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Ftehim ta’ l-Għotja FP7 -   
ANNESS III – DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI B’RABTA MA’ 

“RIĊERKA GĦALL-SMEs” JEW “RIĊERKA GĦAL 
ASSOĊJAZZJONIJIET TA’ L-SMES” 

 
III.1 - Definizzjonijiet 
Barra d-definizzjonijiet fl-Artikolu II.1: 

Parteċipant SME: tfisser benefiċarju, imsemmi bħala tali fit-Taqsima 1 fl-Anness I u li 
jissodisfa d-definizzjoni ta’ SME kif speċifikat fl-Artikolu II.1.14. 

Assoċjazzjoni ta’ l-SMEs: tfisser benefiċarju, imsemmi bħala tali fit-Taqsima 1 fl-Anness I u 
li jissodisfa d-definizzjoni stabbilita fis-sejħa għall-proposti li fl-ambitu tagħha ntagħżel dan 
il-proġett. 

Membru: tfisser parti terza f'dan il-ftehim ta' l-għotja li hija membru ta' Assoċjazzjoni ta’ l-
SMEs jew ta’ wieħed mill-membri tagħha,u li tissodisfa d-definizzjoni ta’ SME kif speċifikat 
fl-Artikolu II.1.14. Barra fejn maqbul xort' oħra, kwalunkwe referenza għal Assoċjazzjoni ta’ 
l-SMEs tinkludi l-membri tagħha. 

Attur fl-RTD: tfisser benefiċarju, imsemmi bħala tali fit-Taqsima 1 fl-Anness I u li jissodisfa 
d-definizzjoni ta’ attur fl-RTD kif speċifikat fl-Artikolu 2 tar-Regoli għall-parteċipazzjoni. 

Benefiċarju ieħor: tfisser benefiċarju ieħor barra parteċipant SME jew Assoċjazzjoni ta’ l-
SMEs jew attur fl-RTD, imsemmi bħala tali fit-Taqsima 1 fl-Anness I. 

Tranżazzjoni: tfisser it-Taqsima 2 ta’ l-Anness I, tirrifletti t-termini tal-ftehim milħuq fi ħdan 
il-konsorzju dwar sjieda tar-riżorsi u d-dritt ta’ l-aċċess li għandu jiġi pprovdut lil kwalunkwe 
parteċipant SME jew Assoċjazzjoni ta’ l-SMEs u r-remunerazzjoni mħallsa biha lil attur fl-
RTD.  

 

III.2- It-Tranżazzjoni 
Bl-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 10, it-tranżazzjoni tipprevali fuq kwalunkwe dispożizzjoni fil-
Parti C ta’ l-Anness II. 
 
Kwalunkwe modifika fit-tranżazzjoni teħtieġ l-approvazzjoni tal-Kummissjoni permezz ta’ 
emenda skond l-Artikolu II.36. 

Il-konsorzju għandu jiżgura li t-tranżazzjoni jew ftehimiet kumplimentari konklużi minn jew 
bejn benefiċarji jħarsu r-Regoli għall-Parteċipazzjoni. 

 

III.3- Ftehim ta' konsorzju 

Ta’ lanqas xahrejn wara l-bidu tal-proġett, il-konsorzju se jipprovdi ftehim ta’ konsorzju li 
jikkumplimenta dan il-ftehim ta’ l-għotja u l-Annessi tiegħu b’rabta mad-drittijiet u l-obbligi 
bejn il-benefiċarji. 
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Il-ftehim ta’ konsorzju jew kwalunkwe ftehim ieħor konkluż mill-benefiċarji ma jistax la 
jeffetwa d-drittijiet u l-obbligi tal-Komunità kif stabbilit fil-ftehim ta’ l-għotja u l-Annessi 
tiegħu, u lanqas jeffettwa d-drittijiet u l-obbligi ta’ kull benefiċarju kif stabbilit bit-
tranżazzjoni. 

 

III.4 - Spejjeż eliġibbli u kontribuzzjoni finanzjarja massima Komunitarja  

1. Permezz ta’ deroga għall-Artikolu II.16, l-Atturi RTD jistgħu biss jinkludi l-ispejjeż 
eliġibbli għall-“attivitajiet ta’ ġestjoni” u “attivitajiet oħra”. Għal “attivitajiet ta’ 
riċerka" u “attivitajiet dimostrattivi” jintrabtu li fl-ambitu tal-proġett, għandhom 
jinkludu r-remunerazzjoni tal-parteċipanti SME jew l-Assoċjazzjonijiet ta’ l-SMEs 
skond it-tranżazzjoni. 

Parteċipanti SME jew l-Assoċjazzjonijiet ta’ l-SMEs jistgħu jinkludu bħala spejjeż 
eliġibbli taħt “attivitajiet ta’ riċerka" u “attivitajiet dimostrattivi,” skond il-każ, ir-
remunerazzjoni mħallsa ta’ l-atturi RTD skond it-tranżazzjoni.  

2. Soġġett għar-rati ta’ rimbors stabbiliti fl-Artikolu II.16, il-kontribuzzjoni 
finanzjarja se tkun limitata għall-valur li ma jaqbiżx il-110% tar-remunerazzjoni 
inklużi mill-atturi RTD għall-parteċipanti SME jew l-Assoċjazzjonijiet ta’ l-SMEs u 
mħallsa minnhom b’konformità ma’ l-Artikolu 120 tar-Regolamenti Finanzjarji. 

3. Kwalunkwe Assoċjazzjoni ta’ l-SME tista’ tinkludi l-ispejjeż tal-membri tagħha fit-
twettiq tal-proġett, skond id-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ l-għotja. Dawn l-ispejjeż 
m’għandhomx jitqiesu bħala riċevuti tal-proġett. 

a) Il-membri għandhom jidentifikaw l-ispejjeż tal-proġett mutatis mutandis skond id-
dispożizzjonijiet ta’ parti B ta’ l-Anness II tal-ftehim ta’ l-għotja. Kull membru 
għandu jinkludi l-ispejjeż eliġibbli tiegħu skond il-prinċipji stabbiliti fl-Artikoli II.14 u 
II.15. L-Assoċjazzjonijiet ta’ l-SMEs għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni:  

- rendikont finanzjarju individwali minn kull membru fil-format speċifikat fil-
Formola C. Dawn l-ispejjeż m’għandhomx jiġu inkluzi fil-Formola C ta’ l-
Assoċjazzjoni ta’ l-SMEs. 

- ċertifikati dwar ir-rendikonti finanzjarji u/jew dwar il-metodoloġija minn kull 
membru skond id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dan il-ftehim ta’ l-għotja, 

- rapport finanzjarju fil-qosor li jikkonsolida l-ammont ta’ l-ispejjeż eliġibbli tal-
membri u ta’ l-Assoċjazzjoni ta’ l-SMEs, kif stipulat fir-rendikonti finanzjarji 
individwali, għandu jinehmeż mal-Formola C ta’ l-Assoċjazzjoni ta’ l-SMEs.   

Meta jiġu sottomessi r-rapporti msemmija fl-Artikoli II.4, il-konsorzju għandu 
jidentifika x-xogħol imwettaq u r-riżorsi użati minn kull membru b’rabta ma' l-
Assoċjazzjoni korrispondenti ta' l-SMEs. 

b) L-eliġibbiltà ta’ l-ispejjeż ta’ membru inklużi mill-Assoċjazzjoni ta' l-SMEs hija 
soġġetta għall-kontrolli u l-verifiki tal-membri, skond l-Artikolu II.22 u 23. 
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c) L-Assoċjazzjoni ta’ l-SMEs għandha tkun unikament responsabbli, lejn il-Komunità u 
l-benefiċarji l-oħra, għall-membri marbuta magħha. L-Assoċjazzjoni ta’ l-SMEs 
għandha tiżgura li l-membri jħarsu mad-dispożizzjonijiet tal-ftehim ta’ l-għotja. 

 

III. 5 - Garanzija għall-atturi fl-RTD 
Meta parteċipant SME jew Assoċjazzjoni ta’ l-SMEs fl-impossibitlà legali li tħallas ir-
rimunerazzjoni stabbilita fit-tranżazzjoni lil wieħed jew aktar atturi RTD, il-Kummissjoni 
tista’ tawtorizza l-imsemmija atturi RTD biex jitolbu mill-Komunità l-ispejjeż eliġibbli 
b’rabta ma’ l-“attivitajiet ta’ riċerka” u “l-attivitajiet dimostrattivi” meqjusa li għandhom 
jiġu rimunerati mill-imsemmi parteċipant SME jew l-Assoċjazzjoni ta’ l-SMEs. 

Dawn l-ispejjeż għandhom jiġu rimbursati skond l-Artikolu II.16 soġġett għall-Artikolu II.4.2. 

 

III. 6 – Drittijiet tal-parteċipanti SME jew l-Assoċjazzjonijiet ta’ l-SMEs 
Kwalunkwe deċiżjoni tal-konsorzju għandha ssir bil-qbil ta’ lanqas tal-maġġoranza tal-
parteċipanti SME jew ta’ l-Assoċjazzjonijiet ta’ l-SMEs eskluż il-membri tagħhom. 

Meta ma jkunx jista' jintlaħaq qbil, il-koordinatur għandu minnufih jinforma lill-
Kummissjoni. Rikors għall-Artikolu II.8 u/jew II.36 u/jew II.38 jista’ jiġi applikat fejn xieraq. 


