’ xogħolhom, u l-ismijiet u l-istituzzjonijiet domiċili ta’ l-utenti. 
 

III.5 : Kunfidenzjalità 
Il-fornitur ta’ l-aċċess għandu jiżgura li l-utenti għandhom l-istess drittijiet u obbligi fir-rigward tal-
kunfidenzjalità kif imsemmi fl-Artikolu II.9 fir-rigward tal-fornitur ta' l-aċċess. 
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III.6 : Pubbliċità 
Il-fornitur ta’ l-aċċess għandu jiżgura li l-utenti għandhom l-istess drittijiet u obbligi fir-rigward tal-
pubbliċità kif imsemmi fl-Artikolu II.12 fir-rigward tal-fornitur ta' l-aċċess. 

Partikolarment, il-fornitur ta’ l-aċċess għandu, tul il-proġett, jieħu kull miżura xierqa biex jiżgura li, 
fil-pubblikazzjonijiet tagħhom, l-utenti jippubliċizzaw kif xieraq l-appoġġ li ngħatalhom mill-
Komunità Ewropea għall-aċċess li ġie ngħatalhom. 

Il-Kummissjoni hija awtorizzata li tippubblika, fi kwalunkwe xorta u fuq jew bi kwalunkwe mezz, 
inkluż l-Internet, il-lista ta’ l-utenti. 
 

III.7 : Drittijiet ta’ l-aċċess 
Il-fornitur ta’ l-aċċess għandhu jiżgura li l-utenti jgawdu, fuq bażi bla ħlas, drittijiet ta’ l-aċċess għar-
riżorsi tal-fornitur ta’ l-aċċess u r-riżultati, fejn ikun meħtieġ biex iwettqu xogħolhom fl-ambitu tal-
proġett.  
 

III.8 : Impenji inkompatibbli jew ta' tfixkil 
Il-fornitur ta’ l-aċċess  għandu jinforma, mill-aktar fis possibli, lill-utenti bi kwalunkwe restrizzjoni li 
tista’ sostanzjalment teffettwa l-għoti ta’ drittijiet ta’ l-aċċess. 

 

III.9 : Appoġġ finanzjarju Komunitarju għall-ispejjeż ta’ l-aċċess 
1. Il-fornitur ta’ l-aċċess jista’ jiddikjara l-ammont li jirriżulta mill-multiplikazzjoni ta' kemm 
tiswa unità bil-kwantità ta’ l-aċċess provdut.  

Stima ta' kemm tiswa unità għandha tiġi speċifikata fl-Anness I. Din l-istima ta' kemm tiswa unità 
għandha tintuża mill-fornitur ta’ l-aċċess meta jiddikjara l-ispejjeż ta’ l-aċċess fir-rendikonti 
finanzjarji. Din iċ-ċifra għandha tikkorrispondi mal-kalkolu ta’ l-ispejjeż għall-ħajja tal-proġett li 
jikkorrispondu għall-kwantità totali stmata ta’ aċċess li għandu jkun ipprovdut għall-istallazzjoni, 
diviżi bil-kwantità totali stmata għall-aċċess li għandu jkun ipprovdut għall-istallazzjoni.  
Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għandha tiġi aġġustata fir-rendikonti finanzjarji 
(Formola C) biex tikkorrispondi ma’ l-aħħar perjodu tar-rappurtaġġ, filwaqt li jitqies li ġej:  

- Kemm tiswa realment unità, ikkalkulata abbażi tal-kwantità totali ta’ l-aċċess 
attwalment ipprovdut u l-ispejjeż effettivi biex jingħata dan l-aċċess. Jekk l-unità 
tkun tiswa realment aktar minn kemm stmat,, iż-żieda fir-rigward ta' l-istima ta' 
kemm tiswa l-unità jista’ jiġi rrimborsat bil-kundizzjoni li l-kwantità minima ta’ 
aċċess li għandha tkun rimborsata fl-ambitu tal-ftehim ta’ l-għotja, prevista fl-
Anness I, tkun provduta.  

- Il-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja m’għandhiex taqbeż l-20% ta’ l-ispejjeż 
tal-forniment tal-kwantità totali ta’ l-aċċess għall-istallazzjoni tul il-proġett. 

Barra minn hekk, aġġustamenti jistgħu jsiru fit-tmiem ta' kwalunkwe perjodu tar-rappurtar li 
jirriżulta meta jiġi applikat kemm tiswa realment l-unità. 

Għall-kalkolu ta’ kemm tiswa unità, stmata jew reali: 
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- Il-kwantità totali ta’ aċċess għall-istallazzjoni għandha tinkludi kemm l-aċċess 
iffinanzjat u mhux finanzjat mill-Komunità fl-ambitu ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja. 

- L-ispejjeż tal-forniment ta’ l-aċċess għandhom jinkludu l-ispejjeż diretti kif ukoll 
spejjeż indiretti sa mhux aktar minn 7% ta’ l-ispejjeż diretti, tnaqqas kwalunkwe 
spejjeż ta’ sottokuntratti u l-ispejjeż tar-riżorsi mogħtija minn partijiet terzi li ma 
jintużawx fis-sede tal-benefiċarji. 

- L-ispejjeż diretti għandhom jeskludu l-kontribuzzjonijiet kollha ta' l-investiment 
kapitali ta' l-infrastruttura kif ukoll l-ispejjeż ta' l-ivvjaġġar u taż-żjara.  

- L-ispejjeż medji tal-persunal jistgħu jintużaw fil-kalkolu jekk dawn ikunu konsistenti 
mal-prinċipji tal-ġestjoni u l-prassi tal-kontabbiltà tal-fornitur ta' l-aċċess.  

- L-ispejjeż diretti jistgħu jinkludu l-ispiża għax-xogħol preparatorju. 

2. Kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja tista’ wkoll tkopri l-ispejjeż ta’ l-ivvjaġġar u taż-
żjara marbuta ma’ żjarat mill-utenti u ma’ laqgħat tal-bord ta’ l-għażla, fejn meħtieġ. 

3. Meta ċertifikat dwar ir-rendikonti finanzjarji jkun meħtieġ skond id-dispożizzjonijiet ta’ dan 
il-ftehim ta’ l-għotja, dan m’għandux jinkludi l-ispejjeż dikjarati abbażi tal-kost stmat ta’ unità; 
madankollu għandu jinkludi l-ispejjeż iddikjarati abbażi ta' kemm tiswa realment unità li għaliha 
ma jkunx ġie pprovdut ċertifikat qabel.   

 


