
H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta' Għotja: H2020 ERC ta' Valur Baxx — Mono: Settembru 2014 
 

1 
 

MT 
 

ANNESS XII  
 
 

H20201 MUDELL TA' FTEHIM TA' GĦOTJA GĦAL GĦOTJIET TAL-ERC TA' 
VALUR BAXX 2 (ERC TA' VALUR BAXX — MONO) 

 
 It-tabella stabbilita hawn taħt fiha l-istruzzjonijiet għat-tfassil tal-Mudell ta' Ftehim ta' Għotja 

Speċifiku ('MGA Speċifiku'). 
 
 

Rimarki ġenerali: 
 
 

 

• Ibbażat fuq l-MGA Ġenerali Mono-Benefiċjarju 
• [Aġenzija][Kummissjoni] trid tinbidel b'‘Aġenzija’  
• Iridu jingħażlu opzjonijiet għal għotjiet ta' valur baxx (taħt 60 000) 
• L-opzjonijiet għal partijiet terzi konnessi jridu jitneħħew 
• Ir-referenzi/l-opzjonijiet għal Euratom iridu jitneħħew 
• L-għotjiet tal-ERC ta' Valur Baxx se jkollhom l-Annessi 2 u 4 differenti 
• Il-werrej irid jiġi adattat 
• Il-kontroreferenzi fin-noti tal-qiegħ tal-paġna jridu jiġu adattati 

 
Partijiet Opzjonijiet tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 

 
l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA) (‘l-
Aġenzija’), taħt is-setgħa delegata mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-
Kummissjoni’),3 
 

Annessi Opzjonijiet tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
Anness 1       Deskrizzjoni tal-azzjoni  
 
Anness 2     Baġit stmat għall-azzjoni  
 
Anness 3    Mhux applikabbli 
 
Anness 4 Mudell għad-dikjarazzjoni finanzjarja 
 
Anness 5 Mhux applikabbli  
 
Anness 6 Mhux applikabbli 
 

KAPITOLU 2 
 
ARTIKOLU 4 — 
BAĠIT STMAT U 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 4 — BAĠIT STMAT U TRASFERIMENTI TAL-BAĠIT 
 

                                                 
1  Ir-Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li 

jistabbilixxi Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020) (‘Ir-
Regolament tal-Programm Qafas H2020 Nru 1291/2013’) (ĠU L 347, 20.12.2013 p.104). 

2  L-għotjiet tal-ERC ta' Valur Baxx jiffinanzjaw inizjattivi, azzjonijiet jew studji li jistgħu itejbu l-impatt dirett 
jew indirett fuq ir-riċerka jew riċerkaturi ffinanzjati permezz tal-ERC. 

3  Il-kitba fil-korsiv turi l-opzjonijiet tal-Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja li japplikaw għal dan il-Ftehim. 
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TRASFERIMENTI 
TAL-BAĠIT 

4.1 Baġit stmat 
 
Il-'baġit stmat' għall-azzjoni huwa stabbilit fl-Anness 2. 
 
Fih il-kategorija tal-baġit, l-ispejjeż eliġibbli stmati u l-forma tal-ispejjeż 
(ara l-Artikoli 5 u 6). 
 
4.2  Trasferimenti tal-baġit  
 
Mhux applikabbli 

KAPITOLU 3 
 
ARTIKOLU 5 — 
AMMONT TAL-
GĦOTJA, FORMA 
TAL-GĦOTJA, 
RATA TA' 
RIMBORŻ U 
FOROM TA' 
SPEJJEŻ 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' VALUR BAXX mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 5 — AMMONT TAL-GĦOTJA, FORMA TAL-
GĦOTJA, RATA TA' RIMBORŻ U FOROM TA' SPEJJEŻ 
 
5.1 Ammont massimu tal-għotja  
 
L-‘ammont massimu tal-għotja’ huwa EUR [daħħal ammont (daħħal 
ammont fi kliem)]. 
 
Artikolu 5.2 Forma tal-għotja, rata ta' rimborż u forom ta' spejjeż 
 
L-għotja tirrimborża 100% tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni (ara l-Artikolu 
6) (‘rimborż tal-għotja tal-ispejjeż eliġibbli’) (ara l-Anness 2).  
 
L-ispejjeż eliġibbli stmati tal-azzjoni huma EUR [daħħal ammont (daħħal 
ammont fi kliem)].   
 
L-ispejjeż eliġibbli diretti u indiretti għall-azzjoni (ara l-Artikolu 6) 
jridu jiġu dikjarati bħala somma f'daqqa stipulata fl-Anness 2 (jiġifieri fil-
forma ta' 'spejjeż ta' somma f'daqqa'). 
 
5.3  Ammont finali tal-għotja — Kalkolu 
 
L-ammont finali tal-għotja jiddependi fuq l-implimentazzjoni korretta tal-
azzjoni skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Ftehim.  
 
Dan l-ammont huwa kkalkulat mill-Aġenzija — meta jsir il-pagament tal-
bilanċ (ara l-Artikolu 21) — fl-istadji li ġejjin:  
 

Stadju 1 — Applikazzjoni tar-rata ta’ rimborż  
 

Stadju 2 — Tnaqqis minħabba ksur tal-obbligi 
 
5.3.1 Stadju 1 — Applikazzjoni tar-rati ta’ rimborż għall-ispejjeż 
eliġibbli 
 
Ir-rata ta’ rimborż (ara l-Artikolu 5.2) hija applikata għall-ispejjeż eliġibbli 
(spejjeż ta' somma f’daqqa; ara l-Artikolu 6) dikjarati mill-benefiċjarju u 
approvati mill-Aġenzija (ara l-Artikolu 21). 
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5.3.2 Stadju 2 — Tnaqqis minħabba ksur ta’ obbligi apparti 
implimentazzjoni skorretta — Ammont massimu tal-għotja imnaqqas 
— Kalkolu 
 
Jekk l-għotja titnaqqas (ara l-Artikolu 43), l-Aġenzija se tikkalkula l-
ammont massimu tal-għotja imnaqqas billi tnaqqas l-ammont tat-tnaqqis 
(ikkalkulat b’mod proporzjonali mal-gravità tal-ksur tal-obbligi skont l-
Artikolu 43.2) mill-ammont massimu tal-għotja stipulat fl-Artikolu 5.1. 

 
F'dan il-każ, l-ammont finali tal-għotja se jkun l-inqas wieħed mit-tnejn li 
ġejjin:  
 

- l-ammont miksub fl-Istadju 1 jew  
 

- l-ammont miksub fl-Istadju 2. 
 

5.4 Ammont finali tal-għotja rivedut — Kalkolu 
 
Jekk — wara l-pagament tal-bilanċ (b’mod partikolari, wara l-kontrolli, ir-
reviżjonijiet, l-awditjar jew l-investigazzjonijiet; ara l-Artikolu 22) — l-
Aġenzija tiċħad l-ispejjeż (ara l-Artikolu 42) jew tnaqqas l-għotja (ara l-
Artikolu 43), se tikkalkula l-‘ammont finali tal-għotja rivedut’.  
  
Dan l-ammont jiġi kkalkulat mill-Aġenzija abbażi tas-sejbiet, kif ġej:  
 

- fil-każ ta' ċaħda tal-ispejjeż: billi tapplika r-rata ta’ rimborż għall-
ispejjeż eliġibbli riveduti approvati mill-Aġenzija; 

 
- fil-każ ta' tnaqqis tal-għotja: b’mod proporzjonali mal-gravità tal-

ksur tal-obbligi tiegħu (ara l-Artikolu 43.2).  
 
Fil-każ ta’ ċaħda tal-ispejjeż u tnaqqis tal-għotja, l-ammont finali 
rivedut tal-għotja se jkun l-anqas wieħed miż-żewġ ammonti ta’ hawn fuq.  
 

ARTIKOLU 6 — 
SPEJJEŻ 
ELIĠIBBLI U 
INELIĠIBBLI 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' VALUR BAXX mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 6 — SPEJJEŻ ELIĠIBBLI U INELIĠIBBLI 
 
6.1 Spejjeż eliġibbli 
 
Spejjeż għall-kategorija tal-baġit: 
 

A. Spejjeż diretti u indiretti tal-azzjoni 
 
huma eliġibbli ('spejjeż eliġibbli'), jekk jikkorrispondu għas-somma 
f’daqqa stabbilita fl-Anness 2 u l-kompiti jew il-partijiet korrispondenti tal-
azzjoni jkunu ġew implimentati b'mod korrett skont l-Anness 1. 
 
6.2 Spejjeż ineliġibbli  
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'Spejjeż ineliġibbli’ huma: 
 

(a) spejjeż li ma jikkonformawx mal-kundizzjonijiet stabbiliti hawn fuq 
(ara l-Artikolu 6.1) u 
 

(b) spejjeż iddikjarati taħt għotja oħra tal-UE jew ta' Euratom (inkluż l-
għotjiet mogħtija minn Stat Membru u ffinanzjati mill-baġit tal-UE 
jew ta' Euratom u l-għotjiet mogħtija minn korpi għajr l-Aġenzija 
sabiex jiġi implimentat il-baġit tal-UE jew ta' Euratom; b’mod 
partikolari, l-ispejjeż indiretti jekk il-benefiċjarju jkun diġà qiegħed 
jirċievi għotja operattiva ffinanzjata mill-baġit tal-UE jew ta' 
Euratom fl-istess perjodu. 
 

[(c) OPZJONI għal kategoriji tal-ispiża espliċitament esklużi fil-
programm ta' ħidma: [daħħal isem tal-kategorija tal-ispiża 
eskluża]].  

 
6.3 Konsegwenzi tad-dikjarazzjoni ta’ spejjeż ineliġibbli 
 
L-ispejjeż iddikjarati li jkunu ineliġibbli se jiġu miċħudin (ara l-Artikolu 
42).  
 
Dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn 
deskritti fil-Kapitolu 6.  
 

KAPITOLU 4 
 
ARTIKOLU 7 — 
OBBLIGU 
ĠENERALI TA’ 
IMPLIMENTAZZ
JONI KORRETTA 
TAL-AZZJONI 
 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 7 — OBBLIGU ĠENERALI TA’ 

IMPLIMENTAZZJONI KORRETTA TAL-
AZZJONI 

 
7.1  Obbligu ġenerali ta’ implimentazzjoni korretta tal-azzjoni 
 
Il-benefiċjarju jrid jimplimenta l-azzjoni kif deskritt fl-Anness 1 u 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim u l-obbligi legali kollha 
skont il-liġi tal-UE, internazzjonali u nazzjonali applikabbli.  
 
7.2 Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità  
 
Jekk il-benefiċjarju jimplimenta l-azzjoni (jew parti minnha) b'mod 
skorrett, l-ispejjeż korrispondenti se jkunu ineliġibbli (ara l-Artikolu 6) u se 
jiġu miċħuda (ara l-Artikolu 42). 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe obbligu ieħor, l-għotja tista’ 
titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  
 
Dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn 
deskritti fil-Kapitolu 6.  
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ARTIKOLU 8 — 
RIŻORSI GĦALL-
IMPLIMENTAZZ
JONI TAL-
AZZJONI — 
PARTIJIET 
TERZI INVOLUTI 
FL-AZZJONI 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 8 — RIŻORSI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-
AZZJONI — PARTIJIET TERZI INVOLUTI FL-AZZJONI 
 
Il-benefiċjarju jrid ikollu r-riżorsi xierqa biex jimplimenta l-azzjoni.  
 
Jekk ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, il-benefiċjarju jista':  
 

- jixtri oġġetti, xogħlijiet u servizzi (ara l-Artikolu 10) u  
 

- jitlob lis-sottokuntratturi sabiex jimplimentaw il-kompiti tal-azzjoni 
deskritti fl-Anness 1 (ara l-Artikolu 13). 

 
F’dawn il-każijiet, il-benefiċjarju iżomm r-responsabbiltà unika lejn l-
Aġenzija għall-implimentazzjoni tal-azzjoni. 
 

ARTIKOLU 10 — 
XIRI TA’ 
OĠĠETTI, 
XOGĦLIJIET 
JEW SERVIZZI 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' VALUR BAXX mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 10 — XIRI TA’ OĠĠETTI, XOGĦLIJIET JEW 
SERVIZZI 
 
10.1  Regoli għax-xiri ta’ oġġetti, xogħlijiet jew servizzi 
 
Jekk ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, il-benefiċjarju jista' 
jixtri oġġetti, xogħlijiet jew servizzi.  
 
Il-benefiċjarju jrid jagħmel tali xirjiet filwaqt li jiżgura l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża jew, jekk ikun xieraq, l-orħos prezz. Billi 
jagħmel dan, irid jevita kwalunkwe kunflitt ta' interessi (ara l-Artikolu 35).  
 
Il-benefiċjarju jrid jiżgura li l-Aġenzija, il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri (ECA) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont l-Artikoli 22 u 23 ukoll fir-rigward 
tal-kuntratturi tiegħu. 
 
10.2  Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan 
l-Artikolu, l-għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43). 
 
Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-
oħrajn deskritti fil-Kapitolu 6. 
 

ARTIKOLU 11 — 
UŻU TA’ 
KONTRIBUZZJO
NIJIET IN 
NATURA 
FORNUTI MINN 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 11 — UŻU TA’ KONTRIBUZZJONIJIET IN NATURA 
FORNUTI MINN PARTIJIET TERZI MA' PAGAMENT 
 
Mhux applikabbli 
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PARTIJIET 
TERZI MA' 
PAGAMENT 

 

ARTIKOLU 12 — 
UŻU TA’ 
KONTRIBUZZJO
NIJIET IN 
NATURA 
FORNUTI MINN 
PARTIJIET 
TERZI 
MINGĦAJR 
PAGAMENT 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 12 — UŻU TA’ KONTRIBUZZJONIJIET IN NATURA 
FORNUTI MINN PARTIJIET TERZI MINGĦAJR PAGAMENT 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 13 — 
IMPLIMENTAZZ
JONI TAL-
KOMPITI TAL-
AZZJONI MIS-
SOTTOKUNTRAT
TURI 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' VALUR BAXX mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 13 — IMPLIMENTAZZJONI TAL-KOMPITI TAL-
AZZJONI MIS-SOTTOKUNTRATTURI 
 
13.1 Regoli għas-sottokuntrattar ta’ kompiti tal-azzjoni 
 
Jekk ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, il-benefiċjarju jista' 
jagħti sottokuntratti li jkopru l-implimentazzjoni ta’ ċerti kompiti tal-
azzjoni deskritti fl-Anness 1. 
 
Il-benefiċjarju jrid jagħti s-sottokuntratti billi jiżgura l-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża jew, jekk ikun xieraq, l-orħos prezz. Billi 
jagħmel dan, irid jevita kwalunkwe kunflitt ta' interessi (ara l-Artikolu 35).  
 
Il-benefiċjarju jrid jiżgura li l-Aġenzija, il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri (ECA) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jistgħu 
jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom skont l-Artikoli 22 u 23 ukoll fir-rigward 
tas-sottokuntratturi tiegħu. 
 
Il-benefiċjarju jrid jiżgura li l-obbligi tiegħu skont l-Artikoli 35, 36, 38 u 
46 japplikaw ukoll għas-sottokuntratturi. 
 
13.2  Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan 
l-Artikolu, l-għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  
 
Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-
oħrajn deskritti fil-Kapitolu 6. 
 

ARTIKOLU 14 — 
IMPLIMENTAZZ
JONI TAL-
KOMPITI TAL-
AZZJONI MINN 
PARTIJIET 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 14 — IMPLIMENTAZZJONI TAL-KOMPITI TAL-
AZZJONI MINN PARTIJIET TERZI KONNESSI 
 
Mhux applikabbli 
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TERZI KONNESSI  
ARTIKOLU 15 — 
APPOĠĠ 
FINANZJARJU 
LIL PARTIJIET 
TERZI  

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 15 — APPOĠĠ FINANZJARJU LIL PARTIJIET 
TERZI 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 16 — 
FORNIMENT TA’ 
AĊĊESS 
TRANSNAZZJON
ALI JEW 
VIRTWALI 
GĦALL-
INFRASTRUTTU
RA TAR-
RIĊERKA  

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 16 — FORNIMENT TA’ AĊĊESS 
TRANSNAZZJONALI JEW VIRTWALI GĦALL-
INFRASTRUTTURA TAR-RIĊERKA  
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 17 — 
OBBLIGU 
ĠENERALI TA’ 
FORNIMENT TA' 
INFORMAZZJON
I 

17.1 Obbligu ġenerali ta’ forniment ta' informazzjoni meta tintalab  
 
Il-benefiċjarju jrid jipprovdi — matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew 
wara — kwalunkwe informazzjoni mitluba sabiex tiġi verifikata l-
implimentazzjoni korretta tal-azzjoni u l-konformità mal-obbligi skont il-
Ftehim. 

ARTIKOLU 18  
ŻAMMA TA' 
REKORDS — 
DOKUMENTAZZ
JONI TA' 
APPOĠĠ 
 
 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 18 — ŻAMMA TA' REKORDS — 
DOKUMENTAZZJONI TA' APPOĠĠ 
 
18.1 Obbligu ta' żamma ta' rekords u dokumentazzjoni oħra ta' 

appoġġ sabiex jappoġġaw l-ispejjeż dikjarati 
 
Il-benefiċjarju jrid — għal perjodu ta' tliet snin wara l-pagament tal-bilanċ 
— iżomm rekords adegwati u dokumentazzjoni oħra ta' appoġġ biex jagħti 
prova li l-kompiti korrispondenti jew l-parti tal-azzjoni kif deskritt fl-
Anness 1 ġew implimentati b'mod korrett. Il-benefiċjarju mhux meħtieġ 
jidentifika l-ispejjeż eliġibbli reali koperti jew jipprovdi dokumentazzjoni 
ta’ appoġġ (bħal dikjarazzjonijiet tal-kontabbiltà) sabiex jagħti prova tal-
ammont dikjarat bħala somma f’daqqa. 
 
Irid jagħmilhom disponibbli meta jintalbu (ara l-Artikolu 17) jew fil-
kuntest ta’ kontrolli, reviżjonijiet, awditjar jew investigazzjonijiet (ara l-
Artikolu 22).  
 
Jekk ikunu għaddejjin kontrolli, reviżjonijiet, awditjar, investigazzjonijiet, 
litigazzjoni jew xi segwitu ieħor ta’ domandi skont Ftehim (inkluż l-
estensjoni ta’ sejbiet; ara l-Artikolu 22), il-benefiċjarju irid iżomm ir-
rekords u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ sat-tmiem ta’ dawn il-
proċeduri. 
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Il-benefiċjarju irid iżomm id-dokumenti oriġinali. Id-dokumenti diġitali u 
diġitalizzati jitqiesu bħala oriġinali jekk ikunu awtorizzati mil-liġi 
nazzjonali applikabbli. L-Aġenzija tista’ taċċetta dokumenti mhux oriġinali 
jekk tqies li joffru livell komparabbli ta’ assigurazzjoni. 
 
18.2 Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan 
l-Artikolu, spejjeż sostanzjati b'mod mhux suffiċjenti se jkunu ineliġibbli 
(ara l-Artikolu 6 SGA) u se jiġu miċħuda (ara l-Artikolu 42).  
 
Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-
oħrajn deskritti fil-Kapitolu 6. 
 

ARTIKOLU 20 — 
RAPPORTAR — 
DOMANDI GĦAL 
PAGAMENT 
 
 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' VALUR BAXX mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 20 — RAPPORTAR — DOMANDI GĦAL PAGAMENT 
 
20.1 Obbligu ta’ sottomissjoni tar-rapport  
 
Il-benefiċjarju jrid jissottometti lill-Aġenzija (ara l-Artikolu 52) ir-rapport 
finali stabbilit f'dan l-Artikolu. Ir-rapport finanzjarju jinkludi d-domanda 
għal pagament.  
 
Ir-rapport irid jitfassal permezz tal-użu tal-formoli u l-mudelli fornuti fis-
sistema tal-iskambju elettroniku (ara l-Artikolu 52).  
 
20.2 Perjodu ta' rapportar 
 
L-azzjoni għandha perjodu ta' rapportar wieħed: 
 
 - RP1: minn xahar 1 sa xahar [X] 
 
20.3 Rapporti perjodiċi  — Domandi għal pagamenti interim 
 
Mhux applikabbli 
 
20.4 Rapport finali — Domanda għall-pagament tal-bilanċ 
 
Il-benefiċjarju jrid jissottometti lill-Aġenzija (ara l-Artikolu 52) — fi 
żmien 60 jum wara t-tmiem tal-perjodu ta' rapportar — rapport finali, li 
jinkludi d-domanda għal pagament tal-bilanċ. 
 
Ir-rapport finali jrid jinkludi dan li ġej: 

 
(a) ‘rapport tekniku finali’ li fih sommarju b': 

 
(i) ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati; 

 
(ii) il-konklużjonijiet dwar l-azzjoni; 
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(b) 'rapport finanzjarju finali' li fih 'dikjarazzjoni finanzjarja' (ara 

l-Anness 4), li tinkludi d-domanda għal pagament tal-bilanċ.  
 

Id-dikjarazzjoni finanzjarja trid tagħti dettalji tal-ispejjeż eliġibbli 
(spejjeż ta' somma f'daqqa; ara l-Artikolu 6 u l-Anness 2). 
 
Ammonti li mhumiex dikjarati fid-dikjarazzjoni finanzjarja 
mhumiex se jitqiesu mill-Aġenzija. 
. 
 
Il-benefiċjarju jrid jiċċertifika li: 
 

- l-informazzjoni fornuta hija kompluta, affidabbli u vera; 
 

- l-ispejjeż dikjarati huma eliġibbli (jiġifieri li l-azzjoni ġiet 
implimentata b'mod korrett; ara l-Artikolu 6); 
 

- l-ispejjeż (jiġifieri l-implimentazzjoni korretta tal-azzjoni) 
jistgħu jiġu sostanzjati minn rekords u dokumentazzjoni ta’ 
appoġġ adegwati (ara l-Artikolu 18) li se jiġu ppreżentati 
fuq domanda (ara l-Artikolu 17) jew fil-kuntest ta’ kontrolli, 
reviżjonijiet, awditjar u investigazzjonijiet (ara l-Artikolu 
22). 

 
20.5 Informazzjoni dwar l-infiq kumulattiv imġarrab 
 
Mhux applikabbli 
 
20.6 Munita tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji  
 
Id-dikjarazzjoni finanzjarja trid tiġi abbozzata f'euro.  
 
20.7 Lingwa tar-rapport 
 
Ir-rapport (ir-rapport tekniku u finanzjarju finali, inkluż id-dikjarazzjoni 
finanzjarja) jrid jiġi sottomess fil-lingwa tal-Ftehim. 
 
20.8 Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità — Sospensjoni tal-

iskadenza għall-pagament — Terminazzjoni 
 
Jekk ir-rapport sottomess ma jikkonformax ma’ dan l-Artikolu, l-Aġenzija 
tista’ tissospendi l-iskadenza tal-pagament (ara l-Artikolu 47) u tapplika 
kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-Kapitolu 6. 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser l-obbligu tiegħu li jissottometti r-rapport u jekk 
dan jonqos milli jikkonforma ma’ dan l-obbligu fi żmien 30 jum wara li 
jintbagħat tfakkira bil-miktub mill-Aġenzija, il-Ftehim jista’ jiġi terminat 
(ara l-Artikolu 50). 
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ARTIKOLU 21 — 
PAGAMENTI U 
ARRANĠAMENTI 
TAL-PAGAMENT 
 
Artikolu 21.1 
Pagamenti li jridu 
jsiru  
 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
21.1 Pagamenti li jridu jsiru  
 
Il-pagamenti li ġejjin se jsiru lill-benefiċjarju: 
  

- pagament ta’ prefinanzjament wieħed; 
 

- pagament tal-bilanċ wieħed, abbażi tad-domanda għal pagament 
tal-bilanċ (ara l-Artikolu 20). 

 
Artikolu 21.2 
Pagament ta’ 
prefinanzjament — 
Ammont — 
Ammont miżmum 
għall-Fond ta’ 
Garanzija 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
21.2 Pagament ta’ prefinanzjament — Ammont — Ammont miżmum 
għall-Fond ta’ Garanzija 
 
[OPZJONI prestabbilita: L-għan tal-prefinanzjament huwa li jipprovdi 
lill-benefiċjarju bi float. 
  
Din tibqa’ l-proprjetà tal-UE sakemm jitħallas il-bilanċ. 
 
L-ammont tal-pagament ta’ prefinanzjament se jkun ta' EUR [daħħal 
ammont (daħħal ammont fi kliem)].  
   
L-Aġenzija — ħlief jekk japplika l-Artikolu 48 — se tagħmel il-pagament 
ta’ prefinanzjament lill-benefiċjarju fi żmien 30 jum mid-data tad-dħul fis-
seħħ tal-Ftehim (ara l-Artikolu 58) jew minn 10 ijiem qabel id-data tal-
bidu tal-azzjoni (ara l-Artikolu 3), skont liema hija l-aħħar.  
  
Ammont ta’ EUR [daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)], li 
jikkorrispondi għal 5% tal-ammont massimu tal-għotja (ara l-Artikolu 
5.1), jinżamm mill-Aġenzija mill-pagament ta’ prefinanzjament u jiġi 
trasferit fil-‘Fond ta’ Garanzija’.] 
 
OPZJONI jekk il-JRC huwa l-benefiċjarju: L-Aġenzija se tagħmel 
pagament ta' prefinanzjament ta' EUR [daħħal ammont inkluż il-5% li 
għandhom jitħallsu lill-Fond ta' Garanzija (daħħal ammont fi kliem)], fi 
żmien 30 jum mis-sottomissjoni ta' nota ta' debitu mill-JRC wara l-firma 
tal-‘Ftehim’.  

 
Il-JRC jaqbel li l-ammont ta' EUR [daħħal ammont: 5% tal-ammont tal-
għotja intenzjonat għall-JRC (daħħal ammont fi kliem)], li jikkorrispondi 
għall-kontribuzzjoni tiegħu lill-Fond ta' Garanzija (ara l-Artikolu 21.2), 
huwa trasferit f'ismu mill-Aġenzija lill-Fond ta' Garanzija.] 
 

Artikolu 21.3
 Pagamenti 
interim — Ammont 
— Kalkolu 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
21.3 Pagamenti interim — Ammont — Kalkolu 
 
Mhux applikabbli 
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21.4 Pagament 

tal-bilanċ — 
Ammont — 
Kalkolu — 
Rilaxx tal-
ammont 
miżmum 
għall-Fond 
ta’ 
Garanzija 

 

21.4 Pagament tal-bilanċ — Ammont — Kalkolu — Rilaxx tal-
ammont miżmum għall-Fond ta’ Garanzija 

 
Il-pagament tal-bilanċ jirrimborża l-parti li tifdal tal-ispejjeż eliġibbli 
mġarrba mill-benefiċjarju għall-implimentazzjoni tal-azzjoni.  
 
Jekk l-ammont totali tal-pagamenti li saru qabel huwa akbar mill-ammont 
finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.3), il-pagament tal-bilanċ ikun fil-forma 
ta’ rkupru (ara l-Artikolu 44).  
 
Jekk l-ammont totali tal-pagamenti li saru qabel huwa aktar baxx mill-
ammont finali tal-għotja, l-Aġenzija se tħallas il-bilanċ fi żmien 90 jum 
minn meta tirċievi r-rapport finali (ara l-Artikolu 20.4), ħlief jekk 
japplikaw l-Artikoli 47 jew 48. 
 
Il-pagament huwa soġġett għall-approvazzjoni tar-rapport finali. L-
approvazzjoni tiegħu ma timplikax rikonoxximent tal-konformità, l-
awtentiċità, il-kompletezza jew il-korrettezza tal-kontenut tiegħu. 
 
L-ammont dovut bħala l-bilanċ huwa kkalkulat mill-Aġenzija billi 
jitnaqqas l-ammont totali ta’ prefinanzjament li jkun sar diġà, mill-ammont 
finali tal-għotja determinat skont l-Artikolu 5.3: 
 

{ammont finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.3) 
 

nieqes 
 

il-prefinanzjament li sar}. 
 
Mal-pagament tal-bilanċ, l-ammont miżmum għall-Fond ta’ Garanzija (ara 
hawn fuq) se jiġi rilaxxat u: 
 

- jekk il-bilanċ huwa pożittiv: l-ammont rilaxxat jitħallas kollu lill-
benefiċjarju flimkien mal-ammont dovut bħala l-bilanċ;  

 
- jekk il-bilanċ huwa negattiv (pagament tal-bilanċ fil-forma ta' 

rkupru): se jitnaqqas mill-ammont rilaxxat (ara l-Artikolu 44.1.2). 
Jekk l-ammont li jirriżulta: 
 

- huwa pożittiv, se jitħallas lill-benefiċjarju 
 

- huwa negattiv, se jiġi rkuprat.  
 
L-ammont li jrid jitħallas jista’ madankollu, jiġi paċut — mingħajr il-
kunsens tal-benefiċjarju — ma' kwalunkwe ammont ieħor dovut mill-
benefiċjarju lill-Aġenzija, il-Kummissjoni jew aġenzija eżekuttiva oħra 
(skont il-baġit tal-UE jew ta' Euratom), sal-kontribuzzjoni massima tal-UE 
indikata, għall-benefiċjarju, fil-baġit stmat (ara l-Anness 2). 
 

Artikolu 21.5 Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
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Notifika tal-
ammonti dovuti 

 
21.5 Notifika tal-ammonti dovuti 
 
L-Aġenzija se tinnotifika lill-benefiċjarju b'mod formali l-ammont dovut u 
tispeċifika l-ammont finali tal-għotja.  
 
Fil-każ ta’ tnaqqis tal-għotja jew irkupru tal-ammonti mhux dovuti, in-
notifika se tkun preċeduta mill-proċedura kontradittorja stabbilita fl-
Artikoli 43 u 44. 
 

ARTIKOLU 23 a 
— ĠESTJONI 
TAL-PROPRJETÀ 
INTELLETTWAL
I 
 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 23 a — ĠESTJONI TAL-PROPRJETÀ 
INTELLETTWALI 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 24 — 
FTEHIM DWAR 
L-ISFOND 
 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 24 — FTEHIM DWAR L-ISFOND 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 25 — 
DRITTIJIET TA’ 
AĊĊESS GĦALL-
ISFOND 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 25 — DRITTIJIET TA’ AĊĊESS GĦALL-ISFOND 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 26 — 
SJIEDA TAR-
RIŻULTATI 

Opzjonijiet tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 26 — SJIEDA TAR-RIŻULTATI 
 
[OPZJONI: 26.1 Sjieda mill-benefiċjarju li jiġġenera r-riżultati 
 
Ir-riżultati huma tal-benefiċjarju li jiġġenerahom.  
 
‘Riżultati’ tfisser kwalunkwe output (tanġibbli jew mhux tanġibbli) tal-
azzjoni bħal dejta, għarfien jew informazzjoni — irrispettivament mill-
forma jew natura tiegħu, u minn jekk jistax jiġi protett jew le — li jiġi 
ġġenerat fl-azzjoni, kif ukoll kwalunkwe dritt mehmuż miegħu, inkluż 
drittijiet ta’ proprjetà intellettwali.  
 
26.2 Sjieda konġunta minn diversi benefiċjarji 
 
Mhux applikabbli 
 
26.3 Drittijiet ta’ partijiet terzi (inkluż persunal)  
 
Jekk partijiet terzi (inkluż membri tal-persunal) jistgħu jikklejmjaw id-
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drittijiet għar-riżultati, il-benefiċjarju jrid jiżgura li huwa konformi mal-
obbligi tiegħu skont il-Ftehim.  
 
Jekk parti terza tiġġenera r-riżultati, il-benefiċjarju jrid jikseb id-drittijiet 
kollha meħtieġa (trasferiment, liċenzji jew oħrajn) mill-parti terza, sabiex 
ikun jista’ jirrispetta l-obbligi tiegħu daqslikieku dawk ir-riżultati kienu 
ġġenerati mill-benefiċjarju nnifsu. 
 
Jekk il-kisba tad-drittijiet tkun impossibbli, il-benefiċjarju irid jevita li juża 
l-parti terza għall-ġenerazzjoni tar-riżultati. 
 
26.4  Sjieda tal-Aġenzija, għall-protezzjoni tar-riżultati  
 
26.4.1 L-Aġenzija tista’ — bil-kunsens tal-benefiċjarju — tassumi s-sjieda 
tar-riżultati biex tipproteġihom, jekk il-benefiċjarju għandu l-intenzjoni — 
sa erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 — li jiddissemina r-
riżultati tiegħu mingħajr ma jipproteġihom, ħlief fi kwalunkwe wieħed mill-
każijiet li ġejjin: 
 

(a) in-nuqqas ta’ protezzjoni huwa għaliex il-protezzjoni tar-riżultati 
mhijiex possibbli, raġonevoli jew ġustifikata (minħabba ċ-
ċirkostanzi);  

 
(b) in-nuqqas ta’ protezzjoni huwa għaliex hemm nuqqas ta’ potenzjal 

għal sfruttar kummerċjali jew industrijali, jew 
 
(c) il-benefiċjarju għandu l-intenzjoni li jittrasferixxi r-riżultati lil parti 

terza stabbilita fi Stat Membru tal-UE jew pajjiż assoċjat4, li se 
jipproteġuhom. 

  
Qabel ma r-riżultati jiġu disseminati u sakemm ma japplikax kwalunkwe 
wieħed mill-każijiet imsemmija hawn fuq taħt il-Punti (a), (b) jew (c), il-
benefiċjarju jrid jinnotifika b’mod formali lill-Aġenzija u fl-istess ħin 
jinformaha dwar kwalunkwe raġuni għaċ-ċaħda tal-kunsens. Il-
benefiċjarju jista’ jiċħad il-kunsens biss jekk jista’ juri li l-interessi 
leġittimi tiegħu jistgħu jsofru dannu sinifikanti. 
 
Jekk l-Aġenzija tiddeċiedi li tassumi s-sjieda, se tinnotifika b’mod formali 
lill-benefiċjarju fi żmien 45 jum minn meta tirċievi n-notifika. 
 
L-ebda disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-riżultati ma tista’ sseħħ qabel 
it-tmiem ta’ dan il-perjodu jew, jekk l-Aġenzija tieħu deċiżjoni pożittiva, 
sakemm tkun ħadet il-passi meħtieġa għall-protezzjoni tar-riżultati.  
 

                                                 
4  Għad-definizzjoni, ara l-Artikolu 2.1(3) tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni u disseminazzjoni f'"Orizzont 
2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)" ('Regolament tar-Regoli ta' 
Parteċipazzjoni Nru 1290/2013'): 'pajjiż assoċjat' tfisser pajjiż terz li huwa parti għal ftehim internazzjonali 
mal-Unjoni, kif identifikat fl-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Programm Qafas H2020 (UE) Nru 1291/2013. L-
Artikolu 7 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-assoċjazzjoni ta' pajjiżi mhux tal-UE ma' Orizzont 2020. 
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26.4.2 L-Aġenzija tista’ — bil-kunsens tal-benefiċjarju — tassumi s-sjieda 
tar-riżultati biex tipproteġihom, jekk il-benefiċjarju għandu l-intenzjoni — 
sa erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 — li jieqaf 
jipproteġihom jew li ma jitlobx għal estensjoni tal-protezzjoni, ħlief fi 
kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:  
 

(a) il-protezzjoni titwaqqaf minħabba nuqqas ta’ potenzjal ta’ sfruttar 
kummerċjali jew industrijali; 

 
(b) estensjoni ma tkunx ġustifikata minħabba ċ-ċirkostanzi. 

 
Il-benefiċjarju li jkollu l-intenzjoni li jieqaf jipproteġi r-riżultati jew li ma 
jitlobx għal estensjoni jrid — sakemm ma japplikax kwalunkwe wieħed 
mill-każijiet imsemmija hawn fuq taħt il-Punti (a) jew (b) — jinnotifika 
b’mod formali lill-Aġenzija mill-inqas 60 jum qabel ma tintemm il-
protezzjoni jew l-estensjoni tagħha ma tibqax possibbli u fl-istess ħin 
jinformaha dwar kwalunkwe raġuni għaċ-ċaħda tal-kunsens. Il-
benefiċjarju jista’ jiċħad il-kunsens biss jekk jista’ juri li l-interessi 
leġittimi tiegħu jistgħu jsofru dannu sinifikanti. 
 
Jekk l-Aġenzija tiddeċiedi li tassumi s-sjieda, se tinnotifika b’mod formali 
lill-benefiċjarju fi żmien 45 jum minn meta tirċievi n-notifika. 
 
26.5 Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan 
l-Artikolu, l-għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  
  
Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-
oħrajn deskritti fil-Kapitolu 6.] 
 
[Mhux applikabbli] 
 

ARTIKOLU 27 — 
PROTEZZJONI 
TAR-RIŻULTATI 
— VIŻIBBILTÀ 
TAL-
FINANZJAMENT 
TAL-UE 
 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 27 — PROTEZZJONI TAR-RIŻULTATI — 
VIŻIBBILTÀ TAL-FINANZJAMENT TAL-UE 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 28 — 
SFRUTTAR TAR-
RIŻULTATI 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 28 — SFRUTTAR TAR-RIŻULTATI 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 29 — 
DISSEMINAZZJO
NI TAR-

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 29 — DISSEMINAZZJONI TAR-RIŻULTATI — 
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RIŻULTATI — 
AĊĊESS MIFTUĦ 
— VIŻIBBILTÀ 
TAL-
FINANZJAMENT 
TAL-UE 

AĊĊESS MIFTUĦ — VIŻIBBILTÀ TAL-FINANZJAMENT TAL-
UE 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 30 — 
TRASFERIMENT 
U LIĊENZJAR 
TAR-RIŻULTATI 

Opzjonijiet tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 30 — TRASFERIMENT U LIĊENZJAR TAR-

RIŻULTATI 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 31 — 
DRITTIJIET TA’ 
AĊĊESS GĦAR-
RIŻULTATI 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 31 — DRITTIJIET TA’ AĊĊESS GĦAR-RIŻULTATI 
 
[OPZJONI: 31.1 Drittijiet ta’ aċċess għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-
uffiċċji jew l-aġenziji tal-UE u għall-Istati Membri tal-UE  
 
Il-benefiċjarju jrid jagħti aċċess għar-riżultati tiegħu — fuq bażi ta’ 
mingħajr royalties — lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji 
tal-UE, għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni jew il-monitoraġġ tal-politiki 
jew il-programmi tal-UE.  
 
Tali drittijiet ta’ aċċess huma limitati għall-użu mhux kummerċjali u mhux 
kompetittiv. 
 
Dan ma jbiddilx id-dritt għall-użu ta’ kwalunkwe materjal, dokument jew 
informazzjoni riċevut mill-benefiċjarju għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni 
u reklamar (ara l-Artikolu 38.2). 
 
31.2 Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan 
l-Artikolu, l-għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).] 
 
[OPZJONI: Mhux applikabbli] 
 

ARTIKOLU 32 — 
REKLUTAĠĠ U 
KUNDIZZJONIJI
ET TAX-XOGĦOL 
GĦAR-
RIĊERKATURI 
 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 32 — REKLUTAĠĠ U KUNDIZZJONIJIET TAX-
XOGĦOL GĦAR-RIĊERKATURI 
 
Mhux applikabbli 

ARTIKOLU 33 — 
UGWALJANZA 
BEJN IS-SESSI 
 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 33 — UGWALJANZA BEJN IS-SESSI 
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Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 35 — 
KUNFLITT TA' 
INTERESSI 

Opzjonijiet tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 35 — KUNFLITT TA' INTERESSI  
 
[OPZJONI: 35.1 Obbligu li jiġi evitat kunflitt ta’ interessi 
 
Il-benefiċjarju jrid jieħu l-miżuri kollha biex jipprevjeni kwalunkwe 
sitwazzjoni fejn l-implimentazzjoni imparzjali u oġġettiva tal-azzjoni hija 
kompromessa għal raġunijiet li jinvolvu interess ekonomiku, affinità 
politika jew nazzjonali, rabtiet tal-familja jew emozzjonali jew kwalunkwe 
interess ieħor komuni (‘kunflitt ta’ interessi’). 
 
Irid jinnotifika b’mod formali lill-Aġenzija mingħajr dewmien dwar 
kwalunkwe sitwazzjoni li tikkostitwixxi jew għandha l-probabbiltà li 
twassal għal kunflitt ta’ interessi u immedjatament jieħu l-passi kollha 
meħtieġa biex jirranġa din is-sitwazzjoni.  
 
L-Aġenzija tista’ tivverifika li l-miżuri meħuda huma xierqa u tista’ 
tirrikjedi li jittieħdu miżuri addizzjonali sal-iskadenza speċifikata. 
 
35.2 Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità  
 
Jekk benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-
Artikolu, l-għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43) u l-Ftehim jista' jiġi 
terminat (ara l-Artikolu 50). 
 
Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-
oħrajn deskritti fit-Taqsima 6.] 
 
[Mhux applikabbli] 

ARTIKOLU 36 — 
KUNFIDENZJALI
TÀ 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 36 — KUNFIDENZJALITÀ 
 
36.1 Obbligu ġenerali li tinżamm il-kunfidenzjalità 
 
Il-partijiet jridu jżommu kunfidenzjali kwalunkwe dejta, dokument jew 
materjal ieħor (fi kwalunkwe forma) li hija/huwa identifikat(a) bħala 
kunfidenzjali fil-mument tal-iżvelar tagħha/tiegħu ('informazzjoni 
kunfidenzjali'). 
 
Jistgħu jużaw informazzjoni konfidenzjali biex jimplimentaw il-Ftehim.  
 
L-obbligi ta’ kunfidenzjalità ma jibqgħux japplikaw jekk: 
 

(a) il-parti li tiżvela taqbel li tirrilaxxa l-parti l-oħra; 
 

(b) l-informazzjoni kienet diġà magħrufa mir-riċevitur jew tingħata lilu 
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mingħajr obbligu ta’ kunfidenzjalità minn parti terza li ma kinitx 
marbuta minn kwalunkwe obbligu ta’ kunfidenzjalità; 
 

(c) ir-riċevitur jagħti prova li l-informazzjoni ġiet żviluppata mingħajr 
l-użu ta’ informazzjoni kunfidenzjali; 
 

(d) l-informazzjoni ssir disponibbli b’mod ġenerali u pubblikament, 
mingħajr il-ksur ta’ kwalunkwe obbligu ta’ kunfidenzjalità, jew 
 

(e) l-iżvelar tal-informazzjoni huwa meħtieġ mil-liġi tal-UE jew 
nazzjonali.  
 

36.2 Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan 
l-Artikolu, l-għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  
 
Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-
oħrajn deskritti fil-Kapitolu 6. 
 

ARTIKOLU 37 — 
OBBLIGI 
RELATATI MAS-
SIGURTÀ 
 

ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 37 — OBBLIGI RELATATI MAS-SIGURTÀ 
 
Mhux applikabbli 
 

ARTIKOLU 38 — 
PROMOZZJONI 
TAL-AZZJONI — 
VIŻIBBILTÀ 
TAL-
FINANZJAMENT 
TAL-UE 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
ARTIKOLU 38 — PROMOZZJONI TAL-AZZJONI — 

VIŻIBBILTÀ TAL-FINANZJAMENT TAL-UE 
 
38.1 Obbligu ta' promozzjoni tal-azzjoni u r-riżultati tagħha — 
Informazzjoni dwar il-finanzjament tal-UE — Obbligu u dritt tal-użu 
tal-emblema tal-UE — Ċaħda ta' esklużjoni ta' responsabbiltà tal-
Aġenzija — Dritt tal-Aġenzija li tuża materjali, dokumenti jew 
informazzjoni 
 
Il-benefiċjarju jrid jippromwovi l-azzjoni u r-riżultati tagħha.  
 
Sakemm l-Aġenzija ma titlobx jew taqbilx mod ieħor jew sakemm dan 
mhuwiex possibbli, kwalunkwe attività ta’ komunikazzjoni relatata mal-
azzjoni (inkluż fil-forma elettronika, permezz tal-midja soċjali, eċċ.) u 
kwalunkwe infrastruttura, tagħmir u riżultati kbar finanzjati mill-għotja 
jridu: 
 

(a) juru l-emblema tal-UE u l-logo tal-ERC u 
 

(b) jinkludu t-test li ġej: 
 

Għal attivitajiet tal-komunikazzjoni: “Dan il-proġett irċieva finanzjament 
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mill-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC) taħt il-programm għar-riċerka u 
l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea Orizzont 2020 (Nru tal-Ftehim ta' 
Għotja [numru])”. 
 
Għall-infrastruttura, it-tagħmir u r-riżultati kbar: “Dan/din [l-
infrastruttura][it-tagħmir][daħħal it-tip ta' riżultat] huwa/hija parti minn 
proġett li rċieva finanzjament mill-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERC) 
taħt il-programm għar-riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea 
Orizzont 2020 (Nru tal-Ftehim ta' Għotja [numru])”. 

 
Kwalunkwe attività ta’ komunikazzjoni relatata mal-azzjoni trid tindika li 
din tirrifletti biss il-fehma tal-awtur u li l-Aġenzija mhijiex responsabbli 
għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li fiha. 
 
L-Aġenzija tista’ tuża, għall-attivitajiet ta’ komunikazzjoni u reklamar 
tagħha, informazzjoni relatata mal-azzjoni, dokumenti b’mod partikolari s-
sommarji għall-pubblikazzjoni u materjali pubbliċi kif ukoll kwalunkwe 
materjal ieħor, bħal stampi jew materjal awdjoviżiv li tirċievi mill-
benefiċjarju (inkluż fil-forma elettronika). 
 
Id-dritt għall-użu tal-materjali, dokumenti u informazzjoni tal-benefiċjarju 
jinkludi: 
 

(a) l-użu għall-fini proprja tiegħu (b’mod partikolari li dawn ikunu 
disponibbli għal persuni li jaħdmu għall-Aġenzija jew kwalunkwe 
istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija oħra tal-UE jew korpi jew 
istituzzjonijiet fi Stati Membri tal-UE; u li jiġu kkuppjati jew 
riprodotti kompletament jew parzjalment, f’għadd mhux limitat); 

 
(b) id-distribuzzjoni lill-pubbliku (b’mod partikolari, il-

pubblikazzjoni bħala kopji stampati u fil-forma elettronika jew 
diġitali, il-pubblikazzjoni fuq l-internet, bħala fajl li jista’ jitniżżel 
jew li ma jistax jitniżżel, ix-xandir minn kwalunkwe stazzjon, il-
wiri jew il-preżentazzjoni pubblika, il-komunikazzjoni permezz ta' 
servizzi ta' informazzjoni tal-istampa, jew l-inklużjoni f’bażijiet 
tad-dejta jew indiċijiet aċċessibbli b’mod mifrux); 

 
(c) l-editjar jew l-abbozzar mill-ġdid għal attivitajiet ta’ 

komunikazzjoni u reklamar (inkluż it-tqassir, is-sommarji, iż-żieda 
ta’ elementi oħra (bħal metadejta, didaskalija, elementi oħra grafiċi, 
viżivi, tal-awdjo jew testwali), l-estrazzjoni ta’ partijiet (eż. fajls ta’ 
awdjo jew vidjo), id-diviżjoni f’partijiet, l-użu f’kompilazzjoni);   

 
(d) it-traduzzjoni;  

 
(e) l-għoti ta’ aċċess bħala tweġiba għal domandi individwali skont 

ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001, mingħajr id-dritt għar-
riproduzzjoni jew l-isfruttar; 

 
(f) il-ħażna f’forma stampata, elettronika jew oħra; 

 
(g) l-arkivjar skont ir-regoli applikabbli tal-ġestjoni tad-dokumenti, u 
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(h) id-dritt ta’ awtorizzazzjoni lil partijiet terzi biex jaġixxu f’ismu 

jew ta’ sottoliċenzjar tal-modi ta’ sfruttar stabbiliti fil-Punti (b), (c), 
(d) u (f) lil partijiet terzi jekk meħtieġa għall-attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni u reklamar tal-Aġenzija. 

 
38.2 Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan 
l-Artikolu, l-għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  
 
Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal xi waħda mill-miżuri l-oħrajn 
deskritti fil-Kapitolu 6. 
 

ARTIKOLU 39 — 
PROĊESSAR TA' 
DEJTA 
PERSONALI 

ARTIKOLU 39 — PROĊESSAR TA' DEJTA PERSONALI  
 
[OPZJONI: 39.1 Proċessar ta’ dejta personali mill-Aġenzija u l-

Kummissjoni  
 
Kwalunkwe dejta personali taħt il-Ftehim se tiġi proċessata mill-Aġenzija 
jew il-Kummissjoni skont ir-Regolament Nru 45/20015 u skont in-‘notifiki 
tal-operazzjonijiet tal-ipproċessar’ lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta 
(UPD) tal-Aġenzija jew il-Kummissjoni (aċċessibbli pubblikament fir-
reġistru tal-UPD).  
 
Tali dejta se tiġi proċessata mill-‘kontrollur tad-dejta’ tal-Aġenzija jew il-
Kummissjoni għall-finijiet ta' implimentazzjoni, ġestjoni u monitoraġġ tal-
Ftehim jew il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE jew ta' Euratom 
(inkluż kontrolli, reviżjonijiet, awditjar u investigazzjonijiet; ara l-Artikolu 
22).  
 
Il-persuni li d-dejta personali tagħhom tiġi pproċessata għandhom id-dritt 
li jkollhom aċċess u li jikkoreġu d-dejta personali tagħhom stess. Għal din 
il-fini, dawn iridu jibagħtu kwalunkwe mistoqsija dwar l-ipproċessar tad-
dejta personali tagħhom lill-kontrollur tad-dejta, permezz tal-punt ta’ 
kuntatt indikat fid-‘dikjarazzjoni(jiet) ta’ privatezza speċifika skont is-
servizz (SSPS)’ li jiġu ppubblikati fuq is-siti tal-internet tal-Aġenzija u l-
Kummissjoni. 
 
Dawn għandhom ukoll id-dritt li jagħmlu rikors fi kwalunkwe ħin lill-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (KEPD).  
 
39.2 Proċessar ta’ dejta personali mill-benefiċjarju  
 
Il-benefiċjarju jrid jipproċessa d-dejta personali taħt il-Ftehim 
f’konformità mal-liġi applikabbli tal-UE u nazzjonali dwar il-protezzjoni 
tad-dejta (inkluż awtorizzazzjonijiet jew rekwiżiti ta’ notifika). 

                                                 
5  Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-

protezzjoni ta’ individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Komunità u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (ĠU L 8, 12.01.2001, p.1.).  
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Il-benefiċjarju jista' jagħti l-aċċess personali tiegħu biss għad-dejta li hija 
meħtieġa strettament għall-implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-monitoraġġ 
tal-Ftehim.  
 
Il-benefiċjarju jrid jinforma lill-persunal li d-dejta personali tagħhom se 
tinġabar u tiġi proċessata mill-Aġenzija jew il-Kummissjoni. Għal din il-
fini, irid jipprovdihom bid-dikjarazzjoni(jiet) ta’ privatezza speċifika skont 
is-servizz (SSPS) (ara hawn fuq), qabel jittrasmetti d-dejta tagħhom lill-
Aġenzija jew il-Kummissjoni.  
 
39.3 Konsegwenzi ta' nuqqas ta’ konformità 
 
Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-
Artikolu 39.2, l-Aġenzija tista’ tapplika kwalunkwe waħda mill-miżuri 
deskritti fil-Kapitolu 6.] 
 
[Mhux applikabbli] 
 

KAPITOLU 6 
 
ARTIKOLU 42 — 
ĊAĦDA TA’ 
SPEJJEŻ 
INELIĠIBBLI   
 
Artikolu 42.1 
Kundizzjonijiet 
 
Artikolu 42.1.1 
 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
42.1 Kundizzjonijiet 
 
42.1.1. L-Aġenzija se — mal-pagament tal-bilanċ jew wara — 
kwalunkwe spiża ineliġibbli (jiġifieri jekk l-azzjoni kif deskritta fl-Anness 
1 mhix implimentata b'mod korrett; ara l-Artikolu 6), b'mod partikolari 
wara kontrolli, reviżjonijiet, awditjar jew investigazzjonijiet (ara l-Artikolu 
22). 

Artikolu 42.2 
Spejjeż ineliġibbli li 
għandhom jiġu 
miċħuda — 
Kalkolu — 
Proċedura 

42.2 Spejjeż ineliġibbli li għandhom jiġu miċħuda — Kalkolu — 
Proċedura 

 
Spejjeż ineliġibbli se jiġu miċħuda proporzjonalment għall-kompiti jew il-
partijiet tal-azzjoni mhux implimentati. 
 
Jekk l-Aġenzija tiċħad l-ispejjeż mingħajr tnaqqis tal-għotja (ara l-
Artikolu 43) jew irkupru ta’ ammonti mhux dovuti (ara l-Artikolu 44), 
din se tinnotifika b’mod formali l-benefiċjarju dwar iċ-ċaħda tal-ispejjeż, l-
ammonti u r-raġunijiet għal dan (jekk applikabbli, flimkien man-notifika 
tal-ammonti dovuti; ara l-Artikolu 21.5). Il-benefiċjarju jista’ — fi żmien 
30 jum minn meta jirċievi notifika — jinnotifika b’mod formali lill-
Aġenzija dwar in-nuqqas ta’ qbil tiegħu u r-raġunijiet għal dan.  
 
Jekk l-Aġenzija tiċħad l-ispejjeż mingħajr tnaqqis tal-għotja jew 
irkupru ta’ ammonti mhux dovuti, din se tinnotifika b’mod formali ċ-
ċaħda fl-‘ittra ta’ preinformazzjoni’ dwar it-tnaqqis jew l-irkupru 
stabbilit fl-Artikoli 43 u 44. 
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42.3 Effetti 42.3 Effetti 
 
Jekk l-Aġenzija tiċħad l-ispejjeż mal-pagament tal-bilanċ, se tnaqqashom 
mill-ispejjeż totali eliġibbli dikjarati, għall-azzjoni, fid-dikjarazzjoni 
finanzjarja sommarja (ara l-Artikolu 20.4). Wara se tikkalkula l-pagament 
tal-bilanċ kif stabbilit fl-Artikolu 21.4.    
 
Jekk l-Aġenzija tiċħad l-ispejjeż wara l-pagament tal-bilanċ, se tnaqqas l-
ammont miċħud mill-ispejjeż totali eliġibbli dikjarati, fid-dikjarazzjoni 
finanzjarja. Din imbagħad se tikkalkula l-ammont rivedut tal-għotja finali 
kif stabbilit fl-Artikolu 5.4.  
 

ARTIKOLU 47 — 
SOSPENSJONI 
TAL-ISKADENZA 
TAL-PAGAMENT  
 

47.1 Kundizzjonijiet 
 
L-Aġenzija tista’ — fi kwalunkwe mument — tissospendi l-iskadenza 
għall-pagament (ara l-Artikolu 21.2 sa 21.4) jekk domanda għal pagament 
(ara l-Artikolu 20) ma tkunx tista’ tiġi approvata għaliex:  
 

(a) ma tkunx konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim (ara l-Artikolu 
20);  
 

(b) ir-rapport tekniku jew finanzjarju ma jkunx ġie sottomess jew mhux 
komplut jew tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali, jew 
 

(c) hemm dubju dwar l-eliġibbiltà tal-ispejjeż dikjarati fid-
dikjarazzjoni finanzjarja u huma meħtieġa kontrolli, reviżjonijiet, 
awditjar jew investigazzjonijiet addizzjonali. 

 
47.2 Proċedura 
 
L-Aġenzija se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju dwar is-
sospensjoni u r-raġunijiet għal dan.  
 
Is-sospensjoni se tidħol fis-seħħ fil-jum li n-notifika tintbagħat mill-
Aġenzija (ara l-Artikolu 52).  
 
Jekk il-kundizzjonijiet għas-sospensjoni tal-iskadenza tal-pagament ma 
jibqgħux jiġu ssodisfati, is-sospensjoni titneħħa — u l-perjodu li jkun 
fadal ikompli. 
 
Jekk is-sospensjoni taqbeż xahrejn, il-benefiċjarju jista’ jitlob lill-Aġenzija 
jekk is-sospensjoni hijiex se titkompla.  
 
Jekk l-iskadenza tal-pagament tkun ġiet sospiża minħabba nuqqas ta’ 
konformità tar-rapport tekniku jew finanzjarju (ara l-Artikolu 20) u r-
rapport jew id-dikjarazzjoni riveduti ma jkunux ġew sottomessi jew 
sottomessi iżda jkunu ġew miċħudin, l-Aġenzija tista’ wkoll tittermina l-
Ftehim (ara l-Artikolu 50.3.1(l)). 
 

ARTIKOLU 48 — 48.1 Kundizzjonijiet  
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SOSPENSJONI 
TA' PAGAMENTI  
 

 
L-Aġenzija tista’ — fi kwalunkwe mument — tissospendi, kompletament 
jew parzjalment, il-pagament ta’ prefinanzjament u l-pagamenti tal-bilanċ, 
jekk il-benefiċjarju: 
 

(a) ikun ikkommetta jew huwa suspettat li kkommetta żbalji 
sostanzjali, irregolaritajiet, frodi jew ksur serju tal-obbligi fil-
proċedura ta’ għotja jew skont dan il-Ftehim jew  

 
(b) ikun ikkommetta — f’għotjiet oħra tal-UE jew ta' Euratom mogħtija 

lilu taħt kundizzjonijiet simili — żbalji sistematiċi jew rikorrenti, 
irregolaritajiet, frodi jew ksur serju tal-obbligi li għandhom impatt 
materjali fuq din l-għotja (estensjoni tas-sejbiet minn għotjiet 
oħra għal din l-għotja; ara l-Artikolu 22.5.2).  

 
48.2 Proċedura 
 
Qabel tissospendi l-pagamenti, l-Aġenzija se tinnotifika lill-benefiċjarju 
b'mod formali:  
 

- biex tinformah dwar l-intenzjoni tagħha li tissospendi l-pagamenti u 
r-raġunijiet għal dan u  
 

- tistiednu jissottometti osservazzjonijiet fi żmien 30 jum minn meta 
jirċievi n-notifika. 

  
Jekk l-Aġenzija ma tirċievi l-ebda osservazzjoni jew tiddeċiedi li tkompli 
bil-proċedura irrispettivament mill-osservazzjonijiet li tkun irċeviet, se 
tinnotifika b’mod formali konferma tas-sospensjoni. Inkella, se tinnotifika 
b’mod formali li l-proċedura ta’ sospensjoni mhijiex se tkompli.  

 
Is-sospensjoni se tidħol fis-seħħ dakinhar li tintbagħat in-notifika ta’ 
konferma mill-Aġenzija.  
 
Jekk il-kundizzjonijiet għall-issoktar tal-pagamenti jiġu ssodisfati, is-
sospensjoni titneħħa. L-Aġenzija se tinnotifika b’mod formali lill-
benefiċjarju. 
 
Il-benefiċjarju jista' jissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni (ara l-
Artikolu 49.1) jew jittermina l-Ftehim (ara l-Artikolu 50.1 u 50.2). 
 

ARTIKOLU 50 — 
TERMINAZZJON
I TAL-FTEHIM  
 
Artikolu 50.1 
Terminazzjoni tal-
Ftehim,  mill-
benefiċjarju 
 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
50.1.2 Effetti 
 
Il-benefiċjarju jrid — fi żmien 60 jum minn meta tidħol fis-seħħ it-
terminazzjoni — jissottometti r-rapport finali (ara l-Artikolu 20). 

 
Jekk l-Aġenzija ma tirċevix ir-rapport sal-iskadenza (ara hawn fuq), mhux 
se jiġu rimborżati l-ebda spejjeż. 
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Artikolu 50.1.2 
Effetti 
 

 
L-Aġenzija se tikkalkula l-ammont finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.3) u 
l-bilanċ (ara l-Artikolu 21), abbażi tar-rapport sottomess, l-ispejjeż 
eliġibbli u l-konformità ma' obbligi oħrajn skont il-Ftehim.  
 
Terminazzjoni skorretta tista’ twassal għal tnaqqis tal-għotja (ara l-
Artikolu 43). 
 

Artikolu 50.3 
Terminazzjoni tal-
Ftehim,  mill-
Aġenzija 
 
Artikolu 50.3.3 
Effetti  
 

Dispożizzjoni mibdula tal-ERC ta' Valur Baxx mono-benefiċjarju: 
 
50.3.3 Effetti  

 
Il-benefiċjarju jrid — fi żmien 60 jum minn meta tidħol fis-seħħ it-
terminazzjoni — jissottometti r-rapport finali (ara l-Artikolu 20). 
 
Jekk l-Aġenzija ma tirċevix ir-rapport sal-iskadenza (ara hawn fuq), mhux 
se jiġu rimborżati l-ebda spejjeż. 
 
L-Aġenzija se tikkalkula l-ammont finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.3) u l-
bilanċ (ara l-Artikolu 21) abbażi tar-rapport sottomess, l-ispejjeż eliġibbli u 
l-konformità ma' obbligi oħrajn skont il-Ftehim.  
 
Dan ma jaffettwax id-dritt tal-Aġenzija li tnaqqas l-għotja (ara l-Artikolu 
43) jew li timponi pieni amministrattivi u finanzjarji (ara l-Artikolu 45).  
 
Il-benefiċjarju ma jistax ifittex għal danni minħabba terminazzjoni mill-
Aġenzija (ara l-Artikolu 46). 

 



Numru tal-Ftehim ta' Għotja: [daħħal numru][daħħal akronimu][daħħal identifikatur tas-sejħa/sottosejħa]

 format tal-istampar A4

Total tal-
ispejjeż

Rata ta' 
rimborż %

Kontribuzzjoni 
massima tal-

UE2

Ammont 
massimu tal-

għotja3

Forom ta' spejjeż 
4

Benefiċjarju

4 Ara l-Artikolu 5 għall-forom tal-ispejjeż

3 L-'ammont massimu tal-għotja' huwa l-ammont massimu tal-għotja deċiż mill-Kummissjoni/Aġenzija. Normalment jikkorrispondi għall-għotja mitluba, iżda jista' jkun inqas.  

A. Spejjeż diretti u indiretti tal-
azzjoni

2 Dan huwa l-ammont teoretiku  tal-kontribuzzjoni tal-UE li s-sistema tikkalkula awtomatikament (billi timmultiplika l-ispejjeż kollha bbaġitjati bir-rata ta' rimborż). Dan l-ammont 
teoretiku  huma limitat għall-'ammont massimu tal-għotja' (li l-Kummissjoni/Aġenzija ddeċidiet li tagħti għall-azzjoni) (ara l-Artikolu 5.1).

Somma f'daqqa

1 Ara l-Artikolu 6 għall-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà

MUDELL ANNESS 2 GĦAL H2020 ERC TA' VALUR BAXX — MONO

BAĠIT STMAT GĦALL-AZZJONI

Spejjeż eliġibbli1 stmati (għal kull kategorija tal-
baġit)

Kontribuzzjoni tal-UE



Numru tal-Ftehim ta' Għotja: [daħħal numru][daħħal akronimu][daħħal identifikatur tas-sejħa/sottosejħa]

format tal-istampar A4

Total tal-
ispejjeż

Rata ta' 
rimborż %

Kontribuzzjoni 
massima tal-

UE

Kontribuzzjon
i mitluba tal-

UE

Forom ta' spejjeż 
2

Benefiċjarju

MUDELL ANNESS 4 GĦAL H2020 ERC TA' VALUR BAXX — MONO

Spejjeż1 eliġibbli (għal kull kategorija tal-baġit) Kontribuzzjoni tal-UE

A. Spejjeż diretti u indiretti tal-
azzjoni

L-informazzjoni fornuta hija kompluta, affidabbli u vera.

IKJARAZZJONI FINANZJARJA GĦAL [BENEFIĊJARJU [isem] GĦAL PERJODU TA' RAPPORTAR [perjodu ta' rapporta

2 Ara l-Artikolu 5 għall-forom tal-ispejjeż

1 Ara l-Artikolu 6 għall-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà 

Il-benefiċjarju b'dan jikkonferma li:

L-ispejjeż dikjarati huma eliġibbli (ara l-Artikolu 6).
L-ispejjeż jistgħu jiġu sostanzjati b'rekords adegwati u dokumentazzjoni ta' appoġġ li se tiġi fornuta fuq domanda jew fil-kuntest ta' kontrolli, reviżjonijiet, awditi u 
investigazzjonijiet (ara l-Artikoli 17, 18 u 22).

Somma f'daqqa
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