
Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà  
Dan id-dokument għandu l-għan li jassisti lill-applikanti għall-finanzjament ta’ Orizzont 2020. Juri l-firxa sħiħa ta’ 
dispożizzjonijiet li jistgħu jiġu applikati għal dan it-tip ta’ ftehim ta’ għotja, u huwa pprovdut għal finijiet ta’ 
informazzjoni biss. Il-ftehim ta’ għotja legalment vinkolanti se jkun dak li jkun iffirmat mill-partijiet għal kull 
azzjoni. 
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KRONOLOĠIJA TAL-BIDLIET 

Verżjoni 

Data tal-

pubblikazzj

oni 

Bidliet 

1.0  09.06.2015  Verżjoni Inizjali 

2.0 M/A  M/A 

3.0 20.07.2016  Il-bidliet ewlenin meta mqabbla mal-verżjoni 1.0 tal-mudell tal-
ftehim ta’ għotja huma kif ġej: 

 L-Artikolu 20.2a ‘Rapporti ta’ perjodu - Talbiet għal 

pagament interim’: ir-rapport tekniku sottomess mill-
koordinatur irid jindika wkoll l-attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni.  

 L-Artikolu 34.1 ‘Obbligu ta’ konformità mal-prinċipji tal-
etika u l-integrità tar-riċerka’ sabiex jenfasizzaw l-

istandards tal-integrità tar-riċerka li l-benefiċjarji jridu 
jirrispettaw. 

 L-Artikolu 34.2 ‘Attivitajiet li jqajmu kwistjonijiet tal-etika’ 
sabiex jissimplifikaw l-obbligi ta’ rapportar tal-benefiċjarji 

dwar l-etika qabel il-bidu ta’ attività li tqajjem kwistjoni tal-
etika. 

 L-Artikolu 36.1 ‘Obbligu ġenerali ta’ żamma tal-
kunfidenzjalità’ sabiex ikun permess aċċess usa’ għall-
informazzjoni kunfidenzjali fil-każ tal-persunal tal-

Kummissjoni/Aġenzija, istituzzjonijiet u korpi tal-UE 
oħrajn.  

 L-Artikolu 48 ‘Sospensjoni tal-pagamenti’ jestendi l-
possibbiltà għall-Kummissjoni/Aġenzija li tissospendi l-

pagament tal-bilanċ biss għal benefiċjarju wieħed jew iktar.  

 L-Artikoli 48 ‘Sospensjoni tal-pagamenti’, 49 ‘Sospensjoni 
tal-implimentazzjoni tal-azzjoni’, 50.3 ‘Terminazzjoni tal-
Ftehim jew tal-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew 

iktar mill-Kummissjoni/Aġenzija’ sabiex jiġi ċċarat li għal 
raġunijiet ta’ kunfidenzjalità u biex tiġi protetta d-dejta 
personali, fil-każ ta’ awditi, reviżjonijiet, investigazzjonijiet, 
eċċ, il-Kummissjoni/Aġenzija se twettaq proċedura 
kontradittorja direttament mal-benefiċjarju konċernat 

(f’dan il-każ il-koordinatur se jkun informat ukoll).  

 L-Artikolu 50.3 ‘Terminazzjoni tal-Ftehim jew tal-
parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew iktar, mill-
Kummissjoni/Aġenzija’: il-Kummissjoni/Aġenzija tista’ 

tittermina l-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju jekk ma titlobx 
emenda tal-ftehim ta’ għotja biex tittermina l-
parteċipazzjoni tal-parti terza konnessa tagħhom li hija 
taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-benefiċjarju li l-

parteċipazzjoni tiegħu tista’ tiġi terminata. Pereżempju, il-
parti terza konnessa hija falluta.   

Wieħed jista’ jara bidliet minuri tal-abbozzar oħrajn u 

korrezzjonijiet ta’ żbalji klerikali fuq verżjoni bil-bidliet immarkati. 

4.0 27.02.2017  Il-bidliet ewlenin meta mqabbla mal-verżjoni 3.0 tal-mudell tal-
ftehim ta’ għotja jinsabu fi: 

 L-Artikolu 14a ġdid ‘Implimentazzjoni ta’ kompiti tal-

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/lumpsum/h2020-mga-lumpsum-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/lumpsum/h2020-mga-lumpsum-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/lumpsum/h2020-mga-lumpsum-multi_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/lumpsum/h2020-mga-lumpsum-multi_track-v1.0-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/lumpsum/h2020-mga-lumpsum-multi_v4.0_en.pdf
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azzjoni mis-sħab internazzjonali’ 

 L-Artikolu 52.1 ‘Forom u mezzi ta’ komunikazzjoni’ 

 Wieħed jista’ jara bidliet minuri tal-abbozzar oħrajn u 
korrezzjonijiet ta’ żbalji klerikali fuq verżjoni bil-bidliet 

immarkati. 

5.0 18.10.2017  Il-bidliet ewlenin meta mqabbla mal-verżjoni 4.0 tal-mudell tal-
ftehim ta’ għotja jinsabu fi: 

 L-Artikolu 34 ‘Etika u integrità tar-riċerka’ għall-

allinjament tad-dispożizzjonijiet dwar l-etika u l-prinċipji 

tal-integrità tar-riċerka mal-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropea 

għall-Integrità tar-Riċerka ġdid adottat, ta’ ALLEA (All 

European Academies). 

 Wieħed jista’ jara bidliet minuri tal-abbozzar oħrajn u 

korrezzjonijiet ta’ żbalji klerikali fuq verżjoni bil-bidliet 

immarkati. 

 
  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v4.0-v5.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_track-v4.0-v5.0_en.doc
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 MUDELL TAL-FTEHIM TA’ GĦOTJA GĦALL-  

PROGRAMM ORIZZONT 20201 

GĦOTJIET TA’ SOMMA F’DAQQA2  

(H2020 MGA SOMMA F’DAQQA — MULTI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 In-noti tal-qiegħ blu mhux se jidhru fit-test iġġenerat mis-sistema tal-IT għall-firma (għaliex huma 

struzzjonijiet interni biss).  
 It-test griż jindika li t-test li jidher fl-MGA Ġenerali — Multi ma japplikax f’dan il-ftehim ta’ għotja. 
 Għall-opzjonijiet [fil-korsiv u bejn il-parentesi kwadri]: l-opzjoni applikabbli trid tintgħażel mis-

sistema tal-IT. L-opzjonijiet mhux magħżula mhux se jidhru awtomatikament jew jidhru bħala ‘mhux 

applikabbli’. L-opzjonijiet magħżula se jidhru fil-korsiv mingħajr parentesi u mingħajr titlu tal-Opzjoni 
(biex il-benefiċjarji jindunaw faċilment li tapplika regola speċifika). 

                                                 
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 ta’ somma f’daqqa se jintużaw primarjament għall-‘azzjonijiet ta’ koordinazzjoni u appoġġ 

(CSA)’. L-għotjiet CSA jiffinanzjaw azzjonijiet li jikkonsistu primarjament minn miżuri ta’ 

akkumpanjament bħal standardizzazzjoni, disseminazzjoni, sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni, 
netwerking, servizzi ta’ koordinazzjoni jew appoġġ. djalogi ta’ politika u eżerċizzji u studji ta’ tagħlim 
reċiproku, inkluż studji tad-disinn għal infrastruttura ġdida u jistgħu jinkludu wkoll attivitajiet 
kumplimentari ta’ ippjanar strateġiku, netwerking u koordinazzjoni bejn programmi f’pajjiżi differenti.  

 

 

                   

 
IL-KUMMISSJONI EWROPEA 
DĠ/AĠENZIJA EŻEKUTTIVA 
 

[Direttorat] 
[Unità][Direttur]                   

Rimarka introduttorja 

 

H2020 MGA Somma f’daqqa — Multi jiddevja mill-MGA Ġenerali — Multi kif ġej: 

 L-Artikolu 4 (baġit stmat għall-azzjoni)  

 L-Artikolu 5 (ammont massimu tal-għotja, forma tal-għotja u rata ta’ rimborż) 

 L-Artikolu 6 (forom ta’ spejjeż speċifiċi ta’ somma f’daqqa)  

 L-Artikolu 7 (dispożizzjoni speċifika għal somma f’daqqa) 

 L-Artikolu 8 (dispożizzjoni speċifika għall-partijiet terzi) 

 L-Artikoli 9, 11, 12 u 16 (mhux applikabbli) 

 L-Artikolu 18 (dispożizzjoni speċifika għaż-żamma ta’ rekords) 

 L-Artikolu 20 (dispożizzjonijiet speċifiċi tar-rapportar) 

 L-Artikolu 21 (dispożizzjonijiet speċifiċi tar-rapportar) 

 L-Artikolu 42 (dispożizzjoni speċifika għal somma f’daqqa) 

 L-Artikolu 44 (dispożizzjonijiet speċifiċi għal somma f’daqqa) 

 L-Artikolu 50 (dispożizzjoni speċifika għal somma f’daqqa) 

 L-Anness 2  Mudell għall-baġit stmat għall-azzjoni 

 L-Anness 3  Formola ta’ adeżjoni għall-benefiċjarji 

 L-Anness 4  Mudell għad-dikjarazzjoni finanzjarja 

 L-Anness 7  Mudell għat-talba għal pagamenti ta’ prefinanzjament ulterjuri 
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 Għall-oqsma f’[tipa griża bejn il-parentesi kwadri] (anke jekk huma parti minn opzjoni kif speċifikat fl-
entrata preċedenti): daħħal id-dejta xierqa fis-sistema tal-IT.  

 Is-sistema tal-IT se tiġġenera skeda tad-dejta li tikkonferma l-opzjonijiet magħżula u d-dejta mdaħħla. 

 

 

 

FTEHIM TA’ GĦOTJA  

 

NUMRU [daħħal numru] — [daħħal akronimu] 

 

 

Dan il-Ftehim (‘il-Ftehim’) huwa bejn il-partijiet li ġejjin:  

 

min-naħa waħda, 

 
[OPZJONI 1: l-Unjoni Ewropea (‘l-UE’), rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-

Kummissjoni’)3,]  

 
[OPZJONI 2: il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (‘Euratom’), rappreżentata mill -

Kummissjoni Ewropea (‘il-Kummissjoni’)4,]  

 

[OPZJONI 3: l-[Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)] [Aġenzija Eżekuttiva tal-

Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA)] [Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-

Netwerks (INEA)] [Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)] (‘l-

Aġenzija’), skont is-setgħat delegati mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-Kummissjoni’)5,] 

 

rappreżentata għall-finijiet tal-iffirmar ta’ dan il-Ftehim minn [[funzjoni, [Direttorat-Ġenerali, 

Direttorat, Unità] [Dipartiment]], [isem u kunjom],6  

 

u  

 

min-naħa l-oħra, 

  

1. ‘il-koordinatur’: 

 
[isem uffiċjali sħiħ (isem fil-qosor)] stabbilit fi [indirizz uffiċjali sħiħ][OPZJONI għall-

benefiċjarji bil-VAT: numru tal-VAT [daħħal numru]], rappreżentat għall-fini tal-iffirmar 

tal-Ftehim minn [funzjoni, isem u kunjom] 

 

u l-benefiċjarji l-oħrajn li ġejjin, jekk jiffirmaw il-‘Formola tal-Adeżjoni’ tagħhom (ara l-

Anness 3 u l-Artikolu 56): 

 
2. [isem uffiċjali sħiħ (isem fil-qosor)] stabbilit fi [indirizz uffiċjali sħiħ][OPZJONI għall-

benefiċjarji bil-VAT: numru tal-VAT [daħħal numru]], 

                                                 
3  Il-kitba fil-korsiv turi l-opzjonijiet tal-Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja li japplikaw għal dan il-Ftehim. 
4  Il-kitba fil-korsiv turi l-opzjonijiet tal-Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja li japplikaw għal dan il-Ftehim. 
5  Il-kitba fil-korsiv turi l-opzjonijiet tal-Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja li japplikaw għal dan il-Ftehim. 
6 Il-persuna li tirrappreżenta lill-Kummissjoni/Aġenzija trid tkun uffiċjal tal-awtorizzazzjoni (permezz ta’ 

delega jew sottodelega) maħtur skont id-dokument 60008 tat-22.02.2001 ‘Mise en place de la Charte des 
ordonnateurs’. 
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[l-istess għal kull benefiċjarju] 
 

[OPZJONI jekk il-JRC huwa benefiċjarju: u X. iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) 

stabbilit fi [indirizz uffiċjali sħiħ], jekk jiffirma l-‘Ftehim Amministrattiv’ (ara l-Anness 3b)].   

 

Sakemm mhux speċifikat mod ieħor, ir-referenzi għal ‘benefiċjarju’ jew ‘benefiċjarji’ 
jinkludu l-koordinatur [OPZJONI jekk jipparteċipa l-JRC: u ċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka 

(JRC)]. 

 

Il-partijiet imsemmija hawn fuq qablu li jidħlu fil-Ftehim skont it-termini u l-kundizzjonijiet 

ta’ hawn taħt.  

 
Billi jiffirma l-Ftehim jew l-Formola tal-Adeżjoni [OPZJONI jekk il-JRC huwa 

benefiċjarju: jew il-Ftehim Amministrattiv] , il-benefiċjarji jaċċettaw l-għotja u jaqblu li 

jimplimentawha, responsabbiltà tagħhom u skont il-Ftehim, bl-obbligi u l-kundizzjonijiet 

kollha li jistipula.  

 

Il-Ftehim huwa magħmul minn: 

 

Termini u Kundizzjonijiet 

 

L-Anness 1  Deskrizzjoni tal-azzjoni  

 

L-Anness 2  Baġit stmat għall-azzjoni  

 

Anness 3 Formoli tal-Adeżjoni  

  
[OPZJONI li għandha tintuża jekk japplika l-Artikolu 14 u jekk tkun intalbet 

obbligazzjoni in solidum mill-[Kummissjoni][Aġenzija]: 3a Dikjarazzjoni dwar 

l-obbligazzjoni in solidum tal-partijiet terzi konnessi]  

 
 [OPZJONI fil-każ li l-JRC jipparteċipa: 3b Ftehim Amministrattiv] 

 

L-Anness 4 Mudell għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji 

 

L-Anness 5  Mhux applikabbli 

 

L-Anness 6  Mhux applikabbli 

 

L-Anness 7  Mudell għat-talba għal pagamenti ta’ prefinanzjament ulterjuri 
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KAPITOLU 1  ĠENERALI 

 

ARTIKOLU 1 — SUĠĠETT TAL-FTEHIM  

 

Dan il-Ftehim jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi u t-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli 

għall-għotja mogħtija lill-benefiċjarji biex jimplimentaw l-azzjoni stabbilita fil-Kapitolu 2. 

 

 

KAPITOLU 2  AZZJONI 

 
ARTIKOLU 2 — AZZJONI LI TRID TIĠI IMPLIMENTATA [— GĦOTJA 

KUMPLIMENTARI] [— AZZJONI FFINANZJATA B’MOD 

KONĠUNT] 

 

L-għotja qed tingħata għall-azzjoni bit-titlu [daħħal it-titlu tal-azzjoni] — [daħħal 

akronimu] (‘azzjoni’), kif deskritta fl-Anness 1. 

 
[OPZJONI għal għotjiet kumplimentari jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: L-għotja hija 

‘għotja kumplimentari’ għal [il-ftehim(iet) ta’ għotja taħt is-sejħa/iet għall-proposti 

[identifikatur(i) tas-sejħa: H2020 — tema —]] [in-Numru/i tal-ftehim(iet) ta’ għotja 

kumplimentari li ġejjin: 

 

- [daħħal numru] [daħħal akronimu] 
- [daħħal numru] [daħħal akronimu]].] 

 
[OPZJONI għal azzjonijiet konġunti (sejħa konġunta ma’ pajjiż terz jew organizzazzjoni 

internazzjonali): L-azzjoni hija ‘azzjoni ffinanzjata b’mod konġunt’ li trid tiġi kkoordinata 

mal-‘azzjoni konġunta’ msejħa [daħħal l-isem tal-azzjoni tal-pajjiż terz jew tal-
organizzazzjoni internazzjonali], kif deskritta fl-Anness 1.] 

 

ARTIKOLU 3 — DURATA U DATA TAL-BIDU TAL-AZZJONI 

 
Id-durata tal-azzjoni se tkun [daħħal numru] xhur minn [OPZJONI 1 prestabbilita: l-

ewwel jum wara d-data li fiha jidħol fis-seħħ il-Ftehim (ara l-Artikolu 58)] [OPZJONI 2 

jekk meħtieġa għall-azzjoni: [daħħal data]]7 (‘data tal-bidu tal-azzjoni’).  

 

ARTIKOLU 4 — BAĠIT STMAT U TRASFERIMENTI TAL-BAĠIT 

 

4.1 Baġit stmat 

 

Il-‘baġit stmat’ għall-azzjoni huwa stabbilit fl-Anness 2. 

 

                                                 
7  Din id-data trid tkun l-ewwel jum ta’ xahar u trid tkun iktar tard mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim, 

sakemm ma jkunx hemm awtorizzazzjoni mod ieħor mill-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, jekk l-applikant jista’ 
juri l-ħtieġa li jibda l-azzjoni qabel id-dħul fis-seħħ tal-ftehim ta’ għotja jew il-ħtieġa li jibda l-azzjoni f’jum 
differenti mill-ewwel jum tax-xahar. Fi kwalunkwe każ, id-data tal-bidu ma tridx tkun aktar kmieni mid-data 
tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-għotja (l-Artikolu 130 FR).  
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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  GĦOTJA 

 

ARTIKOLU 5 — AMMONT TAL-GĦOTJA, FORMA TAL-GĦOTJA, RATI 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)].  

 

5.2 Forma tal-għotja, rata ta’ rimborż u forom ta’ spejjeż 

 
L-għotja tirrimborża [OPZJONI 1 għal azzjonijiet ta’ riċerka u innovazzjoni (RIA) u 

azzjonijiet ta’ koordinazzjoni u appoġġ (CSA):100 %  tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni] 

[OPZJONI 2 għal azzjonijiet ta’ innovazzjoni (IA): 70%  tal-ispejjeż eliġibbli tal-

azzjoni]8[OPZJONI 3 għal każijiet eċċezzjonali jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: 

[…%] 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 (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 jiġi kkalkolat mill-[Kummissjoni][Aġenzija]  — meta jsir il-pagament tal-

bilanċ (ara l-Artikolu 21) — fl-istadji li ġejjin:  

 

Stadju 1 — Applikazzjoni tar-rata ta’ rimborż  

 

                                                 
8  Għad-definizzjoni ara l-Artikolu 2.1(6) 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 għall-

Parteċipazzjoni Nru 1290/2013’) (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81): ‘azzjoni ta’ innovazzjoni’ tfisser azzjoni 
li primarjament tikkonsisti f’attivitajiet immirati direttament lejn il-produzzjoni ta’ pjanijiet u arranġamenti 
jew disinji għal prodotti, proċessi jew servizzi ġodda, mibdula jew imtejba. Għal dan il-għan jistgħu jinkludu 
prototipi, ittestjar, wirjiet, pilotar, validazzjoni tal-prodott fuq skala kbira u replikazzjoni fis-suq. 
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Stadju 2 — Tnaqqis minħabba żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew ksur serju 

ta’ 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-konsorzju u approvati mill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara l-Artikolu 21). 

 

5.3.2 Stadju 2 — Tnaqqis minħabba żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew 

ksur tal-obbligi — Ammont tal-għotja massima mnaqqas — Kalkolu 

 

Jekk l-għotja titnaqqas (ara l-Artikolu 43), il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tikkalkola l-

ammont tal-għotja mnaqqas billi tnaqqas l-ammont tat-tnaqqis (ikkalkolat b’mod 

proporzjonali skont kemm huma serji l-iżbalji, l-irregolaritajiet jew frodi jew ksur tal-obbligi 

skont l-Artikolu 43.2) mill-ammont massimu tal-għotja stabbilit 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 rivedut tal-għotja — Kalkolu 

 

Jekk — wara l-pagament tal-bilanċ (b’mod partikolari, wara l-kontrolli, ir-reviżjonijiet, l-

awditi jew l-investigazzjonijiet; ara l-Artikolu 22) — il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tiċħad l-

ispejjeż (ara l-Artikolu 42) jew tnaqqas l-għotja (ara l-Artikolu 43), se tikkalkula l-‘ammont 

finali rivedut tal-għotja’.  

  

Dan l-ammont huwa kkalkulat mill-[Kummissjoni][Aġenzija]  abbażi tas-sejbiet, kif ġej:  

 

- fil-każ li l-ispejjeż jiġu miċħuda: billi tapplika r-rata ta’ rimborż għall-ispejjeż 

eliġibbli riveduti approvati mill-[Kummissjoni][Aġenzija]; 

 

- fil-każ ta’ tnaqqis tal-għotja: b’mod proporzjonat mar-serjetà tal-iżbalji, l-

irregolaritajiet jew frodi jew ksur tal-obbligi (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  

 

6.1 Spejjeż eliġibbli 

 

Spejjeż għall-kategorija tal-baġit: 

 

A. Spejjeż għall-azzjoni (spejjeż diretti u indiretti)  
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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 

 

L-‘ispejjeż 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 (inklużi l-għotjiet mogħtija 

minn Stat Membru u ffinanzjati mill-baġit tal-UE jew ta’ Euratom u l-għotjiet 

mogħtija minn korpi għajr il-[Kummissjoni][Aġenzija]  sabiex jiġi implimentat il-baġit 

tal-UE jew ta’ Euratom. 

 
[(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 huma ineliġibbli se jiġu miċħuda (ara l-Artikolu 42).  

 

Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-

Kapitolu 6.  

 

 

KAPITOLU 4  DRITTIJIET U OBBLIGI TAL-PARTIJIET 

 

TAQSIMA 1 DRITTIJIET U OBBLIGI RELATATI MAL-IMPLIMENTAZZJONI 

TAL-AZZJONI 

 

ARTIKOLU 7 — OBBLIGU ĠENERALI TA’ IMPLIMENTAZZJONI KORRETTA 

TAL-AZZJONI 

 

7.1 Obbligu ġenerali ta’ implimentazzjoni korretta tal-azzjoni 

 

Il-benefiċjarji jridu jimplimentaw 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 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 benefiċjarju jikser kwalunkwe obbligu ieħor, l-għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  
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Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 8 — RIŻORSI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-AZZJONI — 

PARTIJIET TERZI INVOLUTI FL-AZZJONI 

 

Il-benefiċjarji jrid ikollhom ir-riżorsi xierqa biex jimplimentaw l-azzjoni.  

 

Jekk hu meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, il-benefiċjarji jistgħu:  

 

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

 

- jitolbu lis-sottokuntratturi sabiex jimplimentaw il-kompiti tal-azzjoni deskritti fl-

Anness 1 (ara l-Artikolu 13); 

 

- jitolbu lill-Partijiet Terzi Konnessi sabiex jimplimentaw il-kompiti tal-azzjoni 

deskritti fl-Anness 1 (ara l-Artikolu 14); 

 

- jitolbu lis-sħab internazzjonali sabiex jimplimentaw il-kompiti tal-azzjoni deskritti fl-

Anness 1 (ara l-Artikolu 14a).  

 

F’dawn il-każijiet, il-benefiċjarji jżommu r-responsabbiltà unika lejn il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  għall-implimentazzjoni tal-azzjoni. 

 

ARTIKOLU 9 — IMPLIMENTAZZJONI TAL-KOMPITI TAL-AZZJONI MINN 

BENEFIĊJARJI LI MHUX QED JIRĊIEVU FINANZJAMENT 

TAL-UE  

 

Mhux applikabbli  

 

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-benefiċjarji jistgħu jixtru oġġetti, 

xogħlijiet jew servizzi.  

 

Il-benefiċjarji jridu jagħmlu dan ix-xiri billi jiżguraw l-aktar offerta ekonomikament 

vantaġġuża jew, jekk ikun xieraq, l-orħos prezz. Billi jagħmlu dan, iridu jevitaw kwalunkwe 

kunflitt ta’ interessi (ara l-Artikolu 35).  

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li [l-Aġenzija,] il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

(QEA) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 

skont l-Artikoli 22 u 23 ukoll fir-rigward tal-kuntratturi tagħhom. 
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Benefiċjarji li jaġixxu ta’ ‘awtoritajiet kontraenti’ fis-sens tad-Direttiva 2004/18/KE9 (jew 

2014/24/UE10) jew bħala ‘entitajiet kontraenti’ fis-sens tad-Direttiva 2004/17/KE11 (jew 

2014/25/UE12) iridu jikkonformaw mal-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist pubbliku. 

 

10.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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’ KONTRIBUZZJONIJIET IN NATURA FORNUTI 

MINN PARTIJIET TERZI GĦAL PAGAMENT  

 

Mhux applikabbli  

 

ARTIKOLU 12 — UŻU TA’ KONTRIBUZZJONIJIET IN NATURA FORNUTI BLA 

ĦLAS MINN PARTIJIET TERZI  

 

Mhux applikabbli  

 

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-benefiċjarji jistgħu jagħtu 

sottokuntratti li jkopru l-implimentazzjoni ta’ ċerti kompiti tal-azzjoni deskritti fl-Anness 1. 

 

Is-sottokuntrattar jista’ jkopri biss parti limitata tal-azzjoni. 

 

Il-benefiċjarji jridu jagħtu s-sottokuntratti billi jiżguraw l-aktar offerta ekonomikament 

vantaġġuża jew, jekk ikun xieraq, l-orħos prezz. Billi jagħmlu dan, iridu jevitaw kwalunkwe 

kunflitt ta’ interessi (ara l-Artikolu 35).  

 
[OPZJONI għal informazzjoni klassifikata: Kompiti tal-azzjoni li jinvolvu informazzjoni 

klassifikata jistgħu jiġu sottokuntrattati biss wara approvazzjoni espliċita (bil -miktub) mill-
[Kummissjoni][Aġenzija] (ara l-Artikolu 37).] 

                                                 
9  Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 fuq koordinazzjoni ta’ 

proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal 
servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.04.2004, p. 114).   

10 Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u 
li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 65). 

11  Id-Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li tikkoordina l-
proċeduri ta’ akkwisti ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali 

(ĠU L 134, 30.04.2004, p. 1). 
12 Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist minn 

entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 
2004/17/KE (ĠU L 94, 28.03.2014, p. 243). 
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Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li [l-Aġenzija,] il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

(QEA) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 

skont l-Artikoli 22 u 23 ukoll fir-rigward tas-sottokuntratturi tagħhom. 

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 35, 36, 38 u 46 japplikaw 

ukoll għas-sottokuntratturi. 

 

Benefiċjarji li huma ‘awtoritajiet kontraenti’ fis-sens tad-Direttiva 2004/18/KE (jew 

2014/24/UE) jew ‘entitajiet kontraenti’ fis-sens tad-Direttiva 2004/17/KE (jew 2014/25/UE) 

iridu jikkonformaw mal-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist pubbliku. 

 

13.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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 — IMPLIMENTAZZJONI TAL-KOMPITI TAL-AZZJONI MILL-

PARTIJIET TERZI KONNESSI 

 
[OPZJONI 1: 14.1 Regoli biex il-Partijiet Terzi Konnessi jintalbu jimplimentaw parti mill -

azzjoni  

 
L-entitajiet affiljati13 u l-partijiet terzi b’rabta legali mal-benefiċjarju14 (‘Partijiet Terzi 

Konnessi’) li ġejjin jistgħu jimplimentaw il-kompiti tal-azzjoni attribwiti lilhom fl-Anness 1: 

 

-  [isem tal-entità (isem fil-qosor)], affiljata jew relatata mal-[isem fil-qosor tal-
koordinatur][OPZJONI jekk tkun intalbet obbligazzjoni in solidum:, jekk din tkun 

aċċettat obbligazzjoni in solidum mal-koordinatur (ara l-Anness 3a)] 

                                                 
13  Għad-definizzjoni, ara l-Artikolu 2.1(2) tar-Regolament tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni Nru 1290/2013: 

‘entità affiljata’ tfisser kwalunkwe entità legali li: 
- hija taħt il-kontroll dirett jew indirett ta’ parteċipant, jew 

- hija taħt l-istess kontroll dirett jew indirett bħall-parteċipant, jew  
- direttament jew indirettament tikkontrolla parteċipant.  
‘Kontroll’ jista’ jkun f’waħda mill-forom li ġejjin: 

(a) iż-żamma diretta jew indiretta ta’ aktar minn 50% tal-valur nominali tal-kapital azzjonarju maħruġ 
fl-entità legali kkonċernata, jew il-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-assoċjati 
ta’ dik l-entità; 

(b) iż-żamma diretta jew indiretta, fil-fatt jew bil-liġi, ta’ setgħat ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet fl-entità 
legali kkonċernata. 

Madankollu, ir-relazzjonijiet li ġejjin bejn l-entitajiet legali ma għandhomx fihom infushom jikkostitwixxu 
relazzjonijiet ta’ kontroll: 

(a) l-istess korporazzjoni ta’ investiment pubbliku, investitur istituzzjonali jew kumpani ja tal-kapital 
ta’ riskju li għandhom żamma diretta jew indiretta ta’ aktar minn 50% tal-valur nominali tal-

kapital azzjonarju maħruġ jew il-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-assoċjati; 
(b) l-entitajiet legali kkonċernati jkunu proprjetà jew taħt is-superviżjoni tal-istess korp pubbliku. 

14  ‘Parti terza b’rabta legali ma’ benefiċjarju’ hija kwalunkwe entità legali li għandha rabta legali mal-
benefiċjarju li timplika kollaborazzjoni li mhijiex limitata għall-azzjoni. 



Numru tal-Ftehim ta’ Għotja: [daħħal numru] [daħħal akronimu] [daħħal identifikatur tas-sejħa] 
  

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA Somma f’daqqa — Multi: V5.0 – 18.10.2017 

 

19 

 

-  [isem tal-entità (isem fil-qosor)], affiljata jew konnessa mal-[isem fil-qosor tas-
sieħeb], [[OPZJONI jekk tkun intalbet obbligazzjoni in solidum: Mhux applikabbli] 

[l-istess għal iżjed partijiet terzi konnessi]  

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li [l-Aġenzija,] il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

(QEA) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 

skont l-Artikoli 22 u 23 ukoll fir-rigward tal-partijiet terzi. 

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 18, 35, 36 u 38 japplikaw 

ukoll għall-partijiet terzi konnessi tagħhom. 

 
14.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk jinkiser xi wieħed mill-obbligi 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.]  

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

ARTIKOLU 14a — IMPLIMENTAZZJONI TAL-KOMPITI TAL-AZZJONI MIS-

SĦAB INTERNAZZJONALI 

 
[OPZJONI 1: 14a.1 Regoli biex is-sħab internazzjonali jintalbu jimplimentaw parti mill-

azzjoni 

 
Is-sħab internazzjonali15 li ġejjin jistgħu jimplimentaw il-kompiti tal-azzjoni attribwiti lilhom 

fl-Anness 1: 
 

- [isem tal-entità (isem fil-qosor)], sieħeb internazzjonali ta’ [isem fil-qosor tal-

benefiċjarju]  

- [isem tal-entità (isem fil-qosor)], sieħeb internazzjonali ta’ [isem fil-qosor tal-

benefiċjarju]  

[l-istess għal iktar sħab internazzjonali] 

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li [l-Aġenzija,] il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

(QEA) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 

skont l-Artikoli 22 u 23 ukoll fir-rigward tas-sħab internazzjonali tagħhom. 

  

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 18.1.1, 20.2a(a), 20.4(a), 

35, 36, 38 japplikaw ukoll għas-sħab internazzjonali tagħhom. 

 
14a.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, l-għotja tista’ 

titnaqqas (ara l-Artikolu 43). 

                                                 
15  ‘Sieħeb internazzjonali’ huwa kwalunkwe entità legali stabbilita f’pajjiż terz mhux assoċjat li mhux eliġibbli 

għal finanzjament skont l-Artikolu 10 tar-Regolament tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni Nru 1290/2013. 
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Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-
Kapitolu 6.] 

 

[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

ARTIKOLU 15 — APPOĠĠ FINANZJARJU LIL PARTIJIET TERZI 

 

15.1 Regoli għall-forniment ta’ appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi 

 
[OPZJONI 1 li għandha tintuża jekk tkun prevista fil-programm ta’ ħidma: Il-benefiċjarji 

jridu jipprovdu appoġġ finanzjarju skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness 1. 

 

Bħala minimu, dawn il-kundizzjonijiet iridu jinkludu: 

 

(a)  l-ammont massimu ta’ appoġġ finanzjarju għal kull parti terza.  

 

L-ammont massimu ma jistax jaqbeż EUR 60 000 għal kull parti terza, sakemm ma 

jkunx meħtieġ sabiex jinkisbu l-oġġettivi tal-azzjoni kif deskritti fl-Anness 1; 

 

(b)  il-kriterji għall-kalkolu tal-ammont eżatt tal-appoġġ finanzjarju;  

 

(c) it-tipi differenti ta’ attività li jikkwalifikaw għal appoġġ finanzjarju, abbażi ta’ lista 

magħluqa;  

 

(d) il-persuni jew kategoriji ta’ persuni li jistgħu jirċievu appoġġ finanzjarju, u 

 

(e) il-kriterji għall-forniment ta’ appoġġ finanzjarju. 

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li [l-Aġenzija,] il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

(QEA) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 

skont l-Artikoli 22 u 23 ukoll fir-rigward tal-partijiet terzi li jirċievu appoġġ finanzjarju. 

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 35, 36, 38 u 46 japplikaw 
ukoll għall-partijiet terzi li jirċievu appoġġ finanzjarju.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

15.2 Appoġġ finanzjarju fil-forma ta’ premji 

 
[OPZJONI 1 li għandha tintuża jekk tkun prevista fil-programm ta’ ħidma: Il-benefiċjarji 

jridu jipprovdu premji skont il-kundizzjonijiet deskritti fl-Anness 1. 

 

Bħala minimu, dawn il-kundizzjonijiet iridu jinkludu: 

 

(a)  il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni;  

 

(b)  il-kriterji tal-għotja;  
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(c)  l-ammont tal-premju, u  

 

(d)  l-arranġamenti għall-pagament. 

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li [l-Aġenzija,] il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

(QEA) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 

skont l-Artikoli 22 u 23 ukoll fir-rigward tal-partijiet terzi li jirċievu premju.  

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li l-obbligi tagħhom skont l-Artikoli 35, 36, 38 u 46 japplikaw 
ukoll għall-partijiet terzi li jirċievu premju.]  

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

15.3 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 
[OPZJONI 1 li għandha tintuża jekk 15.1 u/jew 15.2 huma applikabbli: Jekk benefiċjarju 

jikser xi 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.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli]  

 

ARTIKOLU 16 — FORNIMENT TA’ AĊĊESS TRANSNAZZJONALI JEW 

VIRTWALI GĦALL-INFRASTRUTTURA TAR-RIĊERKA  

 

Mhux applikabbli 

 

 

TAQSIMA 2  DRITTIJIET U OBBLIGI RELATATI MAL-AMMINISTRAZZJONI 

TAL-GĦOTJA  

 

ARTIKOLU 17 — OBBLIGU ĠENERALI TA’ GĦOTI TAL-INFORMAZZJONI 

 

17.1 Obbligu ġenerali ta’ għoti tal-informazzjoni meta tintalab  

 

Il-benefiċjarji jridu jipprovdu — matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew wara u skont l-

Artikolu 41.2 — kwalunkwe informazzjoni mitluba sabiex tiġi verifikata l-implimentazzjoni 

korretta tal-azzjoni u l-konformità ma’ kwalunkwe obbligu ieħor skont il-Ftehim.  

 

17.2 Obbligu li l-informazzjoni tinżamm aġġornata u li tingħata informazzjoni dwar 

avvenimenti u ċirkustanzi li x’aktarx ikunu se jaffettwaw il-Ftehim 

 

Kull benefiċjarju jrid iżomm l-informazzjoni maħżuna fir-Reġistru tal-Benefiċjarji fil-Portal 

tal-Parteċipanti (permezz tas-sistema ta’ skambju elettroniku; ara l-Artikolu 52) aġġornat, 

b’mod partikolari, l-isem, l-indirizz, ir-rappreżentanti legali, il-forma legali u t-tip ta’ 

organizzazzjoni, tiegħu. 

 



Numru tal-Ftehim ta’ Għotja: [daħħal numru] [daħħal akronimu] [daħħal identifikatur tas-sejħa] 
  

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA Somma f’daqqa — Multi: V5.0 – 18.10.2017 

 

22 

 

Kull benefiċjarju jrid jinforma minnufih lill-koordinatur — li minnufih irid jinforma lill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  u lill-benefiċjarji l-oħrajn — dwar kwalunkwe minn dawn li ġejjin:  

 

(a) avvenimenti li jkunu probabbli li se jaffettwaw b’mod sinifikanti jew jittardjaw l-

implimentazzjoni tal-azzjoni jew l-interessi finanzjarji tal-UE, b’mod partikolari: 

 

(i) bidliet fis-sitwazzjoni legali, finanzjarja, teknika, organizzattiva jew tas-sjieda 

tiegħu [jew dawk tal-Partijiet Terzi Konnessi tiegħu u  

 

(ii) bidliet fl-isem, fl-indirizz, fil-forma legali, fit-tip ta’ organizzazzjoni tal-

Partijiet Terzi Konnessi tiegħu;]  

 

(b) ċirkostanzi li jaffettwaw: 

 

(i) id-deċiżjoni li tingħata l-għotja jew 

 

(ii) il-konformità mar-rekwiżiti skont il-Ftehim. 

 

17.3 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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 18 — ŻAMMA TAR-REKORDS — DOKUMENTAZZJONI TA’ 

APPOĠĠ 

 

18.1 Obbligu li jinżammu r-rekords u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ 

 
Il-benefiċjarji jridu — għal perjodu ta’ [OPZJONI 1 prestabbilita: ħames][OPZJONI 2 għal 

għotjiet ta’ valur baxx16: tliet] snin wara l-pagament tal-bilanċ — iżommu rekords u 

dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ adegwati sabiex jagħtu prova tal-implimentazzjoni korretta 

tal-azzjoni u l-ispejjeż li huma jiddikjaraw bħala eliġibbli. 

 

Huma jridu jagħmluhom disponibbli meta jintalbu (ara l-Artikolu 17) jew fil-kuntest ta’ 

kontrolli, reviżjonijiet, awditi jew investigazzjonijiet (ara l-Artikolu 22).  

 

Jekk ikunu għaddejjin kontrolli, reviżjonijiet, awditi, investigazzjonijiet, litigazzjoni jew 

insegwimenti oħrajn ta’ talbiet skont il-Ftehim (inkluż l-estensjoni tas-sejbiet; ara l-Artikolu 

22), il-benefiċjarji jridu jżommu r-rekords u dokumentazzjoni ta’ appoġġ oħra sal-aħħar ta’ 

dawn il-proċeduri. 

 

                                                 
16  Għad-definizzjoni, ara l-Artikolu 185 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad-29 

ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 362, 
31.12.2012, p. 1) (‘Regolament dwar ir-Regoli tal-Applikazzjoni Nru 1268/2012’): ‘għotjiet ta’ val ur 

baxx’ huma aktar baxxi minn jew daqs EUR 60 000.   
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Il-benefiċjarji jridu iżommu d-dokumenti oriġinali. Id-dokumenti diġitali u diġitalizzati 

jitqiesu bħala oriġinali jekk ikunu awtorizzati mil-liġi nazzjonali applikabbli. Il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ taċċetta dokumenti mhux oriġinali jekk tikkunsidra li joffru 

livell komparabbli ta’ assigurazzjoni. 

 

18.1.1 Rekords u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ dwar l-implimentazzjoni xjentifika 

u teknika 

 

Il-benefiċjarji jridu jżommu rekords u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ dwar l-

implimentazzjoni xjentifika u teknika tal-azzjoni skont l-istandards aċċettati fil-qasam 

rispettiv. 

 

18.1.2 Rekords u dokumentazzjoni oħra sabiex jappoġġaw l-ispejjeż dikjarati 

 

Il-benefiċjarji jridu jżommu rekords adegwati u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ sabiex ikun 

hemm prova li l-kompiti korrispondenti jew parti tal-azzjoni kif deskritt fl-Anness 1 ġew 

implimentati b’mod korrett. Il-benefiċjarji mhumiex meħtieġa jidentifikaw l-ispejjeż eliġibbli 

reali koperti jew jipprovdu dokumentazzjoni ta’ appoġġ (bħal dikjarazzjonijiet tal -

kontabbiltà) sabiex jagħtu prova tal-ammont dikjarat bħala somma f’daqqa. 

 

18.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, l-

ispejjeż sostanzjati b’mod insuffiċjenti se jkunu ineliġibbli (ara l-Artikolu 6) 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 19 — SOTTOMISSJONI TAR-RIŻULTATI TANĠIBBLI 

 

19.1 Obbligu ta’ sottomissjoni tar-riżultati tanġibbli  

 

Il-koordinatur irid jissottometti r-‘riżultati tanġibbli’ identifikati fl-Anness 1, skont il-ħin u 

l-kundizzjonijiet stabbiliti fih.  

 

19.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk il-koordinatur jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ tapplika kwalunkwe waħda mill-miżuri deskritti fil-Kapitolu 

6. 

 

ARTIKOLU 20 — RAPPORTAR — DOMANDI GĦAL PAGAMENT 

 

20.1 Obbligu ta’ sottomissjoni tar-rapporti  

 

Il-koordinatur irid jissottometti lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara l-Artikolu 52) ir-rapporti 

stabbiliti f’dan l-Artikolu. Dawn ir-rapporti jinkludu t-talbiet għal pagament u jridu jitfasslu 

fuq il-formoli u l-mudelli pprovduti fis-sistema ta’ skambju elettroniku (ara l-Artikolu 52).  
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20.2 Perjodu ta’ rapportar 

 

L-azzjoni hija diviża fil-‘perjodi ta’ rapportar’ li ġejjin: 

 

- RP1: minn xahar 1 sa xahar [X] 
[- RP2: minn xahar [X+1] sa xahar [Y] 

- RP3: minn xahar [Y+1] sa xahar [Z] 

[l-istess għal RPs oħrajn] 
- RPN: minn xahar [N+1]sa [l-aħħar xahar tal-proġett].] 

 

20.2a  Rapporti perjodiċi — Talbiet għal iktar pagamenti ta’ prefinanzjament 

 

Il-koordinatur irid jissottometti rapport perjodiku fi żmien 60 jum wara li jintemm l-ewwel 

perjodu ta’ rapportar.  

 

Ir-rapport perjodiku jrid jinkludi dawn li ġejjin: 

 

(a) ‘rapport tekniku perjodiku’ li fih:  

 

(i) spjegazzjoni tax-xogħol imwettaq mill-benefiċjarji; 

 

(ii) ħarsa ġenerali lejn il-progress lejn l-oġġettivi tal-azzjoni, inkluż il-kisbiet 

ewlenin u r-riżultati tanġibbli identifikati fl-Anness 1.  

 

Dan ir-rapport irid jinkludi spjegazzjonijiet li jiġġustifikaw id-differenzi bejn 

ix-xogħol mistenni li jitwettaq skont l-Anness 1 u dak li fil-fatt jitwettaq.  

 

Ir-rapport irid jagħti dettalji wkoll dwar l-isfruttament u d-disseminazzjoni tar-

riżultati u — jekk meħtieġ fl-Anness 1 — ‘pjan għall-isfruttament u d-

disseminazzjoni tar-riżultati’ aġġornat; 

 

Ir-rapport irid jindika l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni; 

 

(iii) sommarju għall-pubblikazzjoni mill-[Kummissjoni][Aġenzija];  

 

(iv) it-tweġibiet għall-‘kwestjonarju’, li jkopru kwistjonijiet relatati mal-

implimentazzjoni tal-azzjoni u l-impatt ekonomiku u soċjetali, b’mod 

partikolari fil-kuntest tal-indikaturi tal-prestazzjoni prinċipali ta’ Orizzont 

2020 u r-rekwiżiti ta’ monitoraġġ ta’ Orizzont 2020;  

 

(b) ‘dikjarazzjoni dwar l-użu tal-pagament ta’ prefinanzjament preċedenti’, inkluż 

it-talba għal iktar pagamenti ta’ prefinanzjament (l-Anness 7).  

 

20.3 Pagamenti interim 

 

Mhux applikabbli 

 

20.4 Rapport finali — Talba għall-pagament tal-bilanċ 
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Il-koordinatur irid jissottometti lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara l-Artikolu 52) — fi żmien 

60 jum wara t-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar — rapport finali, li jinkludi t-talba 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; 

 

(iii) it-tweġibiet għall-‘kwestjonarju’, li jkopru kwistjonijiet relatati mal-

implimentazzjoni tal-azzjoni u l-impatt ekonomiku u soċjetali, b’mod 

partikolari fil-kuntest tal-indikaturi tal-prestazzjoni prinċipali ta’ Orizzont 

2020 u r-rekwiżiti ta’ monitoraġġ ta’ Orizzont 2020. 

 

(b) ‘rapport finanzjarju finali’ li fih: 

 

(i) ‘dikkjarazzjoni finanzjarja’ mill-konsorzju (ara l-Anness 4), li tinkludi t-

talba 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-[Kummissjoni][Aġenzija] .  

 

Il-konsorzju 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 talba (ara l-Artikolu 17) jew fil-

kuntest ta’ kontrolli, reviżjonijiet, awditi u investigazzjonijiet (ara l-

Artikolu 22).  

 
(ii) [OPZJONI 1 jekk il-JRC huwa benefiċjarju: informazzjoni dwar l-ammont 

tal-pagament tal-bilanċ li jrid jitħallas mill-[Kummissjoni][Aġenzija] liċ-
Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC);][OPZJONI 2: mhux applikabbli] 

 

20.5 Informazzjoni dwar in-nefqa kumulattiva mġarrba 

 

Mhux applikabbli 
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20.6 Munita tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji  

 

Id-dikjarazzjoni finanzjarja trid tiġi abbozzata f’euro.  

 

20.7 Lingwa tar-rapporti 

 

Ir-rapporti jridu jiġu sottomessi fil-lingwa tal-Ftehim. 

 

20.8 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk ir-rapporti sottomessi ma jikkonformawx ma’ dan l-Artikolu, il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ tissospendi l-iskadenza tal-pagament (ara l-Artikolu 47) u 

tapplika kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħra deskritti fil-Kapitolu 6. 

 

Jekk il-koordinatur jikser l-obbligu tiegħu li jissottometti r-rapporti u jekk jonqos milli 

jikkonforma ma’ dan l-obbligu fi żmien 30 jum wara tfakkira bil-miktub, il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ tittermina l-Ftehim (ara l-Artikolu 50) jew tapplika waħda 

mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 21 — PAGAMENTI U ARRANĠAMENTI TAL-PAGAMENTI  

 

21.1 Pagamenti li jridu jsiru   

 

Il-pagamenti li ġejjin se jsiru lill-koordinatur: 

 

- [l-ewwel] pagament ta’ prefinanzjament; 

 
- [it-tieni pagament ta’ prefinanzjament, abbażi tat-talba għal tieni pagament ta’ 

prefinanzjament (ara l-Artikolu 20);] 

 
- [it-tielet pagament ta’ prefinanzjament, abbażi tat-talba għal tielet pagament ta’ 

prefinanzjament (ara l-Artikolu 20);] 

 

[l-istess għal iktar pagamenti ta’ prefinanzjament] 

 

- pagament tal-bilanċ wieħed, abbażi tat-talba għal pagament tal-bilanċ (ara l-Artikolu 

20) 

 

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

Garanzija 

 

L-għan tal-prefinanzjament huwa li jipprovdi lill-benefiċjarji bi float.  

 

Din tibqa’ l-proprjetà tal-UE sakemm jitħallas il-bilanċ. 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  — fi żmien 30 jum, mad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim (ara l-Artikolu 

58) jew minn 10 ijiem qabel id-data tal-bidu tal-azzjoni (ara l-Artikolu 3), liema tkun l-iktar 
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tard — se tagħmel pagament ta’ prefinanzjament [tal-ewwel] lill-koordinatur ta’ EUR 

[daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)], ħlief jekk japplika l-Artikolu 48. 

 

Minn dan l-ammont, 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-

[Kummissjoni][Aġenzija]  u jiġi trasferit fil-‘Fond ta’ Garanzija’.  

 
[OPZJONI jekk il-JRC huwa benefiċjarju: Il-parti tal-ewwel pagament ta’ prefinanzjament 

relatat maċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) ([daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)] 

ma titħallasx lill-koordinatur, iżda tinżamm mill-[Kummissjoni][Aġenzija] għall-JRC.] 

 
[OPZJONI fil-każ ta’ żewġ pagamenti ta’ prefinanzjament: Il-[Kummissjoni][Aġenzija] — 

fi żmien 60 jum wara li tirċievi t-talba (ara l-Artikolu 20) — se tagħmel tieni pagament ta’ 
prefinanzjament lill-koordinatur ta’ EUR [daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)], ħlief 

jekk japplika l-Artikolu 47 jew 48. 

 

Jekk id-dikjarazzjoni dwar l-użu tal-pagament ta’ prefinanzjament preċedenti turi li inqas 

minn 70 % tal-pagament preċedenti mħallas intuża biex ikopri l-ispejjeż tal-azzjoni, l-

ammont tal-prefinanzjament il-ġdid li għandu jitħallas se jitnaqqas bid-differenza bejn il-
livell limitu ta’ 70% u l-ammont użat.] 

 
[OPZJONI fil-każ ta’ żewġ pagamenti ta’ prefinanzjament u jekk il-JRC huwa 

benefiċjarju: Il-parti tat-tieni pagament ta’ prefinanzjament relatat maċ-Ċentru Konġunt tar-

Riċerka (JRC) ([daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)] ma titħallasx lill-koordinatur, 

iżda tinżamm mill-[Kummissjoni][Aġenzija] għall-JRC.] 

 
[OPZJONI fil-każ ta’ tliet pagamenti ta’ prefinanzjament: Il-[Kummissjoni][Aġenzija] — fi 

żmien 60 jum wara li tirċievi t-talba (ara l-Artikolu 20) — se tagħmel tielet pagament ta’ 
prefinanzjament lill-koordinatur ta’ EUR [daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)], ħlief 

jekk japplika l-Artikolu 47 jew 48. 

 

Jekk id-dikjarazzjoni dwar l-użu tal-pagament ta’ prefinanzjament preċedenti turi li inqas 

minn 70 % tal-pagament preċedenti mħallas intuża biex ikopri l-ispejjeż tal-azzjoni, l-

ammont tal-prefinanzjament il-ġdid li għandu jitħallas se jitnaqqas bid-differenza bejn il-
livell limitu ta’ 70% u l-ammont użat.] 

 
[OPZJONI fil-każ ta’ tliet pagamenti ta’ prefinanzjament u jekk il-JRC huwa benefiċjarju: 

Il-parti tat-tielet pagament ta’ prefinanzjament relatat maċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka 
(JRC) ([daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)] ma titħallasx lill-koordinatur, iżda 

tinżamm mill-[Kummissjoni][Aġenzija] għall-JRC.] 

 

[l-istess għal iktar pagamenti ta’ prefinanzjament] 

 

L-ammont totali ta’ pagamenti ta’ prefinanzjament ma jridx jaqbeż id-90% tal-ammont 

massimu tal-għotja stipulat fl-Artikolu 5.1. 

 

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 

 

Il-pagament tal-bilanċ jirrimborża l-parti li tifdal tal-ispejjeż eliġibbli mġarrba mill-

benefiċjarji 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, il-[Kummissjoni][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-[Kummissjoni][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-koordinatur 

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-koordinatur 

 

- huwa negattiv, se jiġi irkuprat mill-koordinatur.  

 

L-ammont li jrid jitħallas jista’ madankollu, jiġi paċut — mingħajr il-kunsens tal-koordinatur 

— ma’ kwalunkwe ammont ieħor dovut mill-koordinatur lill-[Aġenzija, il-]Kummissjoni jew 

aġenzija eżekuttiva [oħra] (skont il-baġit tal-UE jew ta’ Euratom), sal-ammont massimu tal-

għotja stipulat fl-Artikolu 5.1. 

 

21.5 Notifika tal-ammonti dovuti  

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika lill-koordinatur b’mod formali l-ammont dovut u 

tispeċifika l-ammont finali tal-għotja.  
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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. 

 

21.6 Munita għall-pagamenti  

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tagħmel il-pagamenti kollha fl-euro.  

 

21.7 Pagamenti lill-koordinatur — Distribuzzjoni lill-benefiċjarji   

 

Il-pagamenti se jsiru lill-koordinatur.  

 

Il-pagamenti lill-koordinatur se jirrilaxxaw lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  mill-obbligu tagħha 

ta’ pagament.  

 

Il-koordinatur irid jiddistribwixxi l-pagamenti bejn il-benefiċjarji mingħajr dewmien mhux 

ġustifikat. 

 

Il-prefinanzjament madankollu jista’ jiġi distribwit biss: 

 

(a) jekk l-għadd minimu ta’ benefiċjarji stabbilit fis-sejħa għal proposti ikun ikkonforma 

mal-Ftehim (ara l-Artikolu 56) u 

 

(b) l-benefiċjarji li jkunu kkonformaw mal-Ftehim (ara l-Artikolu 56). 

 

21.8 Kont tal-bank għall-pagamenti  

 

Il-pagamenti kollha se jsiru lill-kont tal-bank li ġej: 

  

Isem tal-bank: […]  

Isem sħiħ tad-detentur tal-kont: […]  

Numru sħiħ tal-kont (inklużi l-kodiċijiet tal-bank): […]  

[Kodiċi IBAN: […]]17 

 

21.9 Spejjeż tat-trasferimenti tal-pagament  

 

L-ispiża tat-trasferimenti tal-pagament tiġġarrab kif ġej:  

 

- il-[Kummissjoni][Aġenzija]  iġġarrab l-ispiża tat-trasferimenti mitluba mill-bank 

tagħha; 

 

- il-benefiċjarju jħallas l-ispiża tat-trasferimenti mitluba mill-bank tiegħu; 

 

- il-parti li tikkawża ripetizzjoni ta’ trasferiment tħallas l-ispejjeż kollha tat-trasferiment 

ripetut. 

 

21.10 Data tal-pagament  

                                                 
17 Il-kodiċi BIC jew SWIFT japplika għall-pajjiżi jekk il-kodiċi IBAN ma japplikax. 
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Il-pagamenti mill-[Kummissjoni][Aġenzija]  jitqiesu li twettqu fid-data meta jiġu ddebitati 

lill-kont tagħha.  

 

21.11 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

21.11.1 Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma tħallasx sal-iskadenzi tal-pagament (ara hawn 

fuq), il-benefiċjarji huma intitolati għal imgħax għal pagament tardiv fir-rata applikata 

mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għall-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament prinċipali tiegħu 

f’euro (‘rata ta’ referenza’), flimkien ma’ tliet punti u nofs. Ir-rata ta’ referenza hija r-rata fis-

seħħ fl-ewwel jum tax-xahar li fiha tintemm l-iskadenza tal-pagament, kif ippubblikat fis-

serje C ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.  

 

Jekk l-imgħax għal pagament tardiv huwa aktar baxx minn jew ugwali għal EUR 200, dan se 

jitħallas lill-koordinatur biss fuq talba sottomessa fi żmien xahrejn minn meta jirċievi l-

pagament tard. 

 

L-imgħax għal pagament tardiv mhuwiex dovut jekk il-benefiċjarji kollha huma Stati Membri 

tal-UE (inkluż awtoritajiet tal-gvern reġjonali u lokali jew korpi oħra pubbliċi li jaġixxu 

f’isem Stat Membru għall-fini ta’ dan il-Ftehim). 

 

Is-sospensjoni tad-data tal-iskadenza tal-pagament jew tal-pagamenti (ara l-Artikoli 47 u 48) 

ma titqisx bħala pagament tardiv. 

 

L-imgħax għal pagament tardiv ikopri l-perjodu li jibda mill-jum wara d-data ta’ maturità 

għall-pagament (ara hawn fuq), sa u inkluż id-data tal-pagament.  

 

L-imgħax għal pagament tardiv mhuwiex meqjus għall-fini tal-kalkolu tal-ammont finali tal-

għotja. 

 

21.11.2 Jekk il-koordinatur jikser kwalunkwe mill-obbligi tiegħu taħt dan l-Artikolu, l-għotja 

tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43) u l-Ftehim jew il-parteċipazzjoni tal-koordinatur jistgħu 

jiġu tterminati (ara l-Artikolu 50). 

 

Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 22 — KONTROLLI, REVIŻJONIJIET, AWDITI U 

INVESTIGAZZJONIJIET — ESTENSJONI TAS-SEJBIET 

 
22.1 Kontrolli, reviżjonijiet u awditi mill-[Aġenzija u l-]Kummissjoni 

 

22.1.1 Dritt li twettaq kontrolli 

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni — matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew wara — se 

tivverifika l-implimentazzjoni korretta tal-azzjoni u l-konformità mal-obbligi taħt il-Ftehim, 

inkluż valutazzjoni tar-riżultati tanġibbli u r-rapporti.  
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Għal dan il-fini l-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ tiġi megħjuna minn persuni jew korpi 

esterni. 

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ titlob ukoll informazzjoni addizzjonali skont l-

Artikolu 17. L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ titlob lill-benefiċjarji jipprovdu 

informazzjoni bħal din lilha direttament.  

 

L-informazzjoni pprovduta trid tkun eżatta, preċiża u kompluta u fil-forma mitluba, inkluż 

fil-forma elettronika. 

 

22.1.2 Dritt li twettaq reviżjonijiet  

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni — matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew wara — tista’ 

twettaq reviżjonijiet dwar l-implimentazzjoni korretta tal-azzjoni (inkluż valutazzjoni tar-

riżultati tanġibbli u r-rapporti), il-konformità mal-obbligi taħt il-Ftehim u l-kontinwazzjoni 

tar-rilevanza xjentifika jew teknoloġika tal-azzjoni.  

 

Ir-reviżjonijiet jistgħu jinbdew sa sentejn wara l-pagament tal-bilanċ. Dawn se jiġu notifikati 

b’mod formali lill-koordinatur jew lill-benefiċjarju konċernat u se jitqiesu li jkunu bdew fid-

data tan-notifika formali. 

 

Jekk ir-reviżjoni titwettaq fuq parti terza (ara l-Artikoli 10 sa 16), il-benefiċjarju jrid jinforma 

lill-parti terza.  

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ tagħmel ir-reviżjonijiet direttament (permezz tal-

persunal tagħha) jew indirettament (permezz ta’ persuni jew korpi esterni maħtura biex 

jagħmlu dan). Din se tinforma lill-koordinatur jew lill-benefiċjarju konċernat dwar l-identità 

tal-persuni jew tal-korpi esterni. Dawn għandhom id-dritt joġġezzjonaw għall-ħatra għal 

raġunijiet ta’ kunfidenzjalità kummerċjali.  

 

Il-koordinatur jew il-benefiċjarju konċernati jridu jipprovdu — sal-iskadenza mitluba — 

kwalunkwe informazzjoni u dejta flimkien mar-riżultati tanġibbli u r-rapporti diġà sottomessi 

(inkluż informazzjoni dwar l-użu tar-riżorsi). L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ titlob 

lill-benefiċjarji jipprovdu informazzjoni bħal din lilha direttament.  

 

Il-koordinatur jew il-benefiċjarju konċernati jistgħu jiġu mitluba jipparteċipaw f’laqgħat, 

inkluż mal-esperti esterni.  

 

Għal reviżjonijiet fuq il-post, il-benefiċjarji jridu jippermettu l-aċċess għas-siti u l-

proprjetajiet tagħhom, inkluż lil persuni jew korpi esterni, u jridu jiżguraw li l -informazzjoni 

mitluba tkun disponibbli minnufih. 

 

L-informazzjoni pprovduta trid tkun eżatta, preċiża u kompluta u fil-forma mitluba, inkluż 

fil-forma elettronika. 

 

Abbażi tas-sejbiet tar-reviżjoni, se jitfassal ‘rapport tar-reviżjoni’.  
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L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni se tinnotifika b’mod formali r-rapport dwar ir-reviżjoni lill-

koordinatur jew il-benefiċjarju konċernati, li għandhom 30 jum biex jinnotifikaw b’mod 

formali l-osservazzjonijiet tagħhom (‘proċedura ta’ reviżjoni kontradittorja’).  

 

Ir-reviżjonijiet (inkluż ir-rapporti dwar ir-reviżjonijiet) isiru fil-lingwa tal-Ftehim.  

 

22.1.3  Dritt li twettaq awditi 

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni — matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew wara — tista’ 

twettaq awditi tal-implimentazzjoni korretta tal-azzjoni u tal-konformità mal-obbligi taħt il-

Ftehim.  

 

L-awditi jistgħu jinbdew sa sentejn wara l-pagament tal-bilanċ. Dawn se jiġu notifikati b’mod 

formali lill-koordinatur jew lill-benefiċjarju konċernat u se jitqiesu li jkunu bdew fid-data tan-

notifika formali. 

 

Jekk l-awditu jitwettaq fuq parti terza (ara l-Artikoli 10 sa 16), il-benefiċjarju konċernat irid 

jinforma lill-parti terza.  

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ twettaq l-awditi direttament (permezz tal-persunal 

tagħha) jew indirettament (permezz ta’ persuni jew korpi esterni li tkun ħatret biex jagħmlu 

dan). Din se tinforma lill-koordinatur jew lill-benefiċjarju konċernat dwar l-identità tal-

persuni jew tal-korpi esterni. Dawn għandhom id-dritt joġġezzjonaw għall-ħatra għal 

raġunijiet ta’ kunfidenzjalità kummerċjali.  

 

Il-koordinatur jew il-benefiċjarju konċernati jridu jipprovdu — sal-iskadenza mitluba — 

kwalunkwe informazzjoni għall-verifika tal-konformità mal-Ftehim. L-[Aġenzija jew il-

]Kummissjoni tista’ titlob lill-benefiċjarji jipprovdu informazzjoni bħal din lilha direttament. 

 

Għal awditi fuq il-post, il-benefiċjarji jridu jippermettu l-aċċess għas-siti u l-proprjetajiet 

tagħhom, inkluż lil persuni jew korpi esterni, u jridu jiżguraw li l-informazzjoni mitluba tkun 

disponibbli minnufih. 

 

L-informazzjoni pprovduta trid tkun eżatta, preċiża u kompluta u fil-forma mitluba, inkluż 

fil-forma elettronika. 

 

Abbażi tas-sejbiet tal-awditu, se jitfassal ‘abbozz ta’ rapport dwar l-awditu’.  

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni se tinnotifika b’mod formali l-abbozz ta’ rapport dwar l-

awditu lill-koordinatur jew il-benefiċjarju konċernati, li għandhom 30 jum biex jinnotifikaw 

b’mod formali l-osservazzjonijiet tagħhom (‘proċedura ta’ awditu kontradittorja’). Dan il-

perjodu jista’ jiġi estiż mill-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni f’każijiet ġustifikati. 

 

Ir-‘rapport finali dwar l-awditu’ se jqis l-osservazzjonijiet mill-koordinatur jew il-

benefiċjarju konċernat. Ir-rapport se jiġi nnotifikat b’mod formali lilu.  

 

L-awditi (inkluż ir-rapporti dwar l-awditu) ikunu fil-lingwa tal-Ftehim.  
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L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni jista’ jkollha wkoll aċċess għar-rekords statutorji tal-

benefiċjarji għall-valutazzjoni perjodika tas-somma f’daqqa. 

 

22.2 Investigazzjonijiet mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)  

 

Skont ir-Regolamenti Nru 883/2013 18u Nru 2185/9619 (u skont id-dispożizzjonijiet u l-

proċeduri tagħhom), l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ — fi kwalunkwe 

mument matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew wara — iwettaq investigazzjonijiet, inkluż 

kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, biex jistabbilixxi jekk, kienx hemm frodi, korruzzjoni jew 

kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-UE.  

 

22.3 Kontrolli u awditi mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA)  

 

Skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-

Artikolu 161 tar-Regolament Finanzjarju Nru 966/201220, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

(QEA) tista’ — fi kwalunkwe mument matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew wara — 

twettaq awditi. 

 

Il-QEA għandha d-dritt ta’ aċċess għall-fini tal-kontrolli u l-awditi. 

 

22.4 Kontrolli, reviżjonijiet, awditi u investigazzjonijiet għal organizzazzjonijiet 

internazzjonali  

 
[OPZJONI 1 għal organizzazzjonijiet internazzjonali: F’konformità mar-regolamenti 

finanzjarji tagħha, l-Unjoni Ewropea, inkluż l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u l-

Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), tista’ twettaq, inkluż fuq il-post, kontrolli, reviżjonijiet, 

awditi u investigazzjonijiet.  

 

Dan l-Artikolu se jiġi applikat skont kwalunkwe ftehim speċifiku konkluż f’dan ir-rigward 
mill-organizzazzjoni internazzjonali u l-Unjoni Ewropea.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

22.5 Konsegwenzi tas-sejbiet fil-kontrolli, ir-reviżjonijiet, l-awditi u l-

investigazzjonijiet — Estensjoni tas-sejbiet 

 

22.5.1  Sejbiet f’din l-għotja 

 

                                                 
18  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 

dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill 
(Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.09.2013, p. 1). 

19  Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/1996 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-kontrolli u l-
ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità 
Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2). 

20  Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 
dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE, Euratom) Nru 1605/2002 (‘Ir-Regolament Finanzjarju Nru 966/2012’) (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 
1). 
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Is-sejbiet fil-kontrolli, ir-reviżjonijiet, l-awditi jew l-investigazzjonijiet imwettqa fil-kuntest 

ta’ din l-għotja jistgħu jwasslu għaċ-ċaħda tal-ispejjeż ineliġibbli (ara l-Artikolu 42), it-

tnaqqis tal-għotja (ara l-Artikolu 43), l-irkupru ta’ ammonti mhux dovuti (ara l-Artikolu 44) 

jew għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħra deskritti fil-Kapitolu 6.   

 

Iċ-ċaħda tal-ispejjeż jew it-tnaqqis tal-għotja wara l-pagament tal-bilanċ se twassal għal 

ammont finali tal-għotja rivedut (ara l-Artikolu 5.4). 

 

Is-sejbiet fil-kontrolli, ir-reviżjonijiet, l-awditi jew l-investigazzjonijiet jistgħu jwasslu għal 

talba għal emenda għall-modifika tal-Anness 1 (ara l-Artikolu 55).  

 

Il-kontrolli, ir-reviżjonijiet, l-awditi jew l-investigazzjonijiet li jsibu żbalji sistematiċi jew 

rikorrenti, irregolaritajiet, frodi jew ksur tal-obbligi jistgħu wkoll iwasslu għal konsegwenzi 

f’għotjiet oħra tal-UE jew tal-Euratom mogħtija taħt kundizzjonijiet simili (‘estensjoni tas-

sejbiet minn din l-għotja għal għotjiet oħra’). 

 

Barra minn hekk, is-sejbiet li jirriżultaw minn investigazzjoni tal-OLAF jistgħu jwasslu għal 

proċedimenti kriminali taħt il-liġi nazzjonali. 

 

22.5.2  Sejbiet f’għotjiet oħrajn  

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ testendi s-sejbiet minn għotjiet oħra għal din l-għotja 

(‘estensjoni tas-sejbiet minn għotjiet oħra għal din l-għotja’), jekk: 

 

(a) il-benefiċjarju konċernat jinstab, f’għotjiet oħra tal-UE jew tal-Euratom mogħtija taħt 

kundizzjonijiet simili, li kkommetta żbalji sistematiċi jew rikorrenti, irregolarita jiet, 

frodi jew ksur tal-obbligi li għandhom impatt materjali fuq din l-għotja u 

 

(b) dawk is-sejbiet huma notifikati b’mod formali lill-benefiċjarju konċernat — flimkien 

mal-lista tal-għotjiet affettwati mis-sejbiet — mhux aktar tard minn sentejn wara l-

pagament tal-bilanċ ta’ din l-għotja.  

 

L-estensjoni tas-sejbiet tista’ twassal għal ċaħda tal-ispejjeż (ara l-Artikolu 42), tnaqqis tal-

għotja (ara l-Artikolu 43), irkupru ta’ ammonti mhux dovuti (ara l-Artikolu 44), sospensjoni 

tal-pagamenti (ara l-Artikolu 48), sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni (ara l-Artikolu 

49) jew terminazzjoni (ara l-Artikolu 50). 

 

22.5.3  Proċedura  

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju konċernat 

dwar żbalji sistematiċi jew rikorrenti u l-intenzjoni tagħha li testendi dawn is-sejbiet tal-

awditu, flimkien mal-lista tal-għotjiet affettwati.  

 

22.5.3.1 Jekk is-sejbiet jikkonċernaw l-eliġibbiltà tal-ispejjeż: in-notifika formali se tinkludi: 

 

(a) stedina biex jissottometti osservazzjonijiet dwar il-lista tal-għotjiet affettwati mis-

sejbiet; 
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(b) it-talba biex jissottometti dikjarazzjonijiet finanzjarji riveduti għall-għotjiet kollha 

affettwati;  

 

(c) ir-rata ta’ korrezzjoni għall-estrapolazzjoni stabbilita mill-[Aġenzija jew il-

]Kummissjoni abbażi tal-iżbalji sistematiċi jew rikorrenti, biex tikkalkola l-ammonti 

li jridu jiġu miċħuda jekk il-benefiċjarju konċernat:  

 

(i)  iqis li s-sottomissjoni ta’ dikjarazzjonijiet finanzjarji riveduti mhijiex 

possibbli jew prattika jew 

 

(ii) ma jissottomettix dikjarazzjonijiet finanzjarji riveduti.  

 

Il-benefiċjarju konċernat għandu 90 jum minn meta jirċievi notifika biex jissottometti l -

osservazzjonijiet, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji riveduti jew biex jipproponi metodu ta’ 

korrezzjoni alternattiv sostanzjat kif dovut. Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż mill-[Aġenzija 

jew il-]Kummissjoni f’każijiet ġustifikati. 

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ mbagħad tibda proċedura ta’ ċaħda f’konformità mal-

Artikolu 42, abbażi ta’: 

 

- id-dikjarazzjonijiet finanzjarji riveduti, jekk approvati; 

 

- il-metodu ta’ korrezzjoni alternattiva propost, jekk aċċettat  

 

jew 

 

- ir-rata ta’ korrezzjoni notifikata inizjalment għall-estrapolazzjoni, jekk ma tirċevix 

osservazzjonijiet jew dikjarazzjonijiet finanzjarji riveduti, ma taċċettax l-

osservazzjonijiet jew il-metodu ta’ korrezzjoni alternattiva propost jew ma tapprovax 

id-dikjarazzjonijiet finanzjarji riveduti. 

 

22.5.3.2 Jekk is-sejbiet jikkonċernaw żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew ksur 

serju ta’ obbligi: in-notifika formali se tinkludi: 

 

(a) stedina biex jissottometti osservazzjonijiet dwar il-lista ta’ għotjiet affettwati mis-

sejbiet u 

 

(b) ir-rata fissa li l-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tapplika skont 

il-prinċipju ta’ proporzjonalità. 

 

Il-benefiċjarju għandu 90 jum minn meta jirċievi notifika biex jissottometti osservazzjonijiet 

jew jipproponi rata fissa alternattiva sostanzjata kif dovut.  

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ mbagħad tibda proċedura ta’ tnaqqis f’konformità 

mal-Artikolu 43, abbażi ta’: 

 

- ir-rata fissa alternattiva propost, jekk aċċettata  

 

jew  
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- ir-rata fissa notifikata inizjalment, jekk ma tirċevix osservazzjonijiet jew ma taċċettax 

l-osservazzjonijiet jew ir-rata fissa alternattiva proposta. 

 

22.6 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, l-ispejjeż mhux 

sostanzjati b’mod suffiċjenti se jkunu ineliġibbli (ara l-Artikolu 6) 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 23 — EVALWAZZJONI TAL-IMPATT TAL-AZZJONI 

 

23.1 Dritt li tevalwa l-impatt tal-azzjoni 

 

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ twettaq evalwazzjonijiet interim u finali tal-impatt tal-

azzjoni mkejjel mal-oġġettiv tal-programm tal-UE.  

 
L-evalwazzjonijiet jistgħu jinbdew matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni u sa [OPZJONI 1 

prestabbilita: ħames][OPZJONI 2 għal għotjiet ta’ valur baxx: tliet] snin wara l-pagament 

tal-bilanċ. L-evalwazzjoni titqies bħala li tibda fid-data tan-notifika formali lill-koordinatur 

jew lill-benefiċjarji. 

  

L-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ tagħmel dawn l-evalwazzjonijiet direttament 

(permezz tal-persunal tagħha) jew indirettament (permezz ta’ korpi jew persuni esterni li tkun 

awtorizzat biex jagħmlu dan). 

 

Il-koordinatur jew il-benefiċjarji jridu jipprovdu kwalunkwe informazzjoni rilevanti għall-

evalwazzjoni tal-impatt tal-azzjoni, inkluż informazzjoni f’format elettroniku. 

 

23.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk benefiċjarju jikser kwalunkwe mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ tapplika kwalunkwe waħda mill-miżuri deskritti fil-Kapitolu 

6.  

 

 

TAQSIMA 3 DRITTIJIET U OBBLIGI RELATATI MAL-ISFOND U R-RIŻULTATI 

 

SOTTOTAQSIMA 1 ĠENERALI 

 

ARTIKOLU 23 a — ĠESTJONI TA’ PROPRJETÀ INTELLETTWALI  

 

23a.1 L-obbligu li jittieħdu miżuri biex tiġi implimentata r-Rakkomandazzjoni tal-

Kummissjoni dwar il-ġestjoni ta’ proprjetà intellettwali f’attivitajiet għat-

trasferiment ta’ għarfien  
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Benefiċjarji li huma universitajiet jew organizzazzjonijiet oħra ta’ riċerka pubblika jridu 

jieħdu miżuri biex jimplimentaw il-prinċipji stabbiliti fil-Punti 1 u 2 tal-Kodiċi ta’ Prattika 

anness mar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni ta’ proprjetà intellettwali 

f’attivitajiet għat-trasferiment ta’ għarfien21.  

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi stabbiliti fis-Sottotaqsimiet 2 u 3 ta’ din it-taqsima. 

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li r-riċerkaturi u l-partijiet terzi involuti fl-azzjoni jkunu konxji 

tagħhom. 

 

23a.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk benefiċjarju jikser l-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  

tista’ tapplika kwalunkwe waħda mill-miżuri deskritti fil-Kapitolu 6.  

 

 

SOTTOTAQSIMA 2 DRITTIJIET U OBBLIGI RELATATI MAL-ISFOND 

 

ARTIKOLU 24 — FTEHIM DWAR L-ISFOND  

 

24.1  Ftehim dwar l-isfond  

 

Il-benefiċjarji jridu jidentifikaw u jaqblu (bil-miktub) dwar l-isfond għall-azzjoni (‘ftehim 

dwar l-isfond’).  

 

‘Sfond’ tfisser kwalunkwe dejta, għarfien jew informazzjoni — irrispettivament mill-forma 

jew natura tagħha (tanġibbli jew mhux tanġibbli), inkluż kwalunkwe drittijiet bħad-drittijiet 

tal-proprjetà intellettwali — li:  

 

(a) hija miżmuma mill-benefiċjarji qabel l-adeżjoni tagħhom għal dan il-Ftehim, u 

 

(b)  hija meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-azzjoni jew l-użu tar-riżultati. 

 

24.2  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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 25 — DRITTIJIET TA’ AĊĊESS GĦALL-ISFOND  

 

25.1  Eżerċizzju tad-drittijiet ta’ aċċess – Rinunzja tad-drittijiet ta’ aċċess – Ebda 

sottoliċenzjar  

                                                 
21  Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni C (2008) 1329 tal-10.4.2008 dwar il-ġestjoni ta’ proprjetà 

intellettwali f’attivitajiet għat-trasferiment ta’ għarfien u Kodiċi ta’ Prattika għal universitajiet u 
organizzazzjonijiet ta’ riċerka pubbliċi oħrajn mehmuża għal din ir-rakkomandazzjoni. 
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Sabiex jiġu eżerċitati d-drittijiet ta’ aċċess, dan irid l-ewwel jintalab bil-miktub (‘talba għall-

aċċess’).  

 

‘Drittijiet ta’ aċċess’ tfisser drittijiet li tuża r-riżultati jew l-isfond skont it-termini u l-

kundizzjonijiet stabbiliti f’dan il-Ftehim.  

 

Ir-rinunzji tad-drittijiet ta’ aċċess mhumiex validi sakemm ma jsirux bil-miktub.  

 

Sakemm ma jkunx miftiehem mod ieħor, id-drittijiet ta’ aċċess ma jinkludux id-dritt għal 

sottoliċenzja. 

 

25.2 Drittijiet ta’ aċċess għal benefiċjarji oħra, għall-implimentazzjoni tal-kompiti 

tagħhom stess taħt l-azzjoni 

 

Il-benefiċjarji jridu jagħtu aċċess lil xulxin — abbażi ta’ mingħajr royalties — għall-isfond 

meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-kompiti tagħhom stess taħt l-azzjoni, sakemm il-

benefiċjarju li huwa responsabbli mill-isfond ikun — qabel l-adeżjoni mal-Ftehim — : 

 

(a) informa lill-benefiċjarji l-oħrajn li l-aċċess għall-isfond tiegħu huwa suġġett għal 

restrizzjonijiet jew limiti legali, inkluż dawk imposti mid-drittijiet tal-partijiet terzi 

(inkluż persunal), jew 

 

(b) qabel mal-benefiċjarji l-oħrajn li l-aċċess mhux se jingħata fuq bażi ta’ mingħajr 

royalties.   

 

25.3  Drittijiet ta’ aċċess għal benefiċjarji oħra, għall-isfruttament tar-riżultati 

tagħhom stess  

 

Il-benefiċjarji jridu jagħtu aċċess lil xulxin — taħt kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli — 

għall-isfond meħtieġ għall-isfruttament tar-riżultati tagħhom stess, sakemm il-benefiċjarju li 

huwa responsabbli mill-isfond ikun — qabel l-adeżjoni mal-Ftehim — informa lill-

benefiċjarji l-oħrajn li l-aċċess għall-isfond tiegħu huwa suġġett għal restrizzjonijiet jew 

limiti legali, inkluż dawk imposti mid-drittijiet tal-partijiet terzi (inkluż persunal).  

 

‘Kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli’ tfisser kundizzjonijiet xierqa, inkluż il-possibbiltà ta’ 

termini finanzjarji jew kundizzjonijiet ta’ mingħajr royalties, b’konsiderazzjoni taċ-

ċirkostanzi speċifiċi tat-talba għall-aċċess, pereżempju l-valur reali jew potenzjali tar-riżultati 

jew l-isfond li qed jintalab aċċess għalih u/jew l-ambitu, id-durata jew karatteristiċi oħrajn 

tal-isfruttament imbassar.  

 

It-talbiet għall-aċċess jistgħu jsiru — sakemm ma jkunx maqbul mod ieħor — sa sena wara l-

perjodu stipulat fl-Artikolu 3. 

 

25.4  Drittijiet tal-aċċess għal entitajiet affiljati  

 

Sakemm ma jkunx maqbul mod ieħor fil-ftehim tal-konsorzju, l-aċċess għall-isfond irid 

jingħata wkoll — taħt kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli (ara fuq; l-Artikolu 25.3) u sakemm 

mhux suġġett għal restrizzjonijiet jew limiti legali, inkluż dawk imposti mid-drittijiet ta’ 
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partijiet terzi (inkluż persunal) — għal entitajiet affiljati22 stabbilit fi Stat Membru tal-UE jew 

‘pajjiż assoċjat’23, jekk dan huwa meħtieġ għall-isfruttament tar-riżultati ġġenerati mill-

benefiċjarji li magħhom huma affiljati. 

 

Sakemm ma hemmx qbil mod ieħor (ara hawn fuq; l-Artikolu 25.1), l-entità affiljata 

konċernata trid tagħmel it-talba direttament lill-benefiċjarju responsabbli għall-isfond.  

 

It-talbiet għall-aċċess jistgħu jsiru — sakemm ma jkunx maqbul mod ieħor — sa sena wara l-

perjodu stipulat fl-Artikolu 3.  

 

25.5  Drittijiet ta’ aċċess għal partijiet terzi  

 

Mhux applikabbli 

 

25.6  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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.  

 

 

SOTTOTAQSIMA 3 DRITTIJIET U OBBLIGI RELATATI MAR-RIŻULTATI  

 

                                                 
22  Għad-definizzjoni, ara l-Artikolu 2.1(2) tar-Regolament tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni Nru 1290/2013: 

‘entità affiljata’ tfisser kwalunkwe entità legali li: 
- hija taħt il-kontroll dirett jew indirett ta’ parteċipant, jew 
- hija taħt l-istess kontroll dirett jew indirett bħall-parteċipant, jew  
- direttament jew indirettament tikkontrolla parteċipant.  

‘Kontroll’ jista’ jkun f’waħda mill-forom li ġejjin: 
(a) iż-żamma diretta jew indiretta ta’ aktar minn 50% tal-valur nominali tal-kapital azzjonarju maħruġ 

fl-entità legali kkonċernata, jew il-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-assoċjati 
ta’ dik l-entità; 

(b) iż-żamma diretta jew indiretta, fil-fatt jew bil-liġi, ta’ setgħat ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet fl-entità 
legali kkonċernata. 

Madankollu, ir-relazzjonijiet li ġejjin bejn l-entitajiet legali ma għandhomx fihom infushom jikkostitwixxu 
relazzjonijiet ta’ kontroll: 

(a) l-istess korporazzjoni ta’ investiment pubbliku, investitur istituzzjonali jew kumpanija tal-kapital 
ta’ riskju li għandhom żamma diretta jew indiretta ta’ aktar minn 50% tal-valur nominali tal-
kapital azzjonarju maħruġ jew il-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-assoċjati; 

(b) l-entitajiet legali konċernati jkunu proprjetà jew taħt is-superviżjoni tal-istess korp pubbliku. 
23  Għad-definizzjoni, ara l-Artikolu 2.1(3) tar-Regolament tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni Nru 1290/2013: 

‘pajjiż assoċjat’ tfisser pajjiż mhux tal-UE (pajjiż terz) li huwa parti għal ftehim internazzjonali mal-Unjoni, 
kif identifikat fi [OPZJONI 1 għall-għotjiet tal-UE: l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Programm Qafas 

H2020 Nru 1291/2013. l-Artikolu 7 jistipula l-kundizzjonijiet għall-assoċjazzjoni ta’ pajjiżi mhux tal-UE ma’ 
Orizzont 2020.][OPZJONI 2 għall-għotjiet ta’ Euratom: l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kunsill (Euratom) 

Nru 1314/2013 tas-16 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea 

tal-Enerġija Atomika (2014-2018) li jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni –
Orizzont 2020 (‘Ir-Regolament tal-Programm tar-Riċerka u t-Taħriġ ta’ Euratom H2020 Nru 1314/2013’) 

(ĠU L 347, 20.12.2013, p. 948). l-Artikolu 5 jistipula l-kundizzjonijiet għall-assoċjazzjoni ta’ pajjiżi mhux 
tal-UE ma’ Orizzont 2020.]   
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ARTIKOLU 26 — SJIEDA TAR-RIŻULTATI  

 

26.1  Sjieda mill-benefiċjarju li jiġġenera r-riżultat  

 

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 huwa ġġenerat fl-azzjoni, kif ukoll kwalunkwe drittijiet 

mehmuża miegħu, inkluż drittijiet ta’ proprjetà intellettwali.  

 

26.2 Sjieda konġunta minn diversi benefiċjarji 

 

Ir-riżultati ta’ żewġ benefiċjarji jew iktar b’mod konġunt jekk:  

 

(a) iġġenerawhom flimkien u 

 

(b) mhux possibbli li: 

 

(i) tiġi stabbilita l-kontribuzzjoni rispettiva ta’ kull benefiċjarju, jew  

 

(ii) jiġu sseparati għall-fini tal-applikazzjoni għall-protezzjoni, kisba jew żamma 

tagħhom (ara l-Artikolu 27). 

 

Is-sidien konġunti jridu jaqblu (bil-miktub) dwar l-allokazzjoni u t-termini tal-eżerċizzju 

fiżiku tas-sjieda konġunta tagħhom (‘ftehim ta’ sjieda konġunta’), biex jiżguraw konformità 

mal-obbligi tagħhom skont dan il-Ftehim.  

 

Sakemm ma jkunx maqbul mod ieħor fil-ftehim ta’ sjieda konġunta, kull sid konġunt jista’ 

jagħti liċenzji mhux esklussivi lil partijiet terzi biex jisfruttaw riżultati li għandhom sjieda 

konġunta (mingħajr kwalunkwe dritt ta’ sotto liċenzja), jekk is-sidien konġunti l-oħrajn 

jingħataw: 

 

(a) mill-inqas avviż minn qabel ta’ 45 jum u 

 

(b) kumpens ġust u raġonevoli. 

 

La darba r-riżultati jkunu ġew iġġenerati, is-sidien konġunti jistgħu jaqblu (bil-miktub) li 

japplikaw reġim differenti minn sjieda konġunta (bħal, pereżempju, trasferiment għal sid 

wieħed (ara l-Artikolu 30) bi drittijiet ta’ aċċess għall-oħrajn). 

 

26.3  Drittijiet ta’ partijiet terzi (inkluż persunal)  

 

Jekk partijiet terzi (inkluż persunal) jistgħu jikklejmjaw drittijiet għar-riżultati, il-benefiċjarju 

konċernat irid jiżgura li huwa konformi mal-obbligi tiegħu skont il-Ftehim.  

 

Jekk parti terza tiġġenera r-riżultati, il-benefiċjarju konċernat irid 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 stess.  
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Jekk il-kisba tad-drittijiet mhijiex possibbli, il-benefiċjarju jrid jevita li juża l-parti terza biex 

tiġġenera r-riżultati.  

 
26.4  Sjieda [tal-UE][Euratom][Aġenzija], għall-protezzjoni tar-riżultati  

 

26.4.1 [L-UE][Euratom][L-Aġenzija] tista’ — bil-kunsens tal-benefiċjarju konċernat — 

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, minbarra fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin: 

 

(a) in-nuqqas ta’ protezzjoni hija għaliex il-protezzjoni tar-riżultati mhijiex possibbli, 

raġonevoli jew ġustifikata (minħabba ċ-ċirkostanzi);  

 

(b) in-nuqqas ta’ protezzjoni hija għaliex hemm nuqqas ta’ potenzjal għall-isfruttament 

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 assoċjat, li se jipproteġuhom. 

 

Qabel mar-riżultati jiġu disseminati u sakemm ma japplikawx kwalunkwe mill-każijiet 

imsemmija hawn fuq taħt il-Punti (a), (b) jew (c), il-benefiċjarju jrid jinnotifika b’mod 

formali lill-[Kummissjoni][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 il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tiddeċiedi li tassumi s-sjieda, din se tinnotifika b’mod 

formali lill-benefiċjarju konċernat 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 il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tieħu deċiżjoni pożittiva, sakemm tkun ħadet 

il-passi meħtieġa għall-protezzjoni tar-riżultati.  

 

26.4.2 [L-UE][Euratom][L-Aġenzija] tista’ — bil-kunsens tal-benefiċjarju konċernat — 

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 jippruvax 

iġib estensjoni tal-protezzjoni, minbarra fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:  

 

(a) il-protezzjoni titwaqqaf minħabba nuqqas ta’ potenzjal tal-isfruttament kummerċjali 

jew industrijali; 

 

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

 

Benefiċjarju li għandu l-intenzjoni li jieqaf jipproteġi r-riżultati jew li mhux se jfittex 

estensjoni jrid — sakemm ma japplikax kwalunkwe wieħed mill-każijiet imsemmija hawn 

fuq taħt il-Punti (a) jew (b) — jinnotifika b’mod formali lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  tal-

anqas 60 jum qabel il-protezzjoni tintemm jew l-estensjoni tagħha ma tibqax possibbli u fl-

istess ħin jinformaha dwar kwalunkwe raġunijiet għal ċaħda tal-kunsens. Il-benefiċjarju jista’ 
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jiċħad il-kunsens biss jekk jista’ juri li l-interessi leġittimi tiegħu jistgħu jsofru dannu 

sinifikanti. 

 

Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tiddeċiedi li tassumi s-sjieda, din se tinnotifika b’mod 

formali lill-benefiċjarju konċernat fi żmien 45 jum minn meta tirċievi n-notifika. 

 

26.5  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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 27 — PROTEZZJONI TAR-RIŻULTATI — VIŻIBBILTÀ TAL-

FINANZJAMENT TAL-UE  

 

27.1  Obbligu li jiġu protetti r-riżultati  

 

Kull benefiċjarju jrid jeżamina l-possibbiltà li jipproteġi r-riżultati tiegħu u jrid jipproteġihom 

b’mod xieraq — għal perjodu xieraq u bil-kopertura territorjali xierqa — jekk: 

 

(a) ir-riżultati jistgħu jkunu raġonevolment mistennija li jintużaw kummerċjalment jew 

industrijalment u 

 

(b) il-protezzjoni tagħhom hija possibbli, raġonevoli u ġustifikata (minħabba ċ-

ċirkostanzi). 

 

Meta jiddeċiedi fuq protezzjoni, il-benefiċjarju jrid jikkunsidra l-interessi leġittimi tiegħu u l-

interessi leġittimi (speċjalment kummerċjali) tal-benefiċjarji l-oħrajn. 

 
27.2  Sjieda [tal-UE][Euratom][Aġenzija], għall-protezzjoni tar-riżultati  

 

Jekk benefiċjarju ma għandux l-intenzjoni li jipproteġi r-riżultati tiegħu, li jieqaf 

jipproteġihom jew li ma jestendix il-protezzjoni, [l-UE][Euratom][l-Aġenzija] tista’ — taħt 

ċertu kundizzjonijiet (ara l-Artikolu 26.4) — tassumi s-sjieda biex tiżgura l-protezzjoni 

(kontinwata) tagħhom.  

 

27.3  Informazzjoni dwar il-finanzjament tal-UE  

 

L-applikazzjonijiet għall-protezzjoni tar-riżultati (inkluż l-applikazzjonijiet għal privattivi) 

sottomessi minn jew f’isem il-benefiċjarju jridu — sakemm il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma 

titlobx jew taqbel mod ieħor jew sakemm dan mhuwiex impossibbli — jinkludu dan li ġej: 

 
“Il-proġett li wassal għal din l-applikazzjoni rċieva finanzjament mill-[programm tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea Orizzont 2020][il-programm tar-riċerka u t-taħriġ ta’ Euratom 
2014-2018] taħt il-ftehim ta’ għotja Nru [numru]”. 

 

27.4  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  
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Jekk benefiċjarju jikser xi 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 28 — SFRUTTAMENT TAR-RIŻULTATI  

 

28.1  Obbligu ta’ sfruttament tar-riżultati  

 

Kull benefiċjarju jrid — sa erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 — jieħu miżuri 

bil-għan li jiżgura ‘sfruttament’ tar-riżultati tiegħu (direttament jew indirettament, b’mod 

partikolari permezz tat-trasferiment jew l-għotja ta’ liċenzji; ara l-Artikolu 30) billi:  

 

(a) jużahom f’attivitajiet oħra ta’ riċerka (barra l-azzjoni);  

 

(b) jiżviluppa, joħloq jew jikkummerċjalizza prodott jew proċess; 

 

(c) joħloq u jipprovdi servizz, jew 

 

(d) jużahom f’attivitajiet ta’ standardizzazzjoni. 

 
[OPZJONI għal obbligi ta’ sfruttament addizzjonali jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: 

Barra minn hekk, il-benefiċjarji jridu — sa erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 
— jikkonformaw mal-obbligi tal-isfruttament addizzjonali stabbiliti fl-Anness 1.] 

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ sigurtà fl-Artikolu 37, li jibqgħu japplikaw.  

 

28.2 Riżultati li jistgħu jikkontribwixxu għall-istandards Ewropej jew internazzjonali 

— Informazzjoni dwar il-finanzjament tal-UE  

 
[OPZJONI għar-riżultati li jistgħu jikkontribwixxu għall-istandards jekk previsti fil-

programm ta’ ħidma: Jekk ir-riżultati jistgħu jkunu raġonevolment mistennija li 

jikkontribwixxu għall-istandards Ewropej jew internazzjonali, il-benefiċjarju jrid — sa erba’ 
snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 — jinforma lill-[Kummissjoni][Aġenzija].] 

 

Jekk ir-riżultati jiġu inkorporati fi standard, il-benefiċjarju konċernat jrid — sakemm il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  ma titlobx jew taqbilx mod ieħor jew sakemm dan mhux 

impossibbli — jitlob lill-korp ta’ standardizzazzjoni jinkludi d-dikjarazzjoni li ġejja fl-

(informazzjoni relatata ma’) l-istandard: 

 
“Ir-riżultati inkorporati f’dan l-istandard rċevew finanzjament mill-[programm tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea Orizzont 2020][il-programm tar-riċerka u t-taħriġ ta’ Euratom 
2014-2018] taħt il-ftehim ta’ għotja Nru [numru]”. 

 

28.3  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  
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Jekk benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, l-għotja tista’ 

titnaqqas skont l-Artikolu 43.  

 

Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-

Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 29 — DISSEMINAZZJONI TAR-RIŻULTATI — AĊĊESS MIFTUĦ — 

VIŻIBBILTÀ TAL-FINANZJAMENT TAL-UE  

 

29.1  Obbligu ġenerali ta’ disseminazzjoni tar-riżultati  

 

Sakemm ma jmurx kontra l-interessi leġittimi tiegħu, il-benefiċjarju jrid — malli possibbli — 

‘jiddissemina’ r-riżultati tiegħu billi jiżvelahom lill-pubbliku permezz ta’ mezzi xierqa 

(minbarra dawk li jirriżultaw mill-protezzjoni jew l-użu tar-riżultati), inkluż fil-

pubblikazzjonijiet xjentifiċi (bi kwalunkwe mezz). 

 
[OPZJONI għal obbligi ta’ disseminazzjoni addizzjonali jekk previsti fil-programm ta’ 

ħidma: barra minn hekk, il-benefiċjarji jridu jikkonformaw mal-obbligi ta’ disseminazzjoni 

addizzjonali stabbilit fl-Anness 1.] 

 
[OPZJONI għal obbligi ta’ disseminazzjoni addizzjonali għall-interoperabbiltà jekk 

previsti fil-programm ta’ ħidma: Barra minn hekk, il-benefiċjarji jridu — sa erba’ snin wara 

l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 — jiddisseminaw kwalunkwe speċifikazzjonijiet tekniċi tar-
riżultati li huma meħtieġa għall-interoperabbiltà.] 

 

[OPZJONI għal obbligi ta’ disseminazzjoni addizzjonali għal interoperabbiltà 

transfruntiera jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: Barra minn hekk, il-benefiċjarji jridu 

— sa erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 — jiddisseminaw ir-riżultati tanġibbli 

relatati mal-interoperabbiltà transfruntiera (ara l-Anness 1) u kwalunkwe riżultati meħtieġa 

għall-interoperabbiltà transfruntiera (b’mod partikolari speċifikazzjonijiet tekniċi komuni u 
komponenti ta’ softwer).] 

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ protezzjoni tar-riżultati fl-Artikolu 27, l-obbligi ta’ 

kunfidenzjalità fl-Artikolu 36, l-obbligi ta’ sigurtà fl-Artikolu 37 jew l-obbligi ta’ protezzjoni 

tad-dejta personali fl-Artikolu 39, li kollha jibqgħu japplikaw.  

 

Benefiċjarju li għandu l-intenzjoni jiddissemina r-riżultati tiegħu jrid jagħti avviż minn qabel 

lill-benefiċjarji l-oħrajn ta’ — sakemm mhux maqbul mod ieħor — mill-inqas 45 jum, 

flimkien ma’ informazzjoni suffiċjenti dwar ir-riżultati li se jiddissemina.  

 

Kwalunkwe benefiċjarju ieħor jista’ joġġezzjona sa — sakemm mhux maqbul mod ieħor — 

30 jum minn meta jirċievi notifika, jekk jista’ juri li l-interessi leġittimi tiegħu tar-riżultati 

jew l-isfond se jesperjenzaw danni sinifikanti. F’tali każijiet, id-disseminazzjoni tista’ ma 

sseħħx sakemm ma jittieħdux il-passi meħtieġa għas-salvagwardja ta’ dawn l-interessi 

leġittimi.  

 

Jekk il-benefiċjarju ma għandux l-intenzjoni li jipproteġi r-riżultati tiegħu, dan — taħt ċertu 

kundizzjonijiet (ara l-Artikolu 26.4.1) — jista’ jkollu jinforma b’mod formali lill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  qabel ma sseħħ id-disseminazzjoni. 
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29.2  Aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi  

 

Kull benefiċjarju jrid jiżgura aċċess miftuħ (mingħajr ħlas, aċċess online għal kwalunkwe 

utent) għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi kollha evalwati bejn il-pari relatati mar-riżultati 

tiegħu.  

 

B’mod partikolari, dan irid: 

 

(a) malajr kemm jista’ jkun u mhux aktar tard mill-pubblikazzjoni, jiddepożita kopja 

elettronika li tinqara minn magna tal-verżjoni ppubblikata jew manuskritt evalwat 

bejn il-pari finali aċċettat għall-pubblikazzjoni f’repożitorju għal pubblikazzjonijiet 

xjentifiċi;  

 

Barra minn hekk, il-benefiċjarju jrid ikollu l-għan li jiddepożita fl-istess ħin id-dejta 

tar-riċerka meħtieġa għall-validazzjoni tar-riżultati ppreżentati fil-pubblikazzjonijiet 

xjentifiċi depożitati. 

 

(b) jiżgura aċċess miftuħ għall-pubblikazzjoni depożitata — permezz tar-repożitorju — 

mhux aktar tard: 

 

(i) mill-pubblikazzjoni, jekk hija disponibbli verżjoni elettronika mingħajr ħlas 

permezz tal-pubblikatur, jew 

 

(ii) fi żmien sitt xhur mill-pubblikazzjoni (tnax-il xahar għal pubblikazzjonijiet 

fix-xjenza soċjali u l-istudji umanistiċi) fi kwalunkwe każ ieħor. 

 

(c) jiżgura aċċess miftuħ — permezz tar-repożitorju — għall-metadejta biblijografika li 

tidentifika l-pubblikazzjoni depożitata.  

 

Il-metadejta biblijografika trid tkun f’format standard u trid tinkludi dawn kollha li 

ġejjin: 

 

- it-termini [“Unjoni Ewropea (UE)” u “Orizzont 2020”][“Euratom” u 

programm ta’ riċerka u taħriġ ta’ Euratom 2014-2018”];  

 

- l-isem tal-azzjoni, l-akronimu u n-numru tal-għotja; 

 

- id-data tal-pubblikazzjoni, u t-tul tal-perjodu ta’ embargo jekk applikabbli, 

u 

 

- identifikatur persistenti.  

 

29.3  Aċċess miftuħ għad-dejta tar-riċerka  
 

[OPZJONI 1 għal azzjonijiet li jipparteċipaw fil-Pilota tad-Dejta tar-Riċerka miftuħ:   Fir-

rigward tad-dejta tar-riċerka diġitali ġġenerata fl-azzjoni (‘dejta’), il-benefiċjarji jridu: 
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(a) jiddepożitaw f’repożitorju tad-dejta tar-riċerka u jieħdu miżuri biex jagħmluha 

possibbli għal partijiet terzi li jaċċessaw, jestrapolaw, jisfruttaw, jirriproduċu u 

jiddisseminaw — mingħajr ħlas għal kwalunkwe utent — dan li ġej: 

 

(i) id-dejta, inkluż il-metadejta assoċjata, meħtieġa għall-validazzjoni tar-

riżultati ppreżentati f’pubblikazzjonijiet xjentifiċi malajr kemm jista’ jkun;  

 

(ii) dejta oħra, inkluż metadejta assoċjata, kif speċifikat u sal-iskadenzi stipulati 
fil-‘pjan ta’ ġestjoni tad-dejta’ (ara l-Anness 1); 

 

(b) jipprovdi informazzjoni — permezz tar-repożitorju — dwar l-għodod u l-istrumenti 

għad-dispożizzjoni tal-benefiċjarji u meħtieġa għall-validazzjoni tar-riżultati (u — 

fejn possibbli — jipprovdu l-għodod u l-istrumenti huma stess). 

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ protezzjoni tar-riżultati fl-Artikolu 27, l-obbligi ta’ 

kunfidenzjalità fl-Artikolu 36, l-obbligi ta’ sigurtà fl-Artikolu 37 jew l-obbligi ta’ protezzjoni 

tad-dejta personali fl-Artikolu 39, li kollha jibqgħu japplikaw. 

 

Bħala eċċezzjoni, il-benefiċjarji ma jridux jiżguraw aċċess miftuħ għal partijiet speċifiċi tad -

dejta tar-riċerka tagħhom jekk il-kisba tal-oġġettiv ewlieni tal-azzjoni, kif deskritti fl -Anness 

1, tista’ tiġi pperikolata jekk dawk il-partijiet speċifiċi tad-dejta tar-riċerka jkunu aċċessibbli 

b’mod miftuħ. F’dan il-każ, il-pjan ta’ ġestjoni tad-dejta jrid ikun fih ir-raġunijiet għaliex 
mhux qiegħed jingħata aċċess.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

29.4  Informazzjoni dwar il-finanzjament tal-UE — Obbligu u dritt għall-użu tal-

emblema tal-UE  

 

Sakemm il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma titlobx jew taqbilx mod ieħor jew sakemm mhuwiex 

possibbli, kwalunkwe disseminazzjoni tar-riżultati (fi kwalunkwe forma, inkluż elettronika) 

trid: 

 

(a) turi l-emblema tal-UE u  

 

(b) tinkludi t-test li ġej: 

 

“Dan il-proġett irċieva finanzjament mill-[programm tar-riċerka u l-

innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea Orizzont 2020][il-programm ta’ riċerka u 

taħriġ ta’ Euratom 2014-2018] taħt il-ftehim ta’ għotja Nru [numru]”. 

 

Meta tintwera flimkien ma’ logo ieħor, l-emblema tal-UE trid tingħata l-prominenza xierqa.  

 

Għall-fini tal-obbligi tagħhom taħt dan l-Artikolu, il-benefiċjarji jistgħu jużaw l-emblema tal-

UE mingħajr ma l-ewwel jiksbu l-approvazzjoni mill-[Kummissjoni][Aġenzija]. 

 

Madankollu, dan ma jagħtihomx id-dritt għall-użu esklussiv.  
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Barra minn hekk, ma jistgħux japproprjaw l-emblema tal-UE jew kwalunkwe marka 

kummerċjali jew logo simili, kemm permezz ta’ reġistrazzjoni jew permezz ta’ kwalunkwe 

mezz ieħor. 

 

29.5 Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà li teskludi r-responsabbiltà tal-
[Kummissjoni][Aġenzija]  

 

Kwalunkwe disseminazzjoni tar-riżultati trid tindika li din tirrifletti biss il-fehma tal-awtur u 

li l-[Kummissjoni][Aġenzija]  mhijiex responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir tal-

informazzjoni li fiha. 

 

29.6 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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 30 — TRASFERIMENT U GĦOTI TA’ LIĊENZJA TAR-RIŻULTATI  

 

30.1  Trasferiment tas-sjieda  

 

Kull benefiċjarju jista’ jittrasferixxi s-sjieda tar-riżultati tiegħu. 

 

Dan madankollu jrid jiżgura li l-obbligi tiegħu taħt l-Artikoli 26.2, 26.4, 27, 28, 29, 30 u 31 

japplikaw ukoll għas-sid il-ġdid u li dan is-sid għandu l-obbligu li jgħaddihom fi kwalunkwe 

trasferiment sussegwenti.  

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ sigurtà fl-Artikolu 37, li jibqgħu japplikaw.  

 

Sakemm mhux maqbul mod ieħor (bil-miktub) għal partijiet terzi speċifikament identifikati 

jew sakemm mhux impossibbli taħt il-liġijiet applikabbli tal-UE u Nazzjonali dwar fużjoni u 

akkwiżizzjonijiet, benefiċjarju li għandu l-intenzjoni jittrasferixxi s-sjieda tar-riżultati jrid 

jagħti avviż minn qabel ta’ mill-inqas 45 jum (jew inqas jekk maqbul bil-miktub) lill-

benefiċjarji l-oħrajn li għad għandhom (jew għadhom jistgħu jitolbu) drittijiet ta’ aċċess għar-

riżultati. Din in-notifika trid tinkludi informazzjoni suffiċjenti dwar is-sid il-ġdid biex 

kwalunkwe benefiċjarju jkun jista’ jivvaluta l-effetti fuq id-drittijiet ta’ aċċess tiegħu. 

 

Sakemm mhux maqbul mod ieħor (bil-miktub) għal partijiet terzi speċifikament identifikati, 

kwalunkwe benefiċjarju ieħor jista’ joġġezzjona fi żmien 30 jum minn meta jirċievi n-

notifika (jew inqas jekk maqbul bil-miktub), jekk jista’ juri li t-trasferiment se jkollu effett 

avvers fuq id-drittijiet ta’ aċċess tiegħu. F’dan il-każ, it-trasferiment jista’ ma jseħħx sakemm 

ikun intlaħaq ftehim bejn il-benefiċjarji konċernati. 

 

30.2  Għoti ta’ liċenzji  

 

Kull benefiċjarju jista’ jagħti liċenzji għar-riżultati tiegħu (jew jagħti f’mod ieħor id-dritt ta’ 

sfruttament tagħhom), jekk: 
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(a) dan ma jimpedixxix id-drittijiet ta’ aċċess taħt l-Artikolu 31 u 

 
(b) [OPZJONI 1 jekk hemm obbligi ta’ sfruttament addizzjonali fl-Anness 1: il-

benefiċjarju jikkonforma mal-obbligi ta’ sfruttament addizzjonali (ara l-Artikolu 28.1 
u l-Anness 1)] [OPZJONI 2: mhux applikabbli]. 

 

Minbarra l-Punti (a) u (b), il-liċenzji esklussivi għar-riżultati jistgħu jingħataw biss jekk il-

benefiċjarji konċernati l-oħrajn kollha jkunu rrinunzjaw id-drittijiet ta’ aċċess tagħhom (ara l-

Artikolu 31.1). 

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ disseminazzjoni fl-Artikolu 29 jew l-obbligi ta’ sigurtà fl-

Artikolu 37, li jibqgħu japplikaw.  

 
30.3  Id-dritt tal-[Kummissjoni][Aġenzija] li toġġezzjona għal trasferimenti jew għoti 

ta’ liċenzji  

 
[OPZJONI 1 għall-għotjiet tal-UE: Il-[Kummissjoni][Aġenzija] tista’ — sa erba’ snin wara 

l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 — toġġezzjona għal trasferiment tas-sjieda jew l-għoti ta’ 

liċenzja esklussiva għar-riżultati, jekk: 

 

(a) hija parti terza stabbilita f’pajjiż mhux tal-UE u mhux assoċjat ma’ Orizzont 2020 u 

 

(b) l-[Kummissjoni][Aġenzija] tqis li t-trasferiment jew liċenzja mhijiex konformi mal-

interessi tal-UE fir-rigward tal-kompetittività jew hija inkonsistenti mal-prinċipji tal-

etika jew mal-kunsiderazzjonijiet tas-sigurtà. 

 

Benefiċjarju li għandu l-intenzjoni li jittrasferixxi s-sjieda jew jagħti liċenzja esklussiva jrid 

jinnotifika b’mod formali lill-[Kummissjoni][Aġenzija] qabel iseħħ it-trasferiment jew l-għoti 

ta’ liċenzja u:  

 

- jidentifika r-riżultati speċifiċi konċernati; 

 

- jiddeskrivi fid-dettall is-sid jew id-detentur tal-liċenzja l-ġdid u l-isfruttament 

ippjanat jew potenzjali tar-riżultati, u  

 

- jinkludi valutazzjoni motivata tal-impatt potenzjali tat-trasferiment jew tal-

liċenzja fuq il-kompetittività tal-UE u l-konsistenza tagħha mal-prinċipji tal-etika 

u l-kunsiderazzjonijiet tas-sigurtà. 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija] tista’ titlob informazzjoni addizzjonali. 

 

Jekk l-[Kummissjoni][Aġenzija] tiddeċiedi li toġġezzjona għal trasferiment jew liċenzja 

esklussiva, din trid tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju konċernat fi żmien 60 jum minn 

meta tirċievi n-notifika (jew kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tkun talbet).  

 

L-ebda trasferiment jew għoti ta’ liċenzja ma għandhom iseħħu fil-każijiet li ġejjin: 
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- sakemm toħroġ id-deċiżjoni tal-[Kummissjoni][Aġenzija], fil-perjodu stabbilit 

hawn fuq; 

 

- jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija] toġġezzjona: 

 

- sakemm ikun hemm konformità mal-kundizzjonijiet, jekk l-oġġezzjoni tal-
[Kummissjoni][Aġenzija] tiġi bil-kundizzjonijiet.] 

 
[OPZJONI 2 għal għotjiet ta’ Euratom: Il-Kummissjoni tista’ [OPZJONI:— sa erba’ snin 

wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 —] toġġezzjona għal trasferiment tas-sjieda jew l-għoti 

ta’ liċenzja esklussiva għar-riżultati, jekk: 

 

(a) hija parti terza stabbilita f’pajjiż mhux tal-UE u mhux assoċjat mal-programm ta’ 

riċerka u taħriġ tal-Euratom 2014-2018, u 

 

(b) l-Kummissjoni tqis li t-trasferiment jew liċenzja mhijiex konformi mal-interessi tal-UE 

fir-rigward tal-kompetittività jew hija inkonsistenti mal-prinċipji tal-etika jew mal-

kunsiderazzjonijiet tas-sigurtà.  

 

Il-kunsiderazzjonijiet tas-sigurtà jinkludu l-interessi tad-difiża tal-Istati Membri skont 

l-Artikolu 24 tat-Trattat Euratom. 

 

Benefiċjarju li għandu l-intenzjoni li jittrasferixxi s-sjieda jew jagħti liċenzja esklussiva jrid 

jinnotifika b’mod formali lill-Kummissjoni qabel iseħħ it-trasferiment jew l-għoti ta’ liċenzja 

intenzjonati u: 

 

- jidentifika r-riżultati speċifiċi konċernati; 

 

- jiddeskrivi fid-dettall ir-riżultati, is-sid jew id-detentur tal-liċenzja l-ġdid u l-

isfruttament ippjanat jew potenzjali tar-riżultati, u 

 

- jinkludi valutazzjoni motivata tal-impatt potenzjali tat-trasferiment jew tal-

liċenzja fuq il-kompetittività tal-UE u l-konsistenza tagħha mal-prinċipji tal-etika 

u l-kunsiderazzjonijiet tas-sigurtà. 

 

Il-Kummissjoni tista’ titlob informazzjoni addizzjonali.  

 

Jekk il-Kummissjoni tiddeċiedi li toġġezzjona għal trasferiment jew liċenzja, din trid 

tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju konċernat fi żmien 60 jum minn meta tirċievi n-

notifika (jew kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tkun talbet).  

 

L-ebda trasferiment jew għoti ta’ liċenzja ma għandhom iseħħu fil-każijiet li ġejjin: 

 

- sakemm toħroġ id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, fil-perjodu stabbilit hawn fuq; 

 

- jekk il-Kummissjoni toġġezzjona; 

 

- sakemm ikun hemm konformità mal-kundizzjonijiet, jekk l-oġġezzjoni tal-
Kummissjoni tiġi bil-kundizzjonijiet. ] 
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[OPZJONI 3: Mhux applikabbli] 

 

30.4  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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 31 — DRITTIJIET TA’ AĊĊESS GĦAR-RIŻULTATI  

 

31.1  Eżerċizzju tad-drittijiet ta’ aċċess – Rinunzja tad-drittijiet ta’ aċċess – Ebda 

sottoliċenzjar  

 

Il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 25.1 japplikaw. 

 

L-obbligi stabbiliti f’dan l-Artikolu ma jbiddlux l-obbligi ta’ sigurtà fl-Artikolu 37, li jibqgħu 

japplikaw.  

 

31.2 Drittijiet ta’ aċċess għal benefiċjarji oħra, għall-implimentazzjoni tal-kompiti 

tagħhom stess taħt l-azzjoni  

 

Il-benefiċjarji jridu jagħtu aċċess lil xulxin — abbażi ta’ mingħajr royalties — għal riżultati 

meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-kompiti tagħhom stess taħt l-azzjoni.  

 

31.3 Drittijiet ta’ aċċess għal benefiċjarji oħra, għall-isfruttament tar-riżultati 

tagħhom stess  

 

Il-benefiċjarji jridu jagħtu aċċess lil xulxin — taħt kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli (ara l-

Artikolu 25.3) — aċċess għal riżultati meħtieġa għall-isfruttament tar-riżultati tagħhom stess.  

 

It-talbiet għall-aċċess jistgħu jsiru — sakemm ma jkunx maqbul mod ieħor — sa sena wara l-

perjodu stipulat fl-Artikolu 3.  

 

31.4 Drittijiet ta’ aċċess ta’ entitajiet affiljati 

 

Sakemm mhux maqbul mod ieħor fil-ftehim tal-konsorzju, l-aċċess għar-riżultati jrid jingħata 

wkoll — taħt kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli (ara l-Artikolu 25.3) — lil entitajiet affiljati 

stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew pajjiż assoċjat, jekk dan huwa meħtieġ għal dawk l-

entitajiet għall-isfruttament tar-riżultati ġġenerati mill-benefiċjarji li magħhom huma affiljati.  

 

Sakemm ma hemmx qbil mod ieħor (ara hawn fuq; l-Artikolu 31.1), l-entità affiljata 

konċernata trid tagħmel kwalunkwe talba bħal din direttament lill-benefiċjarju li huwa s-sid 

tar-riżultati.  

 

It-talbiet għall-aċċess jistgħu jsiru — sakemm ma jkunx maqbul mod ieħor — sa sena wara l-

perjodu stipulat fl-Artikolu 3. 
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31.5  Drittijiet ta’ aċċess għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Istati 

Membri tal-UE  

 
[OPZJONI 1 prestabbilita għall-għotjiet tal-UE: Il-benefiċjarji jridu jagħtu aċċess għar-

riżultati tagħhom — 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.  

 

Drittijiet ta’ aċċess bħal dawn 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).] 

 
[OPZJONI 2 għal sejħiet taħt l-Oġġettiv Speċifiku ‘Soċjetajiet siguri – Nipproteġu l-libertà 

u s-sigurtà tal-Ewropa u ċ-ċittadini tagħha’: Il-benefiċjarji jridu jagħtu aċċess għar-

riżultati tiegħu — fuq bażi ta’ mingħajr royalties — lill-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew 

l-aġenziji tal-UE kif ukoll lill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE, meħtieġa 

għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni jew il-monitoraġġ tal-politiki jew il-programmi f’dan il-

qasam.  

 

Drittijiet ta’ aċċess bħal dawn huma limitati għall-użu mhux kummerċjali u mhux 

kompetittiv.  

 

L-aċċess huma soġġett għal ftehim li jiddefinixxi kundizzjonijiet speċifiċi li jiżguraw li: 

 

(a) l-aċċess jintuża biss għall-iskop maħsub u 

 

(b) ikun hemm l-obbligi ta’ kunfidenzjalità xierqa. 

 

L-Istat Membru tal-UE jew l-istituzzjoni, il-korp, l-uffiċċju jew l-aġenzija tal-UE li tkun 

qiegħda tagħmel it-talba trid tinforma lill-Istati Membri kollha l-oħra tal-UE dwar tali talba.  

 
Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ sigurtà fl-Artikolu 37, li jibqgħu japplikaw.] 

 
[OPZJONI 3 għal għotjiet ta’ Euratom: Il-benefiċjarji jridu jagħtu aċċess għar-riżultati 

tagħhom — abbażi ta’ mingħajr royalties — lill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 

(Euratom) u l-impriżi konġunti tagħha, għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-

politiki u l-programmi ta’ Euratom jew għall-konformità mal-obbligi assunti permezz ta’ 

kooperazzjoni internazzjonali mal-pajjiżi terzi u l-organizzazzjonijiet internazzjonali. 

 

Bħala eċċezzjoni għall-Artikolu 31.1, tali drittijiet ta’ aċċess jinkludu d-dritt ta’ 

awtorizzazzjoni għall-partijiet terzi li jużaw ir-riżultati f’akkwist pubbliku u d-dritt għal 
sottoliċenzja u huma limitati għal użu mhux kummerċjali u mhux kompetittiv.] 

 

31.6 Drittijiet ta’ aċċess għal partijiet terzi  
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[OPZJONI 1a għal drittijiet ta’ aċċess addizzjonali għal għotjiet kumplimentari jekk 

previsti fil-programm ta’ ħidma: Il-benefiċjarji jridu jagħtu — taħt il-kundizzjonijiet 

stipulati fl-Artikolu 31.2 u 31.3 — aċċess għar-riżultati tagħhom lill-benefiċjarji 
kumplimentari24, għall-fini tal-ftehim(iet) ta’ għotja kumplimentari (ara l-Artikolu 2).] 

 
[OPZJONI 1b għal drittijiet ta’ aċċess addizzjonali għall-interoperabbiltà jekk previsti fil-

programm ta’ ħidma: Il-benefiċjarji jridu jagħtu lill-partijiet terzi — sa erba’ snin wara l-

perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 u [OPZJONI A: taħt drittijiet ġusti u raġonevoli (ara l-

Artikolu 25.3)][OPZJONI B: abbażi ta’ mingħajr royalties] — aċċess għar-riżultati 

tagħhom meħtieġa għall-interoperabbiltà.] 

 
[OPZJONI 1c għal drittijiet ta’ aċċess addizzjonali għal interoperabbiltà transfruntiera 

jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: Il-benefiċjarji jridu jagħtu lill-partijiet terzi — sa 

erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 u abbażi ta’ mingħajr royalties — aċċess 

għar-riżultati tagħhom meħtieġa għall-interoperabbiltà, b’mod partikulari għall-

implimentazzjoni tar-riżultati fl-Istati Membri tal-UE jew pajjiżi assoċjati li mhumiex 

jipparteċipaw fl-azzjoni.  

 

Il-benefiċjarji jridu jagħtu aċċess għall-komponenti tas-softwer taħt liċenzja pubblika tal -UE 

(jew liċenzji kompatibbli) u jridu jikkonformaw ma’ kwalunkwe rekwiżit addizzjonali stipulat 
fl-Anness 1.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli]  

 

31.7 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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.  

 

 

TAQSIMA 4 DRITTIJIET U OBBLIGI OĦRA 

 

ARTIKOLU 32 — REKLUTAĠĠ U KUNDIZZJONIJIET TAX-XOGĦOL GĦAR-

RIĊERKATURI 

 

32.1 Obbligu ta’ teħid ta’ miżuri għall-implimentazzjoni tal-Karta Ewropea għar-

Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi 

 

Il-benefiċjarji jridu jieħdu l-miżuri kollha biex jimplimentaw il-prinċipji stabbilit fir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Karta Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ 

Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi25, b’mod partikulari fir-rigward ta’: 

 

                                                 
24  ‘Benefiċjarju kumplimentari’ tfisser benefiċjarju ta’ ftehim ta’ għotja kumplimentari. 
25  Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2005/251/KE tal-11 ta’ Marzu 2005 dwar il-Karta Ewropea għar-

Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ Kondotta għar-Reklutaġġ ta’ Riċerkaturi (ĠU L 75, 22.3.2005, p. 67). 
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- kundizzjonijiet tax-xogħol; 

 

- proċessi trasparenti ta’ reklutaġġ ibbażati fuq il-mertu, u 

 

- żvilupp tal-karriera. 

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li r-riċerkaturi u l-partijiet terzi involuti fl-azzjoni jkunu konxji 

tagħhom. 

 

32.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser l-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  

tista’ tapplika kwalunkwe waħda mill-miżuri deskritti fil-Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 33 — UGWALJANZA BEJN IS-SESSI  

 

33.1 Obbligu li wieħed jimmira lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi  

 

Il-benefiċjarji jridu jieħdu l-miżuri kollha għall-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs bejn 

in-nisa u l-irġiel fl-implimentazzjoni tal-azzjoni. Iridu jimmiraw, sa fejn possibbli, lejn bilanċ 

bejn is-sessi fil-livelli kollha tal-persunal assenjat għall-azzjoni, inkluż fil-livell superviżorju 

u maniġerjali. 

 

33.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser l-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  

tista’ tapplika kwalunkwe waħda mill-miżuri deskritti fil-Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 34 — ETIKA U INTEGRITÀ TAR-RIĊERKA 

 

34.1 Obbligu ta’ konformità mal-prinċipji tal-etika u tal-integrità tar-riċerka 

 

Il-benefiċjarji jridu jwettqu l-azzjoni f’konformità: 

 

(a) il-prinċipji tal-etika (inkluż l-ogħla standards għall-integrità tar-riċerka)  

u  

 

(b)  mal-liġi internazzjonali, tal-UE u nazzjonali applikabbli.  

 

Il-finanzjament mhux se jingħata għal attivitajiet mwettqa barra mill-UE jekk huma pprojbiti 

fl-Istati Membri kollha jew għal attivitajiet li jeqirdu l-embrijuni umani (pereżempju, għall-

kisba taċ-ċelloli staminali).   

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li l-attivitajiet taħt l-azzjoni jiffokaw esklussivament fuq 

applikazzjonijiet ċivili. 

 

Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li l-attivitajiet taħt l-azzjoni: 

 

(a) ma jimmirawx lejn il-klonazzjoni umana għal skopijiet riproduttivi; 
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(b) ma għandhomx l-intenzjoni li jimmodifikaw il-wirt ġenetiku tal-bnedmin li jista’ 

jwassal biex tali bidliet ikunu ereditabbli (bl-eċċezzjoni ta’ riċerka relatata mal-kura 

tal-kanċer fuq il-gonadi, li tista’ tiġi ffinanzjata), jew 

 

(c) ma għandhomx l-intenzjoni li joħolqu embrijuni umani unikament għall-fini ta’ 

riċerka jew għall-fini tal-akkwist ta’ ċelluli staminali, inkluż permezz tat-trasferiment 

nukleari taċ-ċelluli somatiċi. 

 

Barra minn hekk, il-benefiċjarji jridu jirrispettaw il-prinċipju fundamentali tal-integrità tar-

riċerka — kif stipulat fil-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropea għall-Integrità tar-Riċerka26. 

 

Dan jimplika konformità mal-prinċipji fundamentali li ġejjin: 

 

- affidabbiltà fl-iżgurar tal-kwalità tar-riċerka riflessa fid-disinn, fil-metodoloġija, fl-

analiżi u fl-użu tar-riżorsi; 

 

- onestà fl-iżvilupp, fit-twettiq, fir-rieżami, fir-rapportar u fil-komunikazzjoni tar-

riċerka f’mod trasparenti ġust u mhux preġudikat; 

 

- rispett lejn il-kollegi, il-parteċipanti tar-riċerka, is-soċjetà, l-ekosistemi, il-wirt 

kulturali u l-ambjent; 

 

- responsabbiltà għar-riċerka mill-idea sal-pubblikazzjoni, għall-ġestjoni u l-

organizzazzjoni tagħha, għat-taħriġ, għas-superviżjoni u għall-mentoraġġ, u għall-

impatti usa’ tagħha 

 

u jfisser li l-benefiċjarji jridu jiżguraw li l-persuni li jkunu qed iwettqu l-kompiti tar-riċerka 

jsegwu prassi tajba tar-riċerka u jżommu lura mill-vjolazzjonijiet tal-integrità tar-riċerka 

deskritti f’dan il-Kodiċi.  

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi l-oħra skont dan il-Ftehim jew l-obbligi skont il-liġi 

internazzjonali, tal-UE jew nazzjonali applikabbli, li lkoll kemm huma għadhom japplikaw. 

 

 

34.2 Attivitajiet li jagħtu lok għal kwistjonijiet tal-etika 

 

Attivitajiet li jagħtu lok għal kwistjonijiet ta’ etika jridu jikkonformaw mar-‘rekwiżiti tal-

etika’ stipulati bħala riżultati tanġibbli fl-Anness 1.  

 

Qabel il-bidu ta’ attività li tqajjem kwistjoni tal-etika, kull benefiċjarju jrid ikun kiseb: 

 

(a) kwalunkwe opinjoni ta’ kumitat tal-etika meħtieġa taħt il-liġi nazzjonali u 

 

                                                 
26 Il-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropea għall-Integrità tar-Riċerka ta’ ALLEA (All European Academies) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf. 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf
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(b) kwalunkwe notifika jew awtorizzazzjoni għal attivitajiet li jagħtu lok għal 

kwistjonijiet tal-etika meħtieġa taħt il-liġi nazzjonali u/jew Ewropea 

 

meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-kompiti tal-azzjoni inkwistjoni.  

 

Id-dokumenti jridu jinżammu f’fajl u jiġu sottomessi meta jintalbu mill-koordinatur lill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara l-Artikolu 52). Jekk mhumiex bl-Ingliż, iridu jiġu sottomessi 

flimkien ma’ sommarju bl-Ingliż, li juri li l-kompiti tal-azzjoni inkwistjoni huma koperti u 

jinkludi l-konklużjonijiet tal-kumitat jew l-awtorità konċernata (jekk disponibbli).  

 

34.3 Attivitajiet li jinvolvu l-embrijuni umani jew iċ-ċelluli staminali embrijoniċi 

umani  

 

Attivitajiet li jinvolvu riċerka fuq l-embrijuni umani jew iċ-ċelluli staminali embrijoniċi 

umani jistgħu jitwettqu, flimkien mal-Artikolu 34.1, biss jekk: 

 

-  huma stabbiliti fl-Anness 1 jew  

 

-  il-koordinatur kiseb approvazzjoni espliċita (bil-miktub) mill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara l-Artikolu 52).  

 

34.4 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk benefiċjarju jikser kwalunkwe mill-obbligi tiegħu taħt dan l-Artikolu, l-għotja tista’ 

titnaqqas (ara l-Artikolu 43) u l-Ftehim jew il-parteċipazzjoni tal-benefiċjarju jistgħu jiġu 

terminati (ara l-Artikolu 50).  

 

Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-

Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 35 — KUNFLITT TA’ INTERESSI  

 

35.1 Obbligu li jiġi evitat kunflitt ta’ interessi 

 

Il-benefiċjarji jridu jieħdu l-miżuri kollha biex jipprevjenu kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-

implimentazzjoni imparzjali u oġġettiva tal-azzjoni hija kompromessa għal raġunijiet li 

jinvolvu l-interess ekonomiku, affinità politika jew nazzjonali, ir-rabtiet tal-familja jew 

emozzjonali jew kwalunkwe interess ieħor komuni (‘kunflitt ta’ interessi’). 

 

Iridu jinnotifikaw b’mod formali lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  mingħajr dewmien dwar 

kwalunkwe sitwazzjoni li tikkostitwixxi jew li probabbli se twassal għal kunflitt ta’ interessi 

u minnufih għandu jieħdu l-passi meħtieġa biex jirranġaw din is-sitwazzjoni.  

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ tivverifika li l-miżuri meħuda huma xierqa u tista’ teħtieġ li 

jittieħdu miżuri addizzjonali sa skadenza speċifikata. 

 

35.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  
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Jekk benefiċjarju jikser kwalunkwe mill-obbligi tiegħu taħt dan l-Artikolu, l-għotja tista’ 

titnaqqas (ara l-Artikolu 43) u l-Ftehim jew il-parteċipazzjoni tal-benefiċjarju jistgħu jiġu 

tterminati (ara l-Artikolu 50). 

 

Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 36 — KUNFIDENZJALITÀ 

 

36.1 Obbligu ġenerali li tinżamm il-kunfidenzjalità 

 

Matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni u għall-erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3, 

il-partijiet iridu jżommu kunfidenzjali kwalunkwe dejta, dokumenti jew materjal ieħor (fi 

kwalunkwe forma) li huwa identifikat bħala kunfidenzjali fiż-żmien li jiġi żvelat 

(‘informazzjoni kunfidenzjali’). 

 

Jekk benefiċjarju jitlob dan, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ taqbel li żżomm informazzjoni 

bħal din kunfidenzjali għal perjodu addizzjonali lil hinn mill-ewwel erba’ snin.  

 

Jekk informazzjoni ġiet identifikata bħala kunfidenzjali bil-fomm biss, din se titqies li hija 

kunfidenzjali biss jekk dan jiġi kkonfermat bil-miktub fi żmien 15-il jum mill-iżvelar bil-

fomm.  

 

Sakemm mhux miftiehem mod ieħor bejn il-partijiet, dawn jistgħu jużaw informazzjoni 

kunfidenzjali biss biex jimplimentaw il-Ftehim. 

 

Il-benefiċjarji jistgħu jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali lill-persunal tiegħu jew lil partijiet 

terzi involuti fl-azzjoni biss jekk dawn:  
 

(a) jeħtieġu li jkunu jafu sabiex jimplimentaw il-Ftehim u  

 

(b) huma marbuta b’obbligu ta’ kunfidenzjalità.  

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ sigurtà fl-Artikolu 37, li jibqgħu japplikaw.  

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ tiżvela informazzjoni kunfidenzjali lill-persunal tagħha, 

istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE. Tista’ tiżvela informazzjoni kunfidenzjali lill-partijiet 

terzi, jekk:  

 

(a) dan huwa meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-Ftehim jew għas-salvagwardja tal-

interessi finanzjarji tal-UE u  

 

(b) ir-riċevituri tal-informazzjoni huma marbuta b’obbligu ta’ kunfidenzjalità.  
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Taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni 

Nru 1290/201327, il-Kummissjoni trid ukoll tagħmel disponibbli informazzjoni dwar ir-

riżultati lil istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji jew aġenziji oħra tal-UE kif ukoll lill-Istati Membri 

jew lill-pajjiżi assoċjati.  

 

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 mingħajr obbligu 

ta’ kunfidenzjalità minn parti terza li ma kinitx marbuta minn kwalunkwe obbligu ta’ 

kunfidenzjalità;  

 

(c) ir-riċevitur juri 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 benefiċjarju jikser xi 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  

 

37.1 Riżultati b’rakkomandazzjoni tas-sigurtà 

 
[OPZJONI 1 jekk applikabbli għall-għotja: Il-benefiċjarji jridu jikkonformaw mar-

‘rakkomandazzjoni(jiet) tas-sigurtà’ stabbilita/i fl-Anness 1. 

 

Għar-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà li jirrestrinġu l-iżvelar jew id-disseminazzjoni, il-

benefiċjarji jridu — qabel l-iżvelar jew id-disseminazzjoni lil parti terza (inkluż partijiet terzi 

konnessi, bħal entitajiet affiljati) — jinfurmaw lill-koordinatur, li jrid jitlob approvazzjoni 
bil-miktub mill-[Kummissjoni][Aġenzija].] 

 

Fil-każ ta’ bidla fil-kuntest tas-sigurtà, il-benefiċjarji jridu jinfurmaw lill-koordinatur li jrid 

jinforma lill-[Kummissjoni][Aġenzija] immedjatament u, jekk hemm bżonn, jitlob li ssir 
emenda fl-Anness 1 (ara l-Artikolu 55).]  

 

                                                 
27  Ir-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)” (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).   
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[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

37.2 Informazzjoni klassifikata  

 
[OPZJONI 1 jekk applikabbli għall-għotja: Il-benefiċjarji jridu jikkonformaw mal-klassifika 

tas-sigurtà stipulata fl-Anness 1 (‘ittra dwar l-aspett tas-sigurtà (SAL) u gwida tal-

klassifikazzjoni tas-sigurtà (SCG)’). 

 

L-informazzjoni li hija klassifikata trid tiġi ttrattata skont l-ittra dwar l-aspett tas-sigurtà 

(SAL) u d-Deċiżjoni Nru 2015/44428 — sakemm ma tibqax ikklassifikata.  

 

Il-kompiti tal-azzjoni li jinvolvu informazzjoni klassifikata ma jistgħux jiġu sottokuntrattati 

mingħajr approvazzjoni espliċita bil-miktub minn qabel mill-[Kummissjoni][Aġenzija]. 

 

Fil-każ ta’ bidla fil-kuntest tas-sigurtà, il-benefiċjarji jridu jinfurmaw lill-koordinatur li jrid 

jinforma lill-[Kummissjoni][Aġenzija] immedjatament u, jekk hemm bżonn, jitlob li ssir 
emenda fl-Anness 1 (ara l-Artikolu 55).] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

37.3 Attivitajiet li jinvolvu oġġetti ta’ użu doppju jew materjali u sustanzi perikolużi 

 
[OPZJONI 1 jekk applikabbli għall-għotja: Attivitajiet li jinvolvu oġġetti ta’ użu doppju jew 

materjali u sustanzi perikolużi jridu jikkonformaw mal-liġi tal-UE, nazzjonali u 

internazzjonali applikabbli.  

 

Qabel il-bidu tal-attività, il-koordinatur jrid jissottometti lill-[Kummissjoni][Aġenzija] (ara 

l-Artikolu 52) kopja ta’ kwalunkwe liċenzja ta’ esportazzjoni jew trasferiment meħtieġa taħt 
il-liġi tal-UE, nazzjonali jew internazzjonali.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

37.4 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 
[OPZJONI 1 li għandha tintuża jekk 37.1, 37.2 u/jew 37.3 huma applikabbli:  Jekk 

benefiċjarju jikser xi 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.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

ARTIKOLU 38 — PROMOZZJONI TAL-AZZJONI — VIŻIBBILTÀ TAL-

FINANZJAMENT TAL-UE 

 

                                                 
28  Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2015/444/KE, Euratom tat-13 ta’ Marzu 2015 dwar ir-regoli tas-sigurtà għall-

protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE. 
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38.1 Attivitajiet ta’ komunikazzjoni mill-benefiċjarji  

 

38.1.1 Obbligu ta’ promozzjoni tal-azzjoni u r-riżultati tagħha 

 

Il-benefiċjarji jridu jippromwovu l-azzjoni u r-riżultati tagħha, billi jipprovdu informazzjoni 

mmirata lejn udjenzi multipli (inkluż il-midja u l-pubbliku) b’mod strateġiku u effettiv.  

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ disseminazzjoni fl-Artikolu 29, l-obbligi ta’ kunfidenzjalità fl-

Artikolu 36 jew l-obbligi ta’ sigurtà fl-Artikolu 37, li kollha jibqgħu japplikaw. 

 

Qabel ma jimpenjaw lilhom nfushom f’attività ta’ komunikazzjoni li hija mistennija li jkollha 

impatt kbir fuq il-midja, il-benefiċjarji jridu jinformaw lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara l-

Artikolu 52). 

 

38.1.2 Informazzjoni dwar il-finanzjament tal-UE — Obbligu u dritt għall-użu tal-

emblema tal-UE 

 

Sakemm il-[Kummissjoni][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 iffinanzjati mill-għotja trid:  

 

(a) turi l-emblema tal-UE u  

 

(b) tinkludi t-test li ġej:  

 
Għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni: “Dan il-proġett irċieva finanzjament mill-[programm tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea Orizzont 2020][il-programm ta’ riċerka u taħriġ ta’ 
Euratom 2014-2018] taħt il-ftehim ta’ għotja Nru [numru]”.  
 

Għal infrastruttura, tagħmir u riżultati kbar: “Dan/din [l-infrastruttura][it-tagħmir][daħħal it-tip 
ta’ riżultat] huwa/hija parti minn proġett li rċieva finanzjament mill-[programm tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea Orizzont 2020][il-programm ta’ riċerka u taħriġ ta’ Euratom 
2014-2018] taħt il-Ftehim ta’ Għotja Nru [numru])”. 

 

Meta tintwera flimkien ma’ logo ieħor, l-emblema tal-UE trid tingħata l-prominenza xierqa.  

 

Għall-fini tal-obbligi tagħhom taħt dan l-Artikolu, il-benefiċjarji jistgħu jużaw l-emblema tal-

UE mingħajr ma l-ewwel jiksbu l-approvazzjoni mill-[Kummissjoni][Aġenzija] .  

 

Madankollu, dan ma jagħtihomx id-dritt għall-użu esklussiv.  

 

Barra minn hekk, ma jistgħux japproprjaw l-emblema tal-UE jew kwalunkwe marka 

kummerċjali jew logo simili, kemm permezz ta’ reġistrazzjoni jew permezz ta’ kwalunkwe 

mezz ieħor. 

 

38.1.3 Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà li teskludi r-responsabbiltà tal-
[Aġenzija u l-]Kummissjoni  
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Kwalunkwe attività ta’ komunikazzjoni relatata mal-azzjoni trid tindika li din tirrifletti biss il-

fehma tal-awtur u li l-[Aġenzija u l-]Kummissjoni [mhijiex][mhumiex]  responsabbli għal 

kwalunkwe użu li jista’ jsir tal-informazzjoni li fiha. 

 
38.2 Attivitajiet ta’ komunikazzjoni mill-[Aġenzija u l-]Kummissjoni 

 

38.2.1 Dritt għall-użu tal-materjali, id-dokumenti jew l-informazzjoni tal-benefiċjarji 

 

L-[Aġenzija u] l-Kummissjoni tista’ tuża, għall-attivitajiet ta’ komunikazzjoni u reklamar 

tagħha stess, informazzjoni relatata mal-azzjoni, dokumenti b’mod partikolari s-sommarji 

għall-pubblikazzjoni u riżultati tanġibbli pubbliċi kif ukoll kwalunkwe materjal ieħor bħa l 

stampi jew materjal awdjoviżiv li tirċievi mingħand kwalunkwe benefiċjarju (inkluż fil -forma 

elettronika).  

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ kunfidenzjalità fl-Artikolu 36 u l-obbligi ta’ sigurtà fl-Artikolu 

37, li kollha jibqgħu japplikaw.  

 

Madankollu, jekk l-użu mill-[Aġenzija jew] il-Kummissjoni ta’ dawn il-materjali, dokumenti 

jew informazzjoni jista’ jikkomprometti l-interessi leġittimi, il-benefiċjarju konċernat jista’ 

jitlob lill-[Aġenzija jew] il-Kummissjoni ma tagħmilx użu minnhom (ara l-Artikolu 52). 

 

Id-dritt għall-użu tal-materjali, dokumenti u informazzjoni ta’ benefiċjarju jinkludi:  

 

(a) l-użu għall-fini proprja tiegħu (b’mod partikolari li dawn ikunu disponibbli għal 

persuni li jaħdmu għall-[Aġenzija, il-]Kummissjoni 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 tas-servizzi tal-

informazzjoni tal-midja, jew l-inklużjoni f’bażijiet tad-dejta jew indiċijiet aċċessibbli 

b’mod wiesa’);  

 

(c) l-editjar jew it-tfassil mill-ġdid għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni jew reklamar 

(inkluż it-tqassir, it-tqassir f’sommarju, iż-żieda ta’ elementi oħra (bħal metadejta, 

didaskalija, elementi oħra grafiċi, viżwali, tal-awdjo jew testwali), l-estrazzjoni ta’ 

partijiet (eż. fajls, tal-awdjo jew tal-vidjow), it-tqassim f’partijiet, l-użu f’ġabra);  

 

(d) it-traduzzjoni;  

 

(e) l-għoti ta’ aċċess bħala rispons għal talbiet individwali taħt ir-Regolament (KE) Nru 

1049/20014929, mingħajr id-dritt għar-riproduzzjoni jew sfruttament;  

                                                 
29 Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess 

pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 145, 31.5.2001, p. 
43).   
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(f) il-ħżin f’forma stampata, elettronika jew oħra;  

 

(g) l-arkivjar, f’konformità mar-regoli applikabbli tal-ġestjoni tad-dokumenti, u  

 

(h) (h) id-dritt ta’ awtorizzazzjoni lil partijiet terzi biex jaġixxu f’ismu jew ta’ 

sottoliċenzjar tal-modi ta’ użu stabbiliti fil-Punti (b), (c), (d) u (f) lil partijiet terzi jekk 

meħtieġa għall-attivitajiet ta’ komunikazzjoni u reklamar tal-[Aġenzija jew il-

]Kummissjoni.  

 

Jekk id-dritt għall-użu huwa soġġett għad-drittijiet ta’ parti terza (inkluż il-persunal tal-

benefiċjarju), il-benefiċjarju jrid jiżgura li jikkonforma mal-obbligi tiegħu taħt dan il-Ftehim 

(b’mod partikolari billi jikseb l-approvazzjoni meħtieġa mill-partijiet terzi kkonċernati).  

 

Fejn applikabbli (u jekk ipprovduta mill-benefiċjarji), l-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni se 

ddaħħal l-informazzjoni li ġejja:  
 
“© – [sena] – [isem tas-sid tad-drittijiet tal-awtur]. Drittijiet kollha riżervati. Liċenzjat lill-[[isem 
tal-Aġenzija] u l-] [Unjoni Ewropea (UE)][Euratom] taħt kundizzjonijiet.” 

 

38.3 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk benefiċjarju jikser xi 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 39 — IPPROĊESSAR TA’ DEJTA PERSONALI  

 
39.1 Ipproċessar 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 45/200130 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, awditi u 

investigazzjonijiet; ara l-Artikolu 22).  

 

Il-persuni li d-dejta personali tagħha hija pproċessata għandhom id-dritt li jaċċessaw u 

jikkoreġu d-dejta personali tagħhom stess. Għal dan il-fini, dawn iridu jibagħtu kwalunkwe 

mistoqsijiet tagħhom dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom lill-kontrollur tad-dejta, 

                                                 
30  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’ dak id-dejta (ĠU L 8, 12.01.2001, p. 1).  
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permezz tal-punt ta’ kuntatt indikat fid-dikjarazzjoni(jiet) ta’ privatezza ppubblikati fuq is-siti 

web tal-[Aġenzija u l-]Kummissjoni. 

 

Għandhom ukoll id-dritt li jagħmlu rikors fi kwalunkwe ħin għall-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Dejta (KEPD).  

 

39.2 Ipproċessar ta’ dejta personali mill-benefiċjarji  

 

Il-benefiċjarji jridu jipproċessaw id-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). 

 

Il-benefiċjarji jistgħu jagħtu l-aċċess personali tagħhom biss għad-dejta li hija meħtieġa 

strettament għall-implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Ftehim.  

 

Il-benefiċjarji jridu jinformaw lill-persunal li d-dejta personali tagħhom tinġabar u tiġi 

pproċessata mill-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni. Għal dan il-fini, iridu jipprovduhom bid-

dikjarazzjoni(jiet) ta’ privatezza (ara hawn fuq), qabel jittrażmettu d-dejta tagħhom lill-

[Aġenzija jew il-]Kummissjoni. 

 

39.3 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk benefiċjarju jikser l-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 39.2, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  

tista’ tapplika kwalunkwe waħda mill-miżuri deskritti fil-Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 40 — ASSENJAZZJONIJIET TAT-TALBIET GĦAL PAGAMENT 
MINGĦAND IL-[KUMMISSJONI][AĠENZIJA]   

 

Il-benefiċjarji ma jistax jassenjaw kwalunkwe mit-talbiet tagħhom għal pagament mingħand 

il-[Kummissjoni][Aġenzija]  lil kwalunkwe parti terza, minbarra jekk dan ikun approvat mill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  abbażi ta’ talba motivata bil-miktub mill-koordinatur (f’isem il-

benefiċjarju konċernat).  

 

Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma aċċettatx l-assenjazzjoni jew it-termini tagħha ma jiġux 

osservati, l-assenjazzjoni mhux se jkollha effett fuqha. 

 

Taħt l-ebda ċirkostanza ma assenjazzjoni se teħles lill-benefiċjarji mill-obbligi tagħhom lejn 

il-[Kummissjoni][Aġenzija] .  

 

 

KAPITOLU 5 DIVIŻJONI TAR-RWOLI U R-RESPONSABBILTAJIET TAL-

BENEFIĊJARJI — RELAZZJONI MA’ BENEFIĊJARJI 

KUMPLIMENTARI — RELAZZJONI MAS-SĦAB F’AZZJONI 

KONĠUNTA 

 

KAPITOLU 41 — DIVIŻJONI TAR-RWOLI U R-RESPONSABBILTAJIET TAL-

BENEFIĊJARJI — RELAZZJONI MA’ BENEFIĊJARJI 

KUMPLIMENTARI — RELAZZJONI MAS-SĦAB F’AZZJONI 

KONĠUNTA 
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41.1 Rwol u responsabbiltà lejn il-[Kummissjoni][Aġenzija]     

 

Il-benefiċjarji għandhom responsabbiltà sħiħa għall-implimentazzjoni tal-azzjoni u l-

konformità mal-Ftehim.  

 

Il-benefiċjarji għandhom obbligazzjoni in solidum għall-implimentazzjoni teknika tal-

azzjoni kif deskritt fl-Anness 1. Jekk benefiċjarju jonqos milli jimplimenta l-parti tal-azzjoni 

tiegħu, il-benefiċjarji l-oħrajn isiru responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ din il-parti 

(mingħajr ma jkunu intitolati għal finanzjament tal-UE addizzjonali biex jagħmlu dan), 

sakemm il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma tirrilaxxahomx espliċitament minn dan l-obbligu.  

 

Ir-responsabbiltà finanzjarja ta’ kull benefiċjarju hija amministrata mill-Artikolu 44.  

 

41.2 Diviżjoni interna tar-rwoli u r-responsabbiltajiet  

 

Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet interni tal-benefiċjarji huma diviżi kif ġej: 

 

(a) Kull benefiċjarju jrid: 

 

(i)  iżomm l-informazzjoni maħżuna fir-Reġistru tal-Benefiċjarji fil-Portal tal-

Parteċipanti (permezz tas-sistema ta’ skambju elettroniku) aġġornata (ara l-

Artikolu 17); 

 

(ii)  jinforma lill-koordinatur minnufih dwar kwalunkwe avveniment jew 

ċirkostanza li tista’ taffettwa b’mod sinifikanti jew iddewwem l-implimentazzjoni 

tal-azzjoni (ara l-Artikolu 17); 

 

(iii)  jissottometti lill-koordinatur fil-ħin:  

 

- id-dejta meħtieġa biex jitfassal ir-rapport tekniku (ara l-Artikolu 20); 

 

- l-opinjonijiet u n-notifiki tal-kumitat tal-etika jew l-awtorizzazzjonijiet għal 

attivitajiet li jqajmu kwistjonijiet tal-etika (ara l-Artikolu 34); 

 

- kwalunkwe dokument ieħor jew informazzjoni meħtieġa mill-[Aġenzija jew il-

]Kummissjoni taħt il-Ftehim, sakemm il-Ftehim ma jirrikjedix lill-benefiċjarju 

jissottometti din l-informazzjoni direttament lill-[Aġenzija jew il-

]Kummissjoni. 

 

(b) Il-koordinatur jrid: 

 

(i)  jagħmel monitoraġġ tal-azzjoni li tiġi implimentata kif xieraq (ara l-Artikolu 

7); 

 

(ii)  jaġixxi bħala l-intermedjarju għall-komunikazzjonijiet kollha bejn il-

benefiċjarji u l-[Kummissjoni][Aġenzija]  (b’mod partikulari, jipprovdi lill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  bl-informazzjoni deskritta fl-Artikolu 17), sakemm il-

Ftehim ma jispeċifikax mod ieħor;  
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(iii)  jitlob u jirrevedi kwalunkwe dokument jew informazzjoni meħtieġa mill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  u jivverifika l-kompletezza u l-korrettezza tagħhom 

qabel ma jagħtihom lill-[Kummissjoni][Aġenzija];  

 

(iv)  jissottometti r-riżultati tanġibbli u r-rapport lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara 

l-Artikoli 19 u 20);  

 

(v)  jiżgura li l-pagamenti kollha jsiru lill-benefiċjarji l-oħrajn mingħajr dewmien 

mhux ġustifikat (ara l-Artikolu 21);  

 

(vi)  jinforma lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  dwar l-ammonti mħallsa lil kull 

benefiċjarju, meta meħtieġ skont il-Ftehim (ara l-Artikoli 44 u 50) jew mitlub 

mill-[Kummissjoni][Aġenzija] . 

 

Il-koordinatur ma jistax jiddelega jew jissottokuntratta l-kompiti msemmija hawn fuq lil 

kwalunkwe benefiċjarju ieħor jew parti terza (inkluż partijiet terzi konnessi).  

 
[OPZJONI li għandha tintuża meta l-koordinatur huwa stabbiliment tal-edukazzjoni 

sekondarja jew ogħla jew korp pubbliku u hemm ‘awtorizzazzjoni ta’ amministrazzjoni’ 

mogħtija lil parti terza maħluqa, ikkontrollata jew affiljata mal-koordinatur: 

B’eċċezzjoni, il-koordinatur jiddelega l-kompiti stabbiliti fil-Punt 2(b)(v) u (vi) hawn fuq 

lill-[daħħal isem ta’ parti terza b’awtorizzazzjoni ta’ amministrazzjoni]. Il-koordinatur 

iżomm ir-responsabbiltà unika għall-kontribuzzjoni tal-UE u għall-konformità mal-
obbligi taħt il-Ftehim.] 

 

41.3 Arranġamenti interni bejn il-benefiċjarji — Ftehim ta’ Konsorzju 

 
[OPZJONI 1 li għandha tintuża, sakemm il-programm ta’ ħidma ma jispeċifikax li ma 

hemmx bżonn ta’ ftehim ta’ konsorzju: Il-benefiċjarji jrid ikollhom arranġamenti interni fir-

rigward tal-operazzjoni u l-koordinazzjoni tagħhom sabiex jiżguraw li l-azzjoni hija 
implimentata b’mod korrett. Dawn l-arranġamenti interni jridu jkunu stabbiliti fi ‘ftehim ta’ 

konsorzju’ miktub bejn il-benefiċjarji, li jista’ jkopri:  

 

- l-organizzazzjoni interna tal-konsorzju; 

 

- il-ġestjoni tal-aċċess għas-sistema ta’ skambju elettroniku; 

 

- distribuzzjoni tal-finanzjament tal-UE; 

 

- ir-regoli addizzjonali dwar id-drittijiet u l-obbligi marbuta mal-isfond u r-riżultati 

(inkluż dwar jekk id-drittijiet tal-aċċess jibqgħux jew le, jekk benefiċjarju ikun kiser l -

obbligi tiegħu) (ara t-Taqsima 3 tal-Kapitolu 4); 

 

- soluzzjoni ta’ tilwim intern;  

 

- arranġamenti ta’ obbligazzjoni, indennifikazzjoni u kunfidenzjalità bejn il-

benefiċjarji. 
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Il-ftehim ta’ konsorzju ma jridx jinkludi kwalunkwe dispożizzjoni kuntrarja għall-Ftehim.]  

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

41.4 Relazzjoni mal-benefiċjarji kumplimentari — Ftehim ta’ kollaborazzjoni  

 
[OPZJONI 1 għal għotjiet kumplimentari jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: Il-

benefiċjarji jridu jikkonkludu ‘ftehim ta’ kollaborazzjoni’ bil-miktub mal-benefiċjarji 

kumplimentari biex jikkoordinaw il-ħidma taħt il-Ftehim u l-ftehim(iet) ta’ għotja 

kumplimentari (ara l-Artikolu 2), li jkopru pereżempju: 

 

- proċessi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet effiċjenti u 

 

- is-soluzzjoni ta’ tilwim.  

 

Il-ftehim ta’ kollaborazzjoni ma jridx jinkludi kwalunkwe dispożizzjoni kuntrarja għall-

Ftehim. 

 

Il-benefiċjarji u l-benefiċjarji kumplimentari jridu joħolqu u jipparteċipaw f’bordijiet u 

strutturi konsultattivi komuni sabiex jiddeċiedu dwar il-kollaborazzjoni u s-sinkronizzazzjoni 

tal-attivitajiet, inkluż dwar il-ġestjoni tar-riżultati, approċċi komuni lejn l-

istandardizzazzjoni, l-involviment ta’ SMEs, ir-rabtiet ma’ attivitajiet regolatorji u ta’ 

politika, u attivitajiet ta’ disseminazzjoni u sensibilizzazzjoni kondiviżi b’mod komuni.  

 

Il-benefiċjarji jridu jagħtu aċċess għar-riżultati tagħhom lill-benefiċjarji kumplimentari, 

għall-fini tal-ftehim(iet) ta’ għotja kumplimentari (ara l-Artikolu 31.6). 

 

Il-benefiċjarji jridu jikkondividu r-rapporti tekniċi (ara l-Artikolu 20.3 u 20.4). Japplikaw l-
obbligi ta’ kunfidenzjalità fl-Artikolu 36.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

41.5 Relazzjoni mas-sħab f’azzjoni konġunta — Ftehim ta’ koordinazzjoni  

 
[OPZJONI 1 għal azzjonijiet konġunti (sejħa konġunta ma’ pajjiż terz jew organizzazzjoni 

internazzjonali): Il-benefiċjarji jridu jikkonkludi ‘ftehim ta’ koordinazzjoni’ mas-sħab 

f’azzjoni ta’ pajjiż terz jew organizzazzjoni (ara l-Artikolu 2), li jkopri pereżempju: 

 

- l-organizzazzjoni interna tal-benefiċjarji fiż-żewġ azzjonijiet, inkluż il-proċeduri ta’ 

teħid ta’ deċiżjonijiet; 

 

- ir-regoli dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali (pereżempju rigward il-

protezzjoni, id-disseminazzjoni, l-użu u d-drittijiet ta’ aċċess); 

 

- is-soluzzjoni ta’ tilwim intern; 

 

- l-arranġamenti ta’ obbligazzjoni, indennifikazzjoni u kunfidenzjalità bejn il-

benefiċjarji fiż-żewġ azzjonijiet. 
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Il-ftehim ta’ koordinazzjoni ma jridx jinkludi kwalunkwe dispożizzjoni kuntrarja għall -
Ftehim.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

 

KAPITOLU 6  ĊAĦDA TAL-ISPEJJEŻ — TNAQQIS TAL-GĦOTJA — IRKUPRU 

— SANZJONIJIET — DANNI — SOSPENSJONI — 

TERMINAZZJONI — FORCE MAJEURE  

 

TAQSIMA 1 ĊAĦDA TAL-ISPEJJEŻ — TNAQQIS TAL-GĦOTJA — IRKUPRU 

— SANZJONIJIET 

 

ARTIKOLU 42 — ĊAĦDA TA’ SPEJJEŻ INELIĠIBBLI   

 

42.1 Kundizzjonijiet  

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se — mal-pagament tal-bilanċ jew wara — tiċħad 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, awditi jew 

investigazzjonijiet (ara l-Artikolu 22). 

 

Iċ-ċaħda jista’ jkun ibbażata wkoll fuq l-estensjoni tas-sejbiet minn għotjiet oħrajn għal 

din l-għotja (ara l-Artikolu 22.5.2.).  

 

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 iċ-ċaħda tal-ispejjeż ma twassalx għal irkupru (ara l-Artikolu 44) il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika b’mod formali l-koordinatur jew benefiċjarju 

konċernat 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-koordinatur jew il-

benefiċjarju konċernat jista’ — fi żmien 30 jum minn meta jirċievi notifika — jinnotifika 

b’mod formali lill-[Kummissjoni][Aġenzija] dwar in-nuqqas ta’ qbil tiegħu u r-raġunijiet għal 

dan.  

 

Jekk iċ-ċaħda tal-ispejjeż iwassal għal irkupru, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se ssegwi 

proċedura kontradittorja permezz ta’ ‘ittra ta’ preinformazzjoni’ stipulata fl-Artikolu 44. 

 

42.3 Effetti 

 

Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tiċħad l-ispejjeż mal-pagament tal-bilanċ, se tnaqqashom 

mill-ispejjeż totali eliġibbli dikjarati, għall-azzjoni, fid-dikjarazzjoni finanzjarja (ara l-

Artikolu 20.4). Wara se tikkalkula l-pagament tal-bilanċ kif stabbilit fl-Artikolu 21.4. 

 

Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tiċħad l-ispejjeż wara l-pagament tal-bilanċ, se tnaqqas l-

ammont miċħud mill-ispejjeż totali eliġibbli dikjarati, mill-benefiċjarju, fid-dikjarazzjoni 
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finanzjarja. Din imbagħad se tikkalkula l-ammont rivedut tal-għotja finali kif stabbilit fl-

Artikolu 5.4.  

 

ARTIKOLU 43 — TNAQQIS TAL-GĦOTJA 

 

43.1 Kundizzjonijiet 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ — mal-pagament tal-bilanċ jew wara — tnaqqas l-

ammont massimu tal-għotja (ara l-Artikolu 5.1), jekk: 

 

(a) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) wettaq: 

 

(i) żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew  

 

(ii) ksur serju tal-obbligi taħt il-Ftehim jew matul il-proċedura tal-għotja (inkluż 

sottomissjoni ta’ informazzjoni falza, nuqqas ta’ forniment tal-informazzjoni 

meħtieġa, ksur tal-prinċipji tal-etika) jew  

 

(b) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha setgħa tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjoni f’ismu) wettaq — f’għotjiet oħra tal-UE jew tal-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). 

 

L-implimentazzjoni skorretta tal-azzjoni kif deskritt fl-Anness 1 mhux se jwassal għal tnaqqis 

tal-għotja iżda għal ċaħda tal-ispejjeż (ara l-Artikolu 42). 

 

43.2 Ammont li għandu jitnaqqas — Kalkolu — Proċedura 

 

L-ammont ta’ tnaqqis se jkun proporzjonat għas-serjetà tal-iżbalji, l-irregolaritajiet jew frodi 

jew ksur ta’ obbligi.  

 

Qabel it-tnaqqis tal-għotja, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika b’mod formali ‘ittra ta’ 

preinformazzjoni’ lill-koordinatur jew benefiċjarju konċernat:  

 

- li tinformah dwar l-intenzjoni tagħha li tnaqqas l-għotja, l-ammont li għandha l-

intenzjoni li tnaqqas u r-raġunijiet għal dan u 

 

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

 

Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma tirċievi l-ebda osservazzjoni jew tiddeċiedi li tkompli 

bil-proċedura irrispettivament mill-osservazzjonijiet li tkun irċeviet, se tinnotifika b’mod 

formali konferma tat-tnaqqis (jekk applikabbli, flimkien man-notifika tal-ammonti dovuti; 

ara l-Artikolu 21). 

 

43.3 Effetti  
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Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tnaqqas l-għotja fiż-żmien tal-pagament tal-bilanċ, se 

tikkalkola l-ammont tal-għotja mnaqqas għall-azzjoni u mbagħad tiddetermina l-ammont 

dovut bħala pagament tal-bilanċ (ara l-Artikoli 5.3.4 u 21.4). 

 

Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tnaqqas l-għotja wara l-pagament tal-bilanċ, din se 

tikkalkola l-ammont finali rivedut tal-għotja għall-benefiċjarju konċernat (ara l-Artikolu 5.4). 

Jekk l-ammont finali rivedut tal-għotja għall-benefiċjarju konċernat huwa aktar baxx mis-

sehem tiegħu tal-ammont finali tal-għotja, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tirkupra d-

differenza (ara l-Artikolu 44).  

 

ARTIKOLU 44 — IRKUPRU TAL-AMMONTI EĊĊESSIVI  

 

44.1 Ammont li għandu jiġi rkuprat — Kalkolu — Proċedura 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  — mal-pagament tal-bilanċ jew wara — se tirkupra 

kwalunkwe ammont li jkun tħallas, iżda li mhuwiex dovut taħt il-Ftehim.  

 

44.1.1 Irkupru wara t-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju 

 

Mhux applikabbli 

 

44.1.2 Irkupru mal-pagament tal-bilanċ 

 

Jekk il-pagament tal-bilanċ ikun fil-forma ta’ rkupru (ara l-Artikolu 21.4), il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika b’mod formali ‘ittra ta’ preinformazzjoni’ lill-

koordinatur:  

 

- li tinformah dwar l-intenzjoni tagħha li tirkupra, l-ammont dovut bħala l-bilanċ u r-

raġunijiet għal dan;  

 

- li tispeċifika li għandha l-intenzjoni li tnaqqas l-ammont li jrid jiġi rkuprat mill-

ammont miżmum għall-Fond ta’ Garanzija, u  

 

- li tistieden lill-koordinatur jissottometti osservazzjonijiet fi żmien 30 jum minn meta 

jirċievi n-notifika.  

 

Jekk l-ebda osservazzjoni ma tiġi sottomessa jew il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tiddeċiedi li 

tkompli bl-irkupru minkejja l-osservazzjonijiet li tkun irċeviet, din se tikkonferma l-irkupru 

(flimkien man-notifika tal-ammonti dovuti; ara l-Artikolu 21.5) u: 

 

- se tħallas id-differenza bejn l-ammont li jrid jiġi rkuprat u l-ammont miżmum għall-

Fond ta’ Garanzija, jekk id-differenza hija pożittiva jew 

 

- se tinnotifika b’mod formali lill-koordinatur nota ta’ debitu għad-differenza bejn l-

ammont li jrid jiġi rkuprat u l-ammont miżmum għall-Fond ta’ Garanzija, jekk id-

differenza hija negattiva. Din in-nota se tispeċifika wkoll it-termini u d-data għall-

pagament.  
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Jekk il-koordinatur ma jħallasx lura lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  sad-data speċifikata fin-

nota ta’ debitu, l-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni se tirkupra l-ammont:  

 

(a) billi tpaċih — mingħajr il-kunsens tal-koordinatur — ma’ kwalunkwe ammont dovut 

lill-koordinatur mill-[Aġenzija, il-]Kummissjoni jew aġenzija eżekuttiva [oħra] (mill-

baġit tal-UE jew ta’ Euratom). 

 

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, sabiex tissalvagwardja l-interessi finanzjarji tal-UE, l-

[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ tpaċih qabel id-data tal-pagament speċifikata fin-

nota ta’ debitu; 

 

(b) billi tieħu mill-Fond ta’ Garanzija. [L-Aġenzija jew il-]Kummissjoni se tinnotifika 

b’mod formali lill-koordinatur in-nota ta’ debitu f’isem il-Fond ta’ Garanzija u 

tirkupra l-ammont: 

 
(i) [OPZJONI 1 jekk japplika l-Artikolu 14 u ntalbet obbligazzjoni in solidum 

mill-[Kummissjoni][Aġenzija]: jekk parti terza konnessa mal-koordinatur 

aċċettat obbligazzjoni in solidum (ara l-Artikolu 14), billi żżomm il-parti terza 

responsabbli sal-kontribuzzjoni massima tal-UE indikata, għall-konsorzju fil-

baġit stmat (ara l-Anness 2) u/jew][OPZJONI 2: mhux applikabbli;]  

 

(ii) billi tieħu azzjoni legali (ara l-Artikolu 57) jew billi tadotta deċiżjoni 

inforzabbli skont l-Artikolu 299 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE 

(TFUE) u l-Artikolu 79(2) tar-Regolament Finanzjarju Nru 966/2012. 

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data fin-nota ta’ debitu, l-ammont li jrid jiġi rkuprat (ara hawn 

fuq) se jiżdied bl-imgħax għal pagament tardiv bir-rata stabbilita fl-Artikolu 21.11, l-għada 

tad-data ta’ pagament fin-nota ta’ debitu, sa u inkluża d-data li fiha [l-Aġenzija jew il-

]Kummissjoni tirċievi l-pagament sħiħ tal-ammont. 

 

Il-pagamenti parzjali l-ewwel se jiġu kreditati mal-ispejjeż, l-imposti u l-imgħax għal 

pagament tardiv u wara mal-prinċipju. 

 

L-imposti tal-bank imġarrba fil-proċess ta’ rkupru se jiġġarbu mill-koordinatur, sakemm ma 

tapplikax id-Direttiva 2007/64/KE. 

 

44.1.3 Irkupru tal-ammonti wara l-pagament tal-bilanċ  

 

Jekk l-ammont finali rivedut tal-għotja (ara l-Artikolu 5.4) huwa inqas mill-ammont finali tal-

għotja, il-koordinatur irid iħallas lura d-differenza lill-[Kummissjoni][Aġenzija]. 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika b’mod formali ittra ta’ preinformazzjoni lill-

koordinatur: 

 

- li tinformah dwar l-intenzjoni tagħha li tirkupra, l-ammont dovut bħala l-bilanċ u r-

raġunijiet għal dan u 

 

- tistiednu jissottometti osservazzjonijiet fi żmien 30 jum minn meta jirċievi n-notifika.  
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Jekk l-ebda osservazzjoni ma tiġi sottomessa jew il-[Kummissjoni][Aġenzija] tiddeċiedi li 

ssegwi l-irkupru minkejja l-osservazzjonijiet li tkun irċeviet, din se tikkonferma l-ammont li 

jrid jiġi rkuprat u se tinnotifika b’mod formali lill-koordinatur nota ta’ debitu. Din in-nota se 

tispeċifika wkoll it-termini u d-data għall-pagament.  

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data speċifikata fin-nota ta’ debitu, l-[Aġenzija jew il-

]Kummissjoni se tirkupra l-ammont:  

 

(a) billi tpaċih — mingħajr il-kunsens tal-koordinatur — ma’ kwalunkwe ammont dovut 

lill-koordinatur mill-[Aġenzija, il-]Kummissjoni jew aġenzija eżekuttiva [oħra] (mill-

baġit tal-UE jew ta’ Euratom). 

 

F’ċirkostanzi eċċezzjonali, sabiex tissalvagwardja l-interessi finanzjarji tal-UE, l-

[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ tpaċih qabel id-data tal-pagament speċifikata fin-

nota ta’ debitu; 

 

(b) billi tieħu mill-Fond ta’ Garanzija. [L-Aġenzija jew il-]Kummissjoni se tinnotifika 

b’mod formali lill-koordinatur in-nota ta’ debitu f’isem il-Fond ta’ Garanzija u 

tirkupra l-ammont: 

 
(i) [OPZJONI 1 jekk japplika l-Artikolu 14 u ntalbet obbligazzjoni in solidum 

mill-[Kummissjoni][Aġenzija]: jekk parti terza konnessa mal-koordinatur 

aċċettat obbligazzjoni in solidum (ara l-Artikolu 14), billi żżomm il-parti terza 

responsabbli sal-kontribuzzjoni massima tal-UE indikata, għall-konsorzju fil-

baġit stmat (ara l-Anness 2) u/jew][OPZJONI 2: mhux applikabbli;]  

 

(ii) billi tieħu azzjoni legali (ara l-Artikolu 57) jew billi tadotta deċiżjoni 

inforzabbli skont l-Artikolu 299 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE 

(TFUE) [, l-Artikolu 106a tat-Trattat Euratom] u l-Artikolu 79(2) tar-

Regolament Finanzjarju Nru 966/2012. 

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data fin-nota ta’ debitu, l-ammont li jrid jiġi rkuprat (ara hawn 

fuq) se jiżdied bl-imgħax għal pagament tardiv bir-rata stabbilita fl-Artikolu 21.11, l-għada 

tad-data ta’ pagament fin-nota ta’ debitu, sa u inkluża d-data li fiha [l-Aġenzija jew]il-

Kummissjoni tirċievi l-pagament sħiħ tal-ammont. 

 

Il-pagamenti parzjali l-ewwel se jiġu kreditati mal-ispejjeż, l-imposti u l-imgħax għal 

pagament tardiv u wara mal-prinċipju. 

 

L-imposti tal-bank imġarrba fil-proċess ta’ rkupru se jiġġarbu mill-koordinatur, sakemm ma 

tapplikax id-Direttiva 2007/64/KE. 

 

ARTIKOLU 45 — SANZJONIJIET AMMINISTRATTIVI 

 

Minbarra l-miżuri kuntrattwali, l-[Aġenzija jew il-]Kummissjoni tista’ tadotta wkoll 

sanzjonijiet amministrattivi skont l-Artikoli 106 u 131(4) tar-Regolament Finanzjarju Nru 

966/2012 (jiġifieri l-esklużjoni minn kuntratti ta’ akkwist futuri, għotjiet, premji u kuntratti 

ta’ esperti u/jew penali finanzjarji). 
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TAQSIMA 2  OBBLIGAZZJONI GĦAD-DANNI 

 

ARTIKOLU 46 — OBBLIGAZZJONI GĦAD-DANNI  

 
46.1 Obbligazzjoni tal-[Kummissjoni][Aġenzija] 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe dannu kkawżat 

lill-benefiċjarji jew lil partijiet terzi bħala konsegwenza tal-implimentazzjoni tal-Ftehim, 

inkluż għal negliġenza gravi. 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe dannu kkawżat 

minn kwalunkwe benefiċjarju jew partijiet terzi involuti fl-azzjoni, bħala konsegwenza tal-

implimentazzjoni tal-Ftehim. 

 

46.2 Obbligazzjoni tal-benefiċjarji 

 

Minbarra fil-każ ta’ force majeure (ara l-Artikolu 51), il-benefiċjarji jridu jikkumpensaw lill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  għal kwalunkwe dannu li jkollha bħala riżultat tal-

implimentazzjoni tal-azzjoni jew għaliex l-azzjoni ma tkunx ġiet implimentata f’konformità 

sħiħa mal-Ftehim.  

 

 

TAQSIMA 3  SOSPENSJONI U TERMINAZZJONI 

 

ARTIKOLU 47 — SOSPENSJONI TAD-DATA TA’ SKADENZA TAL-PAGAMENT  

 

47.1 Kundizzjonijiet 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ — fi kwalunkwe mument — tissospendi d-data tal-

iskadenza tal-pagament (ara l-Artikolu 21.2 sa 21.4) jekk talba għal pagament (ara l-Artikolu 

20) ma tistax tiġi approvata għaliex:  

 

(a) ma tikkonformax 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, awditi jew investigazzjonijiet addizzjonali. 

 

47.2 Proċedura 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika b’mod formali lill-koordinatur dwar is-sospensjoni 

u r-raġunijiet għal dan.  

 

Is-sospensjoni se tieħu effett dakinhar li tintbagħat in-notifika mill-[Kummissjoni][Aġenzija]  

(ara l-Artikolu 52).  
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Jekk il-kundizzjonijiet għas-sospensjoni tal-iskadenza tal-pagament ma jibqgħux jiġu 

ssodisfati, is-sospensjoni se titneħħa — u l-perjodu li jkun fadal jerġa jkompli. 

 

Jekk is-sospensjoni taqbeż ix-xahrejn, il-koordinatur jista’ jitlob lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  

jekk is-sospensjoni hix se tkompli.  

 

Jekk id-data tal-iskadenza tal-pagament tkun ġiet sospiża minħabba n-nuqqas ta’ konformità 

tar-rapporti tekniċi jew finanzjarji (ara l-Artikolu 20) u r-rapport jew id-dikjarazzjoni riveduti 

ma jiġux sottomessi jew ġew sottomessi iżda ġew ukoll miċħuda, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  

tista’ tittermina wkoll il-Ftehim jew il-parteċipazzjoni tal-benefiċjarju (ara l-Artikolu 

50.3.1(l)). 

 

ARTIKOLU 48 — SOSPENSJONI TA’ PAGAMENTI  

 

48.1 Kundizzjonijiet  

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ — fi kwalunkwe mument — tissospendi l-pagamenti, 

kollha jew parti minnhom u għal benefiċjarju wieħed jew iktar, jekk:  

 

(a) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) wettaq jew huwa suspettat li wettaq:  

 

(i) żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew  

 

(ii) ksur serju tal-obbligi taħt il-Ftehim jew matul il-proċedura tal-għotja (inkluż l-

implimentazzjoni skorretta tal-azzjoni, sottomissjoni ta’ informazzjoni falza, 

nuqqas li jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa, ksur tal-prinċipji tal-etika) jew 

 

(b) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) wettaq — 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).  

 

Jekk il-pagamenti jiġu sospiżi għal benefiċjarju wieħed jew iktar, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  

se tagħmel pagament(i) parzjali għall-parti(jiet) mhux sospiża/i. Jekk sospensjoni tikkonċerna 

l-pagament tal-bilanċ, — ladarba titneħħa s-sospensjoni — il-pagament jew l-irkupru tal-

ammont(i) konċernat(i) se jiġi kkunsidrat bħala l-pagament tal-bilanċ li jagħlaq l-azzjoni. 

 

48.2 Proċedura 

 

Qabel ma tissospendi l-pagamenti, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika b’mod formali 

lill-koordinatur jew benefiċjarju konċernat:  

 

- 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. 
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Jekk il-[Kummissjoni][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 tieħu effett dakinhar li tintbagħat in-notifika ta’ konferma mill-

[Kummissjoni][Aġenzija] .  

 

Jekk il-kundizzjonijiet għat-tkomplija tal-pagamenti jiġu ssodisfati, is-sospensjoni se 

titneħħa. Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika b’mod formali lill-koordinatur jew lill-

benefiċjarju konċernat. 

 

Il-benefiċjarji jistgħu jissospendu l-implimentazzjoni tal-azzjoni (ara l-Artikolu 49.1) jew 

itemm il-Ftehim jew il-parteċipazzjoni tal-benefiċjarju konċernat (ara l-Artikolu 50.1 u 50.2). 

 

ARTIKOLU 49 — SOSPENSJONI TAL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-AZZJONI  

 

49.1 Sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni, mill-benefiċjarji 

 

49.1.1  Kundizzjonijiet  

 

Il-benefiċjarji jistgħu jissospendu l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew kwalunkwe parti 

minnha, jekk ċirkostanzi eċċezzjonali — b’mod partikolari force majeure (ara l-Artikolu 51) 

— jagħmlu l-implimentazzjoni impossibbli jew diffiċli ħafna.  

 

49.1.2  Proċedura 

 

Il-koordinatur jrid jinnotifika b’mod formali u minnufih lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  dwar 

is-sospensjoni (ara l-Artikolu 52), billi jiddikjara: 

 

- ir-raġunijiet għal dan u  

 

- id-data mistennija tat-tkomplija. 

 

Is-sospensjoni se tieħu effett dakinhar li tasal din in-notifika għand il-

[Kummissjoni][Aġenzija] . 

 

Malli ċ-ċirkostanzi jippermettu li titkompla l-implimentazzjoni, il-koordinatur jrid jinnotifika 

b’mod formali u minnufih lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  u jitlob emenda tal-Ftehim biex tiġi 

stabbilita d-data li fiha se titkompla l-azzjoni, tiġi estiża d-durata tal-azzjoni u jsiru l-bidliet 

meħtieġa biex l-azzjoni tiġi adattata għas-sitwazzjoni l-ġdida (ara l-Artikolu 55) — sakemm 

il-Ftehim jew il-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju ma jkunx ġie terminat (ara l-Artikolu 50). 

 

Is-sospensjoni se titneħħa b’effett mid-data ta’ tkomplija stabbilita fl-emenda. Din id-data 

tista’ tkun qabel id-data li fiha l-emenda tidħol fis-seħħ.  

 
49.2 Sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni, mill-[Kummissjoni][Aġenzija] 

 

49.2.1  Kundizzjonijiet 



Numru tal-Ftehim ta’ Għotja: [daħħal numru] [daħħal akronimu] [daħħal identifikatur tas-sejħa] 
  

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA Somma f’daqqa — Multi: V5.0 – 18.10.2017 

 

74 

 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ tissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew kwalunkwe 

parti minnha, jekk: 

 

(a) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) wettaq jew huwa suspettat li wettaq: 

 

(i) żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew  

 

(ii) ksur serju tal-obbligi taħt il-Ftehim jew matul il-proċedura tal-għotja (inkluż l-

implimentazzjoni skorretta tal-azzjoni, sottomissjoni ta’ informazzjoni falza, 

nuqqas li jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa, ksur tal-prinċipji tal-etika);  

 

(b) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) wettaq — 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), jew  

 

(c) jekk l-azzjoni hija suspettata li tilfet ir-rilevanza xjentifika jew teknoloġika tagħha. 

 

49.2.2  Proċedura 

 

Qabel ma tissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni, il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se 

tinnotifika b’mod formali lill-koordinatur jew benefiċjarju konċernat: 

 

- tinformah dwar l-intenzjoni tagħha li tissospendi l-implimentazzjoni u r-raġunijiet 

għal dan u  
 

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

 

Jekk il-[Kummissjoni][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 

mhijiex se tkompli.  

 

Is-sospensjoni se tieħu effett ħamest ijiem wara li tkun waslet in-notifika ta’ konferma (jew 

f’data aktar tard speċifikata fin-notifika). 

 

Din se titneħħa jekk il-kundizzjonijiet biex titkompla l-implimentazzjoni tal-azzjoni jiġu 

ssodisfati.  

 

Il-koordinatur jew benefiċjarju konċernat se jiġi nnotifikat b’mod formali dwar it-tneħħija 

tas-sospensjoni u l-Ftehim se jiġi emendat biex tiġi stabbilita d-data li fiha se titkompla l-

azzjoni, tiġi estiża d-durata tal-azzjoni u jsiru l-bidliet meħtieġa biex l-azzjoni tiġi adattata 

għas-sitwazzjoni l-ġdida (ara l-Artikolu 55) — sakemm il-Ftehim ma jkunx diġà ġie terminat 

(ara l-Artikolu 50). 
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Is-sospensjoni se titneħħa b’effett mid-data ta’ tkomplija stabbilita fl-emenda. Din id-data 

tista’ tkun qabel id-data li fiha l-emenda tidħol fis-seħħ.  

 

Il-benefiċjarji ma jistgħux ifittxu għal danni minħabba s-sospensjoni lill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara l-Artikolu 46). 

 

Is-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni ma taffettwax id-dritt tal-

[Kummissjoni][Aġenzija]  li tittermina l-Ftehim jew il-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju (ara l-

Artikolu 50), tnaqqas l-għotja jew tirkupra ammonti li mhux suppost tħallsu (ara l-Artikoli 43 

u 44). 

 

ARTIKOLU 50 — TERMINAZZJONI TAL-FTEHIM JEW TAL-

PARTEĊIPAZZJONI TA’ BENEFIĊJARJU WIEĦED JEW IKTAR 

 

50.1 Terminazzjoni tal-Ftehim, mill-benefiċjarji  

 

50.1.1  Kundizzjonijiet u proċedura 

 

Il-benefiċjarji jistgħu jitterminaw il-Ftehim. 

 

Il-koordinatur jrid jinnotifika b’mod formali t-terminazzjoni lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  

(ara l-Artikolu 52), fejn jiddikjara: 

 

- ir-raġunijiet għal dan u  

 

- id-data li fiha tieħu effett it-terminazzjoni. Din id-data trid tkun wara n-notifika. 

 

Jekk ma jingħatawx raġunijiet jew jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tqis li r-raġunijiet ma 

jiġġustifikawx it-terminazzjoni, il-Ftehim se jitqies li kien ‘terminat b’mod skorrett’. 

 

It-terminazzjoni se tieħu effett fil-jum speċifikat fin-notifika. 

 

50.1.2  Effetti 

 

Il-koordinatur irid — fi żmien 60 jum minn meta tieħu effett it-terminazzjoni — jissottometti 

r-rapport finali (ara l-Artikolu 20). 

 

Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma tirċevix ir-rapport sal-iskadenza (ara hawn fuq), mhux 

se jiġu rimborżati l-ebda spejjeż. 

 

Il-[Kummissjoni][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.  

 

Fil-każ ta’ terminazzjoni skorretta, l-għotja se titnaqqas b’100% (ara l-Artikolu 43). 

 

Wara t-terminazzjoni, l-obbligi tal-benefiċjarji (b’mod partikolari t-Taqsima 3 tal-Kapitolu 4, 

l-Artikoli 36, 37, 40, 42, 43 u 44) jibqgħu japplikaw. 
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50.2 Terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew iktar, mill-

benefiċjarji  

 

50.2.1  Kundizzjonijiet u proċedura 

 

Il-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew iktar tista’ tiġi tterminata mill -koordinatur, fuq 

talba tal-benefiċjarju konċernat jew f’isem il-benefiċjarji l-oħrajn.  

 

Il-koordinatur jrid jinnotifika b’mod formali lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara l-Artikolu 52) 

u jinforma lill-benefiċjarju konċernat. 

 

Jekk il-parteċipazzjoni tal-koordinatur tiġi terminata mingħajr il-qbil tiegħu, in-notifika 

formali trid issir minn benefiċjarju ieħor (li jaġixxi f’isem il-benefiċjarji l-oħrajn). 

 

In-notifika trid tinkludi: 

 

- ir-raġunijiet għaliex;  

 

- l-opinjoni tal-benefiċjarju konċernat (jew prova li dik l-opinjoni intalbet bil-miktub);  

 

- id-data li fiha tieħu effett it-terminazzjoni. Din id-data trid tkun wara n-notifika, u 

 

- talba għal emenda (ara l-Artikolu 55), bi proposta għar-riallokazzjoni tal-kompiti (ara 

l-Anness 1) u, jekk ikun hemm bżonn, iż-żieda ta’ benefiċjarju ġdid wieħed jew iktar 

(ara l-Artikolu 56). Jekk it-terminazzjoni tieħu effett wara l-perjodu stipulat fl-

Artikolu 3, ma trid tiġi sottomessa l-ebda talba għal emenda sakemm il-benefiċjarju 

konċernat ma jkunx il-koordinatur. F’dan il-każ, it-talba għal emenda trid tipproponi 

koordinatur ġdid. 

 

Jekk din l-informazzjoni ma tingħatax jew jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tqis li r-raġunijiet 

ma jiġġustifikawx it-terminazzjoni, il-parteċipazzjoni se titqies li kienet ‘terminata b’mod 

skorrett’. 

 

It-terminazzjoni se tieħu effett fil-jum speċifikat fin-notifika. 

 

50.2.2  Effetti 

 

Jekk it-talba għal emenda tiġi miċħuda mill-[Kummissjoni][Aġenzija]  (għaliex tixħet dubju 

fuq id-deċiżjoni ta’ għoti tal-għotja jew tikser il-prinċipju ta’ trattament ugwali tal-

applikanti), il-Ftehim jista’ jiġi terminat skont l-Artikolu 50.3.1(c). 

 

Jekk it-talba għal emenda tintlaqa’ mill-[Kummissjoni][Aġenzija] , il-Ftehim jiġi emendat 

biex jiddaħħlu l-bidliet meħtieġa (ara l-Artikolu 55). 

 

Terminazzjoni skorretta tista’ twassal għal tnaqqis tal-għotja (ara l-Artikolu 43) jew 

terminazzjoni tal-Ftehim (ara l-Artikolu 50). 

 

Wara t-terminazzjoni, l-obbligi tal-benefiċjarju konċernat (b’mod partikolari l-Artikoli 20, 

22, 23, it-Taqsima 3 tal-Kapitolu 4, 36, 37, 38, 40, 42, 43 u 44) jibqgħu japplikaw.  
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50.3 Terminazzjoni tal-Ftehim jew tal-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew 
iktar, mill-[Kummissjoni][Aġenzija]   

 

50.3.1  Kundizzjonijiet 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ tittermina l-Ftehim jew il-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju 

wieħed jew iktar, jekk: 

 

(a) benefiċjarju wieħed jew iktar ma jikkonformawx mal-Ftehim (ara l-Artikolu 56); 

 

(b) bidla fis-sitwazzjoni legali, finanzjarja, teknika, organizzattiva jew ta’ sjieda tagħhom 

[(jew dawk tal-Partijiet Terzi Konnessi miegħu)]  probabbli taffettwa b’mod 

sostanzjali jew iddewwem l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew tqajjem dubji dwar id-

deċiżjoni li tingħata l-għotja; 

 

(c) wara terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew iktar (ara hawn 

fuq), il-bidliet meħtieġa għall-Ftehim iwasslu għal dubju dwar id-deċiżjoni li tingħata 

l-għotja jew jiksru l-prinċipju ta’ trattament ugwali tal-applikanti (ara l-Artikolu 55);  

 

(d) l-implimentazzjoni tal-azzjoni hija pprevenuta minn force majeure (ara l-Artikolu 51) 

jew sospiża mill-koordinatur (ara l-Artikolu 49.1) u jew: 

 

(i) it-tkomplija mhijiex possibbli, jew inkella 

 

(ii)  il-bidliet meħtieġa fil-Ftehim jqajmu dubji dwar id-deċiżjoni li tingħata l-

għotja jew ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-applikanti; 

 

(e) benefiċjarju jiġi dikjarat fallut, jiġi likwidat, ikollu l-affarijiet amministrati mill-qrati, 

ikun daħal f’arranġament mal-kredituri, ikun issospenda l-attivitajiet tan-negozju, jew 

huwa soġġett għal proċeduri oħra simili jew proċeduri taħt il-liġi nazzjonali; 

 

(f) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) ikun nstab ħati ta’ kondotta ħażina professjonali, ippruvata bi 

kwalunkwe mod; 

 

(g) benefiċjarju ma jikkonformax mal-liġi nazzjonali applikabbli dwar it-taxxi u s-sigurtà 

soċjali; 

 

(h) l-azzjoni tilfet ir-rilevanza xjentifika jew teknoloġika tagħha; 

 
(i) [OPZJONI 1 għal azzjonijiet konġunti (sejħa konġunta ma’ pajjiż terz jew 

organizzazzjoni internazzjonali): l-azzjoni tal-pajjiż terz jew tal-organizzazzjoni 

internazzjonali (ara l-Artikolu 2) ma bdietx sad-data speċifikata fl-Anness 
1.][OPZJONI 2: mhux applikabbli]; 

 
(j) [OPZJONI 1 għal azzjonijiet konġunti (sejħa konġunta ma’ pajjiż terz jew 

organizzazzjoni internazzjonali): l-azzjoni tal-pajjiż terz jew tal-organizzazzjoni 
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internazzjonali (ara l-Artikolu 2) tiġi terminata jew ma tistax tibqa tikkontribwixxi 
għall-azzjoni][OPZJONI 2: mhux applikabbli]; 

 

(k) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) wettaq frodi, korruzzjoni, jew huwa involut f’organizzazzjoni 

kriminali, ħasil tal-flus jew kwalunkwe attività illegali oħra; 

 

(l) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) wettaq: 

 

(i) żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew  

 

(ii) ksur serju tal-obbligi taħt il-Ftehim jew matul il-proċedura tal-għotja (inkluż l-

implimentazzjoni skorretta tal-azzjoni, sottomissjoni ta’ informazzjoni falza, 

nuqqas li jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa, ksur tal-prinċipji tal-etika); 

 

(m) benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) wettaq — 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). 

 
(n) [OPZJONI 1: minkejja talba speċifika mill-[Kummissjoni][Aġenzija], benefiċjarju 

ma jitlobx — permezz tal-koordinatur — emenda għall-Ftehim biex itemm il-

parteċipazzjoni ta’ waħda mill-partijiet terzi konnessi tiegħu jew sħab internazzjonali 

li jinsabu f’waħda mis-sitwazzjonijiet taħt il-punti (e), (f), (g), (k) u biex jalloka l-
kompiti tagħhom mill-ġdid][OPZJONI 2: mhux applikabbli]. 

 

50.3.2  Proċedura  

 

Qabel tittermina l-Ftehim jew il-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew iktar, il-

[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika b’mod formali lill-koordinatur jew lill-benefiċjarju 

konċernat:  

 

- tinformah dwar l-intenzjoni tagħha għal terminazzjoni u r-raġunijiet għal dan u 

 

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

u — fil-każ tal-Punt (l.ii) hawn fuq — jinforma lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  dwar il-

miżuri biex jiżgura l-konformità mal-obbligi taħt il-Ftehim.   

 

Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma tirċievi l-ebda osservazzjoni jew tiddeċiedi li tkompli 

bil-proċedura irrispettivament mill-osservazzjonijiet li tkun irċeviet, se tinnotifika b’mod 

formali lill-koordinatur jew benefiċjarju konċernat konferma tat-terminazzjoni u d-data li 

fiha tieħu effett. Inkella, se tinnotifika b’mod formali li l-proċedura mhijiex se tkompli.  

 

It-terminazzjoni se tieħu effett: 

 

- għal terminazzjonijiet skont il-Punti (b), (c), (e), (g), (h), (j), (l.ii) u (n) hawn fuq: fil-

jum speċifikat fin-notifika tal-konferma (ara hawn fuq); 
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- għal terminazzjonijiet skont il-Punti (a), (d), (f), (i), (k), (l.i) u (m) hawn fuq: fil-jum 

ta’ wara l-wasla tan-notifika tal-konferma. 

 

50.3.3 Effetti  

 

(a) għal terminazzjoni tal-Ftehim:  

 

Il-koordinatur irid — fi żmien 60 jum minn meta tieħu effett it-terminazzjoni — 

jissottometti r-rapport finali (ara l-Artikolu 20). 

 

Jekk il-Ftehim jiġi terminat għal ksur tal-obbligi ta’ sottomissjoni tar-rapporti (ara l-

Artikoli 20.8 u 50.3.1(l)), il-koordinatur ma jkunx jista’ jissottometti rapporti wara t-

terminazzjoni. 

 

Jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija]  ma tirċevix ir-rapport sal-iskadenza (ara hawn fuq), 

mhux se jiġu rimborżati l-ebda spejjeż. 

 

Il-[Kummissjoni][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-[Kummissjoni][Aġenzija]  li tnaqqas l-għotja (ara l-Artikolu 

43) jew li timponi sanzjonijiet amministrattivi (ara l-Artikolu 53).  

 

Il-benefiċjarji ma jistgħux ifittxu għal danni minħabba t-terminazzjoni lill-

[Kummissjoni][Aġenzija]  (ara l-Artikolu 46). 

 

Wara t-terminazzjoni, l-obbligi tal-benefiċjarji (b’mod partikolari l-Artikoli 20, 22, 23, it-

Taqsima 3 tal-Kapitolu 4, 36, 37, 38, 40, 42, 43 u 44) jibqgħu japplikaw. 

 

(b) għat-terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew iktar: 

 

Il-koordinatur irid — fi żmien 60 jum minn meta tieħu effett it-terminazzjoni — 

jissottometti talba għal emenda (ara l-Artikolu 55), bi proposta għar-riallokazzjoni tal-

kompiti (ara l-Anness 1) u, jekk ikun hemm bżonn, iż-żieda ta’ benefiċjarju ġdid wieħed 

jew iktar (ara l-Artikolu 56). Jekk it-terminazzjoni tiġi notifikata wara l-perjodu stipulat 

fl-Artikolu 3, ma trid tiġi sottomessa l-ebda talba għal emenda sakemm il-benefiċjarju 

konċernat ma jkunx il-koordinatur. F’dan il-każ it-talba għal emenda trid tipproponi 

koordinatur ġdid.  

 

Jekk it-talba għal emenda tiġi miċħuda mill-[Kummissjoni][Aġenzija]  (għaliex tixħet 

dubju fuq id-deċiżjoni ta’ għoti tal-għotja jew tikser il-prinċipju ta’ trattament ugwali tal-

applikanti), il-Ftehim jista’ jiġi terminat skont l-Artikolu 50.3.1(c). 

 

Jekk it-talba għal emenda tintlaqa’ mill-[Kummissjoni][Aġenzija] , il-Ftehim jiġi emendat 

biex jiddaħħlu l-bidliet meħtieġa (ara l-Artikolu 56). 
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Wara t-terminazzjoni, l-obbligi tal-benefiċjarju konċernat (b’mod partikolari l-Artikoli 

20, 22, 23, it-Taqsima 3 tal-Kapitolu 4, 36, 37, 38, 40, 42, 43 u 44) jibqgħu japplikaw. 

 

 

TAQSIMA 4 FORCE MAJEURE 

 

ARTIKOLU 51 — FORCE MAJEURE  

‘Force majeure’ tfisser kwalunkwe sitwazzjoni jew avveniment li: 

 

- jipprevjenu lil parti milli tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-Ftehim,  

 

- kienet sitwazzjoni eċċezzjonali u imprevedibbli u mhux fil-kontroll tal-partijiet, 

 

- ma kinetx dovuta għal żball jew negliġenza min-naħa tagħhom (jew min-naħa ta’ 

partijiet terzi involuti fl-azzjoni), u 

 

- turi li kienet inevitabbli minkejja l-eżerċitar tad-diliġenza kollha dovuta.  

 

Dawn li ġejjin ma jistgħux jiġu invokati bħala force majeure:  

 

- kwalunkwe nuqqas ta’ servizz, difett fit-tagħmir jew fil-materjal jew dewmien sabiex 

dawn ikunu disponibbli, sakemm dawn ma jirriżultawx direttament minn każ rilevanti 

ta’ force majeure, 

 

- tilwim fuq ix-xogħol jew azzjonijiet industrijali, jew 

 

- diffikultajiet finanzjarji. 

 

Kwalunkwe sitwazzjoni li tikkostitwixxi force majeure trid tiġi  nnotifikata formalment lill-

parti l-oħra mingħajr dewmien, fejn jiġu ddikjarati n-natura, id-durata probabbli u l-effetti 

prevedibbli. 

 

Il-partijiet jridu jieħdu l-passi kollha meħtieġa minnufih sabiex jillimitaw kwalunkwe dannu 

kkawżat minn force majeure u jagħmlu ħilithom sabiex ikomplu bl-implimentazzjoni tal-

azzjoni mill-aktar fis possibbli. 

 

Il-parti mwaqqfa minn force majeure milli tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-Ftehim ma 

tistax titqies bħala li qiegħda tikser dawn l-obbligi.  

 

 

KAPITOLU 7  DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

 

ARTIKOLU 52 — KOMUNIKAZZJONI BEJN IL-PARTIJIET 

 

52.1 Forma u mezzi ta’ komunikazzjoni  

 

Skont il-Ftehim, il-komunikazzjoni (informazzjoni, talbiet, sottomissjonijiet, ‘notifiki 

formali’, eċċ.) trid: 
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- issir bil-miktub u  

 

- ikollha n-numru tal-Ftehim. 

 

Il-komunikazzjoni kollha trid issir permezz tas-sistema ta’ skambju elettroniku tal-Portal tal-

Parteċipant u bl-użu tal-formoli u l-mudelli pprovduti.  

 

Jekk — wara l-pagament tal-bilanċ — il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tiskopri li notifika formali 

ma ġietx aċċessata, issir it-tieni notifika formali permezz tal-posta reġistrata bi prova tal-

kunsinna (‘notifika formali fuq il-karta’). L-iskadenzi se jiġu kkalkulati mill-mument tat-

tieni notifika. 

 

Il-komunikazzjonijiet fis-sistema ta’ skambju elettroniku jridu jsiru minn persuni awtorizzati 

skont it-‘Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Portal tal-Parteċipanti. Biex jissemmew il-persuni 

awtorizzati, kull benefiċjarju jrid ikun ħatar — qabel l-iffirmar ta’ dan il-Ftehim — 

‘Rappreżentant Maħtur tal-Entità Legali (LEAR)’. Ir-rwol u l-kompiti tal-LEAR huma 

stipulati fl-ittra tal-ħatra tiegħu (ara t-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Użu tal-Portal tal-

Parteċipanti).   

 

Jekk is-sistema ta’ skambju elettroniku tkun temporanjament mhux disponibbli, se jingħataw 

struzzjonijiet fuq is-siti web tal-[Aġenzija u] il-Kummissjoni.   

 

52.2 Data tal-komunikazzjoni  

 

Il-komunikazzjonijiet jitqiesu bħala li saru meta jintbagħtu mill-parti mittenti (jiġifieri fid-

data u l-ħin li jintbagħtu permezz tas-sistema ta’ skambju elettroniku). 

 

In-notifiki formali permezz tas-sistema ta’ skambju elettroniku jitqiesu bħala li saru meta 

jiġu rċevuti mill-parti riċeventi (jiġifieri fid-data u l-ħin tal-aċċettazzjoni mill-parti riċeventi, 

kif indikat mill-kronogramma). Notifika formali li ma tkunx ġiet aċċettata fi żmien 10 ijiem 

wara li tintbagħat titqies bħala li ġiet aċċettata.  

 

In-notifiki formali fuq il-karta mibgħuta permezz ta’ posta reġistrata bi prova tal-kunsinna 

(wara l-pagament tal-bilanċ biss) jitqiesu bħala li saru: 

 

- fid-data tal-kunsinna rreġistrata permezz tas-servizz postali jew 

 

- sad-data ta’ skadenza għall-ġbir mill-uffiċċju postali. 

 

Jekk is-sistema ta’ skambju elettroniku tkun temporanjament mhux disponibbli, il-parti 

mittenti ma tistax titqies bħala li qiegħda tikser l-obbligi tagħha li tibgħat komunikazzjoni fi 

żmien stipulat. 

 

52.3 Indirizzi għall-komunikazzjoni 

 

L-aċċess għas-sistema ta’ skambju elettroniku irid jsir permezz tal-URL li ġej: 

 

[daħħal URL] 
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Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  se tinnotifika b’mod formali lill-koordinatur u l-benefiċjarji bil-

quddiem dwar kwalunkwe bidla f’dan il-URL. 

 

In-notifiki formali fuq il-karta (wara l-pagament tal-bilanċ biss) indirizzati lill-
[Kummissjoni][Aġenzija] jridu jintbagħtu fl-indirizz uffiċjali tal-posta indikat fuq is-sit web 

tal-[Kummissjoni][Aġenzija] . 

 

In-notifiki formali fuq il-karta (wara l-pagament tal-bilanċ biss) indirizzati lill-benefiċjarji 

jridu jintbagħtu fl-indirizz legali tagħhom kif speċifikat fir-Reġistru tal-Benefiċjarji fil-Portal 

tal-Parteċipanti.  

 

ARTIKOLU 53 — INTERPRETAZZJONI TAL-FTEHIM  

 

53.1 Preċedenza tat-Termini u l-Kundizzjonijiet fuq l-Annessi 

 

Id-dispożizzjonijiet stipulati fit-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Ftehim jieħdu preċedenza fuq 

l-Annessi tiegħu. 

 

L-Anness 2 jieħu preċedenza fuq l-Anness 1. 

 

53.2 Privileġġi u immunitajiet  

 
[OPZJONI 1 għall-organizzazzjonijiet internazzjonali kollha: F’dan il-Ftehim ma hemm 

xejn li jista’ jiġi interpretat bħala rinunzja ta’ kwalunkwe privileġġi jew immunitajiet 

mogħtija lil [daħħal l-isem tal-organizzazzjoni(jiet) internazzjonali] mid-dokumenti 
kostitwenti tiegħu jew mil-liġi internazzjonali.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

ARTIKOLU 54 — KALKOLU TAL-PERJODI, ID-DATI U L-ISKADENZI  

 

Skont ir-Regolament Nru. 1182/7131, il-perjodi espressi f’jiem, xhur jew snin jiġu kkalkulati 

mill-mument li jseħħ l-avveniment skattatur.  

 

Il-jum li matulu jseħħ dak l-avveniment mhuwiex meqjus bħala li jaqa’ fi ħdan il-perjodu. 

 

ARTIKOLU 55 — EMENDI FIL-FTEHIM  

 

55.1 Kundizzjonijiet 

 

Il-Ftehim jista’ jiġi emendat, sakemm l-emendi ma jinvolvux bidliet fil-Ftehim li jqajmu 

dubji dwar id-deċiżjoni li tingħata l-għotja jew ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-

applikanti.  

 

Jistgħu jintalbu emendi minn kwalunkwe waħda mill-partijiet. 

 

                                                 
31  Ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru. 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli 

applikabbli għal perjodi, dati u limiti ta’ żmien (ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1). 
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55.2 Proċedura 

 

Il-parti li tagħmel talba għal emenda trid tissottometti talba għal emenda ffirmata fis-sistema 

ta’ skambju elettroniku (ara l-Artikolu 52). 

 

Il-koordinatur jissottometti u jirċievi talbiet għal emenda f’isem il-benefiċjarji (ara l-Anness 

3). 

 

Jekk tintalab bidla tal-koordinatur mingħajr il-qbil tiegħu, is-sottomissjoni trid ssir minn 

benefiċjarju ieħor (li jaġixxi f’isem il-benefiċjarji l-oħrajn). 

 

It-talba għal emenda trid tinkludi: 

 

- ir-raġunijiet għaliex; 

 

- id-dokumenti ta’ appoġġ xierqa, u 

 

- għal bidla fil-koordinatur mingħajr il-qbil tiegħu: l-opinjoni tal-koordinatur (jew 

prova li dik l-opinjoni intalbet bil-miktub). 

 

Il-[Kummissjoni][Aġenzija]  tista’ titlob informazzjoni addizzjonali. 

 

Jekk il-parti li tirċievi t-talba taqbel, trid tiffirma l-emenda fis-sistema ta’ skambju elettroniku 

fi żmien 45 jum minn meta tirċievi n-notifika (jew kwalunkwe informazzjoni addizzjonali 

mitluba mill-[Kummissjoni][Aġenzija]). Jekk ma taqbilx, trid tinnotifika n-nuqqas ta’ qbil 

tagħha formalment sal-istess skadenza. L-iskadenza tista’ tiġi estiża, jekk ikun hemm bżonn 

għall-valutazzjoni tat-talba. Jekk ma tiġi riċevuta ebda notifika sal-iskadenza, it-talba titqies 

bħala li ġiet miċħuda.  

 

Emenda tidħol fis-seħħ dakinhar li tiġi ffirmata mill-parti riċeventi.  

 

Emenda tieħu effett fid-data maqbula mill-partijiet jew, fin-nuqqas ta’ tali ftehim, fid-data li 

fiha tidħol fis-seħħ l-emenda.  

 

ARTIKOLU 56 — ADEŻJONI GĦAL FTEHIM 

 

56.1 Adeżjoni tal-benefiċjarji msemmija fil-Preambolu 

 

Il-benefiċjarji l-oħrajn iridu jikkonformaw mal-Ftehim billi jiffirmaw il-Formola tal-Adeżjoni 

(ara l-Anness 3) fis-sistema ta’ skambju elettroniku (ara l-Artikolu 52) fi żmien 30 jum wara 
d-dħul fis-seħħ tiegħu (ara l-Artikolu 58) [OPZJONI jekk japplika l-Artikolu 14 u tkun 

intalbet obbligazzjoni in solidum: u, għal benefiċjarji li għalihom il-

[Kummissjoni][Aġenzija] tkun talbet obbligazzjoni in solidum ta’ parti terza konnessa billi 

ssottomettiet ukoll — mal-adeżjoni — dikjarazzjoni ta’ obbligazzjoni in solidum (ara l-
Anness 3a) iffirmat mill-parti terza]. 

 

Se jassumu d-drittijiet u l-obbligi skont il-Ftehim b’effett mid-data tad-dħul fis-seħħ tiegħu 

(ara l-Anness 58). 
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Jekk benefiċjarju ma jikkonformax mal-Ftehim sal-iskadenza ta’ hawn fuq, il-koordinatur irid 

— fi żmien 30 jum — jitlob emenda biex jagħmel kwalunkwe bidla neċessarja biex jiżgura l-

implimentazzjoni korretta tal-azzjoni. Dan ma jaffettwax id-dritt tal-

[Kummissjoni][Aġenzija]  li tittermina l-Ftehim (ara l-Artikolu 50).  

 

56.2 Żieda ta’ benefiċjarji ġodda 

 

F’każijiet ġustifikati, il-benefiċjarji jistgħu jitlob iż-żieda ta’ benefiċjarju ġdid. 

 

Għal dan l-għan, il-koordinatur irid jissottometti talba għal emenda skont l-Artikolu 55. Irid 

jinkludi Formola ta’ Adeżjoni (ara l-Anness 3) iffirmata mill-benefiċjarju l-ġdid fis-sistema 

ta’ skambju elettroniku (ara l-Artikolu 52).  

 

Il-benefiċjarji l-ġodda jridu jassumu d-drittijiet u l-obbligi skont il-Ftehim b’effett mid-data 

tal-adeżjoni tagħhom speċifikata fil-Formola ta’ Adeżjoni (ara l-Anness 3). 

 

ARTIKOLU 57 — LIĠI APPLIKABBLI U SOLUZZJONI TA’ TILWIM  

 

57.1 Liġi applikabbli 

 

Il-Ftehim huwa rregolat mil-liġi tal-UE applikabbli, issupplimentata, jekk ikun hemm bżonn, 

mil-liġi tal-Belġju. 
[OPZJONI addizzjonali għal organizzazzjonijiet internazzjonali li ma jaċċettawx 

kwalunkwe klawżola tal-liġi applikabbli: B’eċċezzjoni, ma hemmx liġi applikabbli għal 

[daħħal isem/ismijiet tal-organizzazzjonijiet internazzjonali konċernati]]. 

 
[OPZJONI addizzjonali għal organizzazzjonijiet internazzjonali li jkunu jaċċettaw 

klawżola tal-liġi applikabbli, iżda mhux il-klawżola standard (liġi tal-UE + dik Belġjana): 

B’eċċezzjoni, il-Ftehim huwa amministrat minn liġi differenti applikabbli għall-benefiċjarji li 

ġejjin: 

 

- [daħħal l-isem/ismijiet tal-organizzazzjonijiet internazzjonali konċernati]: [skont il-
liġi tal-UE applikabbli][, issuplimentata jekk hemm bżonn] [mil-liġi ta’ [il-

Belġju][[daħħal isem ta’ Stat Membru ieħor jew pajjiż EFTA]]] [u, fejn xieraq,] 

[skont il-prinċipji ġenerali li jamministraw il-liġi tal-organizzazzjonijiet 

internazzjonali u r-regoli tal-liġi ġenerali internazzjonali] 

- [daħħal l-isem/ismijiet tal-organizzazzjonijiet internazzjonali konċernati]: [skont il-
liġi tal-UE applikabbli][, issuplimentata jekk hemm bżonn] [mil-liġi ta’ [il-

Belġju][[daħħal isem ta’ Stat Membru ieħor jew pajjiż EFTA]]] [u, fejn xieraq,] 

[skont il-prinċipji ġenerali li jamministraw il-liġi tal-organizzazzjonijiet 

internazzjonali u r-regoli tal-liġi ġenerali internazzjonali] 
[l-istess għal organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn].] 

 

57.2 Soluzzjoni ta’ tilwim 

 

Jekk tilwima li tkun tikkonċerna l-interpretazzjoni, l-applikazzjoni jew il-validità tal-Ftehim 

ma tkunx tista’ tissolva b’mod amikevoli, il-Qorti Ġenerali — jew, f’każ ta’ appell, il-Qorti 

tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — ikollha l-ġurisdizzjoni unika. Tali azzjonijiet iridu 

jittieħdu skont l-Artikolu 272 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE (TFUE). 
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[OPZJONI addizzjonali għal benefiċjarji mhux tal-UE (ħlief benefiċjarji stabbiliti f’pajjiż 

assoċjat32 bi ftehim ta’ assoċjazzjoni ma’ Orizzont 2020 li jistipula ġurisdizzjoni unika tal -

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea): B’eċċezzjoni, jekk tali tilwim ikun bejn il-

[Kummissjoni][Aġenzija] u [daħħal isem/ismijiet ta’ benefiċjarju/i mhux tal-UE], il-qrati 
kompetenti Belġjani għandhom ġurisdizzjoni unika.] 

 
[OPZJONI addizzjonali għal organizzazzjonijiet internazzjonali:  B’eċċezzjoni għall-

benefiċjarji li ġejjin:  

 

-  [daħħal isem tal-organizzazzjoni internazzjonali]  

- [daħħal isem tal-organizzazzjoni internazzjonali] 

[l-istess għal benefiċjarji oħrajn li huma organizzazzjoni internazzjonali] 

 

tali tilwim irid — jekk ma jistax jiġi solvut b’mod amikevoli — jiġi riferut għall-arbitraġġ. 

Kull parti trid tinnotifika b’mod formali lill-parti l-oħra dwar l-intenzjoni tagħha li tmur 

għall-arbitraġġ u l-identità tal-arbitru.  Se japplikaw ir-Regoli Fakultattivi tal-Qorti 

Permanenti tal-Arbitraġġ għal Arbitraġġ li Jinvolvi Stati u Organizzazzjonijiet 

Internazzjonali fis-seħħ fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim. L-awtorità tal-ħatra se tkun is-

Segretarju Ġenerali tal-Qorti Permanenti tal-Arbitraġġ wara talba bil-miktub sottomessa 

minn waħda mill-partijiet. Il-proċeduri tal-arbitraġġ iridu jsiru fi Brussell u l-lingwa li 

tintuża fil-proċeduri tal-arbitraġġ għandha tkun l-Ingliż. L-għoti tal-arbitraġġ se jkun 
vinkolanti għall-partijiet kollha u mhux se jkun soġġett għal appell.] 

 

Jekk tilwima tkun tikkonċerna sanzjonijiet amministrattivi, it-tpaċija jew deċiżjoni 

inforzabbli skont l-Artikolu 299 tat-TFUE (ara l-Artikoli 44, 45 u 46), il-benefiċjarji jridu 

jieħdu azzjoni quddiem il-Qorti Ġenerali — jew, f’każ ta’ appell, quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — skont l-Artikolu 263 tat-TFUE. [OPZJONI għal għotjiet 

tal-Aġenzija: Azzjonijiet kontra deċiżjonijiet ta’ tpaċija u inforzabbli jridu jittieħdu quddiem 

il-Kummissjoni (mhux quddiem l-Aġenzija).] 

 

ARTIKOLU 58 — DĦUL FIS-SEĦĦ TAL-FTEHIM  

 

Il-Ftehim se jidħol fis-seħħ dakinhar li jiġi ffirmat mill-[Kummissjoni][Aġenzija]  jew mill-

koordinatur, skont liema data tkun l-aktar tard.  

 

 

FIREM 

 

Għall-koordinatur  Għall-[Kummissjoni][Aġenzija]  
 

[funzjoni/isem/kunjom] [isem/kunjom] 

                                                 
32  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 għall-

Parteċipazzjoni Nru 1290/2013’) (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81): ‘pajjiż assoċjat’ tfisser pajjiż terz li 
huwa parti għal ftehim internazzjonali mal-Unjoni, kif identifikat fl-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Programm 
Qafas H2020 Nru 1291/2013. L-Artikolu 7 jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-assoċjazzjoni ta’ pajjiżi mhux 
tal-UE ma’ Orizzont 2020. 
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[firma elettronika]  [firma elettronika]  

 

 

Magħmul bil-[Malti] fi [kronogramma elettronika] Magħmul bil-[Malti] fi [kronogramma 

   elettronika]
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i print format A4

Total tal-ispejjeż
Rata ta’ rimborż 

%

Kontribuzzjoni 

massima tal-UE
2

Ammont massimu 

tal-għotja
3

Forma tal-ispejjeż 
4

Konsorzju

MUDELL ANNESS 2 GĦAL H2020 MGA SOMMA F’DAQQA –– MULTI

BAĠIT STMAT GĦALL-AZZJONI

Spejjeż eliġibbli
1
 stmati (għal kull kategorija tal-baġit) Kontribuzzjoni tal-UE

A. Spejjeż (spejjeż diretti u indiretti)

2
Dan huwa l-ammont teoretiku  tal-kontribuzzjoni tal-UE li s-sistema tikkalkula awtomatikament (permezz ta’ multiplikazzjoni tal-ispejjeż ibbaġitjati kollha bir-rata ta’ rimborż). 

Dan l-ammont teoretiku  huwa limitat għall-‘ammont massimu tal-għotja’ (li l-Kummissjoni/Aġenzija tiddeċiedi li tagħti għall-azzjoni) (ara l-Artikolu 5.1).

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.  

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

Somma f'daqqa

1
Ara l-Artikolu 6 għall-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà
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ANNESS 3 

 

FORMOLA TA’ ADEŻJONI GĦALL-BENEFIĊJARJI  

 

 

[Isem uffiċjali sħiħ tal-benefiċjarju/benefiċjarju ġdid/koordinatur ġdid (isem fil-qosor)] 
stabbilit fi [indirizz uffiċjali sħiħ],[OPZJONI għall-benefiċjarji bil-VAT: Numru tal-VAT 

[daħħal numru]], (‘il-benefiċjarju’ jew ‘il-koordinatur’), irrappreżentat għall-fini tal-iffirmar 

ta’ din il-Formola ta’ Adeżjoni minn [isem u kunjom, funzjoni],  

 

b’dan jaqbel 

 
li jsir [benefiċjarju][koordinatur] Nru [daħħal numru tal-benefiċjarju]  

 

fil-Ftehim ta’ Għotja Nru [daħħal in-numru tal-ftehim] (‘il-Ftehim’)  

 

bejn [isem uffiċjali sħiħ tal-koordinatur] u [l-Unjoni Ewropea (‘l-UE’, irrappreżentata mill-

Kummissjoni Ewropea (‘il-Kummissjoni’)][ il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika 
(‘Euratom’), irrappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-Kummissjoni’),][[ [l-Aġenzija 

Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)] [l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka 

(ERCEA)] [l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)] [l-Aġenzija 

Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)] (‘l-Aġenzija’), skont is-setgħat 
iddelegati mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-Kummissjoni’),]   

għall-azzjoni intitolata [daħħal it-titlu tal-azzjoni (daħħal l-akronimu)].   

 
[OPZJONI għal benefiċjarji/benefiċjarji ġodda: u jagħti mandat 

 
lill-koordinatur sabiex jissottometti u jiffirma f’ismu u għan-nom tiegħu kwalunkwe emenda 

għall-Ftehim, skont l-Artikolu 55.]  

 

Billi jiffirma din il-Formola tal-Adeżjoni, il-benefiċjarju jaċċetta l-għotja u jaqbel li 
[OPZJONI: għall-koordinaturi ġodda: li jaċċetta l-obbligi u r-rwol ta’ koordinatur u li]  

jimplimentah skont il-Ftehim, bl-obbligi u l-kundizzjonijiet kollha li jistipula [OPZJONI 

għal benefiċjarji ġodda:, minn [daħħal data] [id-data tal-firma tal-Formola ta’ Adeżjoni][id-

data tad-dħul fis-seħħ tal-emenda] (‘data tal-adeżjoni’) [OPZJONI addizzjonali għal bidla 

fil-benefiċjarju minħabba akkwiżizzjoni parzjali:, u b’obbligazzjoni in solidum għal ammonti 

mhux dovuti mħallsa lil [daħħal isem fil-qosor tal-benefiċjarju preċedenti] (jiġifieri irkupru)]  
— jekk il-[Kummissjoni][Aġenzija] taqbel mat-talba għal emenda].  

 

 

FIRMA 

 

Għall-benefiċjarju/benefiċjarju ġdid/koordinatur ġdid:                            

                             

[funzjoni/isem/kunjom]                            

[firma elettronika]      

 

Magħmul bil-[Malti] fi [kronogramma elettronika]  
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ANNESS 3a  

 

 

DIKJARAZZJONI DWAR L-OBBLIGAZZJONI IN SOLIDUM TAL-PARTIJIET TERZI 

KONNESSI MAL-KOORDINATUR 

 
(għandha timtela mill-Parti Terza Konnessa u tiġi sottomessa mill-koordinatur, jekk ikun japplika l-Artikolu 14 u 

jekk tintalab l-obbligazzjoni tal-Parti Terza Konnessa mill-[Kummissjoni][Aġenzija]) 

 

[isem uffiċjali sħiħ tal-entità affiljata jew konnessa mal-koordinatur (isem fil-qosor)], 
stabbilita fi [indirizz uffiċjali sħiħ], [OPZJONI għal partijiet terzi konnessi bil-VAT: numru 

tal-VAT [daħħal numru]] (‘il-parti terza konnessa’), rappreżentata għall-fini tal-iffirmar ta’ 

din id-Dikjarazzjoni ta’ obbligazzjoni in solidum mir-rappreżentant(i) legali tagħha [isem u 

kunjom, funzjoni tar-rappreżentant(i) legali tal-parti terza konnessa],  

 

marbuta mal-benefiċjarju Nru [daħħal numru] [isem uffiċjali sħiħ tal-koordinatur (isem fil-
qosor)] stabbilit fi [indirizz uffiċjali sħiħ], [OPZJONI għall-benefiċjarji bil-VAT: numru tal-

VAT [daħħal numru]] (‘il-koordinatur’),  

 

b’dan taċċetta obbligazzjoni in solidum mal-koordinatur 

 

għal kwalunkwe ammont dovut lill-[Kummissjoni][Aġenzija]  mill-koordinatur skont il-

Ftehim ta’ Għotja Nru [daħħal numru tal-ftehim] [(daħħal akronimu)], sal-kontribuzzjoni 

massima tal-UE indikata għall-konsorzju fil-baġit stmat (ara l-Anness 2).  

 

Il-Parti Terza Konnessa taqbel b’mod irrevokabbli u mingħajr kundizzjonijiet li tħallas l-ammonti 

mitluba skont din id-Dikjarazzjoni lill-[Kummissjoni][Aġenzija], immedjatament u mal-ewwel 

talba.  

 

 

 

 

Għall-Parti Terza Konnessa  

[isem/kunjom/funzjoni]  

 

 

firma  

 

 

 

Magħmul bil-Malti fi [post], nhar [data] 
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iprint format A4

Total tal-

ispejjeż

Rata ta’ rimborż 

%

Kontribuzzjoni 

massima tal-UE

Kontribuzzjoni tal-UE 

mitluba

Forma tal-ispejjeż 
2

Konsorzju

Il-konsorzju b’dan jikkonferma li:

MUDELL ANNESS 4 GĦAL H2020 MGA SOMMA F’DAQQA –– MULTI

DIKJARAZZJONI FINANZJARJA GĦALL-KONSORZJU [daħħal akronimu] GĦAL PERJODU TA’ RAPPORTAR [perjodu ta’ rapportar]

Spejjeż eliġibbli
1
 (għal kull kategorija tal-baġit) Kontribuzzjoni tal-UE

A. Spejjeż (spejjeż diretti u indiretti) 

Somma f'daqqa

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

L-informazzjoni pprovduta hija kompluta, affidabbli u vera.

L-ispejjeż dikjarati huma eliġibbli (ara l-Artikolu 6).

L-ispejjeż jistgħu jiġu sostanzjati minn rekords u dokumentazzjoni ta’ appoġġ adegwati li se jiġu prodotti fuq talba jew fil-kuntest ta’ kontrolli, reviżjonijiet, awditi u investigazzjonijiet (ara l-Artikoli 

17, 18 u 22).

1
Ara l-Artikolu 6 għall-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà 
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ANNESS 7 

 

MUDELL GĦAT-TALBA GĦALL-IKTAR PAGAMENTI TA’ PREFINANZJAMENT  

 
 Għall-oqsma f’[tipa griża bejn il-parentesi kwadri]: daħħal id-dejta xierqa 

 

 

 

 

 

 
TALBA GĦAL [TIENI][TIELET][L-ISTESS GĦAL IKTAR] PAGAMENT TA’ 

PREFINANZJAMENT GĦALL-PERJODU TA’ RAPPORTAR Nru [daħħal numru tal-

perjodu ta’ rapportar] 

 
(Trid timtela mill-koordinatur) 

 

Il-konsorzju b’dan: 

 

- jiddikjara li […] % ta’ [l-ewwel][it-tieni][l-istess għal iktar] pagament ta’ 

prefinanzjament ta’ EUR [daħħal ammont] ħallas għal Ftehim ta’ Għotja [daħħal 

referenza tal-ftehim ta’ għotja: numru, titlu tal-azzjoni u akronimu] intużaw, 

 

- jikkonferma li l-informazzjoni li tinsab fir-rapport tekniku perjodiku hija kompluta, 

affidabbli u veru, u hija sostanzjata minn dokumentazzjoni ta’ appoġġ adegwata li se 

tiġi prodotta fuq talba fil-kontrolli, ir-reviżjonijiet, l-awditi u l-investigazzjonijiet jew 

fil-kuntest tagħhom,  

 

- jitlob [tieni][tielet][l-istess għal iktar] pagament ta’ prefinanzjament ta’ EUR [daħħal 

ammont dikjarat fl-Artikolu 21.2] għal [daħħal referenza tal-ftehim ta’ għotja: numru, 

titlu tal-azzjoni u akronimu].  

 

 

FIRMA     

 

Għall-koordinatur:                                                         

 

[funzjoni/isem/kunjom]                            

[firma elettronika]      

 

Magħmul fi [kronogramma elettronika]   
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