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FP7 - Ftehim tal-Għotja - Anness VI - Azzjoni ta' Koordinament u Appoġġ - Azzjonijiet tal-ERANET Plus

F'każ li hija parti 
terza, li għandha 

x'taqsam mal-
benefiċjarju

Rapport Finanzjarju fil-qosor- Azzjoni ta' Koordinament u Appoġġ -  Azzjonijiet tal-ERANET Plus - irid jimtela mill-koordinatur

Aġġustament 
(Iva/le)

Skema ta' finanzjament

In-nru tal-
proġett

In-nru tal-
benefiċjarju

Dimostrazzjoni
(B)

L-isem fil-qosor tal-
organizzazzjoni

ISEM sa:

Ġestjoni
(C) Oħrajn  (D)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il-kontribut mitlub ming ħand il-KE għall-perjodu tar-rappurtar (fil-munita EUR)

It-total 
(C)+(D)

IT-TOTAL

It-tip ta' attività

RTD          (A)



FP7 - Ftehim tal-Għotja - Anness VI - Azzjoni ta' Koordinament u Appoġġ - Azzjonijiet tal-ERANET Plus

In-nru tal-proġett Skema ta' 
finanzjament

L-akronimu tal-proġett
Il-perjodu minn jj/xx/ss Iva/Le

Sa jj/xx/ss

L-isem ġuridiku nn
L-isem fil-qosor tal-organizzazzjoni nn

%

1- Dikjarazzjoni tal-ispejjeż eliġibbli/somma sħiħa/rata fissa/skala tal-unità/finanzjament tal-lista konġunta tal-għażla ta' proġetti tranżnazzjonali 

It-tip ta' attività
RTD
(A)

Dimostrazzjoni
(B)

Ġestjoni 
(C)

Oħrajn
(D)

IT-TOTAL           
(C+D)

Spejjeż tal-persunal
Għoti tas-sottokuntratti
Spejjeż oħra diretti
Spejjeż indiretti
Somom sħaħ/rata fissa/skala tal-unità 
ddikjarati

Il-finanzjament totali tal-lista konġunta 
tal-għażla tal-proġetti tranżnazzjonali

It-total 
Il-kontribut massimu mill-KE

Il-kontribut mitlub mingħand il-KE

Iva/Le

Il-finanzjament li rċevejt minn qabel iġġenera xi imgħax skont l-Art. II.19? Iva/Le

4. Ċertifikat dwar il-metodoloġija
Iva/Le

Iva/Le

Isem l-awditur

5- Ċertifikat dwar il-prospetti finanzjarji

Iva/Le

Isem l-awditur

It-timbru tal-Benefiċjarju

Tiddikjara spejjeż medji tal-persunal skont l-Art. II.14.1?

Isem il-Persuna(i) awtorizzata(i) tiffirma/jiffirmaw dan il-Prospett Finanzjarju

6- Dikjarazzjoni tal-benefiċjarju fuq l-unur tiegħu

Aħna niddikjaraw fuq l-unur tagħna li:
- l-ispejjeż iddikjarati hawn fuq huma relatati direttament mar-riżorsi wżati sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-proġett u li dawn jaqgħu fi ħdan it-tifsira tal-ispejjeż 
eliġibbli speċifikati fl-Artikoli II.14 u II.15 tal-ftehim tal-għotja, u, fl-Anness III u l-Artikolu 7 (klawżoli speċjali) tal-ftehim tal-għotja, fejn rilevanti;

- l-irċevuti ddikjarati hawn fuq huma l-uniċi trasferimenti finanzjarji jew kontributi materjali, b'xejn, minn partijiet terzi u l-uniku dħul iġġenerat mill-proġett li 
jista' jitqies bħala rċevuti skont l-Art. II.17 tal-ftehim tal-għotja;

- l-imgħax iddikjarat hawn fuq huwa l-uniku imgħax li ġie mill-finanzjament minn qabel li jaqa' fi ħdan it-tifsira tal-Art. II.19 tal-ftehim tal-għotja;

-  hemm dokumentazzjoni kompluta ta' konferma li tiġġustifika l-informazzjoni ddikjarata hawnhekk. Din se titqiegħed għad-dispożizzjoni meta tintalab mill-
Kummissjoni u fil-każ ta' verifika mill-Kummissjoni u/jew mill-Qorti tal-Awdituri u/jew mir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom.

Spiża taċ-ċertifikat (fil-munita EUR)

Formola Ċ -  Il-Prospett Finanzjarju (irid jimtela minn kull benefiċjarju)

Azzjoni ta' Koordinament u Appoġġ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il-kodiċi tal-identità tal-parteċipant

nnnnnn

In-nru tal-benefiċjarju

Dan huwa aġġustament għall-prospett ta' qabel?

Hemm ċertifikat dwar il-prospetti finanzjarji mogħti minn awditur indipendenti mehmuż ma' dan il-prospett finanzjarju skont l-
Art.II.4.4?

Hemm ċertifikat dwar il-metodoloġija li jingħata minn awditur indipendenti u hu aċċettat mill-Kummissjoni skont l- Art. II.4.4?

Spiża taċ-ċertifikat (fil-munita EUR) jekk 
iċċarġjat fl-ambitu ta' dan il-proġett

Jekk iva, jekk jogħġbok semmi l-ammont (fil-munita EUR)

 % tal-finanzjament għall-attivitajiet fl-RTD (A) F' każ ta' rata fissa għall-ispejjeż indiretti, 
speċifika l- %

3- Dikjarazzjoni tal-imgħax li ġie mill-finanzjament ta' qabel (trid timtela mill-koordinatur biss )

2- Dikjarazzjoni tal-irċevuti
Irċevejt xi trasferimenti finanzjarji jew kontributi materjali, b'xejn minn partijiet terzi jew iġġenera xi dħul il-proġett li jista' jitqies 
bħala rċevuta skont l-Art. II.17 tal-ftehim tal-għotja?
Jekk iva, jekk jogħġbok semmi l-ammont (fil-munita EUR)



In-nru tal-Proġett Skema ta' 
finanzjament

L-akronimu tal-Proġett
Il-perjodu minn jj/xx/ss Iva/Le

Sa jj/xx/ss

L-isem ġuridiku tal-parti terza nn
L-isem fil-qosor tal-organizzazzjoni tal-parti terza nn

%

1- Dikjarazzjoni tal-ispejjeż eliġibbli/somma sħiħa/rata fissa/skala tal-unità/finanzjament tal-lista konġunta tal-għażla ta' proġetti tranżnazzjonali (fil-munita EUR)

It-tip ta' attivit à
RTD
(A)

Demonstration
(B)

Ġestjoni 
(C)

Oħrajn
(D)

IT-TOTAL            
(C+D)

Spejjeż tal-persunal
Għoti tas-sottokuntratti
Spejjeż oħra diretti
Spejjeż indiretti

Somom sħaħ/rata fissa/skala tal-unità dikjarata

Il-finanzjament totali tal-lista kon ġunta tal-
għażla tal-proġetti tranżnazzjonali

It-total 
Il-kontribut massimu mill-KE

Il-kontribut mitlub ming ħand il-KE

Iva/Le

Il-finanzjament li rċevejt minn qabel iġġenera xi imgħax skont l-Art. II.19? Iva/Le

4. Ċertifikat dwar il-metodoloġija
Iva/Le

Iva/Le

Isem l-awditur

5- Ċertifikat dwar il-prospetti finanzjarji

Iva/Le

Isem l-awditur

It-timbru tal-Parti Terza

6- Dikjarazzjoni tal-Parti Terza fuq l-unur tagħha

Aħna niddikjaraw fuq l-unur tagħna li:
- l-ispejjeż iddikjarati hawn fuq huma relatati direttament mar-riżorsi wżati sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-proġett u li dawn jaqgħu fi ħdan it-tifsira tal-ispejjeż eliġibbli speċifikati fl-
Artikoli II.14 u II.15  tal-ftehim tal-għotja, u, fl-Anness III u l-Artikolu 7 (klawżoli speċjali) tal-ftehim tal-għotja, fejn rilevanti;

- l-irċevuti ddikjarati hawn fuq huma l-uniċi trasferimenti finanzjarji jew kontributi materjali, b'xejn, minn partijiet terzi u l-uniku dħul iġġenerat mill-proġett li jista' jitqies bħala rċevuti 
skont l-Art. II.17 tal-ftehim tal-għotja;

- l-imgħax iddikjarat hawn fuq huwa l-uniku imgħax li ġie mill-finanzjament minn qabel li jaqa' fi ħdan it-tifsira tal-Art. II.19 tal-ftehim tal-għotja;

-  hemm dokumentazzjoni kompluta ta' konferma li tiġġustifika l-informazzjoni ddikjarata hawnhekk. Din se titqiegħed għad-dispożizzjoni meta tintalab mill-Kummissjoni u fil-każ ta' 
verifika mill-Kummissjoni u/jew mill-Qorti tal-Awdituri u/jew mir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom.

Spiża taċ-ċertifikat (fil-munita EUR)

Isem il-Persuna(i) awtorizzata(i) tiffirma/jiffirmaw dan il-Prospett Finanzjarju

 % tal-finanzjament għall-attivitajiet fl-RTD (A)

Tiddikjara spejjeż medji tal-persunal skont l-Art. II.14.1?

F' każ ta' rata fissa għall-ispejjeż indiretti, speċifika l- %

3- Dikjarazzjoni tal-imgħax li ġie mill-finanzjament ta' qabel (trid timtela mill-koordinatur biss)

2- Dikjarazzjoni tal-irċevuti
Irċevejt xi trasferimenti finanzjarji jew kontributi materjali, b'xejn minn partijiet terzi jew iġġenera xi dħul il-proġett li jista' jitqies bħala rċevuta skont l-Art. II.17 
tal-ftehim tal-għotja?
Jekk iva, jekk jogħġbok semmi l-ammont (fil-munita EUR)

Jekk iva, jekk jogħġbok semmi l-ammont (fil-munita EUR)

Hemm ċertifikat dwar il-prospetti finanzjarji mogħti minn awditur indipendenti mehmuż ma' dan il-prospett finanzjarju skont l-Art.II.4.4?

Hemm ċertifikat dwar il-metodoloġija li jingħata minn awditur indipendenti u hu aċċettat mill-Kummissjoni skont l- Art. II.4.4?
Spiża taċ-ċertifikat (fil-munita EUR) jekk iċċarġjat fl-

ambitu ta' dan il-proġett

FP7 - Ftehim tal-Għotja - Anness VI - Azzjoni ta' Koordinament u Appoġġ - Azzjonijiet tal-ERANET Plus

nnnnnn

Li taħdem għal u hi relatata mal-benefiċjarju bin-nru

Dan huwa aġġustament għall-prospett ta' qabel?  

Formola Ċ - Il-prospett Finanzjarju (irid jimtela minn Parti Terza) Applikabbli biss f'każ li tintuża l-klawżola speċjali nru 10  

Azzjoni ta' koordinament u appoġġ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il-kodiċi ta'l-identità tal-parti terza (PIC)
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