
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 

Verżjon
i 

Data tal-
pubblikazzj

oni 
Bidliet 

1.0  11.12.2013  Verżjoni Inizjali  

2.0 & 2.1 01.10.2014 

01.10.2015 

 Il-bidliet ewlenin meta mqabbla mal-verżjoni 1 tal-mudell tal-
ftehim ta’ għotja huma kif ġej: 

 L-Artikolu 20.4: hemm dikjarazzjoni finanzjarja waħda biss 
għall-konsorzju. 

 L-Artikolu 20.6 “Munita tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji u 
konverżjoni f’euro” sabiex benefiċjarji b’kontijiet f’muniti 
oħrajn u mhux f’euro jikkonvertu l-ispejjeż kollha mġarrba 
f’euro indipendentament mill-munita li fiha ġew mġarrba 
(simili għall-proġetti tal-FP7); 

 L-Artikolu 21.2 “Pagament ta’ prefinanzjament - Ammont - 
Ammont miżmum għall-Fond ta’ Garanzija” sabiex il-
konsorzju jkollu l-possibbiltà li jirċievi l-pagament ta’ 
prefinanzjament f’data aktar kmieni, jiġifieri 10 ijiem qabel 

id-data tal-bidu tal-azzjoni. 
 L-Artikolu 21.4: il-koordinatur biss huwa responsabbli 

finanzjarjament.  
 L-Artikolu 38.1.2 “Informazzjoni dwar il-finanzjament tal-UE 

- obbligu u dritt tal-użu tal-emblema tal-UE” sabiex tkun 
żgurata iktar viżibilità tal-finanzjament tal-UE għal 
kwalunkwe attività ta’ komunikazzjoni marbuta ma’ 
kwalunkwe infrastruttura, tagħmir użat u mar-riżultati 
maġġuri ta’ azzjoni ta’ H2020. 

 L-Artikolu 50: Fil-każ ta’ terminazzjoni ta’ benefiċjarju 
wieħed jew iktar, jekk il-Ftehim ta’ Għotja jkompli (jiġifieri 
ġie emendat), ma hemmx kalkolu tal-ammont dovut lill-
benefiċjarju li l-parteċipazzjoni tiegħu ġiet terminata.  

 Wieħed jista’ jara bidliet minuri tal-abbozzar oħrajn u 

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

3.0 20.07.2016  Il-bidliet ewlenin meta mqabbla mal-verżjoni 2.1 tal-mudell tal-
ftehim ta’ għotja huma kif ġej: 

 L-Artikolu 4.2 ‘Trasferimenti tal-baġit’: żieda fil-flessibilità 
tal-baġit għall-benefiċjarji, li jistgħu jittrasferixxu ammonti 

bejn forom ta’ spejjeż fi ħdan il-kategorija tal-baġit tal-
ispejjeż tal-persunal diretti mingħajr emenda tal-ftehim ta’ 
għotja anke jekk ma bassrux dik il-forma ta’ spiża fl-Anness 
2. 

 L-Artikolu 6.2.A ‘Spejjeż tal-persunal diretti’ biex iqiesu 

iktar il-prattiċi tal-kontabilità tal-ispejjeż tas-soltu tal-
benefiċjarji billi jippermettulhom jikkalkulaw ir-rata fis-
siegħa mhux biss għal kull sena finanzjarja iżda wkoll kull 
xahar.  

 L-Artikolu 20.3 ‘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 jridu jirrispettaw il-
benefiċjarji. 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-2-mono_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-2-mono_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-2-mono_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-2-mono_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-2-mono_v3.0_en.pdf
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 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 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 tiegħu 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 6.2.A “Spejjeż tal-persunal diretti” 

 L-Artikolu 6.2.A.2 ‘Spejjeż tal-persunal għal persuni naturali 

li jaħdmu fuq kuntratt dirett mal-benefiċjarju’ 

 L-Artikolu 6.2.D.5 ‘Spejjeż diretti fatturati internament’ 

 L-Artikolu 6.2.E ‘Spejjeż indiretti’ 

 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 29.3 ‘Aċċess miftuħ għad-dejta tar-riċerka’ għall-

forniment tal-aċċess ta’ parti terza għad-dejta tar-riċerka 

fl-azzjonijiet marbuta mas-saħħa fil-każijiet tal-emerġenzi 

tas-saħħa pubblika; 

 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/sme/h2020-mga-sme-2-mono_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/sme/h2020-mga-sme-2-mono_v4.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-2-mono_track-v3.0-v4.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/sme/h2020-mga-sme-2-mono_track-v4.0-v5.0_en.doc
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MUDELL TAL-FTEHIM TA’ GĦOTJA GĦALL-  

PROGRAMM ORIZZONT 20201 

GĦOTJIET TAL-FAŻI 2 TAL-ISTRUMENT TA’ SME2  

(H2020 MGA SME Ph2 — MONO) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

struzzjonijiet interni biss).  
 It-testgriż jindika li t-test li jidher fl-MGA Ġenerali ta’ H2020 ma jidhirx 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). 
 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, 

 

                                                 
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’ Strument ta’ SME Fażi 2 jiffinanzjaw proġetti innovattivi (bħal wirjiet, ittestjar, prototipi, linji 

pilota, studji scale-up, minjaturi, disinn, verifika tal-prestazzjoni u replikazzjoni fis-suq). 

 

IL-KUMMISSJONI EWROPEA 
Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi  
Żgħar u Medji (EASME) 

 
Direttur                            

Rimarka introduttorja  

 
H2020 MGA SME Ph2 — Mono jiddevja mill-MGA Ġenerali — Mono kif ġej: 

 L-Artikolu 5.2 (SME Ph2 dispożizzjonijiet speċifiċi dwar ir-rata ta’ rimborż)  

 L-Artikolu 13 (SME Ph2 dispożizzjonijiet speċifiċi dwar is-sottokuntrattar) 

 L-Artikolu 26.3 (Sjieda tar-riżultati, drittijiet tal-partijiet terzi) 



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

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA SME Ph2 — Mono: v5.0 – 18.10.2017 

5 

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) (‘l-Aġenzija’), taħt is-

setgħat delegati mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-Kummissjoni’), rappreżentata għall-finijiet 

tal-firma ta’ dan il-Ftehim minn [[funzjoni, [Direttorat-Ġenerali, Direttorat, Unità] 

[Dipartiment]], [isem u kunjom],3 

 

u  

 

min-naħa l-oħra, 

 

‘il-benefiċjarju’: 

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

benefiċjarji bil-VAT: numru tal-VAT [daħħal numru]], [OPZJONI għal benefiċjarji li mhux 

qed jirċievu finanzjament tal-UE: bħala ‘benefiċjarju li mhux qed jirċievi finanzjament tal-

UE’ (ara l-Artikolu 9),] rappreżentat għall-finijiet tal-iffirmar tal-Ftehim minn [funzjoni, isem 

u kunjom].  

 

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

ta’ hawn taħt.  

 

Billi jiffirma l-Ftehim, il-benefiċjarju jaċċetta l-għotja u jaqbel li jimplimentaha, 

responsabbiltà tiegħu u skont il-Ftehim, bl-obbligi u l-kundizzjonijiet kollha li jistipula.  

 

 

Il-Ftehim huwa magħmul minn: 

 

Termini u Kundizzjonijiet 

 

Anness 1 Deskrizzjoni tal-azzjoni  

 

Anness 2 Baġit stmat għall-azzjoni  

 

2a Informazzjoni addizzjonali dwar il-baġit stmat  

 

Anness 3 Mhux applikabbli  

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

obbligazzjoni in solidum mill-Aġenzija: 3a Dikjarazzjoni dwar l-obbligazzjoni 

in solidum tal-partijiet terzi konnessi] 

 

Anness 4 Mudell għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji 

 

Anness 5 Mudell għaċ-ċertifikat dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji  

 

Anness 6 Mudell għaċ-ċertifikat dwar il-metodoloġija 

 

 

                                                 
3 Il-persuna li tirrappreżenta lill-Aġenzija trid tkun uffiċjal tal-awtorizzazzjoni (permezz ta’ delega jew 

sottodelega) maħtur skont id-dokument 60008 tat-22.2.2001 ‘Mise en place de la Charte des ordonnateurs’. 
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TERMINI U KUNDIZZJONIJIET 
 

WERREJ 

 

KAPITOLU 1  ĠENERALI ...........................................................................................................................12 

ARTIKOLU 1 — SUĠĠETT TAL-FTEHIM...........................................................................................12 

KAPITOLU 2  AZZJONI ...............................................................................................................................12 
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ARTIKOLU 3 — DURATA U DATA TAL-BIDU TAL-AZZJONI .....................................................12 

ARTIKOLU 4 — BAĠIT STMAT U TRASFERIMENTI TAL-BAĠIT...............................................12 

4.1 Baġit stmat...............................................................................................................................12 

4.2  Trasferimenti tal-baġit ............................................................................................................12 

KAPITOLU 3  GĦOTJA ................................................................................................................................12 

ARTIKOLU 5 — AMMONT TAL-GĦOTJA, FORMA TAL-GĦOTJA, RATI TA’ RIMBORŻ U 
FOROM TA’ SPEJJEŻ ..........................................................................................................13 

5.1 Ammont massimu tal-għotja ..................................................................................................13 

5.2 Forma tal-għotja, rati ta’ rimborż u forom ta’ spejjeż ..........................................................13 

5.3  Ammont finali tal-għotja — Kalkolu ....................................................................................14 

5.4  Ammont finali rivedut tal-għotja — Kalkolu .......................................................................15 

ARTIKOLU 6 — SPEJJEŻ ELIĠIBBLI U INELIĠIBBLI .....................................................................16 

6.1 Kundizzjonijiet ġenerali biex l-ispejjeż ikunu eliġibbli .......................................................16 
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ikunu eliġibbli .........................................................................................................................24 

6.5 Spejjeż ineliġibbli ...................................................................................................................24 

6.6 Konsegwenzi tad-dikjarazzjoni ta’ spejjeż ineliġibbli .........................................................25 

KAPITOLU 4 DRITTIJIET U OBBLIGI TAL-PARTIJIET .......................................................................25 

TAQSIMA 1 DRITTIJIET U OBBLIGI RELATATI MAL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-AZZJONI

..................................................................................................................................................25 

ARTIKOLU 7 — OBBLIGU ĠENERALI TA’ IMPLIMENTAZZJONI KORRETTA TAL-
AZZJONI.................................................................................................................................25 

7.1  Obbligu ġenerali ta’ implimentazzjoni korretta tal-azzjoni .................................................25 

7.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità................................................................................25 

ARTIKOLU 8 — RIŻORSI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-AZZJONI — PARTIJIET 
TERZI INVOLUTI FL-AZZJONI ........................................................................................26 

ARTIKOLU 9 — IMPLIMENTAZZJONI TAL-KOMPITI TAL-AZZJONI MINN 
BENEFIĊJARJU LI MHUX QED JIRĊIEVI FINANZJAMENT TAL-UE .....................26 

ARTIKOLU 10 — XIRI TA’ OĠĠETTI, XOGĦLIJIET JEW SERVIZZI ...........................................27 

10.1  Regoli għax-xiri ta’ oġġetti, xogħlijiet jew servizzi .............................................................27 

10.2  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità................................................................................27 

ARTIKOLU 11 — UŻU TA’ KONTRIBUZZJONIJIET IN NATURA FORNUTI MINN 

PARTIJIET TERZI GĦAL PAGAMENT ............................................................................28 

11.1  Regoli għall-użu ta’ kontribuzzjonijiet in natura għal pagament  ........................................28 

11.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità................................................................................28 
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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-benefiċjarju biex jimplimenta l-azzjoni stabbilita fil-Kapitolu 2. 

 

 

KAPITOLU 2  AZZJONI 

 

ARTIKOLU 2 — AZZJONI LI TRID TIĠI IMPLIMENTATA  

 

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

akronimu] (‘azzjoni’), 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]]4,5 (‘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. 

 

Jinkludi l-ispejjeż eliġibbli stmati u l-forom tal-ispejjeż, imqassmin [għall-benefiċjarju (u l-

Parti Terza Konnessa) u]  skont il-kategorija tal-baġit (ara l-Artikoli 5, 6 [u 14]). 

 

4.2  Trasferimenti tal-baġit  

 

It-tqassim tal-baġit stmat indikat fl-Anness 2 jista’ jiġi aġġustat — mingħajr emenda (ara l-

Artikolu 55) — permezz ta’ trasferimenti tal-ammonti bejn il-kategoriji tal-baġit u/jew forom 

ta’ spejjeż stipulati fl-Anness 2, jekk l-azzjoni tiġi implimentata kif deskritt fl-Anness 1.  

 

Madankollu, il-benefiċjarju ma jistax iżid spejjeż marbuta ma’ sottokuntratti mhux previsti fl-

Anness 1, sakemm sottokuntratti addizzjonali bħal dawn ma jkunux approvati permezz ta’ 

emenda jew skont l-Artikolu 13.  

 

 

KAPITOLU 3  GĦOTJA 

 

                                                 
4 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). 

5  Il-kitba fil-korsiv turi l-opzjonijiet tal-Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja li japplikaw għal dan il-Ftehim. 
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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, rati ta’ rimborż u forom ta’ spejjeż  

 

L-għotja tirrimborża 70 % 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) iridu jiġu dikjarati fil-forom li ġejjin (‘forom ta’ 

spejjeż’): 

 

(a) għal spejjeż tal-persunal diretti:  

 

- bħala spejjeż verament imġarrba (‘spejjeż reali’) jew  

 

- abbażi ta’ ammont għal kull unità kkalkulat mill-benefiċjarju skont il-prattiċi 

tas-soltu tiegħu għall-kontabbiltà tal-ispejjeż (‘spejjeż ta’ unità’).  

 

L-ispejjeż għas-sidien tal-SMEs fuq il-persunal jew jekk il-benefiċjarju huwa 

persuna naturali li mhux qed tirċievi salarju (ara l-Artikolu 6.2 il-punti A.4 u A.5) 

jridu jiġu dikjarati abbażi tal-ammont għal kull unità stipulat fl-Anness 2a (spejjeż ta’ 

unità); 

 

(b)  għal spejjeż diretti ta’ sottokuntrattar: bħala spejjeż verament imġarrba (spejjeż 

reali);  

 

(c) għal spejjeż diretti ta’ forniment ta’ appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi: mhux 

applikabbli; 

 

(d)  għal spejjeż diretti oħrajn:  

 

- għal spejjeż ta’ oġġetti u servizzi fatturati internament: abbażi ta’ ammont għal 

kull unità kkalkulat mill-benefiċjarju skont il-prattiċi tas-soltu tiegħu għall-

kontabbiltà tal-ispejjeż (‘spejjeż ta’ unità’); 

 

- għall-ispejjeż l-oħrajn kollha: bħala spejjeż verament imġarrba (spejjeż reali); 

 

(e)  għal spejjeż indiretti: abbażi ta’ rata fissa applikata kif stipulat fil-Punt E tal-Artikolu 

6.2 (‘spejjeż b’rata fissa’); 

 

(f) għal kategorija/i tal-ispiża speċifika/ċi: mhux applikabbli. 
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5.3  Ammont finali tal-għotja — Kalkolu 

 

L-‘ammont finali tal-għotja’ jiddependi fuq il-punt attwali safejn tiġi implimentata l-azzjoni 

skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Ftehim.  

 

Dan l-ammont huwa kkalkulat mill-Aġenzija — meta jsir il-pagament tal-bilanċ (ara l-

Artikolu 21.4) — fl-istadji li ġejjin:  

 

Stadju 1 — Applikazzjoni tar-rati ta’ rimborż għall-ispejjeż eliġibbli 

 

Stadju 2 — Limitu għall-ammont massimu tal-għotja 

 

Stadju 3 — Tnaqqis minħabba r-regola ta’ mingħajr qligħ 

 

Stadju 4 — Tnaqqis minħabba żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew ksur ser ju 

ta’ obbligi  

 

5.3.1  Stadju 1 — Applikazzjoni tar-rati ta’ rimborż għall-ispejjeż eliġibbli 

 

Ir-rata/i ta’ rimborż (ara l-Artikolu 5.2) huma applikati għall-ispejjeż eliġibbli (spejjeż reali, 

spejjeż ta’ unità u spejjeż b’rata fissa; ara l-Artikolu 6) dikjarati mill-benefiċjarju [u partijiet 

terzi konnessi]  (ara l-Artikolu 20) u approvati mill-Aġenzija (ara l-Artikolu 21). 

 

5.3.2  Stadju 2 — Limitu għall-ammont massimu tal-għotja 

 

Jekk l-ammont miksub wara l-Istadju 1 ikun ogħla mill-ammont massimu tal-għotja stabbilit 

fl-Artikolu 5.1, dan se jiġi limitat għal dan tal-aħħar. 

 

5.3.3  Stadju 3 — Tnaqqis minħabba r-regola ta’ mingħajr qligħ 

 

L-għotja ma tridx tipproduċi qligħ.  

 

‘Qligħ’ ifisser il-bilanċ pożittiv tal-ammont miksub wara l-Istadji 1 u 2 flimkien mar-riċevuti 

totali tal-azzjoni, fuq l-ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni.  

 

L-‘ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni’ huma l-ispejjeż eliġibbli totali konsolidati approvati 

mill-Aġenzija. 

 

Ir-‘riċevuti totali tal-azzjoni’ huma r-riċevuti totali konsolidati li jiġu ġġenerati matul id-

durata tagħha (ara l-Artikolu 3).  

 

Dawn li ġejjin huma kkunsidrati bħala riċevuti: 

 

(a) id-dħul iġġenerat mill-azzjoni; jekk id-dħul ikun iġġenerat mill-bejgħ ta’ tagħmir jew 

assi oħra mixtrija taħt il-Ftehim, ir-riċevuta hija sal-ammont iddikjarat bħala eliġibbli 

skont il-Ftehim; 

 

(b) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mogħtija minn partijiet terzi lill-benefiċjarju [jew lil 

Parti Terza Konnessa]  speċifikament biex jintużaw għall-azzjoni, u 
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(c) il-kontribuzzjonijiet in natura pprovduti mingħajr ħlas minn partijiet terzi u 

speċifikament biex jintużaw għall-azzjoni, jekk ikunu ġew iddikjarati bħala spejjeż 

eliġibbli. 

 

Dawn li ġejjin madankollu mhumiex ikkunsidrati bħala riċevuti: 

 

(a)  id-dħul iġġenerat billi jiġu sfruttati r-riżultati tal-azzjoni (ara l-Artikolu 28); 

 

(b) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji minn partijiet terzi, jekk dawn jistgħu jintużaw biex 

ikopru spejjeż għajr l-ispejjeż eliġibbli (ara l-Artikolu 6); 

 

(c) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji minn partijiet terzi mingħajr l-ebda obbligu ta’ ħlas lura 

ta’ kwalunkwe ammont mhux użat fit-tmiem tal-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3. 

 

Jekk ikun hemm qligħ, dan se jitnaqqas mill-ammont miksub wara l-Istadji 1 u 2. 

 

5.3.4  Stadju 4 — Tnaqqis minħabba żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew 

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

 

Jekk l-għotja titnaqqas (ara l-Artikolu 43), l-Aġenzija se tikkalkula l-ammont massimu tal-

għotja imnaqqas billi tnaqqas l-ammont tat-tnaqqis (ikkalkulat b’mod proporzjonali mas-

serjetà tal-iżbalji, l-irregolaritajiet jew il-frodi jew il-ksur tal-obbligi, skont l-Artikolu 43.2) 

mill-ammont massimu tal-għotja stipulat fl-Artikolu 5.1. 

 

L-ammont finali tal-għotja se jkun l-inqas mit-tnejn li ġejjin:  

 

- l-ammont miksub mill-Istadji 1 sa 3 jew  

 

- l-ammont tal-għotja mnaqqas wara l-Istadju 4.  

 

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) — l-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 jiġi kkalkulat mill-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-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.  
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ARTIKOLU 6 — SPEJJEŻ ELIĠIBBLI U INELIĠIBBLI  

 

6.1 Kundizzjonijiet ġenerali biex l-ispejjeż ikunu eliġibbli  

 

L-‘ispejjeż eliġibbli’ huma spejjeż li jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:  

 

(a) għal spejjeż reali: 

 

(i)  dawn iridu jkunu mġarrba verament mill-benefiċjarju;  

 

(ii)  iridu jiġġarbu fil-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3, bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż 

relatati mas-sottomissjoni tar-rapport perjodiku għall-aħħar perjodu ta’ rapportar u 

r-rapport finali (ara l-Artikolu 20);  

 

(iii)  iridu jkunu indikati fil-baġit stmat stabbilit fl-Anness 2; 

 

(iv)  iridu jiġġarbu b’rabta mal-azzjoni kif deskritta fl-Anness 1 u jkunu meħtieġa 

għall-implimentazzjoni tagħha; 

 

(v)  iridu jkunu identifikabbli u verifikabbli, u b’mod partikolari rreġistrati fil-

kontijiet tal-benefiċjarju skont l-istandards tal-kontabbiltà applikabbli fil-pajjiż 

fejn ikun stabbilit il-benefiċjarju u skont il-prattiċi tas-soltu tal-benefiċjarju għall-

kontabbiltà tal-ispiża;   

 

(vi)  iridu jikkonformaw mal-liġi nazzjonali applikabbli dwar it-taxxi, ix-xogħol u 

s-sigurtà soċjali, u 

 

(vii)  iridu jkunu raġonevoli, ġustifikati u jridu jikkonformaw mal-prinċipju tal-

ġestjoni finanzjarja soda, b’mod partikolari fir-rigward tal-ekonomija u l-

effiċjenza. 

 

(b) għal spejjeż ta’ unità:  

 

(i)  dawn iridu jiġu kkalkulati kif ġej:  

 
{ammonti għal kull unità stipulati fl-Anness 2a jew ikkalkulati mill-benefiċjarju skont il-prattiċi 
tas-soltu tiegħu għall-kontabbiltà tal-ispejjeż (ara l-Artikolu 6.2, il-Punt A u l-Artikolu 6.2.D.5) 
 
multiplikati bi  
 

l-għadd ta’ unitajiet reali}; 

 

(ii)  l-għadd ta’ unitajiet reali jrid jikkonforma mal-kundizzjonijiet li ġejjin: 

 
- l-unitajiet iridu jintużaw jew jiġu prodotti realment fil-perjodu stabbilit fl-

Artikolu 3; 

 

- l-unitajiet iridu jkunu neċessarji għall-implimentazzjoni tal-azzjoni jew 

prodotti minnha, u 

 



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

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA SME Ph2 — Mono: v5.0 – 18.10.2017 

17 

- l-għadd ta’ unitajiet irid ikun identifikabbli u verifikabbli, u b’mod partikolari 

appoġġat b’rekords u dokumentazzjoni (ara l-Artikolu 18);  

 

(c) għal spejjeż b’rata fissa:  

 

(i)  dawn iridu jiġu kkalkulati billi tiġi applikata r-rata fissa stabbilita fl-Anness 2, 

u 

 

(ii)  l-ispejjeż (l-ispejjeż reali jew l-ispejjeż ta’ unità) li għalihom tiġi applikata r-

rata fissa jridu jikkonformaw mal-kundizzjonijiet għall-eliġibbiltà stabbiliti f’dan l-

Artikolu. 

 

6.2 Kundizzjonijiet speċifiċi biex l-ispejjeż ikunu eliġibbli  

 

L-ispejjeż ikunu eliġibbli jekk jikkonformaw mal-kundizzjonijiet ġenerali (ara hawn fuq) u l-

kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti hawn isfel għal kull waħda mill-kategoriji tal-baġit li ġejjin: 

 

A. għal spejjeż tal-persunal diretti;  

B. għal spejjeż diretti ta’ sottokuntrattar;  

C. mhux applikabbli; 

D. għal spejjeż diretti oħrajn; 

E. spejjeż indiretti; 

F. mhux applikabbli. 

 

‘Spejjeż diretti’ huma spejjeż li jkunu marbutin direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni 

u għalhekk jistgħu jiġu attribwiti direttament għaliha. Ma jridu jinkludu ebda spejjeż indiretti 

(ara l-Punt E hawn taħt). 

 

‘Spejjeż indiretti’ huma spejjeż li ma jkunux marbutin direttament mal-implimentazzjoni tal-

azzjoni u għalhekk ma jistgħux jiġu attribwiti direttament għaliha. 

 

A. Spejjeż tal-persunal diretti  

 

Tipi ta’ spejjeż tal-persunal eliġibbli  

 

A.1 L-ispejjeż tal-persunal huma eliġibbli, jekk dawn huma marbuta mal-persunal li jaħdem 

għall-benefiċjarju b’kuntratt ta’ impjieg (jew att ta’ ħatra ekwivalenti) u assenjat għall -azzjoni 

(‘spejjeż għall-impjegati (jew ekwivalenti)’). Dawn iridu jkunu limitati għas-salarji (inkluż 

waqt il-liv tal-ġenituri), il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, it-taxxi u spejjeż oħra inklużi 

fir-remunerazzjoni, jekk dawn jirriżultaw mil-liġi nazzjonali jew il-kuntratt ta’ impjieg (jew 

att ta’ ħatra ekwivalenti).  

 

A.2 L-ispejjeż għall-persuni naturali li jaħdmu b’kuntratt dirett mal-benefiċjarju għajr 

kuntratt ta’ impjieg huma spejjeż eliġibbli tal-persunal, jekk:  

 

(a) il-persuna taħdem taħt kundizzjonijiet simili għal dawk ta’ impjegat (b’mod partikolari 

fir-rigward tal-mod kif inhuwa organizzat ix-xogħol, il-kompiti li jitwettqu u l-post 

fejn jitwettqu); 
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(b) ir-riżultat tal-ħidma mwettqa jappartjeni lill-benefiċjarju (sakemm ma jkunx maqbul 

mod ieħor b’mod eċċezzjonali), u 

 

(c) l-ispejjeż ma jkunux differenti b’mod sinifikanti minn dawk għall-persunal li jwettaq 

kompiti simili b’kuntratt ta’ impjieg mal-benefiċjarju.  

 

A.3 L-ispejjeż tal-persunal imħallas, li jkun ġie ssekondat minn parti terza huma spejjeż 

eliġibbli tal-persunal jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet fl-Artikolu 11.1. 

 

A.4 Jekk benefiċjarju huwa intrapriża żgħar u medja (‘SME’), l-ispejjeż ta’ sidha li jkun qed 

jaħdem fuq l-azzjoni u li ma jirċevix salarju, huma spejjeż eliġibbli tal-persunal, jekk 

jikkorrispondu għall-ammont għal kull unità stabbilit fl-Anness 2a u mmultiplikat bl-għadd 

ta’ sigħat reali maħduma fuq l-azzjoni.  

 

A.5 Jekk il-benefiċjarju huwa persuna naturali li mhux qed tirċievi salarju, l-ispejjeż 

tiegħu huma spejjeż tal-persunal eliġibbli, jekk jikkorrispondu għall-ammont għal kull unità 

stabbilit fl-Anness 2a u mmultiplikat bl-għadd ta’ sigħat reali maħduma fuq l-azzjoni.   

 

Kalkolu 

 

L-ispejjeż tal-persunal iridu jiġu kkalkulati mill-benefiċjarju kif ġej: 

 

{{rata fis-siegħa  

 
multiplikati bi  
 
għadd ta’ sigħat reali maħduma fuq l-azzjoni},  
 

b’żieda ta’   
 

għall-entitajiet legali mingħajr skop ta’ qligħ: ir-remunerazzjoni addizzjonali għall-persunal 

assenjat għall-azzjoni bil-kundizzjonijiet stipulati hawn fuq (il-Punt A.1)}. 

 

L-għadd ta’ sigħat reali dikjarati għal persuna jrid ikun identifikabbli u verifikabbli (ara l -

Artikolu 18).  

 

L-għadd totali ta’ sigħat dikjarati f’għotjiet tal-UE jew ta’ Euratom, għal persuna għal sena, 

ma jistax ikun ogħla mis-sigħat produttivi annwali użati għall-kalkoli tar-rata fis-siegħa. 

Għalhekk, l-għadd massimu ta’ sigħat li jistgħu jiġu dikjarati għall-għotja huwa: 

 
{l-għadd ta’ sigħat produttivi annwali għas-sena (ara hawn isfel) 
 
nieqes 
 

l-għadd totali ta’ sigħat dikjarati mill-benefiċjarju, għal dik il-persuna għal dik is-sena, 
għal għotjiet oħrajn tal-UE jew ta’ Euratom}. 

 

Ir-‘rata fis-siegħa’ hija waħda minn dawn li ġejjin: 

 

(a) għall-ispejjeż tal-persunal dikjarati bħala spejjeż reali (jiġifieri l-kategoriji tal-baġit A.1, 

A.2 u A.3): ir-rata fis-siegħa hija dik ikkalkulata għal kull sena finanzjarja sħiħa kif ġej: 
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{l-ispejjeż annwali reali tal-persunal (eskluż ir-remunerazzjoni addizzjonali) għall-persuna  
 
diviżi bi  
 

l-għadd ta’ sigħat produttivi annwali}. 

 

bl-użu tal-ispejjeż tal-persunal u l-għadd ta’ sigħat produttivi annwali għal kull sena 

finanzjarja koperta mill-perjodu ta’ rapportar konċernat. Jekk sena finanzjarja ma 

tingħalaqx fit-tmiem tal-perjodu ta’ rapportar, il-benefiċjarju jrid juża r-rata fis-siegħa 

tal-aħħar sena finanzjarja magħluqa disponibbli.  

 

Għall-‘għadd ta’ sigħat produttivi annwali’, il-benefiċjarju jista’ jagħżel waħda minn 

dawn li ġejjin:  

 

(i)  ‘għadd fiss ta’ sigħat’: 1 720 siegħa għal persuni li jaħdmu full-time (jew l-

ammont pro-rata korrispondenti għall-persuni li ma jaħdmux full-time);  

 

(ii)  ‘sigħat produttivi annwali individwali’: l-għadd totali ta’ sigħat maħduma 

minn persuna fis-sena għall-benefiċjarju, ikkalkulat kif ġej:  

 
{is-sigħat ta’ ħidma annwali tal-persuna (skont il-kuntratt tal-impjieg, il-ftehim kollettiv tax-

xogħol jew il-liġi nazzjonali applikabbli) 
 
b’żieda ta’  
 
is-sahra maħduma  
 

nieqes  
 

assenzi (bħal-liv tal-mard u liv speċjali)}. 

 

‘Sigħat ta’ ħidma annwali’ tfisser il-perjodu li matulu l-persunal irid ikun qed 

jaħdem, għad-dispożizzjoni tal-impjegatur tagħhom u jwettqu l-attività jew id-

dmirijiet tagħhom skont il-kuntratt ta’ impjieg, il-ftehim kollettiv dwar ix-

xogħol applikabbli jew il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-ħinijiet tax-xogħol.  

 

Jekk il-kuntratt (jew il-ftehim kollettiv dwar ix-xogħol applikabbli jew il-

leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-ħinijiet tax-xogħol) ma jippermettix għad-

determinazzjoni tas-sigħat ta’ ħidma annwali, din l-opzjoni ma tistax tintuża; 

 

(iii)  ‘sigħat produttivi standard annwali’: l-għadd standard ta’ sigħat annwali 

applikat b’mod ġenerali mill-benefiċjarju għall-persunal tiegħu skont il-prattiki 

tas-soltu tiegħu għall-kontabbiltà tal-ispejjeż. Dan l-għadd irid ikun mill-inqas 

90% tas-‘sigħat ta’ ħidma annwali standard’.  

 

Jekk ma jkun hemm l-ebda referenza applikabbli għas-sigħat ta’ ħidma annwali 

standard, din l-opzjoni ma tistax tintuża.  

 

Għall-opzjonijiet kollha, il-ħin reali mittieħed fuq liv tal-ġenituri minn persuna 

assenjata għall-azzjoni jista’ jitnaqqas mill-għadd ta’ sigħat produttivi annwali. 
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Bħala alternattiva, il-benefiċjarju jista’ jikkalkula r-rata fis-siegħa kull xahar, kif ġej: 
 

{l-ispiża fix-xahar reali tal-persunal (eskluż ir-remunerazzjoni addizzjonali) għall-persuna  
 
diviżi bi  
 

{l-għadd ta’ sigħat produttivi annwali / 12}. 

 

bl-użu tal-ispejjeż tal-persunal għal kull xahar u (parti minn tnax ta’)s-siegħat 

produttivi annwali kkalkulata skont l-opzjoni (i) jew l-opzjoni (iii) hawn fuq, jiġifieri: 

 

- għadd fiss ta’ sigħat; 

 

- sigħat produttivi standard annwali. 

 

Il-ħin meħud fuq liv tal-ġenituri ma jistgħax jitnaqqas meta tiġi kkalkulata r-rata fis-

siegħa kull xahar. Madankollu, il-benefiċjarju jista’ jiddikjara l-ispejjeż tal-persunal 

imġarrba fil-perjodi tal-liv tal-ġenituri fi proporzjon mal-ammont ta’ ħin li persuna 

ħadmet fuq l-azzjoni f’dik is-sena finanzjarja. 

 

Jekk partijiet tar-remunerazzjoni bażika jiġu ġġenerati matul perjodu itwal minn xahar, 

il-benefiċjarju jista’ jinkludi biss is-sehem li jiġi ġġenerat kull xahar (irrispettivament 

mill-ammont verament imħallas għal dak ix-xahar). 

 

Il-benefiċjarju jrid juża biss opzjoni waħda (għal kull sena finanzjarja sħiħa jew kull 

xahar) għal matul kull sena finanzjarja sħiħa; 

 

(b) għall-ispejjeż tal-persunal dikjarati abbażi ta’ spejjeż ta’ unità (jiġifieri l-kategoriji tal-

baġit A.1, A.2, A.4 u A.5): ir-rata fis-siegħa hija waħda minn dawn li ġejjin:  

 

(i)  għal sid ta’ SME jew benefiċjarju li huwa persuna naturali: ir-rata fis-siegħa 

stabbilita fl-Anness 2a (ara l-Punti A.4 u A.5 hawn fuq), jew 

 

(ii)  għall-ispejjeż tal-persunal dikjarati abbażi tal-prattiċi tas-soltu tal-kontabbiltà 

tal-ispiża tal-benefiċjarju: ir-rata fis-siegħa kkalkulata mill-benefiċjarju skont il-

prattiċi tas-soltu tal-kontabbiltà tal-ispiża tiegħu, jekk:  

 

- il-prattiċi għall-kontabbiltà tal-ispejjeż li jintużaw jiġu applikati b’mod 

konsistenti, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, irrispettivament mis-sors tal-

finanzjament; 

 

- ir-rata fis-siegħa tiġi kkalkulata billi jintużaw l-ispejjeż reali tal-persunal 

irreġistrati fil-kontijiet tal-benefiċjarju, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe spiża 
ineliġibbli jew spejjeż inklużi f’kategoriji oħrajn tal-baġit. 

 

L-ispejjeż reali tal-persunal jistgħu jiġu aġġustati mill-benefiċjarju abbażi ta’ 

elementi bbaġitjati jew stmati. Dawk l-elementi jridu jkunu rilevanti għall-

kalkolu tal-ispejjeż tal-persunal, raġonevoli u jikkorrispondu ma’ 

informazzjoni oġġettiva u verifikabbli; 
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u 

 

- ir-rata fis-siegħa tiġi kkalkulata billi jintuża l-għadd ta’ sigħat produttivi 

annwali (ara hawn fuq). 

 

B. L-ispejjeż diretti ta’ sottokuntrattar (inkluż id-dazji, it-taxxi u l-imposti relatati bħat-

taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) mhux deduċibbli mħallsa mill-benefiċjarju) huma eliġibbli 

jekk ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet fl-Artikolu 13.1.1. 

 

C. Spejjeż diretti ta’ forniment ta’ appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi 

 

Mhux applikabbli 

 

D. Spejjeż diretti oħrajn  

 

D.1 L-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-gratifiki għas-sussistenza relatati (inkluż id-dazji, it-taxxi 

u l-imposti relatati bħat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) mhux deduċibbli mħallsa mill-

benefiċjarju) huma eliġibbli jekk ikunu skont il-prattiċi tas-soltu tal-benefiċjarju dwar l-

ivvjaġġar. 

 
D.2 [OPZJONI 1 prestabbilita: L-ispejjeż tad-deprezzament ta’ tagħmir, infrastruttura jew 

assi oħra (ġodda jew użati) kif irreġistrati fil-kontijiet tal-benefiċjarju huma eliġibbli, jekk 

ikunu nxtraw skont l-Artikolu 10.1.1 u tħassru skont l-istandards tal-kontabbiltà 

internazzjonali u l-prattiċi tal-kontabbiltà tas-soltu tal-benefiċjarju. 

 
L-ispejjeż tal-kiri jew il-lokazzjoni ta’ tagħmir, infrastruttura jew assi oħra (inklużi d-dazji, 

it-taxxi u l-imposti relatati bħat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) mhux deduċibbli mħallsa 

mill-benefiċjarju) huma wkoll eliġibbli, jekk ma jaqbżux l-ispejjeż tad-deprezzament ta’ 

tagħmir, infrastruttura jew assi simili u ma jinkludu l-ebda tariffa ta’ finanzjament.  

 
L-ispejjeż tat-tagħmir, tal-infrastruttura u ta’ assi oħra kontribwiti in natura ma’ pagament  

huma eliġibbli, jekk ma jaqbżux l-ispejjeż tad-deprezzament ta’ tagħmir, infrastruttura jew 

assi simili, ma jinkludu l-ebda tariffa ta’ finanzjament u jekk ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet 

fl-Artikolu 11.1. 

 

L-uniku porzjon tal-ispejjeż li se jitqies huwa dak li jikkorrispondi għad-durata tal-attivitajiet 
tal-azzjoni u r-rata tal-użu reali għall-finijiet tal-azzjoni.] 

 
[OPZJONI 2 (alternattiva għall-opzjoni ta’ hawn fuq) li għandha tintuża jekk tkun prevista 

fil-programm ta’ ħidma6: L-ispiża tal-kiri ta’ tagħmir, infrastruttura jew assi oħra (ġodda 

jew użati) (kif irreġistrati fil-kontijiet tal-benefiċjarju) huma eliġibbli jekk it-tagħmir, l-

infrastruttura jew assi oħra jkunu nxtraw skont l-Artikolu 10.1.1. 

  
L-ispejjeż tal-kiri jew il-lokazzjoni ta’ tagħmir, infrastruttura jew assi oħra (inklużi d-dazji, 

it-taxxi u l-imposti relatati bħat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) mhux deduċibbli mħallsa 

                                                 
6  Għandha tintuża bħala eċċezzjoni, jekk tkun iġġustifikata biss min-natura tal-azzjoni u l-kuntest tal-użu tat-

tagħmir jew l-assi, jekk prevista fil-programm ta’ ħidma. 
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mill-benefiċjarju) huma wkoll eliġibbli, jekk ma jaqbżux l-ispejjeż tad-deprezzament ta’ 

tagħmir, infrastruttura jew assi simili u ma jinkludu l-ebda tariffa ta’ finanzjament. 

 
L-ispejjeż tat-tagħmir, tal-infrastruttura u ta’ assi oħra kontribwiti in natura ma’ pagament  

huma eliġibbli, jekk ma jaqbżux l-ispejjeż tad-deprezzament ta’ tagħmir, infrastruttura jew 

assi simili, ma jinkludu l-ebda tariffa ta’ finanzjament u jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet 
fl-Artikolu 11.1.] 

 

D.3 L-ispejjeż ta’ oġġetti u servizzi oħra (inkluż id-dazji, it-taxxi u l-imposti relatati bħat-

taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) mhux deduċibbli mħallsa mill-benefiċjarju) huma eliġibbli, 

jekk: 

 

(a) inxtraw speċifikament għall-azzjoni u skont l-Artikolu 10.1.1 jew 

 

(b) ikkontribwew in natura ma’ pagament u skont l-Artikolu 11.1. 

 

Tali oġġetti u servizzi jinkludu, pereżempju, l-oġġetti tal-konsum u l-provvisti, id-

disseminazzjoni (inkluż l-aċċess miftuħ), il-protezzjoni tar-riżultati, iċ-ċertifikati dwar id-

dikjarazzjonijiet finanzjarji (jekk ikunu meħtieġa mill-Ftehim), iċ-ċertifikati dwar il-

metodoloġija, it-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjonijiet. 

 
S.4 Spejjeż kapitalizzati u operattivi ta’ ‘infrastruttura kbira tar-riċerka’7 [OPZJONI 1 

prestabbilita: huma eliġibbli għall-użu dirett għall-azzjoni, jekk: 

 

(a)  il-valur tal-infrastruttura kbira tar-riċerka jirrappreżenta mill-anqas 75% tal-assi 

fissi totali (fil-valur storiku fl-aħħar karta tal-bilanċ magħluqa tagħha qabel id-data 

tal-iffirmar tal-Ftehim jew kif determinat abbażi tal-ispejjeż tal-kiri u tal-lokazzjoni 

tal-infrastruttura tar-riċerka8); 

 

(b)  il-metodoloġija tal-benefiċjarju għad-dikjarazzjoni tal-ispejjeż għal infrastruttura 
kbira tar-riċerka tkun ġiet valutata b’mod pożittiv mill-Kummissjoni (‘valutazzjoni ex-

ante’); 

 

(c)  il-benefiċjarju jiddikjara bħala spejjeż diretti eliġibbli dak il-porzjon biss li 

jikkorrispondi għad-durata tal-azzjoni u r-rata tal-użu reali għall-finijiet tal-azzjoni, u 

 

(d)  jikkonformaw mal-kundizzjonijiet kif spjegati f’aktar dettall fl-annotazzjonijiet tal-
Ftehimiet ta’ Għotja ta’ H2020.] 

                                                 
7  ‘Infrastruttura kbira tar-riċerka’ tfisser infrastruttura tar-riċerka b’valur totali ta’ mill-anqas EUR 20 

miljun, għal benefiċjarju, ikkalkulat bħala t-total tal-valuri storiċi tal-assi ta’ kull infrastruttura individwali 
tar-riċerka ta’ dak il-benefiċjarju, kif jidhru fl-aħħar karta tal-bilanċ magħluqa qabel id-data tal-iffirmar tal-

Ftehim jew kif determinat abbażi tal-ispejjeż tal-kiri jew tal-lokazzjoni tal-infrastruttura tar-riċerka. 
8  Għad-definizzjoni, ara l-Artikolu 2(f) tar-Regolament tal-Programm Qafas H2020 Nru 1291/2013: 

‘Infrastruttura tar-riċerka’ huma faċilitajiet, riżorsi u servizzi li jintużaw mill-komunitajiet tar-riċerka biex 
iwettqu r-riċerka u jrawmu l-innovazzjoni fl-oqsma tagħhom. Fejn rilevanti, jistgħu jintużaw lil hinn mir-
riċerka, eż. għal servizzi edukattivi jew pubbliċi. Jinkludu: tagħmir xjentifiku ewlieni (jew settijiet ta’ 
strumenti); riżorsi bbażati fuq l-għarfien bħal kollezzjonijiet, arkivji jew dejta xjentifika; infrastrutturi 

elettroniċi bħal dejta u sistemi ta’ kompjuter u netwerks ta’ komunikazzjoni; u kwalunkwe infrastruttura oħra 
ta’ natura unika essenzjali għall-ksib ta’ eċċellenza fir-riċerka u l-innovazzjoni. Tali infrastrutturi jistgħu 
jkunu ‘f’sit wieħed’, ‘virtwali’ jew ‘distribwiti’. 
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[OPZJONI 2 għas-suġġetti kollha fi ħdan is-sejħiet taħt il-Parti ‘Infrastruttura tar-

Riċerka’ (ħlief għal suġġetti tal-Infrastruttura elettronika): Mhux applikabbli.] 

 
[OPZJONI 3 li għandha tintuża jekk tkun prevista fil-programm ta’ ħidma: Mhux 

applikabbli] 

 

D.5 Spejjeż ta’ oġġetti u servizzi fatturati internament użati direttament għall-azzjoni 

huma eliġibbli, jekk: 

 

(a) huma dikjarati abbażi ta’ spiża ta’ unità kkalkulata skont il-prattiċi tal-kontabbiltà tas-

soltu tal-benefiċjarju; 

  

(b) il-prattiċi għall-kontabbiltà tal-ispejjeż li jintużaw jiġu applikati b’mod konsistenti, 

abbażi ta’ kriterji oġġettivi, irrispettivament mis-sors tal-finanzjament; 

 

(c) l-ispiża ta’ unità tiġi kkalkulata billi jintużaw l-ispejjeż reali tal-oġġett jew servizz 

irreġistrati fil-kontijiet tal-benefiċjarju, bl-esklużjoni ta’ kwalunkwe spiża ineliġibbli 

jew spejjeż inklużi f’kategoriji oħrajn tal-baġit.  

 

L-ispejjeż reali jistgħu jiġu aġġustati mill-benefiċjarju abbażi ta’ elementi bbaġitjati 

jew stmati. Dawk l-elementi jridu jkunu rilevanti għall-kalkolu tal-ispejjeż, raġonevoli 

u jikkorrispondu ma’ informazzjoni oġġettiva u verifikabbli;  

 

(d) l-ispiża ta’ unità teskludi kwalunkwe spiża ta’ entrati li mhumiex direttament marbuta 

mal-produzzjoni ta’ oġġetti jew servizzi fatturati.  

 

‘Oġġetti jew servizzi fatturati internament’ tfisser oġġetti jew servizzi li huma fornuti 

direttament mill-benefiċjarju għall-azzjoni u li l-benefiċjarju jivvaluta abbażi tal-prattiċi tal-

kontabbiltà tal-ispejjeż tas-soltu tiegħu. 

 

E. Spejjeż indiretti  

 

L-ispejjeż indiretti huma eliġibbli jekk jiġu dikjarati abbażi tar-rata fissa ta’ 25% tal-ispejjeż 

diretti eliġibbli (ara l-Artikolu 5.2 u l-Punti A sa D hawn fuq), li minnhom jiġu esklużi:  

 

(a)  l-ispejjeż tas-sottokuntrattar u   

 

(b) l-ispejjeż tal-kontribuzzjonijiet in natura fornuti minn partijiet terzi li ma jintużawx 

fis-sede tal-benefiċjarju;  

 

(c) mhux applikabbli; 

 

(d) mhux applikabbli. 
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Jekk il-benefiċjarju jirċievi għotja operattiva9 ffinanzjata mill-baġit tal-UE jew ta’ Euratom, 

ma jistax jiddikjara spejjeż indiretti għall-perjodu kopert mill-għotja operattiva, sakemm ma 

jkunx jista’ juri li l-għotja operattiva ma tkoprix kwalunkwe spiża tal-azzjoni. 

 

F. Kategorija/i speċifika/ċi tal-ispiża 

 

Mhux applikabbli 

 

6.3 Kundizzjonijiet biex l-ispejjeż ta’ Partijiet Terzi Konnessi jkunu eliġibbli  

 
[OPZJONI 1 li għandha tintuża jekk japplika l-Artikolu 14: L-ispejjeż imġarrba minn 

Partijiet Terzi Konnessi huma eliġibbli jekk jissodisfaw — mutatis mutandis — il-

kundizzjonijiet ġenerali u speċifiċi għall-eliġibbiltà kif stabbiliti f’dan l-Artikolu (l-Artikolu 
6.1 u 6.2) u l-Artikolu 14.1.1.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

6.4 Kundizzjonijiet biex il-kontribuzzjonijiet in natura pprovduti bla ħlas minn 

partijiet terzi ikunu eliġibbli  
 

Il-kontribuzzjonijiet in natura pprovduti bla ħlas huma spejjeż diretti eliġibbli (għall-

benefiċjarju [jew il-Parti Terza Konnessa]), jekk l-ispejjeż imġarrba mill-parti terza 

jissodisfaw — mutatis mutandis — il-kundizzjonijiet ġenerali u speċifiċi għall-eliġibbiltà kif 

stabbiliti f’dan l-Artikolu (l-Artikolu 6.1 u 6.2) u l-Artikolu 12.1.   

 

6.5 Spejjeż ineliġibbli 

 

L-‘ispejjeż ineliġibbli’ huma: 

 

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

6.4), b’mod partikolari: 

 

(i) spejjeż relatati mar-redditu fuq il-kapital; 

 

(ii) dejn u imposti tas-servizz tad-dejn; 

 

(iii) provvedimenti għal telf jew djun futuri; 

 

(iv) imgħax dovut;  

 

(v) djun dubjużi;  

 

(vi) telf mill-kambju; 

                                                 
9  Għad-definizzjoni, ara l-Artikolu 121(1)(b) tar-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 218, 26.10.2012, p. 1): ‘għotja operattiva’ tfisser kontribuzzjoni finanzjarja diretta, 
bħala donazzjoni, mill-baġit sabiex tiffinanzja l-funzjonament ta’ korp li jsegwi għan ta’ interess ġenerali tal-
UE jew li jkollu l-oġġettiv li jifforma parti minn politika tal-UE u jappoġġaha. 
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(vii) spejjeż bankarji imposti mill-bank tal-benefiċjarju għal trasferimenti mill-

Aġenzija;  

 

(viii) nefqa eċċessiva jew imprudenti; 

 

(ix) VAT deduċibbli; 

 

(x) spejjeż imġarrba waqt is-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni (ara l-

Artikolu 49); 

 

(b)  spejjeż dikjarati taħt għotja oħra tal-UE jew ta’ Euratom (inkluż l-għotjiet mogħtija 

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

mogħtija minn korpi għajr l-Aġenzija sabiex jiġi implimentat il-baġit tal-UE jew ta’ 

Euratom); b’mod partikolari, spejjeż indiretti jekk il-benefiċjarju diġà qed jirċievi 

għotja operattiva ffinanzjata mill-baġit tal-UE jew ta’ Euratom fl-istess perjodu, 

sakemm ma jkunx jista’ juri li l-għotja operattiva ma tkoprix kwalunkwe spiża tal-

azzjoni.  

 
[(c) OPZJONI għal kategoriji tal-ispiża espliċitament esklużi fil-programm ta’ ħidma: 

[daħħal isem tal-kategorija tal-ispiża eskluża]].  

 

6.6 Konsegwenzi tad-dikjarazzjoni ta’ spejjeż ineliġibbli 

 

L-ispejjeż iddikjarati li huma ineliġibbli se jiġu miċħuda (ara l-Artikolu 42).  

 

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-benefiċjarju jrid jimplimenta l-azzjoni kif deskritt fl-Anness 1 u f’konformità mad-

dispożizzjonijiet tal-Ftehim u l-obbligi legali kollha skont il-liġi tal-UE, internazzjonali u 

nazzjonali applikabbli.  

 

7.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, 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-benefiċjarju jrid ikollu r-riżorsi xierqa biex jimplimenta l-azzjoni.  

 

Jekk ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, il-benefiċjarju jista’:  

 

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

 

- juża kontribuzzjonijiet in natura fornuti minn partijiet terzi għal pagament (ara l -

Artikolu 11); 

 

- juża kontribuzzjonijiet in natura fornuti bla ħlas minn partijiet terzi (ara l-Artikolu 12);  

 

- jitlob lis-sottokuntratturi sabiex jimplimentaw kompiti tal-azzjoni deskritti fl-Anness 1 

(ara l-Artikolu 13); 

 

- jitlob lill-Partijiet Terzi Konnessi sabiex jimplimentaw kompiti tal-azzjoni deskritti fl-

Anness 1 (ara l-Artikolu 14). 

 

F’dawn il-każijiet, il-benefiċjarju iżomm ir-responsabbiltà unika lejn l-Aġenzija għall-

implimentazzjoni tal-azzjoni.  

 

ARTIKOLU 9 — IMPLIMENTAZZJONI TAL-KOMPITI TAL-AZZJONI MINN 

BENEFIĊJARJU LI MHUX QED JIRĊIEVI FINANZJAMENT 

TAL-UE  

 
[OPZJONI 1 prestabbilita: Mhux applikabbli] 

 

[OPZJONI 2 li għandha tintuża jekk il-benefiċjarju mhux qed jirċievi finanzjament tal -UE 

iżda għandu parti terza konnessa li qed tirċievi finanzjament tal-UE:  

 

Jekk il-benefiċjarju [mhux eliġibbli għall-finanzjament tal-UE][ma jitlobx finanzjament] 

(‘benefiċjarju li mhux qed jirċievi finanzjament tal-UE’), irid jimplimenta l-kompiti tal-

azzjoni attribwiti lilu fl-Anness 1, skont l-Artikolu 7.1.  

 

L-ispejjeż tiegħu huma stmati fl-Anness 2 iżda: 

 

- mhux se jiġu rimborżati u 

 

- mhux se jitqiesu għall-kalkolu tal-għotja (ara l-Artikoli 5.2, 5.3 u 5.4, u 21). 

 

Il-Kapitolu 3, l-Artikoli 10 sa 15, 20.6, 23a u 40 ma japplikawx għall-benefiċjarju.  
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L-Artikoli 26.4, 27.2, 28.1 [OPZJONI: (bl-eċċezzjoni tal-obbligi ta’ sfruttament 

addizzjonali)], 28.2, 30.3, 31.5 ma japplikawx għal riżultati ġġenerati mingħajr finanzjament 

tal-UE. 

Il-benefiċjarju mhux se jkun soġġett għal kontrolli finanzjarji, reviżjonijiet u awditi skont l -

Artikolu 22 għall-ispejjeż tiegħu. 

[OPZJONI addizzjonali għal benefiċjarji li mhux qed jitolbu finanzjament:  Jekk il-

benefiċjarju jirċievi finanzjament iktar tard (permezz ta’ emenda; ara l-Artikolu 55), l-obbligi 

kollha se japplikaw retroattivament.]  
 

9.2  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk il-benefiċjarju li ma jkunx qed jirċievi finanzjament tal-UE jikser xi wieħed mill-obbligi 

tiegħu skont dan l-Artikolu, il-parteċipazzjoni tiegħu fil-Ftehim tista’ tiġi terminata (ara l-

Artikolu 50). 

 

Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-
Kapitolu 6 li huma applikabbli għalih.] 

 

ARTIKOLU 10 — XIRI TA’ OĠĠETTI, XOGĦLIJIET JEW SERVIZZI 

 

10.1  Regoli għax-xiri ta’ oġġetti, xogħlijiet jew servizzi 

 

10.1.1 Jekk ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, il-benefiċjarju jista’ jixtri 

oġġetti, xogħlijiet jew servizzi.  

 

Il-benefiċjarju jrid jagħmel tali xirjiet filwaqt li jiżgura l-aktar offerta ekonomikament 

vantaġġuża jew, jekk ikun xieraq, l-orħos prezz. Billi jagħmel dan, irid jevita kwalunkwe 

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

 
[OPZJONI: Barra minn hekk, jekk il-valur tax-xiri jaqbeż EUR […], il-benefiċjarju jrid 

jikkonforma mar-regoli li ġejjin: […].10] 

 

Il-benefiċjarju jrid jiżgura 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 tiegħu. 

 

10.2  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

                                                 
10  Jekk l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jiddeċiedi li jistabbilixxi regoli speċifiċi, għandhom iqisu b’mod xieraq il -

prinċipju tal-proporzjonalità, billi jqiesu l-valur tal-kuntratti u d-daqs relattiv tal-kontribuzzjoni tal-UE meta 
mqabbel mal-ispiża totali tal-azzjoni u r-riskju. Ir-regoli speċifiċi jridu jkunu bbażati fuq ir-regoli li jinsabu 
fir-Regolament Finanzjarju. Għandu jiġi evitat li wieħed jikkwota r-Regolament Finanzjarju mingħajr ma 

jispeċifika d-dispożizzjonijiet applikabbli. Regoli speċifiċi jistgħu jiġu ffissati biss għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
valur ogħla minn EUR 60 000. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jista’ jistabbilixxi livell limitu ogħla minn EUR 
60 000 abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju. 
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Jekk il-benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 10.1.1, l-ispejjeż 

relatati mal-kuntratt konċernat se jkunu ineliġibbli (ara l-Artikolu 6) u se jiġu miċħuda (ara l-

Artikolu 42). 

 

Jekk benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 10.1.2, 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 

 

11.1  Regoli għall-użu ta’ kontribuzzjonijiet in natura għal pagament 

 

Jekk ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, il-benefiċjarju jista’ juża 

kontribuzzjonijiet in natura fornuti minn partijiet terzi għal pagament. 

 

Il-benefiċjarju jista’ jiddikjara l-ispejjeż relatati mal-pagament tal-kontribuzzjonijiet in natura 

bħala eliġibbli (ara l-Artikolu 6.1 u 6.2), sal-ispejjeż tal-partijiet terzi għall-persuni 

ssekondati, it-tagħmir, l-infrastruttura jew assi oħra kontribwiti jew oġġetti u servizzi oħra 

kontribwiti. 

 

Il-partijiet terzi u l-kontribuzzjonijiet tagħhom iridu jiġu speċifikati fl-Anness 1. L-Aġenzija 

tista’ madankollu tapprova kontribuzzjonijiet in natura mhux stabbiliti fl-Anness 1 mingħajr 

emenda (ara l-Artikolu 55), jekk: 

 

- dawn ikunu ġustifikati b’mod speċifiku fir-rapport tekniku perjodiku, u  

 

- l-użu tagħhom ma jinvolvix bidliet fil-Ftehim li jqajmu dubji dwar id-deċiżjoni għall-

għotja jew ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-applikanti. 

 

Il-benefiċjarju jrid jiżgura 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.  

 

11.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

mal-pagament tal-kontribuzzjoni in natura 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 12 — UŻU TA’ KONTRIBUZZJONIJIET IN NATURA FORNUTI BLA 

ĦLAS MINN PARTIJIET TERZI 

 

12.1 Regoli għall-użu ta’ kontribuzzjonijiet in natura bla ħlas 
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Jekk ikun meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-azzjoni, il-benefiċjarju jista’ juża 

kontribuzzjonijiet in natura pprovduti bla ħlas minn partijiet terzi.  

 

Il-benefiċjarju jista’ jiddikjara l-ispejjeż imġarrba mill-partijiet terzi għall-persuni ssekondati, 

it-tagħmir, l-infrastruttura jew assi oħra kontribwiti jew oġġetti u servizzi oħra kontribwiti 

bħala eliġibbli skont l-Artikolu 6.4. 

 

Il-partijiet terzi u l-kontribuzzjonijiet tagħhom iridu jiġu speċifikati fl-Anness 1. L-Aġenzija 

tista’ madankollu tapprova kontribuzzjonijiet in natura mhux stabbiliti fl-Anness 1 mingħajr 

emenda (ara l-Artikolu 55), jekk: 

 

- dawn ikunu ġustifikati b’mod speċifiku fir-rapport tekniku perjodiku, u 

 

- l-użu tagħhom ma jinvolvix bidliet fil-Ftehim li jqajmu dubji dwar id-deċiżjoni tal-

għotja jew ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-applikanti. 

 

Il-benefiċjarju jrid jiżgura 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. 

 

12.2  Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

imġarrba marbuta mal-kontribuzzjoni in natura 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 13 — IMPLIMENTAZZJONI TAL-KOMPITI TAL-AZZJONI MIS-

SOTTOKUNTRATTURI 

 

13.1 Regoli għas-sottokuntrattar ta’ kompiti tal-azzjoni 

 

13.1.1 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. 

 

Il-benefiċjarju jrid jagħti s-sottokuntratti billi jiżgura l-aktar offerta ekonomikament 

vantaġġuża jew, jekk ikun xieraq, l-orħos prezz. Billi jagħmel dan, irid jevita kwalunkwe 

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

 
[OPZJONI: Barra minn hekk, jekk il-valur tas-sottokuntratt li jrid jingħata jaqbeż EUR […], 

il-benefiċjarji jridu jikkonformaw mar-regoli li ġejjin: […]11.] 

                                                 
11  Jekk l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jiddeċiedi li jistabbilixxi regoli speċifiċi, għandhom iqiesu b’mod xieraq il-

prinċipju tal-proporzjonalità, billi jqiesu l-valur tal-kuntratti u d-daqs relattiv tal-kontribuzzjoni tal-UE meta 

mqabbel mal-ispiża totali tal-azzjoni u r-riskju. Ir-regoli speċifiċi jridu jkunu bbażati fuq ir-regoli li jinsabu 
fir-Regolament Finanzjarju. Għandu jiġi evitat li wieħed jikkwota r-Regolament Finanzjarju mingħajr ma 
jispeċifika d-dispożizzjonijiet applikabbli. Regoli speċifiċi jistgħu jiġu ffissati biss għall-għoti ta’ kuntratti ta’ 
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[OPZJONI għal azzjonijiet li jinvolvu PCP jew PPI: Barra minn hekk, għall-akkwist 

prekummerċjali (PCP) jew l-akkwist ta’ soluzzjonijiet innovattivi (PPI), il-benefiċjarju jrid 

isegwi proċedura trasparenti u mhux diskriminatorja, li mill-anqas tinkludi dan li ġej: 

 
(a) ‘konsultazzjoni tas-suq miftuħ’ ippubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 

permezz ta’ ‘avviż ta’ informazzjoni minn qabel (PIN)’ u promossa u reklamata 

b’mod estensiv; 

 
(b) ‘avviż ta’ kuntratt’ li jippermetti għal limitu ta’ żmien għar-riċeviment tal-offerti ta’ 

mill-anqas xahrejn (2), ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u 

promoss u reklamat b’mod estensiv; 

 
(c) ‘talba għall-offerti’ ibbażata fuq speċifikazzjonijiet funzjonali jew ibbażati fuq il-

prestazzjoni (li jqiesu l-eżitu tal-konsultazzjoni tas-suq miftuħ) u li tiddeskrivi s-

sistema prattika għall-implimentazzjoni tas-sottokuntratt(i); 

 
(d)  evalwazzjoni oġġettiva u mhux diskriminatorja tal-offerti u għotja ta’ sottokuntratt(i); 

 
(e) ‘avviż ta’ għoti tal-kuntratt’ ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. 

 

Il-benefiċjarju jrid jiżgura ukoll li kull avviż ta’ informazzjoni minn qabel, avviż ta’ kun tratt 

jew avviż ta’ għoti tal-kuntratt li jiġi ppubblikat b’rabta mas-sottokuntrattar ikun fih id-

dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà li ġejja: 
 

“Dan l-akkwist jirċievi finanzjament mill-programm għar-riċerka u l-innovazzjoni Orizzont 2020 tal -

Unjoni Ewropea taħt il-Ftehim ta’ Għotja Nru. [numru]”. L-UE madanakollu mhux qed 
tipparteċipa bħala awtorità kontraenti f’dan l-akkwist.”] 

 
[OPZJONI 1 biss għal azzjonijiet li jinvolvu PPI: Il-parteċipazzjoni fil-proċeduri tal-offerti 

tal-PPI trid tkun miftuħa b’termini ugwali għall-offerenti mill-Istati Membri tal-UE, pajjiżi 

assoċjati12 u pajjiżi oħrajn li magħhom l-UE għandha ftehim fil-qasam tal-akkwist pubbliku. 

Jekk japplika l-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi tad-WTO, is-sottokuntratti tal-PPI iridu 

jkunu miftuħa għal offerenti minn Stati li rratifikaw dan il-ftehim ukoll. 

 

Jekk l-akkwist tas-soluzzjoni innovattiva (PPI) ikun jikkonsisti minn (u limitat għal) xiri ta’ 

sett ta’ prototipi u/jew prodotti tal-ittestjar li ġew żviluppati waqt azzjoni preċedenti ta’ PCP, 

il-benefiċjarju ma jkollux għalfejn jagħmel konsultazzjoni tas-suq miftuħ, avviż ta’ kuntratt u 

avviż ta’ għoti tal-kuntratt skont il-Punti (a), (b) u (e) hawn fuq. F’dan il-każ, irid jagħmel 

                                                                                                                                                         
valur ogħla minn EUR 60 000. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni jista’ jistabbilixxi livell limitu ogħla minn EUR 
60 000 abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju. 

 
12  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 tar-Regolament Nru 1291/2013 tal-Programm Qafas Orizzont 2020 jistabbilixxi l-

kundizzjonijiet għall-assoċjazzjoni ta’ pajjiżi mhux tal-UE ma’ Orizzont 2020. 
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talba għall-offerti minn tal-anqas tliet fornituri (inkluż il-fornituri li kienu pparteċipaw fil-

PCP preċedenti), skont il-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni skont id-Direttivi 
2004/18/KE (jew 2014/24/UE) u 2004/17/KE (jew 2014/25/UE)13.]  

 
[OPZJONI 2 biss għal azzjonijiet li jinvolvu PCP: Is-sottokuntratti għall-akkwist 

prekummerċjali jridu jipprovdu għal dawn li ġejjin: 

 

- is-sjieda, mis-sottokuntratturi, tad-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali fuq ir-riżultati li 

jiġġeneraw; 

 

- id-dritt tax-xerrej li jaċċessa r-riżultati kif ukoll l-isfond neċessarju biex juża r-

riżultati — fuq bażi ta’ mingħajr royalties — għall-użu proprju; 

 

- id-dritt tax-xerrej li jagħti (jew li jirrikjedi lis-sottokuntratturi li jagħtu) liċenzji mhux 

esklussivi lil partijiet terzi biex jisfruttaw ir-riżultati — taħt kundizzjonijiet ġusti u 

raġonevoli — (mingħajr id-dritt ta’ sottoliċenzja); 

 

- l-obbligu tas-sottokuntratturi li jittrasferixxu lura għand ix-xerrej is-sjieda tal-

proprjetà intellettwali ġġenerata mis-sottokuntratturi waqt il-PCP, jekk is-

sottokuntratturi jonqsu milli jisfruttaw kummerċjalment ir-riżultati sal-perjodu 

stabbilit fis-sottokuntratt; 

 

- id-dritt tax-xerrej li jippubblika — fil-mument tal-avviż ta’ għoti tal-kuntratt — l-

identità tal-offerenti rebbieħa u sommarju tal-proġett fornut mill-offerenti rebbieħa, u 

li jippubblika — wara li jkunu tlestew ir-R&Ż u wara konsultazzjoni mas-

sottokuntratturi — sommarji tar-riżultati kif ukoll l-identitajiet tas-sottokuntratturi li 

jkunu temmew b’suċċess l-aħħar fażi tal-PCP. 

 

Il-benefiċjarju jrid jiżguraw li l-parti l-kbira tax-xogħol ta’ riċerka u żvilupp magħmul mis-

sottokuntrattur(i) (inkluż ix-xogħol tar-riċerkaturi prinċipali) tinsab fl-Istati Membri tal-UE 

jew pajjiżi assoċjati (‘obbligu tal-post tal-prestazzjoni’).]  

 

Il-kompiti li jridu jiġu implimentati u l-ispiża stmata għal kull sottokuntratt iridu jiġu stabbiliti 

fl-Anness 1 u l-ispejjeż totali stmati tas-sottokuntrattar iridu jiġu stabbiliti fl-Anness 2. L-

Aġenzija tista’ madankollu tapprova sottokuntratti mhux stabbiliti fl-Anness 1 u 2 mingħajr 

emenda skont l-Artikolu 55, jekk: 

 

- dawn ikunu ġustifikati b’mod speċifiku fir-rapport tekniku perjodiku, u  

 

- ma jinvolvux bidliet fil-Ftehim li jqajmu dubji dwar id-deċiżjoni tal-għotja jew ksur 

tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-applikanti. 

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

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

 

                                                 
13  Ara l-Artikoli 28 u 31(2)(a) tad-Direttiva 2004/18/KE sostitwit mill-Artikoli 26 u 32(3)(a) tad-Direttiva 

2014/24/UE u l-Artikolu 40(3)(b) tad-Direttiva 2004/17/KE sostitwit mill-Artikolu 50(b) tad-Direttiva 
2014/25/UE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0017
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Il-benefiċjarju jrid jiżgura 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 tiegħu. 

 

13.1.2 Il-benefiċjarju jrid jiżgura li l-obbligi tiegħu skont l-Artikoli 35, 36, 38 u 46 japplikaw 

ukoll għas-sottokuntratturi. 

 

13.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk il-benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 13.1.1, l-ispejjeż 

relatati mas-sottokuntratt konċernat se jkunu ineliġibbli (ara l-Artikolu 6) u se jiġu miċħuda 

(ara l-Artikolu 42). 

 

Jekk benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 13.1.2, 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  

 
14.1.1 L-entitajiet affiljati14 u l-partijiet terzi b’rabta legali mal-benefiċjarju15 (‘Partijiet 

Terzi Konnessi’) li ġejjin jistgħu jimplimentaw il-kompiti tal-azzjoni attribwiti lilhom fl-

Anness 1: 

 

-  [daħħal isem tal-entità (isem fil-qosor)], affiljata jew marbuta mal-benefiċjarju 
[OPZJONI jekk tkun intalbet obbligazzjoni in solidum:, jekk din tkun aċċettat 

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

                                                 
14  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’ jieħu xi 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 kkonċernati jkunu proprjetà jew taħt is-superviżjoni tal-istess korp pubbliku. 
15  ‘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. 
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-  [daħħal isem tal-entità (isem fil-qosor)], affiljata jew marbuta mal-benefiċjarju 
[OPZJONI jekk tkun intalbet obbligazzjoni in solidum:, jekk din tkun aċċettat 

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

[l-istess għal iżjed partijiet terzi konnessi]  

 

Il-Partijiet Terzi Konnessi jistgħu jiddikjaraw bħala eliġibbli l-ispejjeż li jġarrbu għall-

implimentazzjoni tal-kompiti tal-azzjoni skont l-Artikolu 6.3.  

 

Il-benefiċjarju jrid jiżgura 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 tagħhom. 

 

14.1.2 Il-benefiċjarju jrid jiżgura li l-obbligi tiegħu skont l-Artikoli 18, 20, 35, 36 u 38 

japplikaw ukoll għall-partijiet terzi konnessi tiegħu.  

 
14.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk jinkiser xi wieħed mill-obbligi skont l-Artikolu 14.1.1, l-ispejjeż tal-parti terza konnessa 

se jkunu ineliġibbli (ara l-Artikolu 6) u se jiġu miċħuda (ara l-Artikolu 42).  

 

Jekk jinkiser xi wieħed mill-obbligi skont l-Artikolu 14.1.2, 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 15 — APPOĠĠ FINANZJARJU LIL PARTIJIET TERZI  

 

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-benefiċjarju jrid jipprovdi — waqt l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew wara — kwalunkwe 

informazzjoni mitluba sabiex tiġi verifikata l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, l-implimentazzjoni 

korretta tal-azzjoni u l-konformità ma’ kwalunkwe obbligu ieħor skont il-Ftehim.  
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17.2 Obbligu li l-informazzjoni tinżamm aġġornata u li tingħata informazzjoni dwar 

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

 

Il-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. 

 

Il-benefiċjarju jrid jinforma lill-Aġenzija minnufih dwar kwalunkwe waħda 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 il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, l-

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

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

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 18 — ŻAMMA TAR-REKORDS — DOKUMENTAZZJONI TA’ 

APPOĠĠ 

 

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

 
Il-benefiċjarju jrid — għal perjodu ta’ [OPZJONI 1 prestabbilita: ħames][OPZJONI 2 għal 

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

dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ sabiex jagħti prova tal-implimentazzjoni korretta tal-azzjoni 

u l-ispejjeż li huwa jiddikjara bħala eliġibbli.  

 

                                                 
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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Irid jagħmilhom 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 taħt il-Ftehim (inkluż l-estensjoni tas-sejbiet; ara l-Artikolu 

22), il-benefiċjarju jrid iżomm r-rekords u dokumentazzjoni ta’ appoġġ oħra sal-aħħar ta’ 

dawn il-proċeduri. 

 

Il-benefiċjarju irid iżomm id-dokumenti oriġinali. Id-dokumenti diġitali u diġitalizzati jitqiesu 

bħala oriġinali jekk ikunu awtorizzati mil-liġi nazzjonali applikabbli. L-Aġenzija tista’ 

taċċetta dokumenti mhux oriġinali jekk tqies li joffru livell komparabbli ta’ assigurazzjoni.   

 

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

teknika 

 

Il-benefiċjarju jrid jżomm 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-benefiċjarju jrid iżomm r-rekords u d-dokumentazzjoni li jappoġġaw l-ispejjeż iddikjarati, 

b’mod partikolari dawn li ġejjin: 

 

(a) għal spejjeż reali: rekords adegwati u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ sabiex jagħtu 

prova tal-ispejjeż dikjarati, bħal kuntratti, sottokuntratti, fatturi u rekords 

kontabilistiċi. Barra minn hekk, il-prattiċi tas-soltu tal-benefiċjarju għall-kontabilità 

tal-ispejjeż u l-proċeduri ta’ kontroll intern iridu jippermettu rikonċiljazzjoni diretta 

bejn l-ammonti ddikjarati, l-ammonti rreġistrati fil-kontijiet tiegħu u l-ammonti 

ddikjarati fid-dokumentazzjoni ta’ appoġġ; 

 

(b) għal spejjeż ta’ unità: rekords adegwati u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ sabiex 

jagħtu prova tal-għadd ta’ unitajiet iddikjarati. Il-benefiċjarju mhuwiex meħtieġ 

jidentifika l-ispejjeż reali eliġibbli koperti jew li jżomm jew jipprovdi 

dokumentazzjoni ta’ appoġġ (bħal dikjarazzjonijiet kontabilistiċi) sabiex jagħti prova 

tal-ammont għal kull unità.     

 

Barra minn hekk, għall-ispejjeż ta’ unità kkalkulati skont il-prattiċi tas-soltu tal-

benefiċjarju għall-kontabilità tal-ispejjeż, il-benefiċjarju jrid iżomm rekords u 

dokumentazzjoni adegwati sabiex jagħti prova li l-prattiċi li ntużaw għall-kontabilità 

tal-ispejjeż jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6.2.  

 

Il-benefiċjarju [u l-Partijiet Terzi Konnessi]  jistgħu jissottomettu lill-Kummissjoni, 

għall-approvazzjoni, ċertifikat (imfassal skont l-Anness 6) li jiddikjara li l-prattiċi tas-

soltu tiegħu għall-kontabilità tal-ispejjeż jikkonformaw ma’ dawn il-kundizzjonijiet 

(‘ċertifikat dwar il-metodoloġija’). Jekk iċ-ċertifikat jiġi approvat, l-ispejjeż 

iddikjarati skont din il-metodoloġija mhux se jkunu kkontestati aktar tard, sakemm il-

benefiċjarju ma jkunx ħeba informazzjoni għall-iskop tal-approvazzjoni. 
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(c) għal spejjeż b’rata fissa: rekords adegwati u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ sabiex 

jagħtu prova tal-eliġibbiltà tal-ispejjeż li għalihom tiġi applikata r-rata fissa. Il-

benefiċjarju mhumiex meħtieġ jidentifika l-ispejjeż koperti jew li jipprovdi 

dokumentazzjoni ta’ appoġġ (bħal dikjarazzjonijiet kontabilistiċi) sabiex jagħti prova 

tal-ammont iddikjarat b’rata fissa.  

 

Barra minn hekk, għall-ispejjeż tal-persunal (iddikjarati bħala spejjeż reali jew abbażi ta’ 

spejjeż ta’ unità), il-benefiċjarju jrid iżomm rekords tal-ħin għal-għadd ta’ sigħat dikjarati. 

Ir-rekords tal-ħin iridu jkunu bil-miktub u approvati mill-persuni li jaħdmu fuq l-azzjoni u s-

superviżuri tagħhom, mill-anqas darba fix-xahar. Fin-nuqqas ta’ rekords tal-ħin affidabbli tas-

sigħat maħduma fuq l-azzjoni, l-Aġenzija tista’ taċċetta evidenza alternattiva li tappoġġa l-

għadd ta’ sigħat iddikjarati, jekk tikkunsidra li din toffri livell adegwat ta’ assigurazzjoni.  

 

Bħala eċċezzjoni, għall-persuni li jaħdmu esklussivament fuq l-azzjoni, ma hemmx bżonn 

li jinżammu rekords tal-ħin, jekk il-benefiċjarju jiffirma dikjarazzjoni fejn jikkonferma li l-

persuni konċernati ħadmu esklussivament fuq l-azzjoni.  

 
[OPZJONI li għandha tiżdied jekk japplika l-Artikolu 14: Għall-ispejjeż dikjarati minn 

Partijiet Terzi Konnessi (ara l-Artikolu 14), huwa l-benefiċjarju li jrid iżomm l-oriġinali tad-

dikjarazzjonijiet finanzjarji u ċ-ċertifikati dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-Partijiet 
Terzi Konnessi.] 

 

18.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

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

issostanzjati b’mod insuffiċjenti se jkunu ineliġibbli (ara l-Artikolu 6) u se jiġu miċħuda (ara 

l-Artikolu 42), u 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 19 — SOTTOMISSJONI TAR-RIŻULTATI TANĠIBBLI 

 

19.1 Obbligu ta’ sottomissjoni tar-riżultati tanġibbli  

 

Il-benefiċjarju jrid jissottometti ir-‘riżultati tanġibbli’ identifikati fl-Anness 1, skont il-ħin u 

l-kundizzjonijiet stabbiliti fih.  

 

19.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

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

 

ARTIKOLU 20 — RAPPORTAR — TALBIET GĦAL PAGAMENT 

 

20.1 Obbligu ta’ sottomissjoni tar-rapporti  

 

Il-benefiċjarju jrid jissottometti lill-Aġenzija (ara l-Artikolu 52) ir-rapporti tekniċi u 

finanzjarji stabbiliti f’dan l-Artikolu.  
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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).  

 

20.2 Perjodi 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].] 

 

20.3 Rapporti perjodiċi — Talbiet għal pagamenti interim 

 

Il-benefiċjarju jrid 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-benefiċjarju; 

 

(ii) ħarsa ġenerali lejn il-progress għall-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-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) ‘rapport tekniku perjodiku’ li fih: 

 

(i) ‘dikjarazzjoni finanzjarja individwali’ (ara l-Anness 4) [mill-benefiċjarju u 

minn kull parti terza konnessa] , għall-perjodu ta’ rapportar konċernat. 
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Id-dikjarazzjoni finanzjarja individwali trid tiddettalja l-ispejjeż eliġibbli 

(spejjeż reali, spejjeż ta’ unità u spejjeż b’rata fissa; ara l-Artikolu 6) għal kull 

kategorija tal-baġit (ara l-Anness 2). 

 

Il-benefiċjarju [u l-partijiet terzi konnessi]  jridu jiddikjaraw l-ispejjeż eliġibbli 

kollha, ukoll jekk — għall-ispejjeż reali, l-ispejjeż ta’ unità u l-ispejjeż b’rata 

fissa— dawn jaqbżu l-ammonti indikati fil-baġit stmat (ara l-Anness 2). 

Ammonti li mhumiex dikjarati fid-dikjarazzjoni finanzjarja individwali 

mhumiex se jitqiesu mill-Aġenzija. 

 

Jekk dikjarazzjoni finanzjarja individwali ma tiġix sottomessa għal perjodu ta’ 

rapportar, tista’ tiġi inkluża fir-rapport finanzjarju perjodiku għall-perjodu ta’ 

rapportar li jmiss. 

 

Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji individwali tal-aħħar perjodu ta’ rapportar iridu 

jagħtu dettalji wkoll tar-riċevuti tal-azzjoni (ara l-Artikolu 5.3.3). 

 

Il-benefiċjarju [u kull parti terza konnessa]  iridu jiċċertifikaw li: 

 

- l-informazzjoni fornuta 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 (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), u  

 

- għall-aħħar perjodu ta’ rapportar: ir-riċevuti kollha ġew iddikjarati (ara 

l-Artikolu 5.3.3); 

 

(ii) spjegazzjoni tal-użu tar-riżorsi u l-informazzjoni dwar is-sottokuntrattar (ara 

l-Artikolu 13) u l-kontribuzzjonijiet in natura fornuti minn partijiet terzi (ara l-

Artikoli 11 u 12) [mill-benefiċjarju u minn kull parti terza konnessa] , għall-

perjodu ta’ rapportar konċernat; 

 

(iii)  mhux applikabbli; 

 

(iv) ‘dikjarazzjoni finanzjarja perjodika sommarja’, maħluqa awtomatikament 
mis-sistema ta’ skambju elettroniku, [OPZJONI jekk japplika l-Artikolu 14: li 

tikkonsolida d-dikjarazzjonijiet finanzjarji individwali għall-perjodu ta’ 

rapportar konċernat u]  tinkludi — ħlief għall-aħħar perjodu ta’ rapportar — it-

talba għal pagament interim. 

 

20.4 Rapport finali — Talba għall-pagament tal-bilanċ 

 

Minbarra r-rapport perjodiku għall-aħħar perjodu ta’ rapportar, il-benefiċjarju jrid 

jissottometti r-rapport finali fi żmien 60 jum wara t-tmiem tal-aħħar perjodu ta’ rapportar. 
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Ir-rapport finali jrid jinkludi dan li ġej: 

 

(a) ‘rapport tekniku finali’ b’sommarju għall-pubblikazzjoni li fih: 

 

(i) ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati u l-isfruttament u d-disseminazzjoni tagħhom; 

 

(ii) il-konklużjonijiet dwar l-azzjoni, u 

 

(iii) l-impatt soċjoekonomiku tal-azzjoni; 

 

(b) ‘rapport finanzjarju finali’ li fih:  

 

(i) ‘dikjarazzjoni finanzjarja finali sommarja’, maħluqa b’mod awtomatiku 

mis-sistema ta’ skambju elettroniku, li tikkonsolida d-dikjarazzjonijiet 

finanzjarji individwali għall-perjodi ta’ rapportar kollha u li tinkludi t-talba 

għal pagament tal-bilanċ u  

 

(ii) ‘ċertifikat dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji’ (imfassal skont l-Anness 5) 

[għal kull benefiċjarju u għal kull parti terza konnessa] , jekk jitlob 

kontribuzzjoni totali ta’ EUR 325 000 jew aktar, bħala rimborż għall-ispejjeż 

reali u l-ispejjeż ta’ unità kkalkulati abbażi tal-prattiki tal-kontabbiltà tal-

ispejjeż tas-soltu tiegħu (ara l-Artikolu 5.2 u l-Artikolu 6). 

 

20.5 Informazzjoni dwar in-nefqa kumulattiva mġarrba  

 
[OPZJONI 1 għal għotjiet ikbar minn EUR 5 miljun b’perjodi ta’ rapportar li jmorru lil 

hinn minn 18-il xahar17: Minbarra r-rekwiżiti ta’ rapportar stipulati hawn fuq (l-Artikolu 

20.1 sa 20.3), il-benefiċjarju jrid jinforma lill-Aġenzija sa [l-31 ta’ Diċembru][t-30 ta’ 

Novembru] kull sena dwar in-nefqa kumulattiva mġarrba mill-benefiċjarju mid-data tal-bidu 

tal-azzjoni.  

 

Din l-informazzjoni hija meħtieġa għall-finijiet tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni u mhux se 
tintuża għall-kalkolu tal-ammont finali tal-għotja.]  

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

20.6 Munita għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji u l-konverżjoni f’euro  

 

Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji jridu jitfasslu f’euro.  

 

Jekk il-benefiċjarju [jew Parti Terza Konnessa]  għandu l-kontabbiltà stabbilita f’munita 

minbarra l-euro, irid jikkonverti l-ispejjeż reġistrati fil-kontijiet tiegħu f’euro, bl-użu tal-

medja tar-rati tal-kambju ta’ kuljum ippubblikati fis-serje C f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea, ikkalkulata fuq il-perjodu ta’ rapportar korrispondenti.  

 

Jekk l-ebda rata tal-kambju tal-euro ta’ kuljum ma tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-

Unjoni Ewropea għall-munita inkwistjoni, trid tiġi kkonvertita bl-użu tal-medja tar-rati tal-

                                                 
17  Għandha tiżdied fil-każ ta’ għotjiet ikbar minn EUR 5 miljun li għalihom tħallas prefinanzjament u l-perjodi 

ta’ rapportar għal pagamenti interim jew tal-bilanċ jaqbżu t-tmintax-il xahar.  



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

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA SME Ph2 — Mono: v5.0 – 18.10.2017 

40 

kontabbiltà ta’ kull xahar ippubblikati fuq is-sit web tal-Kummissjoni, ikkalkulata fuq il-

perjodu ta’ rapportar korrispondenti.  

 

Jekk il-benefiċjarju [jew Parti Terza Konnessa]  għandu l-kontabbiltà stabbilita f’euro jrid 

jikkonverti l-ispejjeż imġarrba f’munita oħra f’euro skont il-prattiċi tal-kontabbiltà tas-soltu 

tiegħu. 

 

20.7 Lingwa tar-rapporti 

 

Ir-rapporti kollha (ir-rapporti tekniċi u finanzjarji, inkluż id-dikjarazzjonijiet finanzjarji) jridu 

jiġu sottomessi fil-lingwa tal-Ftehim. 

 

20.8 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

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

tissospendi l-iskadenza tal-pagament (ara l-Artikolu 47) u tapplika kwalunkwe waħda mill-

miżuri l-oħrajn deskritti fil-Kapitolu 6. 

 

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

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

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-benefiċjarju: 

 

- pagament ta’ prefinanzjament wieħed; 

 

- pagament interim wieħed jew iktar, abbażi tat-talba/iet għal pagament interim (ara l-

Artikolu 20), u 

 

- 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-benefiċjarju bi float.  

 

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

 

L-ammont tal-pagament ta’ prefinanzjament se jkun ta’ EUR[daħħal ammont (daħħal 

ammont fi kliem)].  
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L-Aġenzija — ħlief jekk japplika l-Artikolu 48 — se tagħmel il-pagament ta’ prefinanzjament 

lill-benefiċjarju fi żmien 30 jum mid-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim (ara l-Artikolu 58) jew 

minn 10 ijiem qabel id-data tal-bidu tal-azzjoni (ara l-Artikolu 3), skont liema hija l-aħħar.  

 

Ammont ta’ EUR [daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)], li jikkorrispondi għal 5% tal-

ammont massimu tal-għotja (ara l-Artikolu 5.1), jinżamm mill-Aġenzija mill-pagament ta’ 

prefinanzjament u jiġi trasferit fil-‘Fond ta’ Garanzija’. 

 

21.3 Pagamenti interim — Ammont — Kalkolu 

 

Il-pagamenti interim jirrimborżaw l-ispejjeż eliġibbli mġarrba għall-implimentazzjoni tal-

azzjoni matul il-perjodi ta’ rapportar korrispondenti. 

 

L-Aġenzija se tħallas lill-benefiċjarju l-ammont dovut bħala pagament interim fi żmien 90 

jum minn meta tirċievi r-rapport perjodiku (ara l-Artikolu 20.3), ħlief jekk japplikaw l-

Artikoli 47 jew 48. 

 

Il-pagament huwa soġġett għall-approvazzjoni tar-rapport perjodiku. L-approvazzjoni tiegħu 

ma timplikax rikonoxximent tal-konformità, l-awtentiċità, il-kompletezza jew il-korrettezza 

tal-kontenut tiegħu. 

 

L-ammont dovut bħala pagament interim huwa kkalkulat mill-Aġenzija fl-istadji li ġejjin: 

 

Stadju 1 — Applikazzjoni tar-rati ta’ rimborż 

 

Stadju 2 — Limitu għal 90% tal-ammont massimu tal-għotja  

 

21.3.1 Stadju 1 — Applikazzjoni tar-rati ta’ rimborż  

 

Ir-rata/i ta’ rimborż (ara l-Artikolu 5.2) huma applikati għall-ispejjeż eliġibbli (spejjeż reali, 

spejjeż ta’ unità u spejjeż b’rata fissa; ara l-Artikolu 6) dikjarati mill-benefiċjarju [u l-partijiet 

terzi konnessi]  (ara l-Artikolu 20) u approvati mill-Aġenzija (ara hawn fuq) għall-perjodu ta’ 

rapportar konċernat. 

 

21.3.2 Stadju 2 — Limitu għal 90% tal-ammont massimu tal-għotja 

 

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

ammont massimu tal-għotja stipulat fl-Artikolu 5.1. L-ammont massimu għall-pagament 

interim se jiġi kkalkulat kif ġej:  

 

{90% tal-ammont finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.1)  

 
nieqes 

 

{pagamenti ta’ prefinanzjament u interim preċedenti}}. 
 

21.4 Pagament tal-bilanċ — Ammont — Kalkolu — Rilaxx tal-ammont miżmum 

għall-Fond ta’ Garanzija 

 



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

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA SME Ph2 — Mono: v5.0 – 18.10.2017 

42 

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

benefiċjarju għall-implimentazzjoni tal-azzjoni.  

 

Jekk l-ammont totali tal-pagamenti li saru qabel huwa akbar mill-ammont finali tal-għotja (ara 

l-Artikolu 5.3), il-pagament tal-bilanċ ikun fil-forma ta’ rkupru (ara l-Artikolu 44).  

 

Jekk l-ammont totali tal-pagamenti li saru qabel huwa aktar baxx mill-ammont finali tal-

għotja, l-Aġenzija se tħallas il-bilanċ fi żmien 90 jum minn meta tirċievi r-rapport finali (ara l-

Artikolu 20.4), ħlief jekk japplikaw l-Artikoli 47 jew 48. 

 

Il-pagament huwa soġġett għall-approvazzjoni tar-rapport finali. L-approvazzjoni tiegħu ma 

timplikax rikonoxximent tal-konformità, l-awtentiċità, il-kompletezza jew il-korrettezza tal-

kontenut tiegħu. 

 

L-ammont dovut bħala l-bilanċ huwa kkalkulat mill-Aġenzija billi jitnaqqas l-ammont totali 

ta’ prefinanzjament u l-pagamenti interim (jekk hemm) li jkunu saru diġà, mill-ammont finali 

tal-għotja determinat skont l-Artikolu 5.3: 

 

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

 
nieqes 
 

{pagamenti ta’ prefinanzjament u interim (jekk hemm) li saru}}. 

 

Mal-pagament tal-bilanċ, l-ammont miżmum għall-Fond ta’ Garanzija (ara hawn fuq) se jiġi 

rilaxxat u: 

 

- jekk il-bilanċ huwa pożittiv: l-ammont rilaxxat jitħallas kollu lill-benefiċjarju 

flimkien mal-ammont dovut bħala l-bilanċ;  

 

- jekk il-bilanċ huwa negattiv (pagament tal-bilanċ fil-forma ta’ rkupru): se jitnaqqas 

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

 

- huwa pożittiv, se jitħallas lill-benefiċjarju 

 

- huwa negattiv, se jiġi rkuprat.  

 

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

— ma’ kwalunkwe ammont ieħor dovut mill-benefiċjarju lill-Aġenzija, il-Kummissjoni jew 

aġenzija eżekuttiva oħra (skont il-baġit tal-UE jew ta’ Euratom), sal-kontribuzzjoni massima 

tal-UE indikata, għall-benefiċjarju, fil-baġit stmat (ara l-Anness 2). 

 

21.5 Notifika tal-ammonti dovuti  

 

Meta tagħmel il-pagamenti, l-Aġenzija se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju dwar l-

ammont dovut, u tispeċifika jekk dan jikkonċernax pagament interim jew il-pagament tal-

bilanċ.  

 

Għall-pagament tal-bilanċ, in-notifika se tispeċifika wkoll 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  

 

L-Aġenzija se tagħmel il-pagamenti kollha f’euro.  

 

21.7 Pagamenti lill-benefiċjarju  

 

Il-pagamenti se jsiru lill-benefiċjarju.  

 

Il-pagamenti se jirrilaxxaw lill-Aġenzija mill-obbligu tagħha ta’ pagament.  

 

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: […]]18] 

 

21.9 Spejjeż tat-trasferimenti tal-pagament  

 

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

 

- l-Aġenzija ġġarrab 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  

 

Il-pagamenti mill-Aġenzija jitqiesu li twettqu fid-data meta jiġu debitati lill-kont tagħha.  

 

21.11 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

21.11.1 Jekk l-Aġenzija ma tħallasx sal-iskadenzi tal-pagament (ara hawn fuq), il-benefiċjarju 

huwa intitolat 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.  

 

                                                 
18 Il-kodiċi BIC jew SWIFT japplika għall-pajjiżi jekk il-kodiċi IBAN ma japplikax. 
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Jekk l-imgħax għal pagament tardiv huwa aktar baxx minn jew ugwali għal EUR 200, dan se 

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

pagament tard. 

 

L-imgħax għal pagament tardiv mhuwiex dovut jekk il-benefiċjarju huwa Stat Membru 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 Mhux applikabbli 

 

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 

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

inkluż valutazzjoni tar-riżultati tanġibbli u r-rapporti.  

 

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-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-benefiċjarju u se jitqiesu li jkunu bdew fid-data tan-notifika formali. 
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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 dawn ir-reviżjonijiet direttament (permezz tal-

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

jagħmlu dan). Din se tinforma lill-benefiċjarju dwar l-identità tal-persuni jew tal-korpi esterni. 

Għandha d-dritt toġġezzjona għall-ħatra għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità kummerċjali.  

 

Il-benefiċjarju jrid jipprovdi — sal-iskadenza mitluba — kwalunkwe informazzjoni u dejta 

flimkien mar-riżultati tanġibbli u r-rapporti diġà sottomessi (inkluż informazzjoni dwar l-użu 

tar-riżorsi).  

 

Il-benefiċjarju jistgħu jintalbu jipparteċipaw f’laqgħat, inkluż mal-esperti esterni.  

 

Għal reviżjonijiet fuq il-post, il-benefiċjarju jrid jippermetti l-aċċess għas-siti u l-proprjetajiet 

tiegħu, inkluż lil persuni jew korpi esterni, u jrid jiżgura 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 dwar ir-reviżjoni’.  

 

L-Aġenzija jew il-Kummissjoni se tinnotifika b’mod formali r-rapport dwar ir-reviżjoni lill-

benefiċjarju, li għandu 30 jum biex jinnotifika b’mod formali l-osservazzjonijiet (‘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 tista’ — matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew wara — 

twettaq awditi dwar l-implimentazzjoni korretta tal-azzjoni u l-konformità mal-obbligi skont 

il-Ftehim.  

 

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

formali lill-benefiċjarju 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 jrid 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-benefiċjarju dwar l-identità tal-persuni jew tal-korpi esterni. 

Għandha d-dritt toġġezzjona għall-ħatra għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità kummerċjali.  

 

Il-benefiċjarju jrid jipprovdi — sal-iskadenza mitluba — kwalunkwe informazzjoni (inkluż 

kontijiet kompluti, dikjarazzjonijiet tas-salarji individwali jew dejta personali oħra) għall-

verifika tal-konformità mal-Ftehim.  
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Għal awditi fuq il-post, il-benefiċjarju jrid jippermetti l-aċċess għas-siti u l-proprjetajiet 

tiegħu, inkluż lil persuni jew korpi esterni, u jrid jiżgura 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-benefiċjarju, li għandu 30 jum biex jinnotifika b’mod formali l-osservazzjonijiet 

(‘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 jieħu kont tal-osservazzjonijiet mill-benefiċjarju. Ir-

rapport se jiġi nnotifikat b’mod formali lilu.  

 

L-awditi (inkluż ir-rapporti dwar l-awditi) ikunu fil-lingwa tal-Ftehim.  

 

L-Aġenzija jew il-Kummissjoni jista’ jkollha wkoll aċċess għar-rekords statutorji tal-

benefiċjarju għall-valutazzjoni perjodika tal-ispejjeż ta’ unità jew l-ammonti b’rata fissa. 

 

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

 

Skont ir-Regolamenti Nru 883/2013 19u Nru 2185/9620 (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 966/201221, 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. 

 

                                                 
19  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). 

20  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). 

21  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 (ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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22.4 Kontrolli, reviżjonijiet, awditi u investigazzjonijiet għal organizzazzjonijiet 

internazzjonali  

 

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 

 

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 ta’ 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 oħra  

 

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 jinstab, f’għotjiet oħra tal-UE jew tal-Euratom mogħtija taħt 

kundizzjonijiet simili, li kkommetta żbalji sistematiċi jew rikorrenti, irregolaritajiet, 

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 — 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  
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L-Aġenzija jew il-Kummissjoni se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju 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; 

 

(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:  

 

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

jew prattika jew 

 

(ii) ma jissottomettix dikjarazzjonijiet finanzjarji riveduti.  

 

Il-benefiċjarju 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. 
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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 

 

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

sostanzjati b’mod mhux suffiċjenti se jkunu ineliġibbli (ara l-Artikolu 6) 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-benefiċjarju. 

  

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-benefiċjarju jrid jipprovdi kwalunkwe informazzjoni rilevanti għall-evalwazzjoni tal-impatt 

tal-azzjoni, inkluż informazzjoni f’format elettroniku. 

 

23.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

Kummissjoni [jew l-Aġenzija] tista’ tapplika l-miżuri deskritti fil-Kapitolu 6.  

 

 

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

RIŻULTATI 
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SOTTOTAQSIMA 1 ĠENERALI 

 

ARTIKOLU 23a — 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  

 

Jekk il-benefiċjarju huwa università jew organizzazzjoni oħra ta’ riċerka pubblika jrid jieħu 

miżuri biex jimplimenta l-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 tal-għarfien22.  

 

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

 

Il-benefiċjarju jrid jiżgura 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, l-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 

 
[OPZJONI 1 jekk tapplika opzjoni taħt l-Artikolu 25.5: 24.1 Ftehim dwar l-isfond 

 

Il-benefiċjarju jrid jidentifika (bil-miktub) l-isfond għall-azzjoni.  

 
‘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-benefiċjarju qabel l-adeżjoni tiegħu 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 il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, l-għotja 

tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

                                                 
22  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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Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-
Kapitolu 6.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

ARTIKOLU 25 — DRITTIJIET TA’ AĊĊESS GĦALL-ISFOND  

 

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

sottoliċenzjar 

 

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 

 

Mhux applikabbli 

 

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

tagħhom stess 

 

Mhux applikabbli 

 

25.4 Drittijiet tal-aċċess għal entitajiet affiljati 

 

Mhux applikabbli 

 

25.5 Drittijiet ta’ aċċess għal partijiet terzi  

 
[OPZJONI 1 għal aċċess transnazzjonali għall-infrastruttura tar-riċerka: Il-fornitur tal-

aċċess — sakemm mhux soġġett għal restrizzjonijiet jew limitazzjonijiet legali, inkluż dawk 

imposti mid-drittijiet ta’ partijiet terzi (inkluż il-persunal) — irid jagħti aċċess lill-utenti, 

mingħajr royalties, għall-isfond meħtieġ biex jimplimentaw l-azzjoni. 
 

Il-fornitur tal-aċċess irid jinforma lill-utenti malajr kemm jista’ jkun dwar kwalunkwe 
restrizzjoni li tista’ taffettwa b’mod sostanzjali l-għoti tad-drittijiet ta’ aċċess.] 

 

[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

25.6 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 
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Jekk il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, l-

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

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

Kapitolu 6. 

 

 

SOTTOTAQSIMA 3 DRITTIJIET U OBBLIGI RELATATI MAR-RIŻULTATI 

 

ARTIKOLU 26 — SJIEDA TAR-RIŻULTATI  

 

26.1 Sjieda mill-benefiċjarju li jiġġenera r-riżultat 

 

Il-benefiċjarju huwa s-sid tar-riżultati li jiġġenera.  

 

‘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 

 

Mhux applikabbli 

 

26.3 Drittijiet ta’ partijiet terzi (inkluż persunal)  

 

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

benefiċjarju jrid jiżgura li huwa konformi mal-obbligi tiegħu skont il-Ftehim. 

 

Jekk parti terza tiġġenera r-riżultati għall-benefiċjarju, il-benefiċjarju jrid jikseb id-drittijiet 

kollha meħtieġa (trasferiment, liċenzji jew oħrajn) mill-parti terza, sabiex ikun jista’ jirrispetta 

l-obbligi tiegħu daqslikieku dawk ir-riżultati kienu ġġenerati mill-benefiċjarju nnifsu u jiżgura 

l-possibbiltà tiegħu li jisfrutta r-riżultati kummerċjalment (‘libertà tal-operat’).  

 

Għal din il-fini, irid: 

 

- bi qbil mal-impjegati jew partijiet terzi involuti fl-azzjoni (bħal, pereżempju, 

sottokuntratturi): iżomm id-dritt li jisfrutta r-riżultati kummerċjalment (tal-inqas għall-

formoli tal-isfruttament stipulati fil-‘pjan ta’ kummerċjalizzazzjoni’; ara l-Anness 1), 

jekk hemm bżonn permezz ta’ qbil dwar liċenzja u 

 

- fil-każijiet l-oħrajn kollha: jieħu miżuri biex jikseb, mill-partijiet terzi, liċenzji għall-

isfruttament. 

 

Jekk il-kisba tad-drittijiet tkun impossibbli, il-benefiċjarju irid jevita li juża partijiet terzi 

għall-ġenerazzjoni tar-riżultati. 

 

26.4 Sjieda tal-Aġenzija, għall-protezzjoni tar-riżultati  
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26.4.1 L-Aġenzija tista’ — bil-kunsens tal-benefiċjarju — tassumi s-sjieda tar-riżultati biex 

tipproteġihom, jekk il-benefiċjarju għandu l-intenzjoni — sa erba’ snin wara l-perjodu 

stabbilit fl-Artikolu 3 — li jiddissemina r-riżultati tiegħu mingħajr ma jipproteġihom, ħlief fi 

kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin: 

 

(a) in-nuqqas ta’ protezzjoni 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 assoċjat23, li se jipproteġuhom. 

 

Qabel ma r-riżultati jiġu disseminati u sakemm ma japplikax kwalunkwe wieħed mill-każijiet 

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

formali lill-Aġenzija u fl-istess ħin jinformaha dwar kwalunkwe raġuni għaċ-ċaħda tal-

kunsens. Il-benefiċjarju jista’ jiċħad il-kunsens biss jekk jista’ juri li l-interessi leġittimi 

tiegħu jistgħu jsofru dannu sinifikanti. 

 

Jekk l-Aġenzija tiddeċiedi li tassumi s-sjieda, se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju fi 

żmien 45 jum minn meta tirċievi n-notifika. 

 

L-ebda disseminazzjoni relatata ma’ dawn ir-riżultati ma tista’ sseħħ qabel it-tmiem ta’ dan il-

perjodu jew, jekk l-Aġenzija tieħu deċiżjoni pożittiva, sakemm tkun ħadet il-passi meħtieġa 

għall-protezzjoni tar-riżultati.  

 

26.4.2 L-Aġenzija tista’ — bil-kunsens tal-benefiċjarju — tassumi s-sjieda tar-riżultati biex 

tipproteġihom, jekk il-benefiċjarju għandu l-intenzjoni — sa erba’ snin wara l-perjodu 

stabbilit fl-Artikolu 3 — li jieqaf jipproteġihom jew li ma jitlobx għal estensjoni tal-

protezzjoni, ħlief fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet li ġejjin:  

 

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

jew industrijali; 

 

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

 

Il-benefiċjarju li jkollu l-intenzjoni li jieqaf jipproteġi r-riżultati jew li ma jitlobx għal 

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

taħt il-Punti (a) jew (b) — jinnotifika b’mod formali lill-Aġenzija mill-inqas 60 jum qabel ma 

tintemm il-protezzjoni jew l-estensjoni tagħha ma tibqax possibbli u fl-istess ħin jinformaha 

dwar kwalunkwe raġuni għaċ-ċaħda tal-kunsens. Il-benefiċjarju jista’ jiċħad il-kunsens biss 

jekk jista’ juri li l-interessi leġittimi tiegħu jistgħu jsofru dannu sinifikanti. 

 

                                                 
23  Għad-definizzjoni, ara l-Artikolu 2.1(3) tar-Regolament tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni Nru 1290/2013: 

‘pajjiż assoċjat’ tfisser pajjiż terz li huwa parti għal ftehim internazzjonali mal-Unjoni, kif identifikat fl-
Artikolu 7 tar-Regolament tal-Programm Qafas H2020 Nru 1291/2013. L-Artikolu 7 jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet għall-assoċjazzjoni ta’ pajjiżi mhux tal-UE ma’ Orizzont 2020. 
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Jekk l-Aġenzija tiddeċiedi li tassumi s-sjieda, se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju fi 

żmien 45 jum minn meta tirċievi n-notifika. 

 

26.5 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

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

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 27 — PROTEZZJONI TAR-RIŻULTATI — VIŻIBBILTÀ TAL-

FINANZJAMENT TAL-UE 

 

27.1 Obbligu li jiġu protetti r-riżultati 

 

Il-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 dwar il-protezzjoni, il-benefiċjarju jrid jikkunsidra l-interessi leġittimi tiegħu. 

 

27.2 Sjieda tal-Aġenzija, għall-protezzjoni tar-riżultati 

 

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

jipproteġihom jew li ma jestendix il-protezzjoni, [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 l-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 taħt il-ftehim ta’ għotja Nru [numru]”. 

 

27.4 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

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

Kapitolu 6.  
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ARTIKOLU 28 — SFRUTTAMENT TAR-RIŻULTATI  

 

28.1 Obbligu ta’ sfruttament tar-riżultati 

 

Il-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-benefiċjarju jrid — sa erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 — 
jikkonforma 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-Aġenzija. ] 

 

Jekk ir-riżultati jiġu inkorporati fi standard, il-benefiċjarju jrid — sakemm l-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 irċevew finanzjament mill-programm tar-riċerka u l-
innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea Orizzont 2020 taħt il-ftehim ta’ għotja Nru [numru]”. 

 

28.3 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk il-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  
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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-isfruttament 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-benefiċjarju jrid jikkonforma mal-obbligi ta’ disseminazzjoni 

addizzjonali stabbilit fl-Anness 1.] 

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

ħidma: Barra minn hekk, il-benefiċjarju jrid — sa erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-

Artikolu 3 — jiddissemina 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-benefiċjarju jrid — 

sa erba’ snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 — jiddissemina r-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.   

 

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-Aġenzija 

qabel ma sseħħ id-disseminazzjoni. 

 

29.2 Aċċess miftuħ għal pubblikazzjonijiet xjentifiċi 

 

Il-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: 
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(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”;  

 

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

rigward tad-dejta tar-riċerka diġitali ġġenerata fl-azzjoni (‘dejta’), il-benefiċjarju jrid: 

 

(a) jiddepożita f’repożitorju tad-dejta tar-riċerka u jieħu miżuri biex jagħmilha 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) [OPZJONI A għal azzjonijiet tas-saħħa li jipparteċipaw fil-Pilota tad-Dejta 

tar-Riċerka Miftuħa, jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: dejta li hija 

rilevanti għall-indirizzar ta’ emerġenza tas-saħħa pubblika, jekk speċifikament 

mitluba mill-[Kummissjoni][Aġenzija] u sal-iskadenza speċifikata fit-
talba][OPZJONI B: mhux applikabbli]; 

 

(iii) 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-benefiċjarju u meħtieġa għall-validazzjoni tar-riżultati (u — 

fejn possibbli — jipprovdi l-għodod u l-istrumenti huwa 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. 
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Bħala eċċezzjoni, il-benefiċjarju ma għandux għalfejn jiżgura aċċess miftuħ għal partijiet 

speċifiċi tad-dejta tar-riċerka tiegħu skont il-Punt (a)(i) u (iii), jekk il-kisba tal-oġġettiv 

ewlieni tal-azzjoni (kif deskritt 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 addizzjonali għal azzjonijiet tas-saħħa li jipparteċipaw fil-Pilota tad-Dejta tar-

Riċerka Miftuħa, jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: Bħala eċċezzjoni, il-benefiċjarji ma 

jridux jiżguraw aċċess miftuħ ukoll għad-dejta tar-riċerka taħt il-Punt (a)(ii), jekk il-

[Kummissjoni][Aġenzija] taqbel li tissostitwixxi l-obbligu ta’ aċċess miftuħ bi drittijiet ta’ 

aċċess speċjali għall-partijiet terzi li jeħtieġu d-dejta biex jindirizzaw l-emerġenza tas-saħħa 

pubblika. Dawn id-drittijiet ta’ aċċess iridu jinkludu d-dritt li jaċċessaw, jestrapolaw, 
jisfruttaw u jirriproduċu d-dejta mingħajr ħlas.]] 

 
[OPZJONI 1b għal azzjonijiet tas-saħħa li MA jipparteċipawx fil-Pilota tad-Dejta tar-

Riċerka Miftuħa, jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: Il-[Kummissjoni][Aġenzija] tista’ 

tirrikjedi lill-benefiċjarji biex: 

 

(a) jiddepożitaw id-dejta tar-riċerka diġitali, li tiġi ġġenerata fl-azzjoni u li hija rilevanti 

għall-indirizzar ta’ emerġenza tas-saħħa pubblika, f’repożitorju tad-dejta tar-riċerka 

u jieħdu miżuri biex jagħmluha possibbli għall-partijiet terzi biex jaċċessaw, 

jestrapolaw, jisfruttaw, jirriproduċu u jiddisseminaw id-dejta mingħajr ħlas għal 

kwalunkwe utent  

 
jew  

 
(b) jagħtu drittijiet ta’ aċċess speċifiċi lil partijiet terzi li jeħtieġu d-dejta tar-riċerka 

diġitali biex jindirizzaw l-emerġenza tas-saħħa pubblika (inkluż id-dritt li jaċċessaw, 

jestrapolaw, jisfruttaw u jirriproduċu d-dejta mingħajr ħlas) 

 

sal-iskadenza speċifikata fit-talba tal-[Kummissjoni][Aġenzija]. 

 

Dan ma jbiddilx l-obbligu 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.] 
 

[OPZJONI 1c għal azzjonijiet tas-saħħa li jimmiraw l-emerġenzi tas-saħħa pubblika, jekk 

previsti fil-programm ta’ ħidma: Il-benefiċjarji jridu jiddepożitaw id-dejta tar-riċerka 

diġitali ġġenerata fl-azzjoni f’repożitorju tad-dejta tar-riċerka u jieħdu miżuri biex jagħmluha 

possibbli għall-partijiet terzi biex jaċċessaw, jestrapolaw, jisfruttaw, jirriproduċu u 

jiddisseminaw id-dejta mingħajr ħlas għal kwalunkwe utent, fi żmien 30 jum l-iktar tard wara 

li tkun ġiet iġġenerata.  

 

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. 

 



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

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA SME Ph2 — Mono: v5.0 – 18.10.2017 

59 

Bħala eċċezzjoni, il-benefiċjarji ma jridux jiżguraw aċċess miftuħ, jekk il-

[Kummissjoni][Aġenzija] taqbel li tissostitwixxi l-obbligu ta’ aċċess miftuħ bi drittijiet ta’ 

aċċess speċjali għall-partijiet terzi li jeħtieġu d-dejta tar-riċerka biex jindirizzaw l-emerġenza 

tas-saħħa pubblika. Dawn id-drittijiet ta’ aċċess iridu jinkludu d-dritt li jaċċessaw, 
jestrapolaw, jisfruttaw u jirriproduċu d-dejta mingħajr ħlas.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

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

emblema tal-UE  

 

Sakemm l-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 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 tiegħu taħt dan l-Artikolu, il-benefiċjarju jista’ juża l-emblema tal-UE 

mingħajr ma l-ewwel jikseb l-approvazzjoni mill-Aġenzija. 

 

Madankollu, dan ma jagħtihx id-dritt għall-użu esklussiv.  

 

Barra minn hekk, il-benefiċjarju ma jistax japproprja 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-

Aġenzija 

 

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

l-Aġenzija mhijiex responsabbli għal kwalunkwe użu li jista’ jsir tal-informazzjoni li fiha. 

 

29.6 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

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

Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 30 — TRASFERIMENT U GĦOTI TA’ LIĊENZJA TAR-RIŻULTATI 

 

30.1 Trasferiment tas-sjieda 
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Il-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.  

 

30.2 Għotja ta’ liċenzji 

 

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

sfruttament tagħhom), jekk: 

 

(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 tiegħu (ara l-
Artikolu 28.1 u l-Anness 1)] [OPZJONI 2: mhux applikabbli]. 

 

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-Aġenzija li toġġezzjona għal trasferimenti jew għotja ta’ liċenzji 

 
[OPZJONI 1 għall-għotjiet tal-UE: L-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-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 

kunsiderazzjonijiet tas-sigurtà. 

 

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

jinnotifika b’mod formali lill-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. 

 

L-Aġenzija tista’ titlob informazzjoni addizzjonali. 
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Jekk l-Aġenzija tiddeċiedi li toġġezzjona għal trasferiment jew liċenzja esklussiva, din trid 

tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju 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-Aġenzija, fil-perjodu stabbilit hawn fuq; 

 

- jekk l-Aġenzija toġġezzjona; 

 

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

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

30.4 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

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

Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 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 

 

Mhux applikabbli 

 

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

tagħhom stess 

 

Mhux applikabbli  

 

31.4 Drittijiet ta’ aċċess ta’ entitajiet affiljati 

 

Mhux applikabbli 

 

31.5 Drittijiet ta’ aċċess għall-istituzzjonijiet, il-korpi, l-uffiċċji jew l-aġenziji tal-Istati 

Membri tal-UE  
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[OPZJONI 1 prestabbilita għall-għotjiet tal-UE: Il-benefiċjarju jrid jagħti aċċess għar-

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

l-aġenziji tal-UE, għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni jew il-monitoraġġ tal-politiki jew il-

programmi tal-UE.  

 

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 

riċevuti 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-benefiċjarju jrid jagħti 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.] 

 

31.6 Drittijiet ta’ aċċess għal partijiet terzi  

 
[OPZJONI 1a 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 kundizzjonijiet ġusti u 

raġonevoli][OPZJONI B: fuq bażi ta’ mingħajr royalties] — aċċess għar-riżultati tiegħu 

meħtieġa għall-interoperabbiltà. 

 
[OPZJONI 1b jekk japplikaw kundizzjonijiet ġusti u raġonevoli: ‘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 li qed jintalab u/jew l-
ambitu, id-durata jew karatteristiċi oħrajn tal-isfruttament imbassar. ]] 

 
[OPZJONI 1c għal drittijiet ta’ aċċess addizzjonali għall-interoperabbiltà transfruntiera 

jekk previsti fil-programm ta’ ħidma: Il-benefiċjarju jrid jagħti lill-partijiet terzi — sa erba’ 

snin wara l-perjodu stabbilit fl-Artikolu 3 u abbażi ta’ mingħajr royalties — aċċess għar-
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riżultati tiegħu meħtieġa għall-interoperabbiltà, b’mod partikulari għall-implimentazzjoni 

tar-riżultati fl-Istati Membri tal-UE jew pajjiżi assoċjati li mhumiex jipparteċipaw fl-azzjoni.  

 

Il-benefiċjarju jrid jagħti aċċess għall-komponenti tas-softwer taħt liċenzja pubblika tal-UE 

(jew liċenzji kompatibbli) u jrid jikkonforma ma’ kwalunkwe rekwiżit addizzjonali stipulat fl -
Anness 1.] 

 
[OPZJONI 1d għal aċċess transnazzjonali għall-infrastrutturi tar-riċerka: Il-fornitur tal-

aċċess irid jagħti aċċess mingħajr royalties lill-utenti għar-riżultati meħtieġa għall-
implimentazzjoni tal-azzjoni.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

31.7 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

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

Kapitolu 6. 

 

 

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-benefiċjarju jridu jieħu l-miżuri kollha biex jimplimenta l-prinċipji stabbiliti fir-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Karta Ewropea għar-Riċerkaturi u l-Kodiċi ta’ 

Kondotta għar-Reklutaġġ tar-Riċerkaturi24, b’mod partikulari fir-rigward ta’: 

 

- kundizzjonijiet tax-xogħol; 

 

- proċessi trasparenti ta’ reklutaġġ ibbażati fuq il-mertu, u 

 

- żvilupp tal-karriera. 

 

Il-benefiċjarju jrid jiżgura 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, l-Aġenzija tista’ tapplika 

kwalunkwe waħda mill-miżuri deskritti fil-Kapitolu 6.  

                                                 
24  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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ARTIKOLU 33 — UGWALJANZA BEJN IS-SESSI 

 

33.1 Obbligu li wieħed jimmira lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi 

 

Il-benefiċjarju jrid jieħu l-miżuri kollha għall-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs bejn in-

nisa u l-irġiel fl-implimentazzjoni tal-azzjoni. Irid jimmira, 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, l-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-benefiċjarju jrid iwettaq l-azzjoni f’konformità ma’: 

 

(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-benefiċjarju jrid jiżgura li l-attivitajiet taħt l-azzjoni jiffokaw esklussivament fuq 

applikazzjonijiet ċivili. 

 

Il-benefiċjarju jrid jiżguraw li l-attivitajiet taħt l-azzjoni: 

 

(a) ma jimmirawx lejn il-klonazzjoni umana għal skopijiet riproduttivi; 

 

(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. 
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Barra minn hekk, il-benefiċjarju jrid jirrispetta l-prinċipju fundamentali tal-integrità tar-

riċerka — kif stipulat, pereżempju, fil-Kodiċi ta’ Kondotta Ewropea għall-Integrità tar-

Riċerka25. 
 

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-benefiċjarju jrid jiżgura li l-persuni li jkunu qed iwettqu l-kompiti tar-riċerka 

jsegwu l-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 tal-etika jridu jikkonformaw mar-‘rekwiżiti tal-

etika’ stipulati bħala riżultati tanġibbli fl-Anness 1.  

 

Qabel il-bidu ta’ attività li tqajjem kwistjoni tal-etika, il-benefiċjarju jrid ikun kiseb: 

 

(a) kwalunkwe opinjoni ta’ kumitat tal-etika meħtieġa taħt il-liġi nazzjonali u 

 

(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-benefiċjarju lill-

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).  

 

                                                 
25  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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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-benefiċjarju kiseb approvazzjoni espliċita (bil-miktub) mill-Aġenzija (ara l-Artikolu 

52). 

 

34.4 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

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

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43) u l-Ftehim jista’ jiġi terminat (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-benefiċjarju jrid jieħu l-miżuri kollha biex jipprevjeni kwalunkwe sitwazzjoni fejn l-

implimentazzjoni imparzjali u oġġettiva tal-azzjoni hija kompromessa għal raġunijiet li 

jinvolvu interess ekonomiku, affinità politika jew nazzjonali, rabtiet tal-familja jew 

emozzjonali jew kwalunkwe interess ieħor komuni (‘kunflitt ta’ interessi’). 

 

Irid jinnotifika b’mod formali lill-Aġenzija mingħajr dewmien dwar kwalunkwe sitwazzjoni li 

tikkostitwixxi jew għandha l-probabbiltà li twassal għal kunflitt ta’ interessi u immedjatament 

jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jirranġa din is-sitwazzjoni.  

 

L-Aġenzija tista’ tivverifika li l-miżuri meħuda huma xierqa u tista’ tirrikjedi li jittieħdu 

miżuri addizzjonali sal-iskadenza speċifikata. 

 

35.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità  

 

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

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43) u l-Ftehim jista’ jiġi terminat (ara l-Artikolu 50). 

 

Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti 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 
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kwalunkwe forma) li huwa identifikat bħala kunfidenzjali fiż-żmien li jiġi żvelat 

(‘informazzjoni kunfidenzjali’). 

 

Jekk il-benefiċjarju jitlob dan, l-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-benefiċjarju jista’ jiżvela 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.  

 

L-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.  

 

Taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni 

Nru 1290/201326, il-Kummissjoni trid wkoll 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; 

 

                                                 
26  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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(d) l-informazzjoni ssir disponibbli b’mod ġenerali u pubblikament, mingħajr il-ksur ta’ 

kwalunkwe obbligu ta’ kunfidenzjalità, jew 

 

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

 

36.2 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

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

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 37 — OBBLIGI RELATATI MAS-SIGURTÀ 

 

37.1 Riżultati b’rakkomandazzjoni tas-sigurtà  

 
[OPZJONI 1 jekk applikabbli għall-għotja: Il-benefiċjarju jrid jikkonforma mar-

‘rakkomandazzjoni(jiet) tas-sigurtà’ stabbilita/i fl-Anness 1. 

 

Għar-rakkomandazzjonijiet tas-sigurtà li jirrestrinġu l-iżvelar jew id-disseminazzjoni, il-

benefiċjarju jrid — qabel l-iżvelar jew id-disseminazzjoni lil parti terza (inkluż partijiet terzi 
konnessi, bħal entitajiet affiljati) — jitlob approvazzjoni bil-miktub mill-Aġenzija.] 

 

Fil-każ ta’ bidla fil-kuntest tas-sigurtà, il-benefiċjarju jrid jinforma lill-Aġenzija 
immedjatament u, jekk hemm bżonn, jitlob li ssir emenda fl-Anness 1 (ara l-Artikolu 55).]  

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

37.2 Informazzjoni klassifikata 

 
[OPZJONI 1 jekk applikabbli għall-għotja: Il-benefiċjarju jrid jikkonforma 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 2015/44427 — sakemm ma tibqax ikklassifikata.  
 

Il-kompiti tal-azzjoni li jinvolvu informazzjoni klassifikata ma jistgħux jiġu sottokuntrattati 

mingħajr approvazzjoni espliċita bil-miktub minn qabel mill-Aġenzija. 

 

Fil-każ ta’ bidla fil-kuntest tas-sigurtà, il-benefiċjarju jrid jinforma lill-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 

                                                 
27  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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[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-benefiċjarju jrid jissottometti lill-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 il-

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

titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħrajn deskritti fil-
Kapitolu 6.] 

 
[OPZJONI 2: Mhux applikabbli] 

 

ARTIKOLU 38 — PROMOZZJONI TAL-AZZJONI — VIŻIBBILTÀ TAL-

FINANZJAMENT TAL-UE 

 

38.1 Attivitajiet ta’ komunikazzjoni mill-benefiċjarju 

 

38.1.1  Obbligu ta’ promozzjoni tal-azzjoni u r-riżultati tagħha 

 

Il-benefiċjarju jrid jippromwovi l-azzjoni u r-riżultati tagħha, billi jipprovdi 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 jimpenja lilu nnifsu f’attività ta’ komunikazzjoni li hija mistennija li jkollha impatt 

kbir fuq il-midja, il-benefiċjarju jrid jinforma lill-Aġenzija (ara l-Artikolu 52).  

 

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

emblema tal-UE 

 

Sakemm l-Aġenzija ma titlobx jew taqbilx mod ieħor jew sakemm dan mhuwiex possibbli, 

kwalunkwe attività ta’ komunikazzjoni relatata mal-azzjoni (inkluż fil-forma elettronika, 

permezz tal-midja soċjali, eċċ.) u kwalunkwe infrastruttura, tagħmir u riżultati kbar finanzjati 

mill-għotja trid: 

 

(a) turi l-emblema tal-UE u  

 

(b) tinkludi t-test li ġej: 
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Għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni: “Dan il-proġett irċieva finanzjament mill-programm tar-
riċerka u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea Orizzont 2020 taħt il-ftehim ta’ għotja Nru 
[numru]”. 
 
Għal infrastruttura, tagħmir u riżultati kbar: “Din/dan [l-infrastruttura][it-tagħmir][daħħal tip ta’ 

riżultat] huma parti minn proġett li rċieva finanzjament mill-Programm tal-Unjoni Ewropea 
Orizzont 2020  
tal-Unjoni Ewropea 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 tiegħu taħt dan l-Artikolu, il-benefiċjarju jista’ juża l-emblema tal-UE 

mingħajr ma l-ewwel jikseb l-approvazzjoni mill-Aġenzija. 

 

Madankollu, dan ma jagħtihx id-dritt għall-użu esklussiv.  

 

Barra minn hekk, il-benefiċjarju ma jistax japproprja 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 

 

Kwalunkwe attività ta’ komunikazzjoni relatata mal-azzjoni trid tindika li din tirrifletti biss il-

fehma tal-awtur u li l-Aġenzija u l-Kummissjoni mhumiex responsabbli għal kwalunkwe użu 

li jista’ jsir mill-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-benefiċjarju  

 

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 bħal  

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 jista’ jitlob lill-

Aġenzija jew il-Kummissjoni ma tagħmilx użu minnhom (ara l-Artikolu 52).  

 

Id-dritt għall-użu tal-materjali, dokumenti u informazzjoni tal-benefiċjarju jinkludi: 

 

(a) l-użu għall-fini proprja (b’mod partikolari li dawn jitpoġġew għall-użu ta’ persuni li 

jaħdmu għall-Aġenzija, il-Kummissjoni jew kwalunkwe istituzzjoni, korp, uffiċju 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); 
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(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 u 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 1049/200128, mingħajr id-dritt għar-riproduzzjoni jew sfruttament; 

 

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

 

(g) l-arkivjar, f’konformità mar-regoli applikabbli tal-ġestjoni tad-dokumenti, u 

 

(h) id-dritt ta’ awtorizzazzjoni lil partijiet terzi biex jaġixxu f’isimhom jew ta’ 

sottoliċenzjar tal-modi ta’ sfruttament 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 għall-
Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) u [l-Unjoni Ewropea 
(UE)][Euratom] taħt kundizzjonijiet.” 

 

38.3 Konsegwenzi ta’ nuqqas ta’ konformità 

 

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

għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 43).  

 

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

Kapitolu 6.  

 

                                                 
28  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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ARTIKOLU 39 — IPPROĊESSAR TA’ DEJTA PERSONALI  

 

39.1 Proċessar ta’ dejta personali mill-Aġenzija u l-Kummissjoni  

 

Kwalunkwe dejta personali taħt il-Ftehim se tiġi proċessata mill-Aġenzija jew il-Kummissjoni 

skont ir-Regolament Nru 45/200129 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 

mistoqsija dwar l-ipproċessar tad-dejta personali tagħhom lill-kontrollur tad-dejta, permezz 

tal-punt ta’ kuntatt indikat fid-‘dikjarazzjoni(jiet) ta’ privatezza li jiġu ppubblikati fuq is-siti 

web tal-Aġenzija u l-Kummissjoni. 

 

Għandhom ukoll id-dritt li jagħmlu rikors fi kwalunkwe ħin lill-Kontrollur Ewropew għall-

Protezzjoni tad-Dejta (KEPD).  

 

39.2 Proċessar ta’ dejta personali mill-benefiċjarju  

 

Il-benefiċjarju jrid jipproċessa d-dejta personali taħt il-Ftehim f’konformità mal-liġi 

applikabbli tal-UE u nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta (inkluż awtorizzazzjonijiet jew 

rekwiżiti ta’ notifika). 

 

Il-benefiċjarju jista’ jagħti l-aċċess personali tiegħu biss għad-dejta li hija meħtieġa 

strettament għall-implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Ftehim.  

 

Il-benefiċjarju jrid jinforma lill-persunal li d-dejta personali tagħhom se tinġabar u tiġi 

proċessata mill-Aġenzija jew il-Kummissjoni. Għal dan il-fini, irid jipprovdihom 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 il-benefiċjarju jikser kwalunkwe wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 39.2, l-

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

 

ARTIKOLU 40 — ASSENJAZZJONIJIET TAT-TALBIET GĦAL PAGAMENT 

MINGĦAND L-AĠENZIJA  

 

                                                 
29  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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Il-benefiċjarju ma jistax jassenja kwalunkwe mit-talbiet tiegħu għal pagament għand l-

Aġenzija lil kwalunkwe parti terza, minbarra jekk dan ikun approvat mill-Aġenzija abbażi ta’ 

talba motivata bil-miktub.  

 

Jekk l-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-benefiċjarju mill-obbligi tiegħu lejn l-

Aġenzija. 

 

 

KAPITOLU 5 RWOLI U RESPONSABBILTAJIET TAL-BENEFIĊJARJU — 

RELAZZJONI MA’ BENEFIĊJARJI KUMPLIMENTARI — RELAZZJONI MAS-

SĦAB F’AZZJONI KONĠUNTA 

 

ARTIKOLU 41 RWOLI U RESPONSABBILTAJIET TAL-BENEFIĊJARJU — 

RELAZZJONI MA’ BENEFIĊJARJI KUMPLIMENTARI — 

RELAZZJONI MAS-SĦAB F’AZZJONI KONĠUNTA 

 

41.1 Rwol u responsabbiltà lejn l-Aġenzija    

 

Il-benefiċjarju għandu responsabbiltà sħiħa għall-implimentazzjoni tal-azzjoni u l-konformità 

mal-Ftehim.  

 

Il-benefiċjarju nnifsu huwa responsabbli għal: 

 

(a) monitoraġġ tal-azzjoni li tiġi implimentata b’mod korrett (ara l-Artikolu 7); 

 

(b) li jinforma lill-Aġenzija minnufih dwar kwalunkwe avveniment jew ċirkostanza li 

għandha l-probabbiltà taffettwa b’mod sinifikanti jew iddewwem l-implimentazzjoni 

tal-azzjoni (ara l-Artikolu 17); 

 

(c) li jissottometti r-riżultati tanġibbli u r-rapporti lill-Aġenzija (ara l-Artikoli 19 u 20);  

 

(d)  jissottometti lill-Aġenzija fil-ħin kwalunkwe dokument jew informazzjoni meħtieġa 

minnha  

 

u ma jistax jiddelega jew jissottokuntratta dawn il-kompiti lil kwalunkwe parti terza (inkluż 

partijiet terzi konnessi). 

 

41.2 Diviżjoni interna tar-rwoli u r-responsabbiltajiet 

 

Mhux applikabbli 

 

41.3 Arranġamenti interni bejn il-benefiċjarji — Ftehim ta’ Konsorzju 

 

Mhux applikabbli 

 

41.4 Relazzjoni mal-benefiċjarji kumplimentari — Ftehim ta’ kollaborazzjoni  
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Mhux applikabbli 

 

41.5 Relazzjoni mas-sħab f’azzjoni konġunta — Ftehim ta’ koordinazzjoni 

 

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  

 

L-Aġenzija se — fil-mument ta’ pagament interim, mal-pagament tal-bilanċ jew wara — 

tiċħad kwalunkwe spiża ineliġibbli (ara l-Artikolu 6), b’mod partikolari wara kontrolli, 

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

 

Iċ-ċaħda tista’ tkun 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 

 

L-ispejjeż ineliġibbli se jiġu miċħuda kollha kemm huma. 

 

Jekk iċ-ċaħda tal-ispejjeż ma twassalx għal irkupru (ara l-Artikolu 44) l-Aġenzija se 

tinnotifika b’mod formali l-benefiċjarju dwar iċ-ċaħda tal-ispejjeż, l-ammonti u r-raġunijiet 

għal dan (jekk applikabbli, flimkien man-notifika tal-ammonti dovuti; ara l-Artikolu 21.5). Il-

benefiċjarju jista’ — fi żmien 30 jum minn meta jirċievi notifika — jinnotifika b’mod formali 

lill-Aġenzija dwar in-nuqqas ta’ qbil tiegħu u r-raġunijiet għal dan.  

 

Jekk iċ-ċaħda tal-ispejjeż twassal għal irkupru, l-Aġenzija se ssegwi proċedura kontradittorja 

permezz ta’ ‘ittra ta’ preinformazzjoni’ stipulata fl-Artikolu 44.  

 

42.3 Effetti 

 

Jekk l-Aġenzija tiċħad l-ispejjeż mal-pagament interim jew il-pagament tal-bilanċ, se 

tnaqqashom mill-ispejjeż totali eliġibbli dikjarati, għall-azzjoni, fid-dikjarazzjoni finanzjarja 

perjodika jew finali sommarja (ara l-Artikoli 20.3 u 20.4). Wara se tikkalkula l-pagament 

interim jew il-pagament tal-bilanċ kif stabbilit fl-Artikolu 21.3 jew 21.4.    

 

Jekk l-Aġenzija — wara pagament interim iżda qabel il-pagament tal-bilanċ — tiċħad l-

ispejjeż dikjarati fid-dikjarazzjoni finanzjarja perjodika sommarja, se tnaqqashom mill-

ispejjeż totali eliġibbli dikjarati, għall-azzjoni, fid-dikjarazzjoni finanzjarja perjodika 
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sommarja li jmiss jew fid-dikjarazzjoni finanzjarja sommarja finali. Wara se tikkalkula l-

pagament interim jew il-pagament tal-bilanċ kif stabbilit fl-Artikolu 21.3 jew 21.4.    

 

Jekk l-Aġenzija tiċħad l-ispejjeż wara l-pagament tal-bilanċ, din se tnaqqas l-ammont 

miċħud mill-ispejjeż totali eliġibbli dikjarati, fid-dikjarazzjoni finanzjarja sommarja finali. 

Din imbagħad se tikkalkula l-ammont rivedut tal-għotja finali kif stabbilit fl-Artikolu 5.4.  

 

ARTIKOLU 43 — TNAQQIS TAL-GĦOTJA 

 

43.1 Kundizzjonijiet 

 

L-Aġenzija tista’ — mal-pagament tal-bilanċ jew wara — tnaqqas l-ammont massimu tal-

għotja (ara l-Artikolu 5.1), jekk: 

 

(a) il-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) jew 

 

(b) il-benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjoni 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). 

 

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, l-Aġenzija se tinnotifika b’mod formali ‘ittra ta’ 

preinformazzjoni’ lill-benefiċjarju:  

 

- 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 l-Aġenzija ma tirċievi l-ebda osservazzjoni jew tiddeċiedi li tkompli bit-tnaqqis 

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 l-Aġenzija tnaqqas l-għotja fiż-żmien tal-pagament tal-bilanċ, din 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 l-Aġenzija tnaqqas l-għotja wara l-pagament tal-bilanċ, din se tikkalkola l-ammont 

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

aktar baxx mill-ammont finali tal-għotja, l-Aġenzija se tirkupra d-differenza (ara l-Artikolu 

44).  

 

ARTIKOLU 44 — IRKUPRU TAL-AMMONTI EĊĊESSIVI  

 

44.1 Ammont li għandu jiġi rkuprat — Kalkolu — Proċedura 

 

L-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), l-Aġenzija se 

tinnotifika b’mod formali ‘ittra ta’ preinformazzjoni’ lill-benefiċjarju:  

 

- 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 

 

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

 

Jekk l-ebda osservazzjoni ma tiġi sottomessa jew l-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-benefiċjarju 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.  

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data speċifikata fin-nota ta’ debitu, l-Aġenzija jew il-

Kummissjoni se tirkupra l-ammont:  
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(a) billi tpaċih — mingħajr il-kunsens tal-benefiċjarju— ma’ kwalunkwe ammont dovut 

lill-benefiċjarju konċernat 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-benefiċjarju bin-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-Aġenzija: jekk parti terza konnessa aċċettat obbligazzjoni in solidum (ara 

l-Artikolu 14), billi żżomm il-parti terza responsabbli sal-kontribuzzjoni 

massima tal-UE indikata, għall-parti terza konnessa, 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, mill-

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-benefiċjarju, 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 aktar baxx mill-ammont 

finali tal-għotja, il-benefiċjarju jrid jħallas lura d-differenza lill-Aġenzija.  

 

L-Aġenzija se tinnotifika b’mod formali ittra ta’ preinformazzjoni lill-benefiċjarju: 

 

- 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.  

 

Jekk l-ebda osservazzjoni ma tiġi sottomessa jew l-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 nota ta’ debitu lill-benefiċjarju. Din in-nota se tispeċifika wkoll 

it-termini u d-data għall-pagament.  
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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-benefiċjarju— ma’ kwalunkwe ammont dovut 

lill-benefiċjarju konċernat 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-benefiċjarju bin-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-Aġenzija: jekk parti terza konnessa aċċettat obbligazzjoni in solidum (ara 

l-Artikolu 14), billi żżomm il-parti terza responsabbli sal-kontribuzzjoni 

massima tal-UE indikata, għall-parti terza konnessa, 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-benefiċjarju, 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 

esperti u/jew penali finanzjarji). 

 

 

TAQSIMA 2 OBBLIGAZZJONI GĦAD-DANNI 

 

ARTIKOLU 46 — OBBLIGAZZJONI GĦAD-DANNI  

 

46.1 Obbligazzjoni tal-Aġenzija 
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L-Aġenzija ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe dannu kkawżat mill-benefiċjarju 

jew (lil partijiet terzi) bħala konsegwenza tal-implimentazzjoni tal-Ftehim, inkluż għal 

negliġenza gravi. 

 

L-Aġenzija ma tistax tinżamm responsabbli għal kwalunkwe dannu kkawżat mill-benefiċjarju 

jew partijiet terzi involuti fl-azzjoni, bħala konsegwenza tal-implimentazzjoni tal-Ftehim.  

 

46.2 Obbligazzjoni tal-benefiċjarju 

 

Minbarra fil-każ ta’ force majeure (ara l-Artikolu 51), il-benefiċjarju jrid jikkumpensa lill-

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 TAL-ISKADENZA TAL-PAGAMENT  

 

47.1 Kundizzjonijiet 

 

L-Aġenzija tista’ — fi kwalunkwe mument — tissospendi l-iskadenza għall-pagament (ara l-

Artikolu 21.2 sa 21.4) jekk talba għal pagament (ara l-Artikolu 20) ma tkunx tista’ tiġi 

approvata għaliex:  

 

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

 

(b) ir-rapporti tekniċi jew ir-rapporti finanzjarji ma jkunux ġew sottomessi jew mhumiex 

kompluti jew hija meħtieġa informazzjoni addizzjonali, jew  

 

(c) hemm dubju dwar l-eliġibbiltà tal-ispejjeż iddikjarati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji u 

huma meħtieġa kontrolli, reviżjonijiet, awditi jew investigazzjonijiet addizzjonali.  

 

47.2 Proċedura 

 

L-Aġenzija se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju dwar is-sospensjoni u r-raġunijiet 

għal dan.  

 

Is-sospensjoni se tieħu effett fil-jum li n-notifika tintbagħat mill-Aġenzija (ara l-Artikolu 52).  

 

Jekk il-kundizzjonijiet għas-sospensjoni tal-iskadenza tal-pagament ma jibqgħux jiġu 

ssodisfati, is-sospensjoni se titneħħa — u l-perjodu li jkun fadal jerġa jkompli. 

 

Jekk is-sospensjoni taqbeż xahrejn, il-benefiċjarju jista’ jitlob lill-Aġenzija jekk is-

sospensjoni hijiex se titkompla.  

 

Jekk l-iskadenza tal-pagament tkun ġiet sospiża minħabba nuqqas ta’ konformità tar-rapporti 

tekniċi jew finanzjarji (ara l-Artikolu 20) u r-rapport jew id-dikjarazzjoni riveduti ma jkunux 
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ġew sottomessi jew sottomessi iżda jkunu ġew miċħudin, l-Aġenzija tista’ wkoll tittermina l-

Ftehim (ara l-Artikolu 50.3.1(l)). 

 

ARTIKOLU 48 — SOSPENSJONI TA’ PAGAMENTI  

 

48.1 Kundizzjonijiet  

 

L-Aġenzija tista’ — fi kwalunkwe mument — tissospendi l-pagamenti, kollha jew parti 

minnhom, jekk: 

 

(a) il-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) il-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 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 tissospendi l-pagamenti, l-Aġenzija se tinnotifika lill-benefiċjarju b’mod formali:  

 

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

dan u  

 

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

 

Jekk l-Aġenzija ma tirċievi l-ebda osservazzjoni jew tiddeċiedi li tkompli bil-proċedura 

irrispettivament mill-osservazzjonijiet li tkun irċeviet, se tinnotifika b’mod formali konferma 

tas-sospensjoni. Inkella, se tinnotifika b’mod formali li l-proċedura ta’ sospensjoni mhijiex se 

tkompli.  

 

Is-sospensjoni se tieħu effett dakinhar li tintbagħat in-notifika ta’ konferma mill-Aġenzija.  

 

Jekk il-kundizzjonijiet għat-tkomplija tal-pagamenti jiġu ssodisfati, is-sospensjoni se 

titneħħa. L-Aġenzija se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju. 
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Matul is-sospensjoni, il-perjodu/i ta’ rapportar għall-perjodi ta’ rapportar kollha ħlief l-aħħar 

wieħed (ara l-Artikolu 20.3) ma jridx ikun fihom xi dikjarazzjonijiet finanzjarji [mill-

benefiċjarju konċernat u l-partijiet terzi konnessi tiegħu] . Il-benefiċjarju jrid jinkludihom fir-

rapport perjodiku li jmiss wara li titneħħa s-sospensjoni jew — jekk is-sospensjoni ma 

titneħħix qabel it-tmiem tal-azzjoni — fl-aħħar rapport perjodiku. 

 

Il-benefiċjarju jista’ jissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni (ara l-Artikolu 49.1) jew 

jittermina l-Ftehim (ara l-Artikolu 50.1 u 50.2). 

 

ARTIKOLU 49 — SOSPENSJONI TAL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-AZZJONI  

 

49.1 Sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni, mill-benefiċjarju 

 

49.1.1  Kundizzjonijiet  

 

Il-benefiċjarju jista’ jissospendi 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-benefiċjarju jrid jinnotifika b’mod formali u minnufih lill-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 l-Aġenzija. 

 

Malli ċ-ċirkostanzi jippermettu li titkompla l-implimentazzjoni, il-benefiċjarju jrid jinnotifika 

b’mod formali u minnufih lill-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 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.  

 

L-ispejjeż imġarrba matul is-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni mhumiex eliġibbli 

(ara l-Artikolu 6).  

 

49.2 Sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni, mill-Aġenzija 

 

49.2.1  Kundizzjonijiet 

 

L-Aġenzija tista’ tissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew kwalunkwe parti minnha, 

jekk: 
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(a) il-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) il-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 tissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni, l-Aġenzija se tinnotifika lill-benefiċjarju 

b’mod formali: 

 

- 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 l-Aġenzija ma tirċievi l-ebda osservazzjoni jew tiddeċiedi li tkompli bil-proċedura 

irrispettivament mill-osservazzjonijiet li tkun irċeviet, se tinnotifika b’mod formali konferma 

tas-sospensjoni. Inkella, se tinnotifika b’mod formali li l-proċedura mhijiex se tkompli.  

 

Is-sospensjoni se tieħu effett ħamest ijiem wara li tkun waslet in-notifika ta’ konferma għand 

il-benefiċjarju (jew f’data aktar tard speċifikata fin-notifika). 

 

Din se titneħħa jekk il-kundizzjonijiet biex titkompla l-implimentazzjoni tal-azzjoni jiġu 

ssodisfati.  

 

Il-benefiċjarju 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). 

 

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.  

 

L-ispejjeż imġarrba matul is-sospensjoni mhumiex eliġibbli (ara l-Artikolu 6).   

 

Il-benefiċjarju ma jistax ifittex għal danni minħabba sospensjoni mill-Aġenzija (ara l-Artikolu 

46). 
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Is-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni ma taffettwax id-dritt tal-Aġenzija li tittermina 

l-Ftehim (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  

 

50.1 Terminazzjoni tal-Ftehim, mill-benefiċjarju  

 

50.1.1  Kundizzjonijiet u proċedura 

 

Il-benefiċjarju jista’ jittermina l-Ftehim. 

 

Il-benefiċjarju jrid jinnotifika b’mod formali t-terminazzjoni lill-Aġenzija (ara l-Artikolu 52), 

fejn jiddikjara: 

 

- ir-raġunijiet għal dan u  

 

- id-data li fiha se tieħu effett it-terminazzjoni. Din id-data trid tkun wara n-notifika. 

 

Jekk ma jingħatawx raġunijiet jew jekk l-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-benefiċjarju jrid — fi żmien 60 jum minn meta tieħu effett it-terminazzjoni — jissottometti: 

 

(i)  rapport perjodiku (għall-perjodu ta’ rapportar miftuħ sat-terminazzjoni; ara l-

Artikolu 20.3) u 

 

(ii)  ir-rapport finali (ara l-Artikolu 20.4). 

 

Jekk l-Aġenzija ma tirċevix ir-rapport sal-iskadenza (ara hawn fuq), se jitqiesu biss spejjeż li 

huma inklużi f’rapport perjodiku approvat. 

 

L-Aġenzija se tikkalkula l-ammont finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.3) u l-bilanċ (ara l-

Artikolu 21.4) abbażi tar-rapporti sottomessi. Huma biss l-ispejjeż imġarrba sat-terminazzjoni 

li huma eliġibbli (ara l-Artikolu 6). Spejjeż relatati ma’ kuntratti li jridu jsiru biss wara t-

terminazzjoni mhumiex eliġibbli. 

 

Terminazzjoni skorretta tista’ twassal għal tnaqqis tal-għotja (ara l-Artikolu 43). 

 

Wara terminazzjoni, l-obbligi tal-benefiċjarju (b’mod partikolari l-Artikoli 20, 22, 23, it-

Taqsima 3 tal-Kapitolu 4, 36, 37, 38, 40, 42, 43 u 44) jibqgħu japplikaw.  

 

50.2 Terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew iktar, mill-

benefiċjarji  
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Mhux applikabbli 

 

50.3 Terminazzjoni tal-Ftehim, mill-Aġenzija  

 

50.3.1  Kundizzjonijiet 

 

L-Aġenzija tista’ tittermina l-Ftehim jekk: 

 

(a) mhux applikabbli; 

 

(b) bidla fis-sitwazzjoni legali, finanzjarja, teknika, organizzattiva jew ta’ sjieda tal-

benefiċjarju [(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) mhux applikabbli;  

 

(d) l-implimentazzjoni tal-azzjoni hija pprevenuta minn force majeure (ara l-Artikolu 51) 

jew sospiża mill-benefiċjarju (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) il-benefiċjarju jiġi dikjarat fallut, qed 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) il-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) il-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) mhux applikabbli; 

 

(j) mhux applikabbli; 

 

(k) il-benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) ikun ikkommetta frodi, korruzzjoni, jew huwa involut 

f’organizzazzjoni kriminali, ħasil tal-flus jew kwalunkwe attività illegali oħra; 
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(l) il-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)  il-benefiċjarju (jew persuna naturali li għandha s-setgħa tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjoni 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-Aġenzija, il-benefiċjarju ma jitlobx 

emenda għall-Ftehim biex itemm il-parteċipazzjoni ta’ waħda mill-partijiet terzi 

konnessi tiegħu li tinsab f’waħda mis-sitwazzjonijiet taħt il-punti (e), (f), (g), (k), (l) 
jew (m) u biex jalloka l-kompiti tagħha mill-ġdid][OPTION 2: mhux applikabbli]. 

 

50.3.2  Proċedura 

 

Qabel tittermina l-Ftehim, l-Aġenzija se tinnotifika lill-benefiċjarju b’mod formali:  

 

- 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-Aġenzija dwar il-miżuri biex 

jiżgura l-konformità mal-obbligi taħt il-Ftehim.   

 

Jekk l-Aġenzija ma tirċievi l-ebda osservazzjoni jew tiddeċiedi li tkompli bil-proċedura 

irrispettivament mill-osservazzjonijiet li tkun irċeviet, se tinnotifika b’mod formali lill-

benefiċjarju konferma tat-terminazzjoni u d-data li din se 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), (e), (g), (h), (l.ii) u (n) hawn fuq: fil-jum 

speċifikat fin-notifika tal-konferma (ara hawn fuq); 

 

- għal terminazzjonijiet skont il-Punti (d), (f), (k), (l.i) u (m) hawn fuq: fil-jum ta’ wara 

l-wasla tan-notifika tal-konferma għand il-benefiċjarju. 

 

50.3.3 Effetti  

 

Il-benefiċjarju jrid — fi żmien 60 jum minn meta tieħu effett it-terminazzjoni — jissottometti: 

 

(i)  rapport perjodiku (għall-aħħar perjodu ta’ rapportar miftuħ sat-terminazzjoni; 

ara l-Artikolu 20.3) u 
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(ii)  rapport finali (ara l-Artikolu 20.4). 

 

Jekk il-Ftehim jiġi terminat għal ksur tal-obbligi ta’ sottomissjoni tar-rapporti (ara l-Artikoli 

20.8 u 50.3.1(l)), il-benefiċjarju ma jkunx jista’ jissottometti rapporti wara t-terminazzjoni. 

 

Jekk l-Aġenzija ma tirċevix ir-rapport sal-iskadenza (ara hawn fuq), se jitqiesu biss spejjeż li 

huma inklużi f’rapport perjodiku approvat. 

 

L-Aġenzija se tikkalkula l-ammont finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.3) u l-bilanċ (ara l-

Artikolu 21.4) abbażi tar-rapporti sottomessi. Huma eliġibbli biss l-ispejjeż imġarrba sa meta 

tieħu effett it-terminazzjoni (ara l-Artikolu 6). Spejjeż relatati ma’ kuntratti li jridu jsiru biss 

wara t-terminazzjoni mhumiex eliġibbli. 

 

Dan ma jaffettwax id-dritt tal-Aġenzija li tnaqqas l-għotja (ara l-Artikolu 43) jew li timponi 

sanzjonijiet amministrattivi (ara l-Artikolu 45).  

 

Il-benefiċjarju ma jistax ifittex għal danni minħabba terminazzjoni mill-Aġenzija (ara l-

Artikolu 46). 

 

Wara terminazzjoni, l-obbligi tal-benefiċjarju (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. 
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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: 

 

- issir bil-miktub u  

 

- ikollha n-numru tal-Ftehim. 

 

Il-komunikazzjoni kollha trid issir permezz tas-sistema ta’ skambju elettroniku tal-Portal tal-

Parteċipanti u bl-użu tal-formoli u l-mudelli pprovduti fih.  

 

 Jekk — wara l-pagament tal-bilanċ — l-Aġenzija tiskopri li notifika formali ma ġietx 

aċċessata, se ssir it-tieni notifika formali permezz tal-posta reġistrata bi prova tat-twassil 

(‘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, il-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 l-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, 
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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] 

 

L-Aġenzija se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju bil-quddiem dwar kwalunkwe bidla 

f’dan il-URL. 

 

In-notifiki formali fuq il-karta (wara l-pagament tal-bilanċ biss) indirizzati lill-Aġenzija 

jridu jintbagħtu fl-indirizz tal-posta uffiċjali indikat fuq is-sit web tal-Aġenzija. 

 

In-notifiki formali fuq il-karta (wara l-pagament tal-bilanċ biss) indirizzati lill-benefiċjarju 

jridu jintbagħtu fl-indirizz legali tiegħu 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  

 

Mhux applikabbli 

 

ARTIKOLU 54 — KALKOLU TAL-PERJODI, ID-DATI U L-ISKADENZI  

 

Skont ir-Regolament Nru 1182/7130, il-perjodi espressi f’jiem, xhur jew snin jiġu kkalkulati 

mill-mument li jseħħ l-avveniment skattatur.  

                                                 
30  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). 



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

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA SME Ph2 — Mono: v5.0 – 18.10.2017 

89 

 

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. 

 

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). 

 

It-talba għal emenda trid tinkludi: 

 

- ir-raġunijiet għaliex; 

 

- id-dokumenti ta’ appoġġ xierqa, u 

 

L-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-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 miftiehma mill-partijiet jew, fin-nuqqas ta’ tali ftehim, fid-data li 

fiha tidħol fis-seħħ l-emenda.  

 

ARTIKOLU 56 — ADEŻJONI GĦAL FTEHIM 

 

Mhux applikabbli 

 

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. 
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57.2 Soluzzjoni ta’ tilwim 

 
[OPZJONI 1 prestabbilita: 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).] 

 
[OPZJONI 2 jekk il-benefiċjarju huwa benefiċjarju mhux tal-UE (ħlief jekk il-benefiċjarju 

huwa stabbiliti f’pajjiż assoċjat31 bi ftehim ta’ assoċjazzjoni ma’ Orizzont 2020 li jistipula 

ġurisdizzjoni unika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea): Jekk tilwim dwar l-

interpretazzjoni, l-applikazzjoni jew il-validità tal-Ftehim ma jistax jissolva b’mod amikevoli, 
il-qrati kompetenti Belġjani għandhom il-ġurisdizzjoni unika.] 

 
[OPZJONI 3 jekk il-benefiċjarju huwa benefiċjarju li mhux qed jirċievi finanzjament tal-

UE għaliex mhux eliġibbli għall-finanzjament tal-UE (ara l-Artikolu 9), li skont il-liġi 

nazzjonali tiegħu ma jistax ikun suġġett għall-ġurisdizzjoni tal-qrati Belġjani: Tilwim li 

jikkonċerna l-interpretazzjoni, l-applikazzjoni jew il-validità tal-Ftehim irid — jekk ma jistax 

jissolva b’mod amikevoli — jiġi riferut għall-arbitraġġ. Kull parti trid tinnotifika b’mod 

formali lill-parti l-oħra dwar l-intenzjoni tagħha li ddur 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-benefiċjarju jrid jieħu azzjoni 

quddiem il-Qorti Ġenerali — jew, f’każ ta’ appell, quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni 

Ewropea — skont l-Artikolu 263 tat-TFUE. Azzjonijiet kontra deċiżjonijiet ta’ tpaċija jew 

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-Aġenzija jew mill-benefiċjarju, skont 

liema data tkun l-aktar tard.  

 

 

 

FIREM 

 

Għall-benefiċjarju Għall-Aġenzija 

 

                                                 
31  Għad-definizzjoni, ara l-Artikolu 2.1(3) tar-Regolament tar-Regoli għall-Parteċipazzjoni Nru 1290/2013: 

‘pajjiż assoċjat’ tfisser pajjiż terz li huwa parti għal ftehim internazzjonali mal-Unjoni, kif identifikat fl-
Artikolu 7 tar-Regolament tal-Programm Qafas H2020 Nru 1291/2013. L-Artikolu 7 jistabbilixxi l-
kundizzjonijiet għall-assoċjazzjoni ta’ pajjiżi mhux tal-UE ma’ Orizzont 2020. 
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[funzjoni/isem/kunjom] [isem/kunjom] 

[firma elettronika] [firma elettronika] 

 

Magħmul bil-[Malti] fi [kronogramma elettronika] Magħmul bil-[Malti] fi [kronogramma 

elettronika] 
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Ara l-Anness 2a ‘Informazzjoni addizzjonali dwar il-baġit stmat’ għad-dettalji (spejjeż fis-siegħa (rata fis-siegħa)). 

m n Iva/Le

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

2 
L-ispejjeż indiretti diġà koperti minn għotja operattiva (riċevuta taħt kwalunkwe programm ta’ finanzjament tal-UE jew ta’ Euratom; ara l-Artikolu 6.5.(b)) huma ineliġibbli taħt il-Ftehim ta’ Għotja. Għalhekk, benefiċjarju/parti terza konnessa li jirċievu għotja operattiva matul id-durata tal-azzjoni ma jistgħux jiddikjaraw spejjeż indiretti għas-sena/snin 

jew perjodu/i ta’ rapportar koperti mill-għotja operattiva, sakemm ma jkunux jistgħu juru li l-għotja operattiva ma tkoprix kwalunkwe spejjeż tal-azzjoni (ara l-Artikolu 6.2.E). 

Ebda 

unitajiet
Total[i1] Total[i2]

j = 

a+b+c+d+[e] +f+g+h+

[i1] +[i2]

k l

3
 Dan huwa l-ammont teoretiku  tal-kontribuzzjoni tal-UE li s-sistema tikkalkula awtomatikament (permezz ta’ multiplikazzjoni tal-ispejjeż kollha bbaġitjati bir-rata ta’ rimborż). Dan l-ammont teoretiku  huwa limitat sal-‘ammont massimu tal-għotja’ (li l-Kummissjoni/Aġenzija tiddeċiedi li tagħti għall-azzjoni) (ara l-Artikolu 5.1).

4 
L-‘ammont massimu tal-għotja’ huwa l-ammont massimu tal-għotja deċiż mill-Kummissjoni/Aġenzija. Normalment jikkorrispondi għall-għotja mitluba, iżda jista’ jkun inqas.  

5 
Skont it-tip tagħha, din il-kategorija speċifika tal-ispejjeż se jew mhux se tkopri l-ispejjeż indiretti. Spejjeż ta’ unità speċifiċi li jinkludu spejjeż indiretti huma: spejjeż għal miżuri tal-effiċjenza enerġetika fil-bini, spejjeż ta’ aċċess għall-forniment ta’ aċċess transnazzjonali għall-infrastruttura tar-riċerka u spejjeż għal studji kliniċi.

6 
Ara l-Artikolu 5 għall-forom ta’ spejjeż

7
 Unità: sigħat maħduma fuq l-azzjoni; spejjeż għal kull unità (rata fis-siegħa): ikkalkulati skont il-prattika tas-soltu tal-kontabbiltà tal-benefiċjarju

15 
Għal partijiet terzi konnessi biss li jirċievu finanzjament

9 
Unità u spejjeż għal kull unità: ikkalkulati skont il-prattika tas-soltu tal-kontabbiltà tal-benefiċjarju

10 
Rata fissa: 25 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli, li minnhom huma esklużi: spejjeż diretti ta’ sottokuntrattar, spejjeż ta’ kontribuzzjonijiet in natura mhux użati fil-post, spejjeż diretti għall-appoġġ finanzjarju, u spejjeż ta’ unità dikjarati taħt il-kategorija tal-baġit F jekk jinkludu spejjeż indiretti (ara l-Artikolu 6.2.E)

11
Ara l-Anness 2a ‘Informazzjoni addizzjonali dwar il-baġit stmat’ għad-dettalji (unitajiet, spejjeż għal kull unità).

12
 Ara l-Anness 2a ‘Informazzjoni addizzjonali dwar il-baġit stmat’ għad-dettalji (unitajiet, spejjeż għal kull unità, għadd stmat ta’ unitajiet, eċċ.)  

13 
Spejjeż ta’ unità speċifiċi biss li ma jinkludux spejjeż indiretti   

14 
Ara l-Artikolu 9 għal benefiċjarji li mhux qed jirċievu finanzjament 
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ANNESS 2a 

 

 

INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI DWAR IL-BAĠIT STMAT  

 
 L-istruzzjonijiet u n-noti tal-qiegħ blu mhux se jidhru fit-test iġġenerat mis-sistema tal-IT (għaliex 

huma struzzjonijiet interni biss).  
 Għall-opzjonijiet [bejn il-parentesi kwadri]: l-opzjoni applikabbli se tintgħażel mis-sistema tal-IT. 

L-opzjonijiet mhux magħżula mhux se jidhru awtomatikament.  
 Għall-oqsma f’[tipa griża bejn il-parentesi kwadri] (anke jekk huma parti minn opzjoni kif 

speċifikat fl-entrata preċedenti): Is-sistema tal-IT se ddaħħal id-dejta xierqa. 

 

Spiża ta’ unità għal sidien ta’ SME/benefiċjarji naturali mingħajr salarju 

1. Spejjeż għal [sid ta’ SME][benefiċjarju li huwa persuna naturali] li mhux qed jirċievi 

salarju 

Unitajiet: sigħat maħduma fuq l-azzjoni  

Ammont għal kull unità (‘rata fis-siegħa’): kkalkulat skont il-formula li ġejja1:  

{{ EUR 4,880 / 143 siegħa}  

multiplikati bi  
{koeffiċjent tal-korrezzjoni speċifiku skont il-pajjiż fejn il-benefiċjarju huwa stabbilit} 

Koeffiċjent tal-korrezzjoni speċifiku skont il-pajjiż (fis-seħħ fil-mument tas-sejħa):  

Stati Membri tal-UE 

pajjiż koeffiċjen
t 

pajjiż koeffiċjen
t 

pajjiż koeffiċjen
t 

pajjiż koeffiċjen
t 

pajjiż koeffiċjent 

AT  106.7 %  DK  135.0 %  HR  83.9 %  LV  77.7 %  SE  121.8 %  

BE  100.0 %  EE  79.4 %  HU  77.4 %  MT  84.4 %  SI  86.1 %  

BG  62.0 %  EL  88.7 %  IE  115.6 %  NL  107.9 %  SK  80.4 %  

CY  82.6 %  ES  95.4 %  IT  104.4 %  PL  75.5 %  UK 139.83 %  

CZ  81.78 %  FI  120.8 %  LT 72.5 %  PT  84.2 %    

DE  97.0 %  FR  115.7 %  LU  100.0 %  RO  68.8 %    
 

Pajjiżi assoċjati ma’ H2020 

pajjiż koeffiċjent pajjiż koeffiċjent pajjiż koeffiċjen
t 

pajjiż koeffiċjen
t 

AL  65.3 %  FO  135.0 %  MD  62.01 %  RS  67.3 %  

AM 75.4 % GE 75.3 % ME  64.8 %  TN 67.5 % 

BA  69.0 %  IL  106.1 %  MK  60.0 %  TR 82.1 % 

CH 121.2 % IS 115.3 % NO 130.6 % UA 70.8 % 

 

Pajjiżi oħra 

pajjiż koeffiċjen
t 

pajjiż koeffiċjen
t 

pajjiż koeffiċjen
t 

pajjiż koeffiċjen
t 

pajjiż koeffiċjent 

                                                 
1  Ammonti ġodda għal koeffiċjenti ta’ kull unità u pajjiż se japplikaw biss għal sejħiet taħt il-Programm 
ta’ Ħidma 2018-2020. 
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AE 91.5 %  CR  82.1 %  JP  105.5 %  NC 117.2 %  TD  117.8 %  

AO  128.1 %  CU  78.6 %  KE  81.5 %  NE 84.8 %  TG 84.4 %  

AR  65.6 %  CV 71.7 %  KG  80.3 %  NG  92.6 %  TH  71.6 %  

AU  104.4 %  DJ  86.5 %  KH  74.5 %  NI 56.5 %  TJ  62.2 %  

AZ  88.3 %  DO  62.9 %  KM  69.1 %  NP  77.0 %  TL 89.4 %  

BB  112.5 %  DZ 74.0 %  KR 97.6 %  NZ  99.4 %  TM  63.4 %  

BD  61.1 %  EC  75.5 %  KZ  81.9 %  PA  63.2 %  TO 85.0 %  

BF  96.6 %  EG  57.9 %  LA  89.2 %  PE  80.2 %  TT  81.0 %  

BI  74.2 %  ER 98.9 %  LB  86.3 %  PG  101.5 %  TW  82.7 %  

BJ 97.0 %  ET 85.1 %  LI 121.2 %  PH 73.4 %  TZ 65.4 %  

BM  151.5 %  FJ  68.1 %  LK  69.9 %  PK  51.9 %  UG 70.5 %  

BO 67.5 %  GA  107.8 %  LR  111.1 %  PS  110.8 %  US 99.1 %  

BR  97.9 %  GH  64.1 %  LS  48.3 %  PY  69.0 %  UY 84.3 %  

BW  51.7 %  GM  69.0 %  LY  57.6 %  RU  105.4 %  UZ 66.5 %  

BY 59.5 %  GN  73.7 %  MA  75.4 %  RW  82.5 %  VE 90.2 %  

BZ  77.0 %  GT  82.6 %  MG  86.0 %  SA 80.8 %  VN 53.3 %  

CA  87.8 %  GW  96.6 %  ML  94.4 %  SB  107.4 %  VU 108.0 %  

CD  137.4 %  GY  62.2 %  MM  65.5 %  SD  99.7 %  WS 83.0 %  

CF  108.6 %  HK  100.4 %  MR 62.5 %  SG  113.0 %  XK 65.5 %  

CG  120.6 %  HN  73.4 %  MU  74.4 %  SL  106.8 %  YE 81.1 %  

CI  98.3 %  HT  94.6 %  MW 68.0 %  SN  94.7 %  ZA 50.8 % 

CL  58.9 %  ID  69.8 %  MX  67.1 %  SR 56.0 %  ZM 77.4 % 

CM  96.0 %  IN  63.4 %  MY 68.8 %  SV  69.6 %  ZW 91.8 % 

CN  91.7 %  JM  92.0 %  MZ 71.5 %  SY  77.2 %    

CO 77.9 %  JO  86.5 %  NA  61.4 %  SZ  53.5 %    

 

[OPZJONI addizzjonali għal benefiċjarju jew parti terza konnessa li għażlu li jużaw l -ispiża ta’ unità 

(fil-proposta/ma’ emenda):  Għall-[benefiċjarju][il-partijiet terzi konnessi li ġejjin], l-ammonti għal 

kull unità (rata fis-siegħa) huma ffissati kif ġej: 

- Benefiċjarju/Parti Terza Konnessa [isem fil-qosor]: EUR [daħħal ammont] 
- Benefiċjarju/Parti Terza Konnessa [isem fil-qosor]: EUR [daħħal ammont] 
[l-istess għal benefiċjarji/partijiet terzi konnessi oħrajn, jekk hemm bżonn] 

 

Għadd stmat ta’ unitajiet: ara l-Anness 2 

 

Miżuri ta’ spiża ta’ unità tal-effiċjenza enerġetika 

[OPZJONI jekk hija applikabbli għall-għotja ta’ spiża ta’ unità speċifika: 2 Spejjeż għal 

miżuri tal-effiċjenza enerġetika fil-binjiet 

Unità:  m2 ta’ erja tal-art ‘kundizzjonata’ eliġibbli (jiġifieri mibnija jew attrezzata mill-ġdid)  

Ammont għal kull unità*:  ara (għal kull benefiċjarju/parti terza konnessa u tabella BEST) it-‘tabella tal-ispiża 

ta’ unità’ mehmuża 

* Ammont ikkalkulat kif ġej: 
{EUR 0.1 x total stmat ta’ kWh imfaddla għal kull m² kull sena x 10} 

Għadd stmat ta’ unitajiet: ara (għal kull benefiċjarju/parti terza konnessa u tabella BEST) it-‘tabella tal-ispiża ta’ 

unità’ mehmuża 
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Tabella ta’ l-ispiża ta’ unità (miżuri ta’ spiża ta’ unità tal-effiċjenza enerġetika)2 

Isem fil-qosor tal-

benefiċjarju/parti terza 

konnessa 

Nru BEST  Ammont tal-Ispiża 
għal kull unità  

Għadd stmat ta’ 
unitajiet 

Total tal-ispiża ta’ 

unità (spiża kull 

unità x għadd 

stmat ta’ 
unitajiet) 

     

     

     

] 

Spiża ta’ unità tal-infrastruttura tar-riċerka 

[OPZJONI jekk hija applikabbli għall-għotja ta’ spiża ta’ unità speċifika: 3. Spejjeż tal-

aċċess għall-forniment ta’ aċċess transnazzjonali għall-infrastruttura tar-riċerka 

Unitajiet3: ara (għal kull fornitur tal-aċċess u installazzjoni) it-‘tabella tal-ispiża ta’ unità’ mehmuża 

Ammont għal kull unità*:  ara (għal kull fornitur tal-aċċess u installazzjoni) it-‘tabella tal-ispiża ta’ unità’ 

mehmuża 

* Ammont ikkalkulat kif ġej: 
medja annwali tal-ispiża totali tal-aċċess għall-installazzjoni (matul l-aħħar sentejn4) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __  

medja annwali tal-kwantità totali tal-aċċess għall-installazzjoni (matul l-aħħar sentejn5) 

Għadd stmat ta’ unitajiet: ara (għal kull fornitur tal-aċċess u installazzjoni) it-‘tabella tal-ispiża ta’ unità’ 

mehmuża 

Tabella tal-ispiża ta’ unità (aċċess għall-ispiża ta’ unità tal-infrastruttura tar-riċerka)6 

Isem fil-qosor 

tal-fornitur 
tal-aċċess  

Isem fil-

qosor tal-

infrastru
ttura  

Installazzjoni Unità 

ta’ 
aċċess 

Ammont 

għal kull 
unità 

Għadd stmat 

ta’ unitajiet 

Total tal-

ispiża ta’ 

unità (spiża 

kull unità x 

għadd stmat 

ta’ unitajiet) 

Nr

u  

Isem fil-qosor 

        

        

        

] 

                                                 
2  Dejta mit-‘tabella ta’ speċifikazzjoni tal-enerġija tal-bini (BEST)’ li hija parti mill-proposta u l-Anness 1.  
3  Unità ta’ aċċess (eż. sigħat ta’ raġġi, ġimgħat ta’ aċċess, analiżi tal-kampjuni) iffissata mill-fornitur tal-aċċess 

fil-proposta. 
4  F’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, il-Kummissjoni/l-Aġenzija tista’ taqbel dwar perjodu ta’ 

referenza differenti. 
5  F’każijiet eċċezzjonali u debitament ġustifikati, il-Kummissjoni/l-Aġenzija tista’ taqbel dwar perjodu ta’ 

referenza differenti. 
6  Dejta mit-‘tabella dwar l-ispejjeż stmati/kwantità ta’ aċċess li għandu jingħata’ li hija parti mill-proposta u l-

Anness 1.  



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

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA SME Ph2 — Mono: v5.0 – 18.10.2017 

4 

Spiża ta’ unità tal-istudji kliniċi  

[OPZJONI jekk hija applikabbli għall-għotja spiża ta’ unità speċifika: 4. Spejjeż għal 

studji kliniċi 

Unitajiet: pazjenti/suġġeti li jipparteċipaw fl-istudju kliniku  

Ammont għal kull unità*: ara (għal kull sekwenza (jekk hemm), studju kliniku u benefiċjarju/parti terza 

konnessa) it-‘tabella tal-ispiża ta’ unità’ mehmuża 

Għadd stmat ta’ unitajiet: ara (għal kull studju kliniku u benefiċjarju/parti terza konnessa) it-‘tabella tal-ispiża ta’ 
unità’ mehmuża 

* Ammont ikkalkulat, għall-komponenti tal-ispiża ta’ kull kompitu, kif ġej: 

Għal spejjeż tal-persunal:  

Għal spejjeż tal-persunal tat-tobba: ‘medja tal-ispiża fis-siegħa għat-tobba’, jiġifieri: 

{spejjeż totali tal-persunal iċċertifikati jew verifikabbli għat-tobba għas-sena N-1  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________ 
{1720 * għadd ta’ ekwivalenti għal full-time għat-tobba għas-sena N-1}  
multiplikati bi 

għadd stmat ta’ sigħat maħduma mit-tobba għall-kompitu (għal kull parteċipant)} 

Għal l-ispejjeż tal-persunal ta’ persunal mediku ieħor: ‘medja tal-ispiża fis-siegħa għal persunal mediku 
ieħor’, jiġifieri: 

{spejjeż totali tal-persunal iċċertifikati jew verifikabbli għal persunal mediku ieħor għas-sena N-1  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 
{1720 * għadd ta’ ekwivalenti għal full-time għal persunal mediku ieħor għas-sena N-1}  

multiplikati bi 

għadd stmat ta’ sigħat maħduma minn persunal mediku ieħor għall-kompitu (għal kull parteċipant)} 

Għal spejjeż tal-persunal ta’ persunal tekniku: ‘medja tal-ispiża fis-siegħa għall-persunal tekniku’, 

jiġifieri: 

{spejjeż totali tal-persunal iċċertifikati jew verifikabbli għal persunal tekniku għas-sena N-1  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 
{1720 * għadd ta’ ekwivalenti għal full-time għall-persunal tekniku għas-sena N-1}  

multiplikati bi 
għadd stmat ta’ sigħat li jridu jinħadmu minn persunal tekniku għall-kompitu (għal kull 
parteċipant)} 

‘spejjeż totali tal-persunal’ tfisser salarji reali + kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali reali + taxxi reali u 

spejjeż oħra inklużi fir-remunerazzjoni, sakemm dawn jirriżultaw mil-liġi nazzjonali jew il-kuntratt 
ta’ impjieg/att ta’ ħatra ekwivalenti  

Għall-konsumabbli:  

Għal kull entrata tal-ispiża: ‘prezz medju tal-konsumabbli’, jiġifieri: 

{{spejjeż totali tax-xiri tal-konsumabbli ċċertifikati jew verifikabbli fis-sena N-1  

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
għadd totali ta’ oġġetti mixtrija fis-sena N-1} 

multiplikati bi  
għadd stmat ta’ oġġetti użati għall-kompitu (għal kull parteċipant)} 

‘spejjeż totali tax-xiri tal-konsumabbli’ tfisser il-valur totali tal-kuntratti tal-provvista (inkluż dazji, 
taxxi u imposti bħal VAT mhux deduċibbli, relatati) konklużi mill-benefiċjarju għall-
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konsumabbli li rriżultaw fis-sena N-1, sakemm il-kuntratti ingħataw skont il-prinċipju tal-aktar 
offerta ekonomikament vantaġġuża u mingħajr kwalunkwe kunflitt ta’ interessi  

Għat-tagħmir mediku:  

Għal kull entrata tal-ispiża: ‘spiża medja ta’ deprezzament u servizzi diretti relatati għal kull unità ta’ użu’, 
jiġifieri: 

{{spejjeż totali ta’ deprezzament iċċertifikati jew verifikabbli fis-sena N-1 + spejjeż totali tax-xiri ta’ 
servizzi ċċertifikati jew verifikabbli fis-sena N-1 għall-kategorija tat-tagħmir konċernat}  

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
kapaċità totali fis-sena N-1 

multiplikati bi  

għadd stmat ta’ unitajiet ta’ użu għat-tagħmir għall-kompitu (għal kull parteċipant)} 

‘total tal-ispejjeż ta’ deprezzament’ tfisser it-total tas-sussistenzi ta’ deprezzament kif irreġistrati fil-
kontijiet tal-benefiċjarju tas-sena N-1 għall-kategorija tat-tagħmir konċernat, sakemm it-
tagħmir inxtara skont il-prinċipju tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża u mingħajr 

kwalunkwe kunflitt ta’ interessi + spejjeż totali tal-kuntratti tal-kiri jew lokazzjoni (inkluż 
dazji, taxxi u imposti relatati bħal VAT mhux deduċibbli) fis-sena N-1 għall-kategorija ta’ 

tagħmir konċernat, sakemm ma jaqbżux l-ispejjeż ta’ deprezzament ta’ tagħmir simili u ma 
jinkludux tariffi finanzjarji 

Għas-servizzi: 

Għal kull entrata tal-ispiża: ‘spiża medja tas-servizz għal kull parteċipant tal-istudju’, jiġifieri: 

{spejjeż totali tax-xiri tas-servizz iċċertifikati jew verifikabbli fis-sena N-1  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
għadd totali ta’ pazjenti jew suġġetti inklużi fl-istudji kliniċi li għalihom is-servizz twettaq fis-sena 

N-1} 

‘spejjeż totali tax-xiri ta’ servizz’ tfisser il-valur totali tal-kuntratti konklużi mill-benefiċjarju (inkluż 

dazji, taxxi u imposti relatati bħal VAT mhux deduċibbli) għas-servizz speċjali li sar fis-sena N-
1 għat-twettiq ta’ studji kliniċi, sakemm il-kuntratti ingħataw skont il-prinċipju tal-aktar offerta 
ekonomikament vantaġġuża u mingħajr kwalunkwe kunflitt ta’ interessi  

Għal spejjeż indiretti: 

{{{komponent tal-ispiża ‘spejjeż tal-persunal’ + komponent tal-ispiża ‘konsumabbli’ + komponent tal-
ispiża ‘tagħmir mediku’} 

nieqes 

{spejjeż tal-kontribuzzjonijiet in natura fornuti minn partijiet terzi li ma jintużawx fis-sede tal-benefiċjarju 

+ spejjeż ta’ forniment ta’ appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi (jekk hemm)}} 

multiplikati bi 

25%} 

L-istima tar-riżorsi li jridu jintużaw trid issir abbażi tal-protokoll tal-istudju u trid tkun l-istess għall-

benefiċjarji/partijiet terzi konnessi/partijiet terzi involuti. 

Is-sena N-1 li għandha tintuża fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa fil-mument tas-sottomissjoni tal-
applikazzjoni għall-għotja. 

 

Tabella tal-ispiża ta’ unità: spiża ta’ unità tal-istudji kliniċi7 

Kompitu, Kategoriji 

tal-ispiża diretta 
Riżorsi għal kull 

pazjent 

Sena tal-

ispejjeż N-1 

Benefiċjarju 

1 

[isem fil-

Sena tal-

ispejjeż N-

1 

Parti terza 

konnessa 

1a 

Sena tal-

ispejjeż N-1 

Benefiċjarj

u 2 

[isem fil-

Sena tal-

ispejjeż N-1 

Parti terza 

konnessa 

2 a 

[isem fil-

Sena tal-

ispejjeż 

N-1 

Parti 

terza li 

tagħti 

                                                 
7  L-istess tabella bħal fil-proposta u l-Anness 1.  



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

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA SME Ph2 — Mono: v5.0 – 18.10.2017 

6 

qosor] [isem fil-

qosor] 

qosor] qosor] kontribuz

zjonijiet 

in natura 

1 

[isem fil-

qosor] 

Sekwenza Nru 1 

Kompitu Nru 1 

Kampjun tad-demm 

(a) Spejjeż tal-

persunal:  

- Tobba 

 

m/a 

     

- Persunal Mediku 
Ieħor 

Fsada (infermier), 
10 minuti 

EUR 8,33 EUR 11,59 EUR 10,30 EUR 11,00 EUR 9,49 

- Persunal Tekniku Proċessar tal-

Kampjun (tekniku 

tal-laboratorju), 
15-il minuta  

EUR 9,51 EUR 15,68 EUR 14,60 EUR 15,23 EUR 
10,78 

(b) Spejjeż tal-

konsumabbli: 

Siringa EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

 Kannula EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

 Kontenitur tad-
demm 

EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

(c) Spejjeż tat-

tagħmir mediku: 
Użu ta’ -80° friża 
li tkessaħ ħafna, 
60 jum 

EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

 Użu ta’ 
ċentrifuga, 15-il 

minuta 

EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

(d) Spejjeż tas-

servizzi 

Tindif ta’ XXX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

(e) Spejjeż indiretti (25% rata fissa) EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

Kompitu Nru 2       

…       

Ammont għal kull unità (sekwenza 1 tal-
ispiża ta’ unità): 

EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

Sekwenza Nru 2 

Kompitu Nru 1 
XXX 

(a) Spejjeż tal-

persunal:  

- Tobba 

 

XXX 

 

EUR XX 

 

EUR XX 

 

EUR XX 

 

EUR XX 

 

EUR XX 

- Persunal Mediku 
Ieħor 

XXX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

- Persunal Tekniku XXX  EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

(b) Spejjeż tal-

konsumabbli: 

XXX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 
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 XXX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

 XXX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

(c) Spejjeż tat-

tagħmir mediku: 

XXX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

 XXX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

(d) Spejjeż tas-

servizzi 

XXX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

(e) Spejjeż indiretti (25% rata fissa) EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

Kompitu Nru 2       

…       

Ammont għal kull unità (sekwenza 2 tal-
ispiża ta’ unità): 

EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

…       

Ammont għal kull unità (studju komplut 
tal-ispiża ta’ unità): 

EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX EUR XX 

 

]  
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ANNESS 3a 

 

 

 

DIKJARAZZJONI DWAR L-OBBLIGAZZJONI IN SOLIDUM TAL-  

PARTIJIET TERZI KONNESSI  

 

(għandha timtela mill-Parti Terza Konnessa u tiġi sottomessa mill-benefiċjarju jekk ikun 

japplika l-Artikolu 14 u jekk tintalab l-obbligazzjoni tal-Parti Terza Konnessa mill-Aġenzija) 

 

 

[isem uffiċjali sħiħ tal-entità affiljata jew konnessa mal-benefiċjarju (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 [daħħal numru] [isem uffiċjali sħiħ tal-benefiċjarju (isem fil-
qosor)], stabbilit fi [indirizz uffiċjali sħiħ], [OPZJONI għall-benefiċjarji bil-VAT: numru tal-

VAT [daħħal numru]] (‘il-benefiċjarju’), 

 

b’dan taċċetta obbligazzjoni in solidum mal-benefiċjarju  

 

għal kwalunkwe ammont dovut lill-Aġenzija mill-benefiċjarju skont il-Ftehim ta’ Għotja Nru 

[daħħal in-numru tal-ftehim] [(daħħal akronimu)], sal-kontribuzzjoni massima tal-UE 

indikata, għall-Parti Terza Konnessa, 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-Aġenzija, minnufih u mal-ewwel talba. 

 

 

Għall-Parti Terza Konnessa                                                         

[isem/kunjom/funzjoni] 

firma 

    

Magħmul bil-Malti fi [post], nhar [data] 
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i print format A4

Riċevuti
Informazzjoni 

addizzjonali  

B. Spejjeż diretti 

ta’ 

sottokuntrattar

[C. Spejjeż diretti ta’ 

appoġġ finanzjarju] 

E. Spejjeż 

indiretti
2 Total tal-ispejjeż Riċevuti

Rata ta’ 

rimborż %

Kontribuzzjoni 

massima tal-UE
3 

Kontribuzzjoni tal-

UE mitluba

Informazzjoni għal 

spejjeż indiretti:

D.1 Ivvjaġġar D.5 Spejjeż ta’ 

oġġetti u 

servizzi 

fatturati 

internament
D.2 Tagħmir

Rata fissa 
5

25%

[isem fil-qosor tal-

benefiċjarju/parti terza 

konnessa]

MUDELL ANNESS 4 GĦAL H2020 MGA SME Ph2 — MONO

DIKJARAZZJONI FINANZJARJA GĦAL [BENEFIĊJARJU [isem]/ PARTI TERZA KONNESSA [isem]] GĦAL PERJODU TA’ RAPPORTAR [perjodu ta’ rapportar]

Spejjeż
1
eliġibbli (għal kull kategorija tal-baġit) Kontribuzzjoni tal-UE

A. Spejjeż diretti tal-persunal D. Spejjeż diretti oħrajn [F. Spejjeż ta’ …]

Reali 

Spejjeż ta’ 

kontribuzzjonijiet 

in natura mhux 

użati fil-post

A.2 Persuni naturali taħt 

kuntratt dirett

A.5 Benefiċjarji li 

huma persuni 

naturali mingħajr 

salarju

A.3 Persuni ssekondati D.3 Oġġetti u 

servizzi oħrajn

A.1 Impjegati (jew 

ekwivalenti)   

A.4 Sidien ta’ SME 

mingħajr salarju

D.4 [Spejjeż ta’ 

infrastruttura 

kbira tar-

riċerka]

[F.1 Spejjeż ta’ …] [F.2 Spejjeż 

ta’ …]

Riċevuti tal-

azzjoni, li jridu 

jiġu rapportati fl-

aħħar perjodu ta’ 

rapportar, skont l-

Artikolu 5.3.3

Forom ta’ spejjeż 
4 Reali Unità Unità Reali Reali Reali Unità Unità Unità

L-ispejjeż dikjarati huma eliġibbli (ara l-Artikolu 6).

Total[j1] Total [j2]

k = 

a+b+c+d+[e] +f+[g]

+h+i+[j1]+[j2]

l m n[e] f [g] Total h

i=0,25x(a+b+c+f+

[g] +h+[j1]
6
+[j2]

6
-

p)

Ebda 

unitajiet
a Total b

Ebda 

sigħat
o p

Il-benefiċjarju/parti terza konnessa b’dan jikkonfermaw li:

L-informazzjoni fornuta hija kompluta, affidabbli u vera.

Total c d

4 Ara l-Artikolu 5 għall-forom ta’ spejjeż

5 
Rata fissa: 25 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli, li minnhom huma esklużi: spejjeż diretti ta’ sottokuntrattar, spejjeż ta’ kontribuzzjonijiet in natura mhux użati fil-post, spejjeż diretti għall-appoġġ finanzjarju, u spejjeż ta’ unità dikjarati taħt il-kategorija tal-baġit F jekk jinkludu spejjeż indiretti (ara l-Artikolu 6.2.E)

6
Spejjeż ta’ unità speċifiċi biss li ma jinkludux spejjeż indiretti 

L-ispejjeż jistgħu jiġu sostanzjati permezz ta’ rekords adegwati u dokumentazzjoni ta’ appoġġ li se tiġi prodotta meta tintalab jew fil-kuntest ta’ kontrolli, reviżjonijiet, awditi u investigazzjonijiet (ara l-Artikoli 17, 18 u 22).

Għall-aħħar perjodu ta’ rapportar: li r-riċevuti kollha ġew dikjarati (ara l-Artikolu 5.3.3).

i Jekk jogħġbok iddikjara l-ispejjeż eliġibbli kollha, anke jekk jaqbżu l-ammonti indikati fil-baġit stmat (ara l-Anness 2). Aktar tard jistgħu jitqisu biss ammonti li ġew dikjarati fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji individwali tiegħek, sabiex jissostitwixxu spejjeż oħrajn li jinstab li huma ineliġibbli.

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

2 
L-ispejjeż indiretti mitluba jridu jkunu ħielsa minn kwalunkwe ammont kopert minn għotja operattiva (riċevuta taħt kwalunkwe programm ta’ finanzjament tal-UE jew ta’ Euratom; ara l-Artikolu 6.2.E). Jekk irċevejt għotja operattiva matul dan il-perjodu ta’ rapportar, ma tistax tikklejmja  spejjeż indiretti, sakemm ma tkunx tista’ turi 

li għotja operattiva ma tkoprix kwalunkwe spejjeż tal-azzjoni. 

3
 Dan huwa l-ammont teoretiku  tal-kontribuzzjoni tal-UE li s-sistema tikkalkula awtomatikament (permezz ta’ multiplikazzjoni tar-rata ta’ rimborż bl-ispejjeż totali dikjarati). L-ammont li titlob (fil-kolonna ‘kontribuzzjoni tal-UE mitluba’) jista’ jkun inqas.
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ANNESS 5 

 

 

 

MUDELL GĦAĊ-ĊERTIFIKAT DWAR ID-DIKJARAZZJONIJIET FINANZJARJI 
 
 
 

 Għall-opzjonijiet [fil-korsiv u bejn il-parentesi kwadri]: agħżel l-opzjoni applikabbli. L-opzjonijiet li ma 
jintgħażlux għandhom jitħassru. 

 Għall-oqsma f’[tipa griża bejn il-parentesi kwadri]: daħħal id-dejta xierqa 
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Termini ta’ Referenza għal Rapport Indipendenti tas-Sejbiet Fattwali dwar l-ispejjeż dikjarati  

taħt il-Ftehim ta’ Għotja ffinanzjat skont il-Programm Qafas tar-Riċerka u l-Innovazzjoni 

Orizzont 2020 

 

Dan id-dokument jistabbilixxi t-‘Termini ta’ Referenza (ToR)’ li permezz tagħhom 

  

[OPZJONI 1: [daħħal isem tal-benefiċjarju] (‘il-Benefiċjarju’)]  [OPZJONI 2: [daħħal isem tal-parti 

terza konnessa] (‘il-Parti Terza Konnessa’), il-parti terza konnessa mal-Benefiċjarju [daħħal isem tal-

benefiċjarju] (‘il-Benefiċjarju’)] 

 

taqbel li tinkariga  

[daħħal l-isem legali tal-awditur] (‘l-Awditur’) 

 

sabiex jipproduċi rapport indipendenti tas-sejbiet fattwali (‘ir-Rapport’) li jikkonċerna d-

Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i1 mfassla mill-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  għall-Ftehim ta’ 

Għotja ta’ Orizzont 2020 [daħħal in-numru tal-ftehim ta’ għotja, it-titlu tal-azzjoni, l-akronimu u d-

durata minn/sa] (‘il-Ftehim’), u  

 

sabiex joħroġ Ċertifikat dwar id-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji’ (‘CFS’) imsemmi fl-Artikolu 20.4 tal-

Ftehim abbażi tal-mudell tar-rapportar obbligatorju stipulat mill-Kummissjoni. 

 

Il-Ftehim ġie konkluż taħt il-Programm Qafas tar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020 (H2020) 

bejn il-Benefiċjarju u [OPZJONI 1: l-Unjoni Ewropea, rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-

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

mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-Kummissjoni’),][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’).]  

 

L-Aġenzija tissemma bħala firmatarja tal-Ftehim mal-Benefiċjarju biss. L-[Unjoni 

Ewropea][Euratom][Aġenzija] mhijiex parti għal dan l-impenn.  

 

1.1 Suġġett tal-impenn 

 

Il-benefiċjarju jrid jissottometti lill-Aġenzija r-rapport finali fi żmien 60 jum wara t-tmiem tal-aħħar 

perjodu ta’ rapportar li għandu jinkludi, fost dokumenti oħrajn, CFS għalih nnifsu u għal kull Parti 

Terza Konnessa tiegħu li titlob kontribuzzjoni totali ta’ EUR 325 000 jew aktar, bħala rimborż tal-

ispejjeż reali u tal-ispejjeż ta’ unità kkalkulati abbażi tal-prattiki tas-soltu għall-kontabbiltà tal-ispejjeż 

tiegħu (ara l-Artikolu 20.4 tal-Ftehim). Is-CFS irid jkopri l-perjodi ta’ rapportar kollha tal-benefiċjarju 

jew tal-Parti Terza Konnessa indikati hawn fuq. 

 

 

Is-CFS huwa kompost minn żewġ dokumenti separati: 

 

- It-Termini ta’ Referenza (‘it-ToR’) li għandhom jiġu ffirmati mill-[Benefiċjarju] [Parti Terza 

Konnessa] u mill-Awditur; 

- Ir-Rapport Indipendenti tal-Awditur dwar is-Sejbiet Fattwali (‘ir-Rapport’) li għandu jiġi 

ppubblikat fuq il-letterhead tal-Awditur, datat, ittimbrat u ffirmat mill-Awditur (jew mill-

uffiċjal pubbliku kompetenti), li jinkludi l-proċeduri maqbula (‘il-Proċeduri’) li għandhom 

                                                 
1  Li permezz tiegħu jiġu ddikjarati l-ispejjeż skont il-Ftehim (ara l-mudell ‘Mudell tad-Dikjarazzjonijiet 

Finanzjarji’ fl-Anness 4 tal-Ftehim ta’ Għotja). 
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jitwettqu mill-Awditur, kif ukoll is-sejbiet fattwali standard (‘is-Sejbiet’) li għandhom jiġu 

kkonfermati mill-Awditur. 

 

Jekk is-CFS irid jiġi inkluż fir-rapport finali skont l-Artikolu 20.4 tal-Ftehim, it-talba għall-pagament 

tal-bilanċ fir-rigward tal-Ftehim ma tistax issir mingħajr is-CFS. Madankollu, il-pagament għar-

rimborż tal-ispejjeż koperti mis-CFS ma jipprekludix lill-Kummissjoni, l-Aġenzija, l-Uffiċċju 

Ewropew ta’ Kontra l-Frodi u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri milli jwettqu kontrolli, reviżjonijiet, 

awditi u investigazzjonijiet skont l-Artikolu 22 tal-Ftehim. 

 

1.2 Responsabbiltajiet 

 

Il-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]: 

 iridu jfasslu d-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i għall-azzjoni ffinanzjata mill-Ftehim 

b’konformità mal-obbligi stipulati fil-Ftehim. Id-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i trid/iridu 

titfassal/jitfasslu skont is-sistema tal-kontabbiltà u taż-żamma tal-kotba tal-[Benefiċjarju] 

[Parti Terza Konnessa] u skont il-kontijiet u r-reġistri sottostanti; 

 iridu jibgħatu d-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i lill-Awditur; 

 huma responsabbli u obbligati għall-preċiżjoni tad-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i; 

 huma responsabbli għall-kompletezza u l-preċiżjoni tal-informazzjoni pprovduta sabiex l-

Awditur ikun jista’ jwettaq il-Proċeduri. Iridu jipprovdu lill-Awditur b’ittra ta’ 

rappreżentazzjoni bil-miktub li tappoġġa dawn id-dikjarazzjonijiet. L-ittra ta’ 

rappreżentazzjoni bil-miktub trid tiddikjara l-perjodu kopert mid-dikjarazzjonijiet u trid tkun 

datata; 

 jaċċettaw li l-Awditur ma jistax iwettaq il-Proċeduri sakemm ma jingħatax aċċess sħiħ għall-

persunal u l-kontabbiltà, kif ukoll għal reġistri u dokumentazzjoni rilevanti oħrajn tal-

[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa] . 

 

L-Awditur:  

  [Opzjoni 1 prestabbilita: huwa kwalifikat sabiex iwettaq l-awditi statutorji tad-dokumenti tal-

kontabbiltà skont id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ 

Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-kontijiet konsolidati, li 

temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 

84/253/KEE jew regolamenti nazzjonali simili]. 

 [Opzjoni 2 jekk il-Benefiċjarju jew Parti Terza Konnessa għandhom Uffiċjal Pubbliku 

indipendenti: huwa Uffiċjal Pubbliku kompetenti u indipendenti li għalih l-awtoritajiet 

nazzjonali stabbilixxew il-kapaċità legali biex jagħmel awditu tal-Benefiċjarju]. 

 [Opzjoni 3 jekk il-Benefiċjarju jew Parti Terza Konnessa huma organizzazzjoni 

internazzjonali: huwa awditur [intern] [estern] skont ir-regolamenti finanzjarji interni u l-

proċeduri tal-organizzazzjoni internazzjonali]. 

 

L-Awditur: 

 irid ikun indipendenti mill-Benefiċjarju [u mill-Parti Terza Konnessa], b’mod partikolari, ma 

jridx ikun ġie involut fit-tħejjija tad-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i tal-[Benefiċjarju] [Parti 

Terza Konnessa]; 

 irid jippjana x-xogħol sabiex ikunu jistgħu jitwettqu l-Proċeduri u jkunu jistgħu jiġu vvalutati 

s-Sejbiet; 

 irid jaderixxi mal-Proċeduri stipulati u mal-format tar-rapport obbligatorju; 

 irid iwettaq l-impenn b’konformità ma’ dan it-ToR; 

 irid jiddokumenta l-kwistjonijiet li huma importanti sabiex jiġi appoġġat ir-Rapport; 

 irid jibbaża r-Rapport tiegħu fuq l-evidenza miġbura; 

 irid jissottometti r-Rapport lill-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]. 
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Il-Kummissjoni qiegħda tistabbilixxi l-Proċeduri li għandhom jitwettqu mill-Awditur. L-Awditur 

mhuwiex responsabbli mill-adegwatezza jew mill-pertinenza tagħhom. Billi dan l-impenn mhuwiex 

impenn ta’ assigurazzjoni, l-Awditur ma jipprovdi ebda opinjoni dwar l-awditu jew dikjarazzjoni tal-

assigurazzjoni.  

 

1.3 Standards Applikabbli 

 

L-Awditur irid jikkonforma ma’ dawn it-Termini ta’ Referenza u ma’2: 

 

- l-International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Engagements to perform 

Agreed-upon Procedures regarding Financial Information, maħruġ mill-Bord tal-

Istandards Internazzjonali tal-Awditjar u l-Aċċertament (IAASB); 

- il-Kodiċi ta’ Etika għall-Kontabilisti Professjonali maħruġ mill-International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA). Għalkemm l-ISRS 4400 tiddikjara li l-

indipendenza mhijiex rekwiżit għall-inkarigi sabiex jitwettqu l-proċeduri maqbula, l-

Aġenzija tirrikjedi li l-Awditur jikkonforma wkoll mar-rekwiżiti tal-indipendenza tal-

Kodiċi. 

 

Ir-Rapport tal-Awditur irid jiddikjara li ma kien hemm ebda kunflitt ta’ interessi bejn l-Awditur u l-

Benefiċjarju [u l-Parti Terza Konnessa] sabiex ġie stabbilit dan ir-Rapport, u jrid jispeċifika - jekk 

tinħareġ fattura għas-servizz ipprovdut - it-tariffa totali mħallsa lill-Awditur talli pprovda r-Rapport. 

 

1.4 Rapportar 

 

Ir-Rapport irid jinkiteb bil-lingwa tal-Ftehim (ara l-Artikolu 20.7).  

 

Skont l-Artikolu 22 tal-Ftehim, il-Kummissjoni, l-Aġenzija, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi u 

l-Qorti tal-Awdituri għandhom id-dritt li jagħmlu awditu ta’ kwalunkwe ħidma li titwettaq taħt l-

azzjoni u li l-ispejjeż għaliha huma ddikjarati mill-baġit tal-[Unjoni Ewropea] [Euratom]. Dan 

jinkludi ħidma relatata ma’ dan l-impenn. L-Awditur jrid jipprovdi aċċess għad-dokumenti ta’ ħidma 

kollha (eż. il-kalkolu mill-ġdid tar-rati fis-siegħa, il-verifika tal-ħin iddikjarat għall-azzjoni) relatati 

ma’ din l-assenjazzjoni, jekk dawn jintalbu mill-Kummissjoni, l-Aġenzija, mill-Uffiċċju Ewropew ta’ 

Kontra l-Frodi jew mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.  

 

1.5 Twaqqit 

 

Ir-Rapport irid jiġi pprovdut sa [jj Xahar ssss]. 

 

1.6 Termini oħrajn 

 

[Il-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa] u l-Awditur jistgħu jużaw din it-taqsima sabiex jaqblu fuq 

termini speċifiċi oħrajn, bħat-tariffi tal-Awditur, l-obbligazzjoni, il-liġi applikabbli, eċċ. Dawk it-

termini speċifiċi ma jridux jikkontradixxu t-termini speċifikati hawn fuq.] 

 
 

[isem legali tal-Awditur] [isem legali tal-[Benefiċjarju][Parti Terza Konnessa]] 

[isem u funzjoni tar-rappreżentant awtorizzat] [isem u funzjoni tar-rappreżentant awtorizzat] 

[jj Xahar ssss] [jj Xahar ssss] 

                                                 
2  L-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar li japplikaw l-istandards tal-INTOSAI jistgħu jwettqu l-Proċeduri 

skont l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar u skont il-kodiċi tal-etika maħruġ 
minn INTOSAI minflok l-International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 u l-Kodiċi ta’ Etika 
għall-Kontabilisti Professjonali maħruġ mill-IAASB u IESBA.  
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Firma tal-Awditur Firma tal-[Benefiċjarju][Parti Terza Konnessa]  

  



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

H2020 Mudell tal-Ftehimiet ta’ Għotja: H2020 MGA SME Ph2 — Mono: v5.0 – 18.10.2017 

6 

Rapport Indipendenti tas-Sejbiet Fattwali dwar l-ispejjeż dikjarati  

taħt il-Programm Qafas tar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020 

 
 
(Għandu jiġi stampat fuq il-letterhead tal-Awditur) 

 

Lil 

[isem il-persuna/i ta’ kuntatt], [Kariga] 

[isem [il-Benefiċjarju] [il-Parti Terza Konnessa]] 

[Indirizz] 

[jj Xahar ssss] 

 

Għażiż(a) [Isem il-persuna/i ta’ kuntatt], 

 

Kif maqbul skont it-termini ta’ referenza datati [jj Xahar ssss]  

 

b’[OPZJONI 1: [daħħal isem tal-benefiċjarju] (‘il-Benefiċjarju’)] [OPZJONI 2: [daħħal isem tal-

parti terza konnessa] (‘il-Parti Terza Konnessa’), il-parti terza konnessa mal-Benefiċjarju [daħħal 

isem tal-benefiċjarju] (‘il-Benefiċjarju’)], 

 

aħna  

[isem l-awditur] (‘l-Awditur’), 

stabbiliti fi 

[indirizz sħiħ/belt/stat/provinċja/pajjiż], 

rappreżentati minn  

[isem u funzjoni ta’ rappreżentant awtorizzat], 

 

wettaqna l-proċeduri maqbula bejnietna fir-rigward tal-ispejjeż iddikjarati fid-Dikjarazzjoni(jiet) 

Finanzjarja/i3 tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  dwar il-ftehim ta’ għotja   

[daħħal ir-referenza tal-ftehim ta’ għotja: in-numru, it-titlu tal-azzjoni u l-akronimu] (‘il-Ftehim’), 

 

bi spiża totali dikjarata ta’    

[ammont totali] EUR, 

 

u total tal-ispejjeż reali u l-ispejjeż ta’ unità kkalkulati skont il-prattiki tas-soltu għall-kontabbiltà tal-

ispejjeż tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  iddikjarati ta’ 

 

[is-somma tal-ispejjeż reali totali u tal-ispejjeż ta’ unità totali kkalkulati skont il-prattiki tas-soltu 

għall-kontabbiltà tal-ispejjeż tas-soltu tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]] EUR 

 

u b’hekk qegħdin nipprovdu r-Rapport Indipendenti tagħna tas-Sejbiet Fattwali (‘ir-Rapport’) 

bl-użu tal-format tar-rapport obbligatorju maqbul miegħek. 

 

Ir-Rapport 

 

L-impenn tagħna twettaq skont it-termini ta’ referenza (‘it-ToR’) mehmuża ma’ dan ir-Rapport. Ir-

Rapport jinkludi l-proċeduri maqbula (‘il-Proċeduri’) imwettqa u s-sejbiet fattwali standard (‘is-

Sejbiet’) eżaminati.  

 

                                                 
3  Li permezz tagħhom il-Benefiċjarju jiddikjara l-ispejjeż skont il-Ftehim (ara l-mudell ‘Mudell tad-

Dikjarazzjoni Finanzjarja’ fl-Anness 4 tal-Ftehim). 
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Il-Proċeduri twettqu biss sabiex jgħinu lill-Aġenzija fl-evalwazzjoni ta’ jekk l-ispejjeż tal-

[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  fid-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i ta’ akkumpanjament ġewx 

iddikjarati skont il-Ftehim. L-Aġenzija tasal għall-konklużjonijiet tagħha mir-Rapport u kwalunkwe 

informazzjoni addizzjonali li tista’ tkun teħtieġ. 

 

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proċeduri kien definit mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, l-Awditur 

mhuwiex responsabbli mill-adegwatezza jew mill-pertinenza tagħhom. Billi l-Proċeduri mwettqa la 

jikkostitwixxu awditu u lanqas reviżjoni skont l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar jew l-

Istandards Internazzjonali tal-Impenji tar-Reviżjoni, l-Awditur ma jagħti ebda dikjarazzjoni ta’ 

assigurazzjoni fuq id-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji.  

 

Li kieku l-Awditur wettaq proċeduri addizzjonali jew awditu tad-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji tal-

[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  skont l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar jew l-Istandards 

Internazzjonali tal-Impenji tar-Reviżjoni, jista’ jkun li kien isir jaf bi kwistjonijiet oħrajn u kien ikun 

jista’ jinkludihom fir-Rapport. 

 

Sejbiet Mhux Applikabbli  

Aħna eżaminajna d-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i stipulata/i fuq u kkunsidrajna s-Sejbiet li ġejjin 

bħala mhux applikabbli:  

Spjegazzjoni (li għandha titneħħa mir-Rapport): 

Jekk Sejba titqies bħala mhux applikabbli, trid tiġi mmarkata bħala ‘M.A.’ (‘Mhux applikabbli’) fir-

ringiela korrispondenti fil-kolonna fuq in-naħa tal-lemin tat-tabella u tfisser li s-Sejba ma kellhiex 

bżonn tiġi kkorroborata mill-Awditur u li ma kellhomx għaliex jitwettqu l-Proċeduri relatati.  

Ir-raġunijiet tan-nuqqas ta’ applikazzjoni ta’ Sejba partikolari iridu jkunu ovvji, jiġifieri  

 i) jekk ma ġiet iddikjarata ebda spiża taħt kategorija partikolari, allura s-Sejba/iet u l-

Proċedura/i relatati jitqiesu bħala mhux applikabbli;  

ii) jekk il-kundizzjoni stabbilita għall-applikazzjoni ta’ Proċedura/i partikolari ma tiġix 

issodisfata, is-Sejba/iet relatata/i u dawk il-Proċeduri jitqiesu bħala mhux applikabbli. 

Pereżempju, għall-‘benefiċjarji b’kontijiet stabbiliti f’munita oħra differenti mill-euro’, il-

Proċedura u s-Sejba relatati mal-‘benefiċjarji b’kontijiet stabbiliti fil-munita euro’ jitqiesu 

bħala mhux applikabbli. B’mod simili, jekk ma titħallas ebda remunerazzjoni addizzjonali, 

is-Sejba/iet u l-Proċedura/i relatati għal remunerazzjoni addizzjonali jitqiesu bħala mhux 

applikabbli.   

 

Elenka hawnhekk is-Sejbiet kollha meqjusa bħala mhux applikabbli għall-impenn preżenti u 

spjega r-raġunijiet tan-nuqqas ta’ applikabbiltà.   

…. 

 

Eċċezzjonijiet  

Minbarra l-eċċezzjonijiet elenkati hawn taħt, il-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  pprovdew lill-

Awditur bid-dokumentazzjoni u l-informazzjoni dwar il-kontabbiltà kollha meħtieġa mill-Awditur 

sabiex ikun jista’ jwettaq il-Proċeduri mitluba u jevalwa s-Sejbiet. 

Spjegazzjoni (li għandha titneħħa mir-Rapport): 

- Jekk l-Awditur ma setax jikkompleta proċedura mitluba b’suċċess, din trid tiġi mmarkata bħala ‘ E’ 

(‘Eċċezzjoni’) fir-ringiela korrispondenti fil-kolonna fuq in-naħa tal-lemin tat-tabella. Ir-raġuni, bħan -
nuqqas ta’ abbiltà għar-rikonċiljazzjoni ta’ informazzjoni ewlenija jew in-nuqqas ta’ disponibbiltà tad-
dejta li jipprevjeni lill-Awditur milli jwettaq il-Proċedura, trid tiġi indikata hawn taħt.   

- Jekk l-Awditur ma jistax jikkorrobora sejba standard wara li jkun wettaq il-proċedura korrispondenti, 
trid tiġi mmarkata wkoll bħala ‘E’ (‘Eċċezzjoni’) u, fejn possibbli, ir-raġunijiet għaliex is -Sejba ma 

ġietx issodisfata u l-impatt possibbli tagħha jridu jiġu spjegati hawn taħt.  
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Elenka hawnhekk kwalunkwe eċċezzjoni u żid kwalunkwe informazzjoni dwar il-kawża u l-

konsegwenzi possibbli ta’ kull eċċezzjoni, jekk ikunu magħrufa. Jekk l-eċċezzjoni tkun 

kwantifikabbli, inkludi l-ammont korrispondenti. 

….  
Eżempju (li għandu jitneħħa mir-Rapport): 

1. Il-Benefiċjarju ma setax jissostanzja s-Sejba numru 1 dwar … għaliex …. 
2. Is-Sejba numru 30 ma ġietx issodisfata għaliex il-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju sabiex 

jikkalkula l-ispejjeż ta’ unità kienet differenti minn dik approvata mill-Kummissjoni. Id-differenzi 

kienu dawn li ġejjin: … 

3. Wara li wettaq il-proċeduri maqbula sabiex jikkonferma s-Sejba numru 31, l-Awditur sab 
differenza ta’ _____________ EUR. Id-differenza tista’ tiġi spjegata minn …  

 

Rimarki Ulterjuri 

 

Minbarra r-rapportar dwar ir-riżultati tal-proċeduri speċifiċi mwettqa, l-Awditur jixtieq jagħmel ir-

rimarki ġenerali li ġejjin: 

 Eżempju (li għandu jitneħħa mir-Rapport): 
1. Fir-rigward tas-Sejba numru 8, il-kundizzjonijiet għar-remunerazzjoni addizzjonali kienu 

meqjusa bħala li ġew issodisfati għaliex … 

2. Sabiex inkunu nistgħu nikkonfermaw is-Sejba numru 15, aħna wettaqna l-proċeduri addizzjonali 
li ġejjin: ….  

 

Użu ta’ dan ir-Rapport 

 

Dan ir-Rapport jista’ jintuża biss għall-finijiet deskritti fl-għan ta’ hawn fuq. Dan ir-rapport tħejja biss 

għall-użu kunfidenzjali tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  u tal-Aġenzija, filwaqt li għandu jiġi 

sottomess biss lill-Aġenzija b’rabta mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 20.4 tal-Ftehim. Ir-Rapport ma 

jistax jintuża mill-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  jew mill-[Kummissjoni] [Aġenzija] għal xi 

skop ieħor, u lanqas ma jista’ jitqassam lil xi partijiet oħrajn. Il-[Kummissjoni] [Aġenzija] tista’ tiżvela 

r-Rapport biss mal-partijiet awtorizzati, b’mod partikolari l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi 

(OLAF) u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri.  

 

Dan ir-Rapport huwa marbut biss mad-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i sottomessa/i lill-Aġenzija mill-

[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa] għall-Ftehim. Għaldaqstant, ma jestendix għal 

Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i oħra tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]. 

 

Ma kien hemm ebda konflitt ta’ interess4 bejn l-Awditur u l-Benefiċjarju [u l-Parti Terza Konnessa] 

sabiex ġie stabbilit dan ir-Rapport. Is-somma totali mħallsa lill-Awditur talli pprovda r-Rapport kienet 

ta’ EUR ______ (inklużi EUR ______ ta’ VAT deduċibbli). 

 

Aħna ħerqana biex niddiskutu r-Rapport tagħna miegħek u nieħdu gost nipprovdulek kwalunkwe 

informazzjoni jew għajnuna oħra li tkun teħtieġ. 

 

[isem legali tal-Awditur] 

                                                 
4  Kunflitt ta’ interess jirriżulta meta l-oġġettività tal-Awditur li jistabbilixxi ċ-ċertifikat tiġi kompromessa fil -

fatt jew fid-dehra meta l-Awditur, pereżempju:  
-  kien involut fit-tħejjija tad-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji;  
-  se jibbenefika direttament f’każ li jiġi aċċettat iċ-ċertifikat; 
-  għandu relazzjoni mill-qrib ma’ kwalunkwe persuna li tirrappreżenta lill-benefiċjarju; 

-  huwa direttur, fiduċjarju jew imsieħeb tal-benefiċjarju; jew 
-  jinsab fi kwalunkwe sitwazzjoni oħra li tikkomprometti l-indipendenza jew l-abbiltà tiegħu li jistabbilixxi 

ċ-ċertifikat b’mod imparzjali. 
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[isem u funzjoni ta’ rappreżentant awtorizzat] 

[jj Xahar ssss] 

Firma tal-Awditur 
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Proċeduri maqbula li għandhom jitwettqu u s-sejbiet fattwali standard li għandhom jiġu kkonfermati mill-Awditur 

 

Il-Kummissjoni Ewropea tirriserva d-dritt li i) tipprovdi lill-awditur bi gwida addizzjonali rigward il-proċeduri li għandhom jiġu segwiti jew il-fatti li għandhom 

jiġu aċċertati u l-mod kif għandhom jiġu ppreżentati (dan jista’ jinkludi l-kopertura tal-kampjun u s-sejbiet) jew li ii) tbiddel il-proċeduri, billi tinnotifika lill-

Benefiċjarju bil-miktub. Il-proċeduri mwettqa mill-awditur sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard huma elenkati fit-tabella ta’ hawn taħt. 

Jekk dan iċ-ċertifikat ikun relatat ma’ Parti Terza Konnessa, kwalunkwe referenza indikata hawn taħt għall-‘Benefiċjarju’ għandha titqies bħala referenza għall-

‘Parti Terza Konnessa’. 

Il-kolonna tar-‘riżultati’ għandha tliet opzjonijiet differenti: ‘C’, ‘E’ u ‘M.A.’: 

 ‘C’ tfisser ‘ikkonfermati’ u li l-awditur jista’ jikkonferma s-‘sejba fattwali standard’ u, għalhekk, ma hemm ebda eċċezzjoni li għandha tiġi rrapportata. 

 ‘E’ tfisser ‘eċċezzjoni’ u li l-Awditur wettaq il-proċeduri iżda ma jistax jikkonferma s-‘sejba fattwali standard’, jew li l-Awditur ma setax iwettaq 

proċedura speċifika (eż. għaliex kien impossibbli li jirrikonċilja informazzjoni ewlenija jew għaliex id-dejta ma kinitx disponibbli),  

 ‘M.A.’ tfisser ‘mhux applikabbli’ u li s-Sejba ma kellhiex bżonn tiġi eżaminata mill-Awditur, kif ukoll li ma kienx hemm bżonn li jitwettqu l-Proċeduri 

relatati. Ir-raġunijiet tan-nuqqas ta’ applikazzjoni ta’ Sejba partikolari jridu jkunu ovvji, jiġifieri i) jekk ma ġiet iddikjarata ebda spiża taħt kategorija 

partikolari, allura s-Sejbiet u l-Proċeduri relatati jitqiesu bħala mhux applikabbli; ii) jekk il-kundizzjoni stabbilita għall-applikazzjoni ta’ Proċedura/i 

partikolari ma tiġix issodisfata, allura s-Sejbiet u l-Proċeduri relatati jitqiesu bħala mhux applikabbli. Pereżempju, għall-‘benefiċjarji b’kontijiet stabbiliti 

f’munita differenti mill-euro’, il-Proċedura relatata mal-‘benefiċjarji b’kontijiet stabbiliti fil-munita euro’ titqies bħala mhux applikabbli. B’mod simili, 

jekk ma titħallas ebda remunerazzjoni addizzjonali, is-Sejba/iet u l-Proċedura/i relatati għal remunerazzjoni addizzjonali jitqiesu bħala mhux applikabbli.  

 

 

Ref Proċeduri Sejba fattwali standard 

Riżultat 

(C / E / 

M.A.) 

A 
SPEJJEŻ REALI TAL-PERSUNAL U SPEJJEŻ TA’ UNITÀ KKALKOLATI MILL-BENEFIĊJARJU SKONT IL-PRATTIKA TAS-SOLTU 

TIEGĦU GĦALL-KONTABBILTÀ TAL-ISPEJJEŻ 

 L-Awditur ħa kampjun ta’ persuni fejn l-ispejjeż ġew iddikjarati fid-Dikjarazzjoni(jiet) 

Finanzjarja/i sabiex ikun jista’ jwettaq il-proċeduri indikati fil-punti konsekuttivi ta’ din it-

taqsima A.  

(Il-kampjun għandu jintgħażel b’mod aleatorju sabiex ikun rappreżentattiv. Ikun hemm bżonn 

kopertura sħiħa jekk ikun hemm inqas minn 10 persuni (inklużi impjegati, persuni naturali li 

jaħdmu taħt kuntratt dirett u persunal issekondat minn parti terza), inkella, il-kampjun għandu 

jkollu minimu ta’ 10 persuni, jew 10% tat-totali, skont liema għadd jkun l-ogħla) 
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Ref Proċeduri Sejba fattwali standard 

Riżultat 

(C / E / 

M.A.) 

L-Awditur ħa kampjun ta’______ persuna minn fost it-total ta’ ______ persuna. 

A.1 SPEJJEŻ TAL-PERSUNAL 

Għall-persuni inklużi fil-kampjun u li jaħdmu taħt kuntratt ta’ impjieg jew att ekwivalenti (il-

proċeduri ġenerali għall-ispejjeż reali individwali tal-persunal u għall-ispejjeż tal-persunal 

iddikjarati bħala spejjeż ta’ unità) 

Sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard 1-5 elenkati fil-kolonna li jmiss, l-Awditur irreveda 

l-informazzjoni/id-dokumenti li ġejja/in fornuti mill-Benefiċjarju: 

o lista tal-persuni inklużi fil-kampjun li tindika l-perjodu/i li matulu/matulhom huma 

ħadmu għall-azzjoni, l-inkarigu tagħhom (klassifikazzjoni jew kategorija) u t-tip ta’ 

kuntratt; 

o il-payslips tal-impjegati inklużi fil-kampjun; 

o ir-rikonċiljazzjoni tal-ispejjeż tal-persunal iddikjarati fid-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i 

mas-sistema tal-kontabbiltà (kontabbiltà tal-proġett u ledger ġenerali) u mas-sistema tal-

payroll; 

o informazzjoni dwar l-istatus tal-impjieg u l-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-persunal 

inklużi fil-kampjun, b’mod partikolari l-kuntratti tal-impjieg tagħhom jew ekwivalenti; 

o il-politika tas-soltu tal-Benefiċjarju fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jirrigwardjaw il-payroll 

(eż. il-politika dwar is-salarji, il-politika dwar is-sahra, l-ispiża varjabbli); 

o il-liġi nazzjonali applikabbli dwar it-taxxi, ix-xogħol u s-sigurtà soċjali, u 

o kwalunkwe dokument ieħor li jappoġġa l-ispejjeż tal-persunal iddikjarati. 

L-Awditur ivverifika wkoll l-eliġibbiltà tal-komponenti kollha tar-retribuzzjoni (ara l-Artikolu 6 

GA) u kkalkula mill-ġdid l-ispejjeż tal-persunal għall-impjegati inklużi fil-kampjun. 

1) L-impjegati kienu i) direttament 

inkarigati mill-Benefiċjarju 

skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 

tiegħu, ii) taħt ir-responsabbiltà 

u s-superviżjoni teknika unika 

tal-Benefiċjarju u iii) remunerati 

skont il-prattiki tas-soltu tal-

Benefiċjarju. 

 

2) L-ispejjeż tal-persunal ġew 

irreġistrati fis-sistema tal-

kontijiet/pagi tal-Benefiċjarju. 

 

3) L-ispejjeż ġew appoġġati u 

rrikonċiljati b’mod adegwat mal-

kontijiet u r-rekords tal-pagi. 

 

4) L-ispejjeż tal-persunal ma kien 

fihom ebda element ineliġibbli. 
 

5) Ma kien hemm ebda diskrepanza 

bejn l-ispejjeż tal-persunal 

mitluba għall-azzjoni u l-ispejjeż 

ikkalkulati mill-ġdid mill-
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Ref Proċeduri Sejba fattwali standard 

Riżultat 

(C / E / 

M.A.) 

Awditur. 

Proċeduri ulterjuri jekk titħallas ‘remunerazzjoni addizzjonali’  

Sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard 6-9 elenkati fil-kolonna li jmiss, l-Awditur: 

o irreveda d-dokumenti rilevanti fornuti mill-Benefiċjarju (il-forma legali, l-obbligi 

legali/statutorji, il-politika tas-soltu tal-Benefiċjarju dwar ir-remunerazzjoni addizzjonali, 

il-kriterji li jintużaw għall-kalkolu tagħha, il-prattika tas-soltu tal-Benefiċjarju dwar ir-

remunerazzjoni għal proġetti ffinanzjati taħt skemi ta’ finanzjament nazzjonali…); 

o ikkalkula mill-ġdid l-ammont ta’ remunerazzjoni addizzjonali eliġibbli għall-azzjoni 

abbażi tad-dokumenti ta’ appoġġ riċevuti (ix-xogħol fuq bażi part-time jew full-time, id-

dedikazzjoni esklussiva jew mhux esklussiva għall-azzjoni, ir-remunerazzjoni tas-soltu 

mħallsa għal proġetti ffinanzjati taħt skemi nazzjonali) sabiex jasal għall-FTE/sena u r-

rata tal-pro-rata applikabbli (ara d-dejta miġbura matul it-twettiq tal-proċeduri taħt A.2 

‘Sigħat produttivi’ u A.4 ‘Sistema għar-reġistrazzjoni tal-ħin’). 

‘REMUNERAZZJONI ADDIZZJONALI’ TFISSER KWALUNKWE PARTI TAR-REMUNERAZZJONI LI TKUN 

IKTAR MINN DAK LI PERSUNA TKUN QED TITĦALLAS GĦAL ĦIN MAĦDUM FUQ PROĠETTI FFINANZJATI 

MINN SKEMI NAZZJONALI. 

JEKK KWALUNKWE PARTI MIR-REMUNERAZZJONI MĦALLSA LILL-IMPJEGAT TIKKWALIFIKA BĦALA 

“REMUNERAZZJONI ADDIZZJONALI” U HIJA ELIĠIBBLI SKONT ID-DISPOŻIZZJONIJIET TAL-ARTIKOLU 

6.2.A.1, DIN TISTA’ TIĠI KKLEJMJATA BĦALA SPIŻA ELIĠIBBLI GĦALL-AZZJONI SAL-AMMONT LI ĠEJ: 

 (A) JEKK IL-PERSUNA TAĦDEM FULL-TIME U ESKLUSSIVAMENT FUQ L-AZZJONI MATUL IS-SENA 

SĦIĦA: SA EUR 8 000/SENA; 

(B) JEKK IL-PERSUNA TAĦDEM ESKLUSSIVAMENT FUQ L-AZZJONI IŻDA MHUX FULL-TIME JEW 

MHUX GĦAS-SENA SĦIĦA: SAL-AMMONT KORRISPONDENTI PRO-RATA TA’ EUR 8 000, JEW 

6) Il-Benefiċjarju li ħallas 

“remunerazzjoni addizzjonali” 

kien entità legali mingħajr skop 

ta’ qligħ. 

 

7) L-ammont ta’ remunerazzjoni 

addizzjonali mħallsa kien 

jikkorrispondi għall-prattiki ta’ 

remunerazzjoni tas-soltu tal-

Benefiċjarju u tħallas b’mod 

konsistenti kull meta kien 

meħtieġ l-istess tip ta’ xogħol 

jew kompetenza.  

 

8) Il-kriterji użati biex tiġi 

kkalkulata r-remunerazzjoni 

addizzjonali kienu oġġettivi u 

ġew applikati b’mod ġenerali 

mill-Benefiċjarju, 

irrispettivament mis-sors ta’ 

finanzjament użat. 

 

9) L-ammont ta’ remunerazzjoni 

addizzjonali inkluża fl-ispejjeż 

tal-persunal mitluba għall-

azzjoni kien limitat għal EUR 
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Ref Proċeduri Sejba fattwali standard 
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M.A.) 

(C) JEKK IL-PERSUNA MA TAĦDIMX ESKLUSSIVAMENT FUQ L-AZZJONI: SA AMMONT IKKALKOLAT 

BI PRO-RATA SKONT L-ARTIKOLU 6.2.A.1. 

8,000 għal kull FTE/fis-sena 

(sal-ammont pro-rata 

ekwivalenti jekk il-persuna ma 

kinitx taħdem fuq l-azzjoni fuq 

bażi full-time matul is-sena jew 

ma kinitx taħdem 

esklussivament fuq l-azzjoni). 

Proċeduri addizzjonali fil-każ ta’ “spejjeż ta’ unità kkalkulati mill-Benefiċjarju skont il-prattiċi 

tas-soltu tal-kontabbiltà tal-ispiża tiegħu” jiġu applikati:  

Minbarra li wettaq il-proċeduri indikati hawn fuq sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard 

1-5 u, jekk applikabbli, anki s-sejbiet fattwali standard 6-9, l-Awditur wettaq il-proċeduri li ġejjin 

sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard 10-13 elenkati fil-kolonna li jmiss: 

o kiseb deskrizzjoni tal-prattika tas-soltu tal-Benefiċjarju għall-kontabbiltà tal-ispejjeż 

sabiex jikkalkula l-ispejjeż ta’ unità; 

o irreveda jekk il-prattika tas-soltu tal-Benefiċjarju għall-kontabbiltà tal-ispejjeż ġietx 

applikata għad-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji soġġetti għas-CFS preżenti; 

o ivverifika jekk l-impjegati inklużi fil-kampjun ġewx iċċarġjati skont il-kategorija korretta 

(b’konformità mal-kriterji użati mill-Benefiċjarju sabiex jistabbilixxi l-kategoriji tal-

persunal) billi rreveda l-kuntratt/rekord tar-Riżorsi Umani jew ir-reġistri tal-kontabbiltà 

analitika; 

o ivverifika li ma hemm ebda differenza bejn l-ammont totali tal-ispejjeż tal-persunal użati 

fil-kalkolu tal-ispiża għal kull unità u l-ammont totali tal-ispejjeż tal-persunal irreġistrati 

10) L-ispejjeż tal-persunal inklużi 

fid-Dikjarazzjoni Finanzjarja 

ġew ikkalkulati skont il-

prattika tas-soltu tal-

Benefiċjarju għall-kontabbiltà 

tal-ispejjeż. Din il-

metodoloġija ntużat b’mod 

konsistenti fl-azzjonijiet kollha 

ta’ H2020. 

 

11) L-impjegati ġew iċċarġjati 

skont il-kategorija korretta. 
 

12) L-ispejjeż tal-persunal totali 

użati fil-kalkolu tal-ispejjeż ta’ 

unità kienu konsistenti mal-

infiq irreġistrat fil-kontijiet 

statutorji. 
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Ref Proċeduri Sejba fattwali standard 

Riżultat 

(C / E / 

M.A.) 

fil-kontijiet statutorji; 

o ivverifika jekk l-ispejjeż reali tal-persunal ġewx aġġustati abbażi tal-elementi bbaġitjati 

jew stmati u, jekk iva, ivverifika jekk dawk l-elementi li ntużaw humiex fil-fatt rilevanti 

għall-kalkolu, oġġettivi u appoġġati minn dokumenti. 

13) Kwalunkwe elementi stmati 

jew ibbaġitjati użati mill-

Benefiċjarju fil-kalkolu tiegħu 

tal-ispejjeż ta’ unità kienu 

rilevanti għall-kalkolu tal-

ispejjeż tal-persunal u kienu 

jikkorrispondu għal 

informazzjoni oġġettiva u 

verifikabbli. 

 

Għall-persuni naturali inklużi fil-kampjun u li jaħdmu mal-Benefiċjarju taħt kuntratt dirett 

differenti minn kuntratt ta’ impjieg, bħal konsulenti (mhux sottokuntratturi). 

Sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard 14-17 elenkati fil-kolonna li jmiss, l-Awditur 

irreveda l-informazzjoni li ġejja/id-dokumenti li ġejjin ipprovduti mill-Benefiċjarju: 

o il-kuntratti, speċjalment l-ispiża, id-durata tal-kuntratt, id-deskrizzjoni tax-xogħol, il-post 

tax-xogħol, is-sjieda tar-riżultati u l-obbligi tar-rapportar lill-Benefiċjarju; 

o il-kundizzjonijiet tal-impjieg tal-persunal fl-istess kategorija għat-tqabbil tal-ispejjeż u; 

o kwalunkwe dokument ieħor li jappoġġa l-ispejjeż iddikjarati u r-reġistrazzjoni tiegħu (eż. 

fatturi, reġistri tal-kontabbiltà, eċċ.). 

14) Il-persuni naturali jaħdmu taħt 

kundizzjonijiet simili għal 

dawk ta’ impjegat, b’mod 

partikolari fir-rigward tal-mod 

kif inhuwa organizzat ix-

xogħol, il-kompiti li jitwettqu u 

l-post fejn jitwettqu. 

 

 

15) Ir-riżultati tax-xogħol imwettaq 

jappartjenu lill-Benefiċjarju, 

jew jekk le, il-Benefiċjarju 

kiseb id-drittijiet neċessarji 

kollha biex jissodisfa l-obbligi 

tiegħu daqslikieku dawk ir-

riżultati kienu ġġenerati minnu 

nnifsu. 

 

16) L-ispejjeż tagħhom ma kinux 

differenti b’mod sinifikanti 

minn dawk għall-persunal li 

jwettaq kompiti simili 

b’kuntratt ta’ impjieg mal-
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Ref Proċeduri Sejba fattwali standard 

Riżultat 

(C / E / 

M.A.) 

Benefiċjarju. 

17) L-ispejjeż kienu appoġġati 

minn evidenza permezz ta’ 

awditu u ġew irreġistrati fil-

kontijiet. 

 

Għall-persunal issekondat minn parti terza u inkluż fil-kampjun (mhux sottokuntratturi) 

Sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard 18-21 elenkati fil-kolonna li jmiss, l-Awditur 

irreveda l-informazzjoni/id-dokumenti li ġejja/in fornuti mill-Benefiċjarju: 

o il-kuntratt(i) tal-issekondar tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward tal-ispejjeż, id-durata, 

id-deskrizzjoni tax-xogħol, il-post tax-xogħol u s-sjieda tar-riżultati; 

o jekk ikun hemm rimborż mill-Benefiċjarju lill-parti terza għar-riżorsa magħmula 

disponibbli (kontribuzzjoni in natura għal pagament): kwalunkwe dokumentazzjoni li 

tappoġġa l-ispejjeż iddikjarati (eż. kuntratt, fattura, pagament bankarju u prova tar-

reġistrazzjoni fis-sistema tal-kontabbiltà/pagi tiegħu, eċċ.) u rikonċiljazzjoni tad-

Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i mas-sistema tal-kontabbiltà (kontabbiltà tal-proġett u 

ledger ġenerali), kif ukoll kwalunkwe prova li l-ammont fatturat mill-parti terza ma kien 

jinkludi ebda qligħ;  

o jekk ma jkun hemm ebda rimborż mill-Benefiċjarju lill-parti terza għar-riżorsa magħmula 

disponibbli (kontribuzzjoni in natura bla ħlas): prova tal-ispiża reali mġarrba mill-Parti 

Terza għar-riżorsa magħmula disponibbli mingħajr ħlas għall-Benefiċjarju bħal 

dikjarazzjoni tal-ispejjeż imġarrba mill-Parti Terza u prova tar-reġistrazzjoni fis-sistema 

tal-kontabbiltà/payroll tal-Parti Terza;  

o kwalunkwe dokument ieħor li jappoġġa l-ispejjeż iddikjarati (eż. fatturi, eċċ.). 

18) Il-persunal issekondat 

irrapporta għand il-

Benefiċjarju u ħadem fil-bini 

tal-Benefiċjarju (sakemm ma 

ġiex maqbul mod ieħor mal-

Benefiċjarju).  

 

19) Ir-riżultati tax-xogħol imwettaq 

jappartjenu lill-Benefiċjarju, 

jew jekk le, il-Benefiċjarju 

kiseb id-drittijiet neċessarji 

kollha biex jissodisfa l-obbligi 

tiegħu daqslikieku dawk ir-

riżultati kienu ġġenerati minnu 

nnifsu. 

 

Jekk il-persunal jiġi ssekondat għal 

pagament:  

20) L-ispejjeż iddikjarati ġew 

appoġġati b’dokumentazzjoni u 

rreġistrati fil-kontijiet tal-

Benefiċjarju. Il-parti terza ma 
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Ref Proċeduri Sejba fattwali standard 

Riżultat 

(C / E / 

M.A.) 

inkludiet ebda qligħ.  

Jekk il-persunal jiġi ssekondat bla 

ħlas:  

21) L-ispejjeż iddikjarati ma 

qabżux l-ispiża tal-parti terza 

kif irreġistrata fil-kontijiet tal-

parti terza u kienu appoġġati 

b’dokumentazzjoni. 

 

A.2 SIGĦAT PRODUTTIVI 

Sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard 22-27 elenkati fil-kolonna li jmiss, l-Awditur 

irreveda d-dokumenti rilevanti, speċjalment il-leġiżlazzjoni nazzjonali, il-ftehimiet u l-kuntratti 

tax-xogħol u l-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol tal-persuni inklużi fil-kampjun, bil-għan li jivverifika 

li: 

o is-sigħat produttivi annwali applikati ġew ikkalkulati skont wieħed mill-metodi deskritti 

hawn taħt,  

o il-proporzjonijiet ekwivalenti għal full-time (FTEs) għall-impjegati li ma jaħdmux fuq 

bażi full-time ġew ikkalkulati b’mod korrett. 

Jekk il-Benefiċjarju applika l-metodu B, l-awditur ivverifika l-korrettezza li biha ġie kkalkolat l-

għadd totali ta’ sigħat maħduma u li l-kuntratti speċifikaw is-sigħat tax-xogħol annwali.   

Jekk il-Benefiċjarju applika l-metodu C, l-awditur ivverifika li s-‘sigħat produttivi annwali’ 

applikati għall-kalkolu tar-rata fis-siegħa kienu ekwivalenti għal mill-inqas 90 % tas-‘sigħat tax-

xogħol annwali standard’. L-Awditur jista’ jagħmel dan biss jekk il-kalkolu tas-sigħat tax-xogħol 

22) Il-Benefiċjarju applika l-

metodu [agħżel opzjoni waħda 

u ħassar l-oħrajn] 

[A: 1720 siegħa] 

[B: l-‘għadd totali ta’ sigħat 

maħduma’] 

[C: is-‘sigħat produttivi 

annwali standard’ użati 

jikkorrispondu għall-prattiki 

tal-kontabbiltà tas-soltu] 

 

23) Is-sigħat produttivi ġew 

ikkalkulati kull sena. 
 

24) Għall-impjegati li ma jaħdmux 

fuq bażi full-time, ġie applikat 

b’mod korrett il-proporzjon 

ekwivalenti għal full-time 
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Ref Proċeduri Sejba fattwali standard 

Riżultat 

(C / E / 

M.A.) 

annwali standard ikun jista’ jiġi appoġġat mir-rekords, bħal-leġiżlazzjoni nazzjonali, ftehimiet 

tax-xogħol u kuntratti.  

 IS-SIGĦAT PRODUTTIVI TAL-BENEFIĊJARJU GĦALL-PERSUNI LI JAĦDMU FUQ BAŻI FULL-TIME 

GĦANDHOM JINĦADMU PERMEZZ TA’ WIEĦED MILL-METODI LI ĠEJJIN:  

A.   1720 SIEGĦA PRODUTTIVA ANNWALI (PRO-RATA GĦALL-PERSUNI LI MA JAĦDMUX FUQ BAŻI 

FULL-TIME) 

B. L-GĦADD TOTALI TA’ SIGĦAT MAĦDUMA MILL-PERSUNA GĦALL-BENEFIĊJARJU FIS-SENA (FIL-

KOLONNA LI JMISS, DAN IL-METODU SSIR REFERENZA GĦALIH UKOLL BĦALA ‘L-GĦADD TOTALI 

TA’ SIGĦAT MAĦDUMA’). IL-KALKOLU TAL-GĦADD TOTALI TA’ SIGĦAT MAĦDUMA SAR KIF ĠEJ: 

IS-SIGĦAT TAX-XOGĦOL ANNWALI TAL-PERSUNA SKONT IL-KUNTRATT TA’ IMPIEG, IL-FTEHIM 

TAX-XOGĦOL APPLIKABBLI JEW IL-LIĠI NAZZJONALI FLIMKIEN MAS-SAHRA MAĦDUMA NEQSIN L-

ASSENZI (BĦAL LIV TAL-MARD JEW LIV SPEĊJALI). 

C. L-GĦADD STANDARD TA’ SIGĦAT ANNWALI APPLIKAT B’MOD ĠENERALI MILL-BENEFIĊJARJU 

GĦALL-PERSUNAL TIEGĦU SKONT IL-PRATTIKI TAS-SOLTU TIEGĦU GĦALL-KONTABBILTÀ TAL-

ISPEJJEŻ (FIL-KOLONNA LI JMISS, DAN IL-METODU SSIR REFERENZA GĦALIH UKOLL BĦALA ‘IS-

SIGĦAT PRODUTTIVI ANNWALI TOTALI’). DAN L-GĦADD IRID IKUN MILL-INQAS 90% TAS-SIGĦAT 

TA’ ĦIDMA ANNWALI STANDARD. 

 

‘SIGĦAT TA’ ĦIDMA ANNWALI’ TFISSER IL-PERJODU LI MATULU L-PERSUNAL IRID IKUN QED JAĦDEM, 

GĦAD-DISPOŻIZZJONI TAL-IMPJEGATUR TAGĦHOM U JWETTQU L-ATTIVITÀ JEW ID-DMIRIJIET 

TAGĦHOM SKONT IL-KUNTRATT TA’ IMPJIEG, IL-FTEHIM KOLLETTIV DWAR IX-XOGĦOL APPLIKABBLI 

JEW IL-LEĠIŻLAZZJONI NAZZJONALI DWAR IL-ĦINIJIET TAX-XOGĦOL. 

(FTE). 

Jekk il-Benefiċjarju applika l-

metodu B. 

25) Il-kalkolu tal-għadd ta’ ‘sigħat 

tax-xogħol annwali’, tas-sahra 

u tal-assenzi kien verifikabbli 

abbażi tad-dokumenti 

pprovduti mill-Benefiċjarju.  

25.1) Il-Benefiċjarju jikkalkula r-

rati fis-siegħa għal kull sena 

finanzjarja sħiħa skont il-

proċedura A.3 (il-metodu B 

mhux permess għal 

benefiċjarji li jikkalkulaw ir-

rati fis-siegħa kull xahar). 

 

Jekk il-Benefiċjarju applika l-

metodu C. 

26) Il-kalkolu tal-għadd ta’ ‘sigħat 

tax-xogħol annwali standard’ 

kien verifikabbli abbażi tad-

dokumenti pprovduti mill-

Benefiċjarju. 
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27) Is-‘sigħat produttivi annwali’ 

użati għall-kalkolu tar-rata fis-

siegħa kienu konsistenti mal-

prattiki tas-soltu tal-

Benefiċjarju għall-kontabbiltà 

tal-ispejjeż u kienu ekwivalenti 

għal mill-inqas 90 % tas-

‘sigħat tax-xogħol annwali’. 

 

A.3 RATI FIS-SIEGĦA TAL-PERSUNAL 

I) Għall-ispejjeż ta’ unità kkalkulati skont il-prattika tas-soltu tal-Benefiċjarju għall-kontabbiltà 

tal-ispejjeż (spejjeż ta’ unità):  

Jekk il-Benefiċjarju jkollu “Ċertifikat dwar il-Metodoloġija għall-kalkolu tal-ispejjeż ta’ unità” 

(CoMUC) approvat mill-Kummissjoni, il-Benefiċjarju għandu jipprovdi lill-Awditur 

b’deskrizzjoni tal-metodoloġija approvata flimkien ma’ ittra ta’ aċċettazzjoni mill-Kummissjoni. 

L-Awditur ivverifika li l-Benefiċjarju tabilħaqq uża l-metodoloġija approvata. Jekk iva, ma tkun 

meħtieġa ebda verifika ulterjuri.   

Jekk il-Benefiċjarju ma jkollux “Ċertifikat dwar il-Metodoloġija” (CoMUC) approvat mill-

Kummissjoni, jew jekk il-metodoloġija approvata ma ġietx applikata, imbagħad l-Awditur 

għandu: 

o irreveda d-dokumentazzjoni fornuta mill-Benefiċjarju, inkluż manwali u linji gwida 

interni li jispjegaw kif għandhom jiġu kkalkulati r-rati fis-siegħa; 

o jikkalkula mill-ġdid l-ispejjeż ta’ unità (ir-rati fis-siegħa) tal-persunal inklużi fil-kampjun 

wara r-riżultati tal-proċeduri mwettqa f’A.1 u A.2. 

II) Għar-rati individwali fis-siegħa:  

L-Awditur: 

28) Il-Benefiċjarju applika [agħżel 

opzjoni waħda u ħassar l-

oħra]: 

[Opzjoni I: “L-ispejjeż ta’ unità 

(ir-rati fis-siegħa) ġew 

ikkalkulati skont il-prattiki tas-

soltu tal-Benefiċjarju għall-

kontabbiltà tal-ispejjeż”] 

[Opzjoni II: Ġew applikati r-

rati individwali fis-siegħa] 

 

Għall-opzjoni I dwar l-ispejjeż ta’ 

unità u jekk il-Benefiċjarju japplika 

l-metodoloġija approvata mill-

Kummissjoni (CoMUC):  

29) Il-Benefiċjarju uża l-

metodoloġija approvata mill-

Kummissjoni sabiex jikkalkula 

r-rati fis-siegħa. Din kienet 

tikkorrispondi għall-prattiki 

tas-soltu tal-organizzazzjoni 
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Riżultat 
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o irreveda d-dokumentazzjoni fornuta mill-Benefiċjarju, inkluż manwali u linji gwida 

interni li jispjegaw kif għandhom jiġu kkalkulati r-rati fis-siegħa; 

o ikkalkula mill-ġdid ir-rati fis-siegħa tal-persunal inkluż fil-kampjun (kalkolu mill-ġdid 

tar-rati fis-siegħa kollha jekk il-benefiċjarju juża rati annwali, il-kalkolu mill-ġdid ta’ tliet 

xhur magħżula b’mod aleatorju għal kull sena u persuna jekk il-benefiċjarju juża rati fix-

xahar) b’segwitu għar-riżultati tal-proċeduri mwettqa f’A.1 u A.2; 

o (fil-każ tar-rati fix-xahar biss) ikkonferma li l-ħin mittieħed fuq liv tal-ġenituri ma 

jitnaqqasx, u li, jekk partijiet tar-remunerazzjoni bażika jiġu ġġenerati fuq perjodu itwal 

minn xahar, il-benefiċjarju inkluda biss is-sehem li jiġi ġġenerat fix-xahar. 

 

“L-ISPEJJEŻ TA’ UNITÀ KKALKULATI MILL-BENEFIĊJARJU SKONT IL-PRATTIĊI TAS-SOLTU TAL-

KONTABBILTÀ TAL-ISPIŻA TIEGĦU”: 

DAWN JIĠU KKALKULATI BILLI L-AMMONT TOTALI TAL-ISPEJJEŻ TAL-PERSUNAL TAL-KATEGORIJA LI 

GĦALIHA JAPPARTJENI L-IMPJEGAT IVVERIFIKAT SKONT IL-PROĊEDURA A.1 JIĠI DIVIŻ BL-GĦADD TA’ 

FTE U S-SIGĦAT PRODUTTIVI TOTALI ANNWALI TAL-ISTESS KATEGORIJA KKALKULATI MILL-

BENEFIĊJARJU SKONT IL-PROĊEDURA A.2. 

RATA FIS-SIEGĦA GĦALL-ISPEJJEŻ PERSONALI REALI INDIVIDWALI: 

TIĠI KKALKULATA SKONT WAĦDA MIŻ-ŻEWĠ OPZJONIJIET HAWN TAĦT: 

 

A) [OPZJONI PRESTABBILITA] L-AMMONT ANNWALI REALI TA’ SPEJJEŻ TAL-PERSUNAL TA’ IMPJEGAT 

IVVERIFIKAT SKONT IL-PROĊEDURA A.1 JIĠI DIVIŻ BL-GĦADD TA’ SIGĦAT PRODUTTIVI ANNWALI 

VVERIFIKATI SKONT IL-PROĊEDURA A.2 (RATA FIS-SIEGĦA TA’ SENA FINANZJARJA SĦIĦA); 

 

B) L-AMMONT REALI TA’ SIGĦAT FIX-XAHAR TA’ SPEJJEŻ TAL-PERSUNAL TA’ IMPJEGAT IVVERIFIKAT 

SKONT IL-PROĊEDURA A.1 JIĠI DIVIŻ B’1/12 BL-GĦADD TA’ SIGĦAT PRODUTTIVI ANNWALI 

VVERIFIKATI SKONT IL-PROĊEDURA A.2 (RATA FIS-SIEGĦA FIX-XAHAR). 

għall-kontabbiltà tal-ispejjeż u 

kienet applikata b’mod 

konsistenti għall-attivitajiet 

kollha, irrispettivament mis-

sors tal-finanzjament. 

Għall-opzjoni I dwar l-ispejjeż ta’ 

unità u jekk il-Benefiċjarju japplika 

metodoloġija mhux approvata mill-

Kummissjoni: 

30) L-ispejjeż ta’ unità kkalkulati 

mill-ġdid mill-Awditur kienu l-

istess bħar-rati applikati mill-

Benefiċjarju. 

 

Għall-opzjoni II dwar ir-rati 

individwali fis-siegħa: 

31) Ir-rati individwali kkalkulati 

mill-ġdid mill-Awditur kienu l-

istess bħar-rati applikati mill-

Benefiċjarju. 

31.1) Il-Benefiċjarju uża biss 

opzjoni waħda (għal kull sena 

finanzjarja jew kull xahar) matul 

kull sena finanzjarja eżaminata. 

31.2) Ir-rati fis-siegħa ma jinkludux 

remunerazzjoni addizzjonali. 

 

A.4 SISTEMA GĦAR-REĠISTRAZZJONI TAL-ĦIN 
32) Il-persuni kollha rreġistraw il-
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Sabiex jivverifika li s-sistema għar-reġistrazzjoni tal-ħin tiżgura l-issodisfar tar-rekwiżiti minimi 

kollha u li s-sigħat iddikjarati għall-azzjoni kienu korretti, preċiżi, awtorizzati kif suppost u 

appoġġati minn dokumentazzjoni, l-Awditur għamel il-kontrolli li ġejjin għall-persuni inklużi fil-

kampjun li jiddikjaraw il-ħin li nħadem għall-azzjoni abbażi tal-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol: 

o deskrizzjoni tas-sistema għar-reġistrazzjoni tal-ħin ipprovduta mill-Benefiċjarju 

(reġistrazzjoni, awtorizzazzjoni, ipproċessar fis-sistema tar-Riżorsi Umani); 

o l-implimentazzjoni reali tagħha; 

o l-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol ġew iffirmati mill-inqas darba fix-xahar mill-impjegati 

(fuq karta jew b’mod elettroniku) u awtorizzati mill-maniġer tal-proġett jew minn 

maniġer ieħor; 

o is-sigħat iddikjarati nħadmu fi ħdan il-perjodu tal-proġett; 

o ma kienx hemm sigħat iddikjarati bħala li nħadmu għall-azzjoni jekk ir-reġistri tar-

Riżorsi Umani juru assenza minħabba btajjel jew mard (kontroverifiki ulterjuri fir-

rigward tal-ivvjaġġar jitwettqu f’B.1 hawn taħt) ; 

o is-sigħat mitluba għall-azzjoni qablu ma’ dawk indikati fis-sistema għar-reġistrazzjoni 

tal-ħin. 

 

JISTGĦU JINTALBU BISS IS-SIGĦAT MAĦDUMA FUQ L-AZZJONI. IL-ĦIN TAX-XOGĦOL KOLLU LI 

JINTALAB GĦANDU JIĠI RREĠISTRAT MATUL ID-DURATA TAL-PROĠETT, FILWAQT LI JIĠI APPOĠĠAT 

B’MOD ADEGWAT MINN EVIDENZA LI TURI R-REALTÀ U L-AFFIDABBILTÀ TIEGĦU (ARA D-

DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI HAWN TAĦT GĦALL-PERSUNI LI JAĦDMU ESKLUSSIVAMENT GĦALL-

AZZJONI MINGĦAJR SKEDI BIL-ĦINIJIET TAX-XOGĦOL). 

ħin tagħhom iddedikat għall-

azzjoni fuq bażi ta’ 

kuljum/kull ġimgħa/kull 

xahar bl-użu ta’ sistema 

bbażata fuq il-

karta/kompjuter. (ħassar it-

tweġibiet li mhumiex 

applikabbli) 

33) L-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol 

tagħhom kienu awtorizzati 

mill-inqas kull xahar mill-

maniġer tal-proġett jew minn 

uffiċjal superjuri ieħor. 

 

34) Is-sigħat iddikjarati nħadmu fi 

ħdan il-perjodu tal-proġett u 

kienu konsistenti mal-

preżenzi/assenzi rreġistrati fir-

reġistri tar-Riżorsi Umani. 

 

35) Ma kienx hemm diskrepanzi 

bejn l-għadd ta’ sigħat mitluba 

għall-azzjoni u l-għadd ta’ 

sigħat irreġistrati. 

 

Jekk il-persuni qegħdin jaħdmu esklussivament għall-azzjoni u mingħajr skedi bil-ħinijiet tax-

xogħol  

Għall-persuni magħżula li ħadmu esklussivament għall-azzjoni mingħajr skedi bil-ħinijiet tax-

xogħol, l-Awditur ivverifika l-evidenza disponibbli, li wriet li fir-realtà huma kienu 

36) Id-dedikazzjoni esklussiva hija 

appoġġata minn dikjarazzjoni 

ffirmata mill-Benefiċjarju u 

minn kwalunkwe evidenza 
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Ref Proċeduri Sejba fattwali standard 

Riżultat 

(C / E / 

M.A.) 

esklussivament iddedikati għall-azzjoni u li l-Benefiċjarju ffirma dikjarazzjoni li tikkonferma li 

huma kienu ħadmu esklussivament għall-azzjoni. 

 

oħra miġbura.  

B SPEJJEŻ TAS-SOTTOKUNTRATTAR   

B.1 L-Awditur kiseb id-dettalji/it-tqassim tal-ispejjeż tas-sottokuntrattar u ħa kampjun 

ta’ ______ entrati tal-ispejjeż magħżula b’mod aleatorju (tkun meħtieġa kopertura 

sħiħa jekk ikun hemm inqas minn 10 entrati, inkella, il-kampjun għandu jkollu minimu ta’ 

10 entrati, jew 10% tat-total, skont liema għadd ikun l-ogħla). 

Sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard 38-42 elenkati fil-kolonna li jmiss, l-Awditur 

irreveda dawn li ġejjin għall-entrati inklużi fil-kampjun: 

o l-użu tas-sottokuntratturi kien previst fl-Anness 1; 

o l-ispejjeż tas-sottokuntrattar ġew iddikjarati fil-kategorija tas-sottokuntrattar tad-

Dikjarazzjoni Finanzjarja; 

o ġew segwiti d-dokumenti ta’ appoġġ dwar il-proċeduri tal-għażla u tal-għotja; 

o il-Benefiċjarju żgura l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża (l-elementi ewlenin biex 

jiġi apprezzat ir-rispett ta’ dan il-prinċipju huma l-għoti tas-sottokuntratt lill-offerta li 

toffri l-aħjar proporzjoni bejn prezz-kwalità, skont il-kundizzjonijiet ta’ trasparenza u 

trattament ugwali. Fil-każ li intuża kuntratt qafas eżistenti l-Benefiċjarju żgura li dan ġie 

stabbilit abbażi tal-prinċipju tal-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża skont il-

kundizzjonijiet ta’ trasparenza u trattament ugwali). 

B’mod partikolari, 

i.  jekk il-Benefiċjarju aġixxa bħala awtorità kontraenti skont it-tifsira tad-Direttiva 

2004/18/KE (jew 2014/24/UE) jew tad-Direttiva 2004/17/KE (jew 2014/25/UE), l-

Awditur ivverifika li ġiet segwita l-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist pubbliku u 

37) L-użu tal-ispejjeż tas-

sottokuntrattar mitluba kien 

previst fl-Anness 1 u l-ispejjeż 

ġew iddikjarati fid-

Dikjarazzjonijiet Finanzjarji 

taħt il-kategorija tas-

sottokuntrattar. 

 

38) Kien hemm dokumenti ta’ 

talbiet għal fornituri differenti, 

offerti differenti u valutazzjoni 

tal-offerti qabel l-għażla tal-

fornitur skont il-proċeduri 

interni u r-regoli dwar l-

akkwist. Is-sottokuntratti 

ngħataw b’konformità mal-

prinċipju tal-aktar offerta 

ekonomikament vantaġġuża. 

(Fejn offerti differenti ma 

nġabrux l-Awditur jispjega r-

raġunijiet fornuti mill-

Benefiċjarju taħt il-parti 

“Eċċezzjonijiet” tar-Rapport. 

Il-Kummissjoni se tanalizza din 

l-informazzjoni biex tevalwa 
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li s-sottokuntrattar kien konformi mat-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Ftehim. 

ii.  jekk il-Benefiċjarju ma kienx jaqa’ taħt il-kategorija msemmija fuq, l-Awditur ivverifika 

li l-Benefiċjarju segwa r-regoli tas-soltu dwar l-akkwist tiegħu u rrispetta t-Termini u l-

Kundizzjonijiet tal-Ftehim. 

Għall-entrati inklużi fil-kampjun, l-Awditur ivverifika wkoll li: 

o is-sottokuntratti ma ngħatawx lil Benefiċjarji oħrajn fil-konsorzju; 

o kien hemm ftehimiet iffirmati bejn il-Benefiċjarju u s-sottokuntrattur; 

o kien hemm evidenza li s-servizzi ġew ipprovduti minn sottokuntrattur; 

dwar jekk dawn l-ispejjeż 

jistgħux jiġu aċċettati bħala 

eliġibbli) 

39) Is-sottokuntratti ma ngħatawx 

lil Benefiċjarji oħrajn tal-

konsorzju. 

 

40) Is-sottokuntratti kollha ġew 

appoġġati minn ftehimiet 

iffirmati bejn il-Benefiċjarju u 

s-sottokuntrattur. 

 

41) Kien hemm evidenza li s-

servizzi ġew ipprovduti mis-

sottokuntratturi. 

 

C SPEJJEŻ TA’ FORNIMENT TA’ APPOĠĠ FINANZJARJU LIL PARTIJIET TERZI   

C.1 L-Awditur kiseb id-dettalji/tqassim tal-ispejjeż għall-għoti ta’ appoġġ finanzjarju lil 

partijiet terzi u ħa kampjun ta’ ______ entrati tal-ispejjeż magħżula b’mod 

aleatorju (tkun meħtieġa kopertura sħiħa jekk ikun hemm inqas minn 10 entrati, inkella 

l-kampjun għandu jkollu minimu ta’ 10 entrati, jew 10% tat-total, skont liema għadd ikun 

l-ogħla). 

 

L-Awditur ivverifika li ġew issodisfati l-kundizzjonijiet minimi li ġejjin: 

a) l-ammont massimu ta’ appoġġ finanzjarju għal kull parti terza ma kienx ta’ aktar minn 

EUR 60 000, sakemm ma kienx imsemmi b’mod espliċitu fl-Anness 1; 

 

42) Il-kundizzjonijiet minimi 

kollha ġew issodisfati 
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Riżultat 

(C / E / 

M.A.) 

b) l-appoġġ finanzjarju lil partijiet terzi kien maqbul fl-Anness 1 tal-Ftehim, filwaqt li ġew 

irrispettati d-dispożizzjonijiet l-oħrajn dwar l-appoġġ finanzjarju lill-partijiet terzi inklużi 

fl-Anness 1. 

D SPEJJEŻ DIRETTI REALI OĦRAJN 

D.1 SPEJJEŻ TAL-IVVJAĠĠAR U PROVVEDIMENTI RELATATI GĦAS-SUSSISTENZA  

L-Awditur ħa kampjun ta’ ______ entrati tal-ispejjeż magħżula b’mod aleatorju 

(tkun meħtieġa kopertura sħiħa jekk ikun hemm inqas minn 10 entrati, inkella, il-kampjun 

għandu jkollu minimu ta’ 10 entrati, jew 10% tat-total, skont liema għadd jkun l-ogħla). 

L-Awditur spezzjona l-kampjun u vverifika li: 

o l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza kienu konsistenti mal-politika tas-soltu tal-

Benefiċjarju għall-ivvjaġġar. F’dan il-kuntest, il-Benefiċjarju pprovda evidenza tal-

politika normali tiegħu għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar (eż. l-użu ta’ biljetti tal-ewwel klassi, 

rimborż mill-Benefiċjarju abbażi tal-ispejjeż reali, somma f’daqqa jew per diem) sabiex l-

Awditur ikun jista’ jqabbel l-ispejjeż tal-ivvjaġġar mitluba ma’ din il-politika; 

o l-ispejjeż tal-ivvjaġġar ġew identifikati u allokati b’mod korrett għall-azzjoni (eż. il-

vjaġġi huma marbuta direttament mal-azzjoni) billi rreveda d-dokumenti ta’ appoġġ 

rilevanti, bħal minuti ta’ laqgħat, sessjonijiet ta’ ħidma jew konferenzi, ir-reġistrazzjoni 

tagħhom fil-kont tal-proġett korrett, il-konsistenza tagħhom mal-iskedi bil-ħinijiet tax-

xogħol jew mad-dati/durata ta’ sessjoni ta’ ħidma/konferenza; 

o ma ġewx iddikjarati spejjeż ineliġibbli jew infiq żejjed jew imprudenti (ara l-Artikolu 6.5 

MGA). 

43) L-ispejjeż ġew imġarrba, 

approvati u rimborżati skont il-

politika tas-soltu tal-

Benefiċjarju għall-ivvjaġġar.  

 

44) Kien hemm rabta bejn il-vjaġġ 

u l-azzjoni. 
 

45) Id-dokumenti ta’ appoġġ kienu 

konsistenti ma’ xulxin fir-

rigward tas-suġġett tal-vjaġġ, 

id-dati, id-durata u kif ukoll 

ġew rikonċiljati mal-iskedi bil-

ħinijiet tax-xogħol u l-

kontabbiltà.  

 

46) Ma ġewx iddikjarati spejjeż 

ineliġibbli jew infiq żejjed jew 

imprudenti.  

 

D.2 SPEJJEŻ TA’ DEPREZZAMENT GĦAL TAGĦMIR, INFRASTRUTTURA JEW ASSI 

OĦRAJN 

L-Awditur ħa kampjun ta’ ______ entrati tal-ispejjeż magħżula b’mod aleatorju 

47) Ġew segwiti r-regoli, il-

prinċipji u l-gwidi dwar l-

akkwist. 
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(tkun meħtieġa kopertura sħiħa jekk ikun hemm inqas minn 10 entrati, inkella, il-kampjun 

għandu jkollu minimu ta’ 10 entrati, jew 10% tat-total, skont liema għadd jkun l-ogħla). 

Għal “tagħmir, infrastruttura jew assi oħrajn” [minn hawn ’il quddiem imsejħa “assi”] magħżula 

fil-kampjun, l-Awditur ivverifika li: 

o l-assi nkisbu b’konformità mal-linji gwida u l-proċeduri interni tal-Benefiċjarju; 

o l-assi ġew allokati b’mod korrett għall-azzjoni (b’dokumenti ta’ appoġġ bħal fattura 

b’nota tal-kunsinna jew kwalunkwe prova oħra li turi r-rabta mal-azzjoni)  

o iddaħħlu fis-sistema tal-kontabbiltà; 

o il-firxa safejn intużaw l-assi għall-azzjoni (bħala perċentwal) kienet appoġġata minn 

dokumentazzjoni affidabbli (eż. tabella b’ħarsa ġenerali lejn l-użu); 

 

L-Awditur ikkalkula mill-ġdid l-ispejjeż tad-deprezzament u vverifika li dawn kienu konformi 

mar-regoli applikabbli fil-pajjiż tal-Benefiċjarju u mal-politika tas-soltu tal-Benefiċjarju dwar il-

kontabbiltà (eż. id-deprezzament ikkalkulat fuq il-valur tal-akkwist). 

L-Awditur ivverifika li ma ġewx iddikjarati spejjeż ineliġibbli bħal VAT deduċibbli, telf fir-rati 

tal-kambju u nfiq żejjed jew imprudenti (ara l-Artikolu 6.5 GA). 

48) Kien hemm rabta bejn il-ftehim 

ta’ għotja u l-assi mitluba 

għall-azzjoni. 

 

49) L-assi mitluba għall-azzjoni 

kienu traċċabbli għar-reġistri 

tal-kontabbiltà u għad-

dokumenti sottostanti. 

 

50) Il-metodu tad-deprezzament 

użat għall-allokazzjoni tal-assi 

għall-azzjoni kien konformi 

mar-regoli applikabbli fil-pajjiż 

tal-Benefiċjarju u mal-politika 

tas-soltu tal-Benefiċjarju dwar 

il-kontabbiltà. 

 

51) L-ammont mitlub kien 

jikkorrispondi għall-użu reali 

għall-azzjoni. 

 

52) Ma ġewx dikjarati spejjeż 

ineliġibbli jew eċċessivi jew 

imprudenti. 

 

D.3 SPEJJEŻ TA’ OĠĠETTI U SERVIZZI OĦRAJN  

L-Awditur ħa kampjun ta’ ______ entrati tal-ispejjeż magħżula b’mod aleatorju 

(tkun meħtieġa kopertura sħiħa jekk ikun hemm inqas minn 10 entrati, inkella l-kampjun 

għandu jkollu minimu ta’ 10 entrati, jew 10% tat-total, skont liema għadd ikun l-ogħla). 

Għax-xiri ta’ oġġetti, xogħlijiet jew servizzi inklużi fil-kampjun, l-Awditur ivverifika li: 

53) Il-kuntratti għax-xogħlijiet jew 

għas-servizzi ma koprewx il-

kompiti deskritti fl-Anness 1.  

54) L-ispejjeż ġew allokati għall-

azzjoni korretta u l-oġġetti ma 

tpoġġewx fl-inventarju ta’ 

tagħmir li jservi għal żmien 
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o il-kuntratti ma kinux ikopru l-kompiti deskritti fl-Anness 1; 

o dawn ġew identifikati b’mod korrett, allokati għall-azzjoni xierqa u mdaħħla fis-sistema 

tal-kontabbiltà (traċċabbli għal dokumenti sottostanti bħal ordnijiet tax-xiri, fatturi u 

kontijiet); 

o l-oġġetti ma tpoġġewx fl-inventarju ta’ tagħmir li jservi għal żmien twil; 

o l-ispejjeż mitluba għall-azzjoni ġew meqjusa bħala konformi mal-prattiki tas-soltu tal-

Benefiċjarju dwar il-kontabbiltà; 

o ma ġewx iddikjarati spejjeż ineliġibbli jew infiq żejjed jew imprudenti (ara l-Artikolu 6 

GA). 

Barra minn hekk, l-Awditur ivverifika li dawn l-oġġetti u s-servizzi nkisbu b’konformità mal-

proċeduri u l-linji gwida interni tal-Benefiċjarju, b’mod partikolari: 

o jekk Benefiċjarju aġixxa bħala awtorità kontraenti fi ħdan it-tifsira tad-Direttiva 

2004/18/KE (jew 2014/24/UE) jew tad-Direttiva 2004/17/KE (jew 2014/25/UE), l-

Awditur ivverifika li ġiet segwita l-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist pubbliku u 

li l-kuntratt tal-akkwist kien konformi mat-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Ftehim. 

o jekk il-Benefiċjarju ma kienx jaqa’ fil-kategorija msemmija fuq, l-Awditur ivverifika li l-

Benefiċjarju segwa r-regoli tas-soltu tiegħu dwar l-akkwist u li rrispetta t-Termini u l-

Kundizzjonijiet tal-Ftehim. 

Għall-entrati inklużi fil-kampjun, l-Awditur ivverifika wkoll li: 

o il-Benefiċjarju żgura l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża (l-elementi ewlenin biex 

jiġi apprezzat ir-rispett ta’ dan il-prinċipju huma l-għoti tal-kuntratt lill-offerta li toffri l-

aħjar proporzjoni bejn prezz-kwalità, skont il-kundizzjonijiet ta’ trasparenza u trattament 

ugwali. Fil-każ li intuża kuntratt qafas eżistenti l-Awditur vverifika wkoll li l-

Benefiċjarju żgura li dan ġie stabbilit abbażi tal-prinċipju tal-aktar offerta 

ekonomikament vantaġġuża skont il-kundizzjonijiet ta’ trasparenza u trattament ugwali); 

TALI OĠĠETTI U SERVIZZI JINKLUDU, PEREŻEMPJU, L-OĠĠETTI TAL-KONSUM U L-PROVVISTI, ID-

twil. 

55) L-ispejjeż intalbu skont il-

politika dwar il-kontabbiltà tal-

Benefiċjarju u ġew appoġġati 

b’mod adegwat. 
 

56) Ma ġewx dikjarati spejjeż 

ineliġibbli jew eċċessivi jew 

imprudenti. Għal 

fatturi/imposti interni, intalab 

biss l-element tal-ispejjeż, 

mingħajr ebda mark-up. 

 

57) Ġew segwiti r-regoli, il-

prinċipji u l-gwidi dwar l-

akkwist. Kien hemm 

dokumenti ta’ talbiet għal 

fornituri differenti, offerti 

differenti u valutazzjoni tal-

offerti qabel l-għażla tal-

fornitur skont il-proċeduri 

interni u r-regoli dwar l-

akkwist. Ix-xirjiet saru skont il-

prinċipju tal-l-aktar offerta 

ekonomikament vantaġġuża .  

(Fejn offerti differenti ma 

nġabrux l-Awditur jispjega r-
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DISSEMINAZZJONI (INKLUŻ L-AĊĊESS MIFTUĦ), IL-PROTEZZJONI TAR-RIŻULTATI, L-EVALWAZZJONI 

SPEĊIFIKA TAL-AZZJONI JEKK HIJA MEĦTIEĠA MILL-FTEHIM, IĊ-ĊERTIFIKATI DWAR ID-

DIKJARAZZJONIJIET FINANZJARJI JEKK DAWN IKUNU MEĦTIEĠA MILL-FTEHIM U ĊERTIFIKATI DWAR 

IL-METODOLOĠIJA, IT-TRADUZZJONIJIET U L-PUBBLIKAZZJONIJIET. 

raġunijiet fornuti mill-

Benefiċjarju taħt il-parti 

“Eċċezzjonijiet” tar-Rapport. 

Il-Kummissjoni se tanalizza din 

l-informazzjoni biex tevalwa 

dwar jekk dawn l-ispejjeż 

jistgħux jiġu aċċettati bħala 

eliġibbli). 

D.4 SPEJJEŻ OPERATTIVI U KAPITALIZZATI AGGREGATI TAL-INFRASTRUTTURA 

TAR-RIĊERKA 

L-Awditur assigura l-eżistenza ta’ valutazzjoni ex-ante pożittiva (maħruġa mis-Servizzi tal-KE) 

tal-metodoloġija dwar il-kontabbiltà tal-ispejjeż użata mill-Benefiċjarju, li tippermettilu japplika 

l-linji gwida dwar il-kalkolu dirett tal-ispejjeż għall-infrastrutturi tar-riċerka kbar fil-programm 

Orizzont 2020. 

 

Fil-każijiet li tkun inħarġet valutazzjoni ex-ante pożittiva (ara s-sejbiet fattwali 

standard 58-59 fil-kolonna li jmiss), 

L-Awditur assigura li l-benefiċjarju applika b’mod konsistenti l-metodoloġija li hija spjegata 

u approvata fil-valutazzjoni ex-ante pożittiva; 

 
Fil-każijiet li MA TKUNX inħarġet valutazzjoni ex-ante pożittiva (ara s-sejba fattwali 

standard 60 fil-kolonna li jmiss), 

L-Awditur ivverifika li ma ntalbux spejjeż għal Infrastruttura ta’ Riċerka Kbira bħala spejjeż 

diretti fi kwalunkwe kategorija tal-ispejjeż; 

 

Fil-każijiet li jkun inħareġ abbozz ta’ rapport ta’ valutazzjoni ex-ante 

b’rakkomandazzjoni għal bidliet ulterjuri (ara s-sejba fattwali standard 60 fil-kolonna li 

jmiss), 

58) L-ispejjeż iddikjarati bħala 

spejjeż diretti għal 

Infrastrutturi ta’ Riċerka Kbar 

(fil-linja adegwata tad-

Dikjarazzjoni Finanzjarja) 

huma konformi mal-

metodoloġija deskritta fir-

rapport dwar il-valutazzjoni ex-

ante pożittiva. 

 

59) Kwalunkwe differenza bejn il-

metodoloġija applikata u dik 

evalwata b’mod pożittiv kienet 

deskritta b’mod estensiv u 

aġġustata kif xieraq. 

 

60) L-ispejjeż diretti ddikjarati 

kienu ħielsa minn kwalunkwe 

entrata ta’ spejjeż indiretti 

relatati mal-Infrastruttura ta’ 

Riċerka Kbira. 
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 L-Awditur segwa l-istess proċedura msemmija fuq (meta kienet għadha MA NĦARĠITX 

valutazzjoni ex-ante pożittiva) u ta attenzjoni partikolari (b’ittestjar rinforzat) għall-entrati 

tal-ispejjeż li għalihom l-abbozz tal-valutazzjoni ex-ante ċaħad l-inklużjoni tagħhom bħala 

spejjeż diretti għal Infrastrutturi ta’ Riċerka Kbar jew ħareġ rakkomandazzjonijiet. 

D.5 

 

Spejjeż ta’ oġġetti u servizzi fatturati internament 

 

L-Awditur ħa kampjun ta’ entrati tal-ispejjeż magħżula b’mod aleatorju (tkun 

meħtieġa kopertura sħiħa jekk ikun hemm inqas minn 10 entrati, inkella l-kampjun 

għandu jkollu minimu ta’ 10 entrati, jew 10% tat-total, skont liema għadd ikun l-ogħla).  

 

Sabiex jikkonferma s-sejbiet fattwali standard 61-65 elenkati fil-kolonna li jmiss, l-Awditur: 

o kiseb deskrizzjoni tal-prattika tas-soltu tal-Benefiċjarju għall-kontabbiltà tal-ispejjeż 

sabiex jikkalkula l-ispejjeż ta’ oġġetti u servizzi fatturati internament (spejjeż ta’ unità); 

o irreveda jekk il-prattika tas-soltu tal-Benefiċjarju għall-kontabbiltà tal-ispejjeż ġietx 

applikata għad-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji soġġetti għas-CFS preżenti; 

o żgura li l-metodoloġija għall-kalkolu tal-ispejjeż ta’ unità qed tintuża b’mod konsistenti, 

abbażi ta’ kriterji oġġettivi, irrispettivament mis-sors tal-finanzjament; 

o ivverifika li kwalunkwe entrata ineliġibbli jew kwalunkwe spiża mitluba taħt kategorija 

oħra tal-baġit, b’mod partikolari spejjeż indiretti, ma tqisux fil-kalkolu tal-ispejjeż tal-

oġġetti u servizzi fatturati internament (ara l-Artikolu 6 GA); 

o ivverifika jekk l-ispejjeż reali tal-oġġetti u tas-servizzi fatturati internament ġewx 

aġġustati abbażi tal-elementi bbaġitjati jew stmati u, jekk iva, ivverifika jekk dawk l-

elementi li ntużaw humiex fil-fatt rilevanti għall-kalkolu, u jikkorrispondu għal 

informazzjoni oġġettiva u verifikabbli. 

o ivverifika li kwalunkwe spiża ta’ entrata li mhix marbuta direttament mal-produzzjoni ta’ 

oġġetti jew servizzi fatturati (eż. servizzi ta’ appoġġ bħal tindif, kontabbiltà ġenerali, 

61) L-ispejjeż tal-oġġetti u servizzi 

fatturati internament inklużi 

fid-Dikjarazzjoni Finanzjarja 

ġew ikkalkulati skont il-

prattika tas-soltu tal-

Benefiċjarju għall-kontabbiltà 

tal-ispejjeż. 

 

62) Il-prattiċi tal-kontabbiltà tal-

ispiża użati għall-kalkolu tal-

ispejjeż ta’ oġġetti u servizzi 

fatturati internament ġew 

applikati mill-Benefiċjarju 

f’mod konsistenti bbażat fuq 

kriterji oġġettivi 

rrispettivament mis-sors tal-

finanzjament. 

 

63) L-ispiża ta’ unità tiġi 

kkalkulata billi jintużaw l-

ispejjeż reali tal-oġġett jew 

servizz irreġistrat fil-kontijiet 

tal-Benefiċjarju, bl-esklużjoni 

ta’ kwalunkwe spiża ineliġibbli 

jew spejjeż inklużi f’kategoriji 

oħrajn tal-baġit. 
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appoġġ amministrattiv, eċċ mhux direttament użati għall-produzzjoni tal-oġġett jew 

servizz) ma tqisitx fil-kalkolu tal-ispejjeż tal-oġġetti u servizzi fatturati internament. 

o ivverifika li kwalunkwe spiża ta’ entrati użati għall-kalkolu tal-ispejjeż ta’ oġġetti u 

servizzi fatturati internament hija appoġġata minn evidenza tal-awditu u reġistrata fil-

kontijiet. 

 

64) L-ispiża ta’ unità teskludi 

kwalunkwe spiża ta’ entrati li 

mhumiex direttament marbuta 

mal-produzzjoni ta’ oġġetti jew 

servizzi fatturati. 

 

65) L-entrati tal-ispejjeż għall-

kalkolu tal-ispejjeż reali ta’ 

oġġetti u servizzi fatturati 

internament kienu rilevanti, 

raġonevoli u jikkorrispondu 

għal informazzjoni oġġettiva u 

verifikabbli. 

 

E UŻU TAR-RATI TAL-KAMBJU   

E.1 a) Għall-Benefiċjarji li għandhom kontijiet stabbiliti f’munita differenti mill-euro 

L-Awditur ħa kampjun ta’______ entrati tal-ispejjeż magħżula b’mod aleatorju u 

vverifika li r-rati tal-kambju użati għall-konverżjoni ta’ muniti oħrajn f’euro kienu 

konformi mar-regoli li ġejjin stabbiliti fil-Ftehim (tkun meħtieġa kopertura sħiħa jekk 

ikun hemm inqas minn 10 entrati, inkella, il-kampjun għandu jkollu minimu ta’ 10 

entrati, jew 10% tat-total, skont liema għadd jkun l-ogħla): 

L-ISPEJJEŻ IMĠARRBA FIL-KONTIJIET F’MUNITA OĦRA GĦANDHOM JIĠU KONVERTITI F’EURO BIL-

MEDJA TAR-RATI TAL-KAMBJU LI JIĠU PPUBBLIKATI KULJUM FIS-SERJE C TA’ IL-ĠURNAL UFFIĊJALI 

TAL-UNJONI EWROPEA (https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html), 

determinati fuq il-perjodu ta’ rapportar korrispondenti.  

JEKK MA TIĠI PPUBBLIKATA EBDA RATA TAL-KAMBJU TA’ KULJUM F’EURO F’IL-ĠURNAL UFFIĊJALI 

TAL-UNJONI EWROPEA GĦALL-MUNITA INKWISTJONI, IL-KONVERŻJONI GĦANDHA SSIR BIL-MEDJA 

TAR-RATI TAL-KONTABBILTÀ TA’ KULL XAHAR STABBILITI MILL-KUMMISSJONI U PPUBBLIKATI FUQ IS-

SIT WEB TAGĦHA 

66) Ir-rati tal-kambju użati għall-

konverżjoni ta’ muniti oħrajn 

f’Euro kienu konformi mar-

regoli stabbiliti fil-Ftehim ta’ 

Għotja u ma kien hemm ebda 

differenza fiċ-ċifri finali. 

 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm), 

DETERMINATA FUQ IL-PERJODU TA’ RAPPORTAR KORRISPONDENTI. 

b) Għall-Benefiċjarji li għandhom kontijiet stabbiliti fl-euro 

L-Awditur ħa kampjun ta’______ entrati tal-ispejjeż magħżula b’mod aleatorju u 

vverifika li r-rati tal-kambju użati għall-konverżjoni ta’ muniti oħrajn f’euro kienu 

konformi mar-regoli li ġejjin stabbiliti fil-Ftehim (tkun meħtieġa kopertura sħiħa jekk 

ikun hemm inqas minn 10 entrati, inkella, il-kampjun għandu jkollu minimu ta’ 10 

entrati, jew 10% tat-total, skont liema għadd jkun l-ogħla): 

L-ISPEJJEŻ IMĠARRBA F’MUNITA OĦRA GĦANDHOM JIĠU KONVERTITI F’EURO PERMEZZ TAL-

APPLIKAZZJONI TAL-PRATTIKI TAS-SOLTU TAL-BENEFIĊJARJU DWAR IL-KONTABBILTÀ. 

67) Il-Benefiċjarju applika l-

prattiki tas-soltu tiegħu dwar il-

kontabbiltà. 

 

 

 

 
[isem legali tal-impriża tal-awditu] 

[isem u funzjoni ta’ rappreżentant awtorizzat] 

[jj Xahar ssss] 
<Firma tal-Awditur> 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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ANNESS 6 

 

 

 

MUDELL GĦAĊ-ĊERTIFIKAT DWAR IL-METODOLOĠIJA 
 
 
 

 Għall-opzjonijiet [fil-korsiv u bejn il-parentesi kwadri]: agħżel l-opzjoni applikabbli. L-opzjonijiet li 
ma jintgħażlux għandhom jitħassru. 

 Għall-oqsma f’[tipa griża bejn il-parentesi kwadri]: daħħal id-dejta xierqa. 

 

 

 

WERREJ 

TERMINI TA’ REFERENZA GĦALL-IMPENN TAL-AWDITU GĦAL ĊERTIFIKAT TAL-
METODOLOĠIJA B’RABTA MA’ FTEHIM TA’ GĦOTJA WIEĦED JEW IKTAR FFINANZJAT(I) TAĦT 
IL-PROGRAMM QAFAS TAR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI ORIZZONT 2020         2 

 
RAPPORT INDIPENDENTI TAS-SEJBIET FATTWALI DWAR IL-METODOLOĠIJA FIR-RIGWARD 
TAL-FTEHIMIET TA’ GĦOTJA FFINANZJATI TAĦT IL-PROGRAMM QAFAS TAR-RIĊERKA U L-
INNOVAZZJONI ORIZZONT 2020              5 
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Termini ta’ referenza għal impenn tal-awditu għal ċertifikat tal-metodoloġija  

b’rabta ma ftehim ta’ għotja wieħed jew iktar iffinanzjat(i)  

taħt il-Programm Qafas tar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020 

 

Dan id-dokument jistabbilixxi t-‘Termini ta’ Referenza (ToR)’ li permezz tagħhom  

 

[OPZJONI 1: [daħħal isem tal-benefiċjarju] (‘il-Benefiċjarju’)] [OPZJONI 2: [daħħal isem tal-parti 

terza konnessa] (‘il-Parti Terza Konnessa’), il-parti terza konnessa mal-Benefiċjarju [daħħal isem tal-

benefiċjarju] (‘il-Benefiċjarju’)] 

 

taqbel li tinkariga  

[daħħal l-isem legali tal-awditur] (‘l-Awditur’) 

 

sabiex jipproduċi rapport indipendenti tas-sejbiet fattwali (‘ir-Rapport’) li jikkonċerna l-prattiki tal-

kontabbiltà tas-soltu tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  għall-kalkolu u l-ikklejmjar tal-ispejjeż 

diretti tal-persunal iddikjarati bħala spejjeż ta’ unità (‘il-Metodoloġija’) b’rabta mal-ftehimiet ta’ 

għotja ffinanzjati taħt il-Programm Qafas tar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020. 

 

Il-proċeduri li għandhom jitwettqu għall-valutazzjoni tal-metodoloġija se jkunu bbażati fuq il-

ftehim(iet) ta’ għotja dettalljati hawn taħt: 

 

 [titlu u numru tal-ftehim(iet) ta’ għotja] (‘il-Ftehim(iet)’) 

 

Il-Ftehim(iet) ġew/ġie konkluż(i) bejn il-Benefiċjarju u [OPZJONI 1: l-Unjoni Ewropea, 

rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-Kummissjoni’)][OPZJONI 2: il-Komunità Ewropea tal-

Enerġija Atomika (Euratom,) rappreżentata mill-Kummissjoni Ewropea (‘il-

Kummissjoni’),][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’).]. 

 

L-Aġenzija tissemma bħala firmatarja tal-Ftehim mal-Benefiċjarju biss. L-[Unjoni 

Ewropea][Euratom][Aġenzija] mhijiex parti għal dan l-impenn.   

 

1.1 Suġġett tal-impenn 

 

Skont l-Artikolu 18.1.2 tal-Ftehim, il-benefiċjarji [u l-Partijiet Terzi Konnessi] li jiddikjaraw l-ispejjeż 

diretti tal-persunal bħala spejjeż ta’ unità kkalkulati skont il-prattiċi tas-soltu tagħhom għall-

kontabbiltà tal-ispejjeż, jistgħu jissottomettu lill-Aġenzija, għal approvazzjoni, ċertifikat dwar il-

metodoloġija (‘CoMUC’) li jiddikjara li hemm reġistri u dokumentazzjoni adegwati li juru bil-provi li 

l-prattiki użati minnhom għall-kontabbiltà tal-ispejjeż huma konformi mal-kundizzjonijiet stipulati fil-

Punt A tal-Artikolu 6.2.  

 

Is-suġġett ta’ dan l-impenn huwa CoMUC, li huwa kompost minn żewġ dokumenti separati: 

 

- it-Termini ta’ Referenza (‘it-ToR’) li għandhom jiġu ffirmati mill-[Benefiċjarju] [Parti Terza 

Konnessa] u mill-Awditur; 

 

- ir-Rapport Indipendenti tal-Awditur dwar is-Sejbiet Fattwali (‘ir-Rapport’) ippubblikat fuq il-

letterhead tal-Awditur, datat, ittimbrat u ffirmat mill-Awditur, li jinkludi; id-dikjarazzjonijiet 

standard (‘id-Dikjarazzjonijiet’) evalwati u ffirmati mill-[Benefiċjarju] [Parti Terza 

Konnessa], il-proċeduri maqbula (‘il-Proċeduri’) mwettqa mill-Awditur, kif ukoll is-sejbiet 
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fattwali standard (‘is-Sejbiet’) ivvalutati mill-Awditur. Id-Dikjarazzjonijiet, il-Proċeduri u s-

Sejbiet huma miġbura f’sommarju fit-tabella li tifforma parti mir-Rapport. 

 

L-informazzjoni pprovduta permezz tad-Dikjarazzjonijiet, tal-Proċeduri u tas-Sejbiet għandha 

tippermetti lill-Kummissjoni tasal għal konklużjonijiet fir-rigward tal-eżistenza tal-prattika tas-soltu 

għall-kontabbiltà tal-ispejjeż tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  u l-adegwatezza tagħha sabiex 

tiżgura li l-ispejjeż diretti tal-persunal ikklejmjati fuq dik il-bażi jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet 

tal-Ftehim. Il-Kummissjoni tasal għall-konklużjonijiet tagħha mir-Rapport u kwalunkwe 

informazzjoni addizzjonali li tista’ tkun teħtieġ. 

 

1.2 Responsabbiltajiet 

 

Il-partijiet għal dan il-ftehim huma l-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  u l-Awditur. 

 

Il-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]: 

 huma responsabbli mit-tħejjija tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji għall-Ftehim(iet) (‘id-

Dikjarazzjonijiet Finanzjarji’) b’konformità ma’ dawk il-Ftehimiet; 

 huma responsabbli sabiex jipprovdu d-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i lill-Awditur u 

jippermettu lill-Awditur jirrikonċiljahom mas-sistema tal-kontabbiltà u taż-żamma tal-kotba 

tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  u mal-kontijiet u r-reġistri sottostanti. Id-

Dikjarazzjonijiet Finanzjarji għandhom jintużaw bħala bażi għall-proċeduri li għandu jwettaq 

l-Awditur skont dan it-ToR; 

 huma responsabbli għall-Metodoloġija tagħhom u għall-preċiżjoni tad-Dikjarazzjoni(jiet) 

Finanzjarja/i; 

 huma responsabbli sabiex japprovaw jew jiċħdu d-Dikjarazzjonijiet indikati taħt l-intestatura 

‘Dikjarazzjonijiet li għandhom isiru mill-Benefiċjarju/Parti Terza Konnessa’ fl-ewwel kolonna 

tat-tabella li tifforma parti mir-Rapport; 

 iridu jipprovdu lill-Awditur b’ittra ta’ rappreżentazzjoni ffirmata u datata; 

 jaċċettaw li l-abbiltà tal-Awditur sabiex iwettaq il-Proċeduri b’mod effettiv tiddependi fuq il-

ħtieġa li l-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  jipprovdu aċċess sħiħ u bla ħlas għall-

persunal tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  u għar-reġistri tal-kontabbiltà tagħhom u 

għal reġistri rilevanti oħrajn. 

 

L-Awditur: 

 [Opzjoni 1 prestabbilita: huwa kwalifikat sabiex iwettaq l-awditi statutorji tad-

dokumenti tal-kontabbiltà skont id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2006 dwar il-verifiki statutorji tal-kontijiet annwali u tal-

kontijiet konsolidati, li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE u li 

tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 84/253/KEE jew regolamenti nazzjonali simili]. 

 [Opzjoni 2 jekk il-Benefiċjarju jew Parti Terza Konnessa għandhom Uffiċjal Pubbliku 

indipendenti: huwa Uffiċjal Pubbliku kompetenti u indipendenti li għalih l-awtoritajiet 

nazzjonali rilevanti stabbilixxew il-kapaċità legali biex jagħmel awditu tal-

Benefiċjarju]. 

 [Opzjoni 3 jekk il-Benefiċjarju jew Parti Terza Konnessa huma organizzazzjoni 

internazzjonali: huwa awditur [intern] [estern] skont ir-regolamenti finanzjarji interni u l-

proċeduri tal-organizzazzjoni internazzjonali]. 

 

L-Awditur: 

 irid ikun indipendenti mill-Benefiċjarju [u mill-Parti Terza Konnessa] u, b’mod partikolari, 

ma jridx ikun ġie involut fit-tħejjija tad-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i tal-Benefiċjarju [u l-

Parti Terza Konnessa]; 
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 irid jippjana x-xogħol sabiex ikunu jistgħu jitwettqu l-Proċeduri u jkunu jistgħu jiġu vvalutati 

s-Sejbiet; 

 irid jaderixxi mal-Proċeduri stipulati u mal-format tar-rapport obbligatorju; 

 irid iwettaq l-impenn b’konformità ma’ dawn it-ToR; 

 irid jiddokumenta l-kwistjonijiet li huma importanti sabiex jiġi appoġġat ir-Rapport; 

 irid jibbaża r-Rapport tiegħu fuq l-evidenza miġbura; 

 irid jissottometti r-Rapport lill-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa] . 

 

Il-Kummissjoni qiegħda tistabbilixxi l-Proċeduri li għandhom jitwettqu u s-Sejbiet li għandhom jiġu 

approvati mill-Awditur. L-Awditur mhuwiex responsabbli mill-adegwatezza jew mill-pertinenza 

tagħhom. Billi dan l-impenn mhuwiex impenn ta’ assigurazzjoni, l-Awditur ma jipprovdi ebda 

opinjoni dwar l-awditu jew dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni.  

 

1.3 Standards Applikabbli 

 

L-Awditur irid jikkonforma ma’ dawn it-Termini ta’ Referenza u ma’1: 

 

- l-International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Engagements to perform Agreed-

upon Procedures regarding Financial Information, maħruġ mill-Bord tal-Istandards 

Internazzjonali tal-Awditjar u l-Aċċertament (IAASB); 

- il-Kodiċi ta’ Etika għall-Kontabilisti Professjonali maħruġ mill-International Ethics Standards 

Board for Accountants (IESBA). Għalkemm l-ISRS 4400 tgħid li l-indipendenza mhix 

rekwiżit għall-inkarigi sabiex jitwettqu l-proċeduri maqbula, il-Kummissjoni tirrikjedi li l-

Awditur jikkonforma wkoll mar-rekwiżiti tal-indipendenza tal-Kodiċi. 

 

Ir-Rapport tal-Awditur irid jiddikjara li ma kien hemm ebda konflitt ta’ interess bejn l-Awditur u l-

Benefiċjarju [u l-Parti Terza Konnessa] sabiex ġie stabbilit dan ir-Rapport li jista’ jaffettwa r-Rapport, 

filwaqt li jrid jispeċifika - jekk tinħareġ fattura għas-servizz ipprovdut - it-tariffa totali mħallsa lill-

Awditur talli pprovda r-Rapport. 

 

1.4 Rapportar 

 

Ir-Rapport irid jinkiteb bil-lingwa tal-Ftehim (ara l-Artikolu 20.7 tal-Ftehim).  

 

Skont l-Artikolu 22 tal-Ftehim, il-Kummissjoni, l-Aġenzija, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi u 

l-Qorti tal-Awdituri għandhom id-dritt li jagħmlu awditu ta’ kwalunkwe ħidma li titwettaq taħt l-

azzjoni u li l-ispejjeż għaliha huma ddikjarati mill-baġit tal-[Unjoni Ewropea] [Euratom]. Dan 

jinkludi ħidma relatata ma’ dan l-impenn. L-Awditur irid jipprovdi aċċess għad-dokumenti ta’ ħidma 

kollha relatati ma’ din l-assenjazzjoni, jekk dawn jintalbu mill-Kummissjoni, l-Aġenzija, l-Uffiċċju 

Ewropew ta’ Kontra l-Frodi jew il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. 

 

1.5 Twaqqit 

 

Ir-Rapport irid jiġi pprovdut sa [jj Xahar ssss]. 

 

1.6 Termini Oħrajn 

 

                                                 
1  L-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar li japplikaw l-istandards tal-INTOSAI jistgħu jwettqu l-Proċeduri 

skont l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar u skont il-kodiċi tal-etika maħruġ 
minn INTOSAI minflok l-International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 u l-Kodiċi ta’ Etika 
għall-Kontabilisti Professjonali maħruġ mill-IAASB u IESBA.  
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[Il-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa] u l-Awditur jistgħu jużaw din it-taqsima sabiex jaqblu fuq 

termini speċifiċi oħrajn, bħat-tariffi tal-Awditur, l-obbligazzjoni, il-liġi applikabbli, eċċ. Dawk it-

termini speċifiċi ma jridux jikkontradixxu t-termini speċifikati hawn fuq.] 

 

[isem legali tal-Awditur] [isem legali tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]] 

[isem u titlu ta’ rappreżentant awtorizzat] [isem u titlu ta’ rappreżentant awtorizzat] 

[jj Xahar ssss] [jj Xahar ssss] 

Firma tal-Awditur            Firma tal-[Benefiċjarju][Parti Terza Konnessa]  
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Rapport indipendenti tas-sejbiet fattwali dwar il-metodoloġija fir-rigward tal-ftehimiet 

ta’ għotja ffinanzjati taħt il-Programm Qafas tar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 

2020 
 
(Għandu jiġi stampat fuq karta bil-letterhead tal-Awditur) 

 

Lil 

[isem il-persuna/i ta’ kuntatt], [Kariga] 

[isem [il-Benefiċjarju] [il-Parti Terza Konnessa]] 

[Indirizz] 

[jj Xahar ssss] 

 

Għażiż(a) [Isem il-persuna/i ta’ kuntatt], 

 

Kif maqbul skont it-termini ta’ referenza datati [jj Xahar ssss]  

 

b’[OPZJONI 1: [daħħal isem tal-benefiċjarju] (‘il-Benefiċjarju’)] [OPZJONI 2: [daħħal isem tal-

parti terza konnessa] (‘il-Parti Terza Konnessa’), il-parti terza konnessa mal-Benefiċjarju [daħħal 

isem tal-benefiċjarju] (‘il-Benefiċjarju’)], 

 

aħna  

[isem l-awditur] (‘l-Awditur’), 

stabbiliti fi 

[indirizz sħiħ/belt/stat/provinċja/pajjiż], 

rappreżentati minn  

[isem u funzjoni ta’ rappreżentant awtorizzat], 

 

wettaqna l-proċeduri maqbula (‘il-Proċeduri’) u b’hekk ipprovdejna r-Rapport Indipendenti tagħna 

dwar is-Sejbiet Fattwali (‘ir-Rapport’), fir-rigward tal-prattiki tal-kontabbiltà tas-soltu tal-

[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  għall-kalkolu u d-dikjarazzjoni tal-ispejjeż diretti tal-persunal 

iddikjarati bħala spejjeż ta’ unità (‘il-Metodoloġija’). 

 

Inti tlabt sabiex jitwettqu ċerti proċeduri b’rabta mal-għotja/iet  

 

[titlu u numru tal-ftehim(iet) ta’ għotja] (‘il-Ftehim(iet)’). 

 

Ir-Rapport 

 

L-impenn tagħna twettaq skont it-termini ta’ referenza (‘it-ToR’) mehmuża ma’ dan ir-Rapport. Ir-

Rapport jinkludi: id-dikjarazzjonijiet standard (‘id-Dikjarazzjonijiet’) magħmula mill-[Benefiċjarju] 

[Parti Terza Konnessa], il-proċeduri maqbula (‘il-Proċeduri’) mwettqa u s-sejbiet fattwali standard 

(‘is-Sejbiet’) ikkonfermati minna.  

 

L-impenn kien jinvolvi t-twettiq tal-Proċeduri u l-valutazzjoni tas-Sejbiet u d-dokumentazzjoni 

mitluba mehmuża ma’ dan ir-Rapport, li r-riżultati tagħhom jintużaw mill-Kummissjoni sabiex tasal 

għal konklużjonijiet rigward l-aċċettabbiltà tal-Metodoloġija applikata mill-[Benefiċjarju] [Parti 

Terza Konnessa].  
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Ir-Rapport ikopri l-metodoloġija użata minn [jj Xahar ssss]. F’każ li l-[Benefiċjarju] [Parti Terza 

Konnessa] tbiddel din il-metodoloġija, ir-Rapport jitqies bħala mhux applikabbli għal kwalunkwe 

Dikjarazzjoni Finanzjarja2 sottomessa wara. 

 

Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Proċeduri u d-definizzjoni tad-dikjarazzjonijiet standard u tas-sejbiet 

kienu determinati biss mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, l-Awditur mhuwiex responsabbli mill-

adegwatezza jew mill-pertinenza tagħhom.  

 

Billi l-Proċeduri mwettqa la jikkostitwixxu awditu u lanqas reviżjoni skont l-Istandards Internazzjonali 

tal-Awditjar jew l-Istandards Internazzjonali tal-Impenji tar-Reviżjoni, aħna ma nagħtu ebda 

dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni fuq l-ispejjeż iddikjarati abbażi tal-Metodoloġija tal-[Benefiċjarju] 

[Parti Terza Konnessa]. Li kieku wettaqna proċeduri addizzjonali jew li kieku għamilna awditu jew 

reviżjoni skont dawn l-istandards, jista’ jkun li konna nsiru nafu bi kwistjonijiet oħrajn u konna nkunu 

nistgħu ninkluduhom fir-Rapport. 

 

Eċċezzjonijiet  

 

Minbarra l-eċċezzjonijiet elenkati hawn taħt, il-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  qablet mad-

Dikjarazzjonijiet standard u pprovdiet lill-Awditur bid-dokumentazzjoni u l-informazzjoni dwar il-

kontabbiltà kollha meħtieġa mill-Awditur sabiex ikun jista’ jwettaq il-Proċeduri mitluba u 

jikkorrobora s-Sejbiet standard. 

Elenka hawnhekk kwalunkwe eċċezzjoni u żid kwalunkwe informazzjoni dwar il-kawża, kif 

ukoll il-konsegwenzi possibbli ta’ kull eċċezzjoni, jekk ikunu magħrufa. Jekk l-eċċezzjoni tkun 

kwantifikabbli, indika wkoll l-ammont korrispondenti. 

….. 

 

 Spjegazzjoni tal-eċċezzjonijiet possibbli fil-forma ta’ eżempji (li għandha titneħħa mir-Rapport): 

i. il-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa] ma qablitx mad-Dikjarazzjoni standard numru … għaliex…; 

ii. l-Awditur ma setax iwettaq il-proċedura … stabbilita għaliex …. (eż. minħabba n -nuqqas ta’ abbiltà li 

jirrikonċilja informazzjoni ewlenija jew in-nuqqas ta’ disponibbiltà jew l-inkonsistenza tad-dejta); 

iii. l-Awditur ma setax jikkonferma jew jikkorrobora s-Sejba standard numru … għaliex …. 

Rimarki 

Aħna nixtiequ nżidu r-rimarki li ġejjin li huma rilevanti għall-fehim xieraq tal-Metodoloġija applikata 

mill-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa] jew ir-riżultati rrapportati: 

 Eżempju (li għandu jitneħħa mir-Rapport): 

Fir-rigward tal-metodoloġija applikata għall-kalkolu tar-rati fis-siegħa … 

Fir-rigward tas-Sejba standard numru 15 ġie nnotat li … 

Il-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa] spjegaw id-devjazzjoni mid-dikjarazzjoni referenzjarja XXIV dwar 
ir-reġistrazzjoni tal-ħin għall-persunal mingħajr ebda dedikazzjoni esklussiva għall-azzjoni bil-mod kif ġej: 

… 
 

Annessi 

 

Jekk jogħġbok ipprovdi d-dokumenti li ġejjin lill-awditur u ehmiżhom mar-rapport meta tissottometti 

dan il-CoMUC lill-Kummissjoni: 

 

                                                 
2  F’dan il-kuntest, Dikjarazzjoni Finanzjarja tirreferi biss għall-Anness 4 tal-Ftehim li permezz tiegħu l-

Benefiċjarju jiddikjara l-ispejjeż skont il-Ftehim. 
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1. Deskrizzjoni qasira tal-metodoloġija għall-kalkolu tal-ispejjeż tal-persunal, tas-sigħat 

produttivi u tar-rati fis-siegħa; 

2. Deskrizzjoni qasira tas-sistema għar-reġistrazzjoni tal-ħin fis-seħħ; 

3. Eżempju ta’ skedi bil-ħinijiet tax-xogħol użati mill-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]; 

4. Deskrizzjoni ta’ kwalunkwe elementi bbaġitjati jew stmati applikati flimkien bi spjegazzjoni 

dwar ir-raġuni għaliex huma rilevanti għall-kalkolu tal-ispejjeż tal-persunal u kif inhuma 

bbażati fuq informazzjoni oġġettiva u verifikabbli; 

5. Skeda sommarja bir-rata fis-siegħa għall-ispejjeż diretti tal-persunal iddikjarati mill-

[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  u kkalkulati mill-ġdid mill-Awditur għal kull membru 

tal-persunal inkluż fil-kampjun (l-ismijiet ma hemmx bżonn jiġu rrapportati); 

6. Tabella komparattiva li tiġbor f’sommarju, għal kull persuna magħżula fil-kampjun: a) il-ħin 

ikklejmjat mill-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  fid-Dikjarazzjoni(jiet) Finanzjarja/i u b) 

il-ħin skont l-iskeda bil-ħinijiet tax-xogħol ivverifikata mill-Awditur; 

7. Kopja tal-ittra ta’ rappreżentazzjoni pprovduta lill-Awditur. 

 

Użu ta’ dan ir-Rapport 

 

Dan ir-Rapport tħejja biss għall-iskop imsemmi taħt il-Punt 1.1 Raġunijiet għall-impenn.  

 

Ir-Rapport: 

- huwa kunfidenzjali u huwa intenzjonat li jiġi sottomess lill-Kummissjoni mill-[Benefiċjarju] 

[Parti Terza Konnessa] b’rabta mal-Artikolu 18.1.2 tal-Ftehim; 

- ma jistax jintuża mill-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]  jew mill-Kummissjoni għal 

kwalunkwe skop ieħor, u lanqas jitqassam lil xi parti oħra; 

- jista’ jiġi żvelat mill-Kummissjoni biss lil partijiet awtorizzati, b’mod partikolari l-Uffiċċju 

Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri.  

- huwa relatat biss mal-prattiki tas-soltu għall-kontabbiltà tal-ispejjeż speċifikati fuq u ma 

jikkostitwixxi ebda rapport dwar id-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji tal-[Benefiċjarju] [Parti 

Terza Konnessa]. 

 

Ma jeżisti ebda kunflitt ta’ interess3 bejn l-Awditur u l-Benefiċjarju [u l-Parti Terza Konnessa] li jista’ 

jkollu piż fuq ir-Rapport. Is-somma totali mħallsa lill-Awditur talli pprovda r-Rapport kienet ta’ EUR 

______ (inklużi EUR ______ ta’ VAT deduċibbli). 

 

Aħna ħerqana li niddiskutu r-Rapport tagħna miegħek u nieħdu gost nipprovdulek kwalunkwe 

informazzjoni jew għajnuna oħra li tkun teħtieġ. 

 

Dejjem tiegħek 
 

[isem legali tal-Awditur] 

[isem u titlu tar-rappreżentant awtorizzat] 

[jj Xahar ssss] 

Firma tal-Awditur 

                                                 
3  Kunflitt ta’ interess jirriżulta meta l-oġġettività tal-Awditur li jistabbilixxi ċ-ċertifikat tiġi kompromessa fil -

fatt jew fid-dehra meta l-Awditur, pereżempju:  
-  kien involut fit-tħejjija tad-Dikjarazzjonijiet Finanzjarji;  
-  se jibbenefika direttament f’każ li jiġi aċċettat iċ-ċertifikat; 
-  għandu relazzjoni mill-qrib ma’ kwalunkwe persuna li tirrappreżenta lill-benefiċjarju; 

-  huwa direttur, fiduċjarju jew imsieħeb tal-benefiċjarju; jew 
-  jinsab fi kwalunkwe sitwazzjoni oħra li tikkomprometti l-indipendenza jew l-abbiltà tiegħu li jistabbilixxi 

ċ-ċertifikat b’mod imparzjali. 
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Dikjarazzjonijiet li jridu jsiru mill-Benefiċjarju/Parti Terza Konnessa (‘id-Dikjarazzjonijiet’) u l-Proċeduri li għandhom jitwettqu mill-

Awditur (‘il-Proċeduri’), kif ukoll is-sejbiet fattwali standard (‘is-Sejbiet’) li għandhom jiġu kkonfermati mill-Awditur 

 

Il-Kummissjoni tirriserva d-dritt li tipprovdi lill-awditur bi gwida rigward id-Dikjarazzjonijiet li jridu jsiru, il-Proċeduri li għandhom jitwettqu jew is-Sejbiet li 

għandhom jiġu aċċertati u l-mod kif għandhom jiġu ppreżentati. Il-Kummissjoni tirriserva d-dritt li tvarja d-Dikjarazzjonijiet, il-Proċeduri jew is-Sejbiet 

permezz ta’ notifika bil-miktub lill-Benefiċjarju/Parti Terza Konnessa bil-għan li l-proċeduri jiġu adattati għall-bidliet fil-ftehim(iet) ta’ għotja jew għal 

kwalunkwe ċirkostanza oħra.  

 

Jekk dan iċ-ċertifikat dwar il-metodoloġija huwa relatat mal-prattiki tal-kontabbiltà tas-soltu tal-Parti Terza Konnessa għall-kalkolu u l-ikklejmjar tal-ispejjeż 

diretti tal-persunal iddikjarati bħala spejjeż ta’ unità, kwalunkwe referenza li ssir hawn taħt għall-‘Benefiċjarju’ għandha titqies bħala referenza għall-‘Parti 

Terza Konnessa’. 

 

Jekk jogħġbok spjega kwalunkwe diskrepanza li jista’ jkun hemm fil-korp tar-Rapport. 

Dikjarazzjonijiet li għandhom isiru mill-Benefiċjarju  Proċeduri li għandhom jitwettqu u Sejbiet li għandhom jiġu kkonfermati  mill -

Awditur 

A. Użu tal-Metodoloġija 

I. Il-prattika tal-kontabbiltà tal-ispejjeż deskritta hawn taħt ilha 

fis-seħħ minn [jj Xahar ssss]. 

II. L-alterazzjoni ppjanata li jmiss fil-metodoloġija użata mill-Benefiċjarju se 
tkun minn [jj Xahar ssss]. 

Proċedura: 

 L-Awditur ivverifika dawn id-dati fl-isfond tad-dokumentazzjoni pprovduta 
mill-Benefiċjarju. 

Sejba fattwali: 

1. Id-dati pprovduti mill-Benefiċjarju kienu konsistenti mad-dokumentazzjoni. 

B. Deskrizzjoni tal-Metodoloġija 

III. Il-metodoloġija għall-kalkolu tal-ispejjeż ta’ unità qiegħda tintuża b’mod 
konsistenti u hija riflessa fil-proċeduri rilevanti. 

[Jekk jogħġbok iddeskrivi l-metodoloġija li tuża l-entità tiegħek sabiex tikkalkola l -
ispejjeż tal-persunal, is-sigħat produttivi u r-rati fis-siegħa, ippreżenta d-deskrizzjoni 
tiegħek lill-Awditur u ehmiżha ma’ dan iċ-ċertifikat] 
 
[Jekk id-dikjarazzjoni tat-taqsima “B. Deskrizzjoni tal-metodoloġija” ma tistax tiġi 
approvata mill-Benefiċjarju jew ma hemm ebda metodoloġija bil-miktub għall-kalkolu 

tal-ispejjeż ta’ unità, għandha tiġi elenkata hawn taħt u tiġi rrapportata bħala 
eċċezzjoni mill-Awditur fir-Rapport ewlieni dwar is-Sejbiet Fattwali: 

Proċedura: 

 L-Awditur irreveda d-deskrizzjoni, il-manwali rilevanti u/jew id-dokumenti 
ta’ gwida interni li jiddeskrivu l-metodoloġija. 

Sejba fattwali: 

2. Id-deskrizzjoni qasira kienet konsistenti mal-manwali rilevanti, mal-gwida 
interna u/jew ma’ evidenza dokumentarja oħra riveduta mill-Awditur.  

3. B’mod ġenerali, il-metodoloġija kienet applikata mill-Benefiċjarju bħala 
parti mill-prattiki tas-soltu tiegħu għall-kontabbiltà tal-ispejjeż.  
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Jekk jogħġbok spjega kwalunkwe diskrepanza li jista’ jkun hemm fil-korp tar-Rapport. 

Dikjarazzjonijiet li għandhom isiru mill-Benefiċjarju  Proċeduri li għandhom jitwettqu u Sejbiet li għandhom jiġu kkonfermati  mill -

Awditur 

- …] 

C. Spejjeż tal-persunal 

Ġenerali 
IV. L-ispejjeż ta’ unità (rati fis-siegħa) huma limitati għas-salarji inkluż waqt il-

liv tal-ġenituri, il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, it-taxxi u spejjeż oħra 
inklużi fir-remunerazzjoni meħtieġa mil-liġi nazzjonali jew il-kuntratt ta’ 
impjieg jew att ta’ ħatra ekwivalenti; 

V. L-impjegati jintgħażlu direttament mill-Benefiċjarju skont il-liġi nazzjonali, 
u jaħdmu taħt is-superviżjoni u r-responsabbiltà unika tiegħu; 

VI. Il-Benefiċjarju jagħti remunerazzjoni lill-impjegati tiegħu skont il-prattiki 

tas-soltu tiegħu. Dan ifisser li l-ispejjeż tal-persunal jintalbu skont il-politika 
tas-soltu tal-pagi użata mill-Benefiċjarju (eż. il-politika dwar is-salarji, il-
politika dwar is-sahra, l-ispiża varjabbli) u ma teżisti ebda kundizzjoni 
speċjali għall-impjegati assenjati għal kompiti relatati mal-Unjoni Ewropea 
jew mal-Euratom, sakemm ma jiġix previst b’mod espliċitu fil-ftehim(iet) ta’ 
għotja; 

VII. Il-Benefiċjarju jalloka l-impjegati tiegħu għaċ-ċentru rilevanti tal-
grupp/kategorija/spiża għall-finijiet tal-kalkolu tal-ispejjeż ta’ unità skont il-
prattika tas-soltu għall-kontabbiltà tal-ispejjeż; 

VIII. L-ispejjeż tal-persunal huma bbażati fuq is-sistema tal-pagi u fuq is-sistema 
tal-kontabbiltà. 

IX. Kwalunkwe aġġustamenti eċċezzjonali tal-ispejjeż reali tal-persunal 

irriżultaw minn elementi stmati jew ibbaġitjati rilevanti u kienu bbażati fuq 
informazzjoni oġġettiva u verifikabbli. [Jekk jogħġbok iddeskrivi l-‘elementi 
bbaġitjati jew stmati’ u r-rilevanza tagħhom għall-ispejjeż tal-persunal, u 
spjega kif dawn huma raġonevoli u bbażati fuq informazzjoni oġġettiva u 
verifikabbli, ippreżenta l-ispjegazzjoni tiegħek lill-Awditur u ehmiżha ma’ 
dan iċ-ċertifikat]. 

X. L-ispejjeż tal-persunal ikklejmjati ma jinkludu ebda waħda mill-ispejjeż 
ineliġibbli li ġejjin: spejjeż relatati mar-redditu fuq il-kapital; dejn u imposti 
tas-servizz tad-dejn; provvedimenti għal telf jew djun futuri; imgħax dovut; 
djun dubjużi; telf mill-kambju; spejjeż bankarji imposti mill-bank tal-
Benefiċjarju għal trasferimenti mill-Kummissjoni/Aġenzija; nefqa eċċessiva 

Proċedura: 

L-Awditur jieħu kampjun ta’ impjegati sabiex iwettaq il-proċeduri indikati f’din it-
taqsima C u fit-taqsimiet D sa F li ġejjin.  

[L-Awditur ħa kampjun aleatorju ta’ 10 impjegati assenjati għal azzjoni(jiet) ta’ 
Orizzont 2020. Jekk ikun hemm inqas minn 10 impjegati assenjati għal azzjoni(jiet) 
ta’ Orizzont 2020, l-Awditur għażel l-impjegati kollha assenjati għal azzjoni(jiet) ta’ 
Orizzont 2020, ikkumplimentati minn impjegati oħrajn irrispettivament mill -
assenjazzjonijiet tagħhom sakemm wasal għal 10 impjegati.]. Għal dan il-kampjun: 

 l-Awditur irreveda d-dokumenti kollha li jirrigwardaw l-ispejjeż tal-

persunal bħal kuntratti tal-impjieg, payslips, il-politika dwar il-pagi (eż. il-
politika dwar is-salarji, il-politika dwar is-sahra, il-politika dwar l-ispiża 
varjabbli), ir-reġistri tal-kontabbiltà u tal-pagi, it-taxxa nazzjonali 
applikabbli, il-liġi dwar is-sigurtà soċjali u x-xogħol u kwalunkwe 
dokumenti oħrajn li jikkorroboraw l-ispejjeż tal-persunal mitluba; 

 b’mod partikolari, l-Awditur irreveda l-kuntratti tal-impjieg tal-impjegati 

fil-kampjun sabiex jivverifika li: 

i.  huma kienu impjegati direttament mill-Benefiċjarju skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli; 

ii. huma kienu qegħdin jaħdmu taħt is-superviżjoni u r-responsabbiltà 
teknika unika ta’ dan tal-aħħar; 

iii.  huma kienu remunerati skont il-prattiki tas-soltu tal-Benefiċjarju;  

iv. huma kienu allokati għaċ-ċentru tal-grupp/kategorija/spiża korrett(a) 
għall-finijiet tal-kalkolu tal-ispiża ta’ unità skont il-prattiki tas-soltu 
tal-Benefiċjarju dwar il-kontabbiltà tal-ispejjeż;  

 l-Awditur ivverifika li kwalunkwe entrati ineliġibbli jew kwalunkwe 
spejjeż mitluba taħt kategoriji ta’ spejjeż oħrajn jew spejjeż koperti minn 
tipi oħrajn ta’ għotja jew minn għotjiet oħrajn iffinanzjati mill-baġit tal-

Unjoni Ewropea ma ġewx ikkunsidrati fil-kalkolu tal-ispejjeż tal-persunal; 

 l-Awditur irrikonċilja numerikament l-ammont totali tal-ispejjeż tal-
persunal użati għall-kalkolu tal-ispiża ta’ unità mal-ammont totali tal-
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Jekk jogħġbok spjega kwalunkwe diskrepanza li jista’ jkun hemm fil-korp tar-Rapport. 

Dikjarazzjonijiet li għandhom isiru mill-Benefiċjarju  Proċeduri li għandhom jitwettqu u Sejbiet li għandhom jiġu kkonfermati  mill -

Awditur 

jew imprudenti; VAT deduċibbli jew spejjeż imġarrba matul is-sospensjoni 
tal-implimentazzjoni tal-azzjoni. 

XI. L-ispejjeż tal-persunal ma ġewx iddikjarati taħt għotja oħra tal-UE jew tal-
Euratom (inklużi għotjiet mogħtija minn Stat Membru u ffinanzjati mill-baġit 
tal-UE u għotjiet mogħtija minn korpi oħrajn minbarra l-

Kummissjoni/Aġenzija għall-fini tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE jew 
ta’ Euratom fl-istess perjodu, sakemm il-Benefiċjarju ma jkunx jista’ juri li l -
għotja operattiva ma tkoprix kwalunkwe spiża tal-azzjoni).  

 
Jekk titħallas remunerazzjoni addizzjonali kif jissemma fil-ftehim(iet) ta’ għotja 

XII. Il-Benefiċjarju huwa entità legali mingħajr skop ta’ qligħ; 

XIII. Ir-remunerazzjoni addizzjonali hija parti mill-prattiċi normali ta’ 
remunerazzjoni tal-benefiċjarju u titħallas b’mod konsistenti kull meta jkunu 
meħtieġa l-istess tip ta’ xogħol jew kompetenza; 

XIV. Il-kriterji użati biex tiġi kkalkulata r-remunerazzjoni addizzjonali huma 
oġġettivi u jiġu applikati b’mod ġenerali irrispettivament mis-sors ta’ 
finanzjament użat; 

XV. Ir-remunerazzjoni addizzjonali inkluża fl-ispejjeż tal-persunal għall-kalkolu 
tar-rati fis-siegħa għall-ftehim(iet) ta’ għotja hija limitata għal EUR 8 000 
għal xogħol ekwivalenti għal full-time (imnaqqsa b’mod proporzjonali jekk 
l-impjegat ma jiġix assenjat esklussivament għall-azzjoni). 

 
 

 
 
 
[Jekk ċerti dikjarazzjonijiet tat-taqsima “C. Spejjeż tal-persunal” ma jistgħux jiġu 
approvati mill-Benefiċjarju, dawn għandhom jiġu elenkati hawn taħt u jiġu 
rrapportati bħala eċċezzjoni mill-Awditur fir-Rapport ewlieni dwar is-Sejbiet 

Fattwali: 
- …] 

 
 

ispejjeż tal-persunal irreġistrati fil-kontijiet statutorji u fis-sistema tal-pagi. 

 sal-punt li l-ispejjeż reali tal-persunal kienu aġġustati abbażi tal-elementi 
stmati jew ibbaġitjati, l-Awditur eżamina bir-reqqa dawk l-elementi u 
vverifika s-sors tal-informazzjoni sabiex jikkonferma li dawn 
jikkorrispondu għal informazzjoni oġġettiva u verifikabbli; 

 jekk intalbet remunerazzjoni addizzjonali, l-Awditur ivverifika li l-
Benefiċjarju kien entità legali mingħajr skop ta’ qligħ, li l-ammont kien 
limitat għal EUR 8 000 għal kull ekwivalenti għal full-time u li dan l-
ammont tnaqqas b’mod proporzjonali għall-impjegati li ma kinux assenjati 
esklussivament għall-azzjoni(jiet). 

 l-Awditur ikkalkula mill-ġdid l-ispejjeż tal-persunal għall-impjegati inklużi 

fil-kampjun. 

Sejba fattwali: 

4. Il-komponenti kollha tar-remunerazzjoni li ntalbu bħala spejjeż tal-persunal 
huma appoġġati minn dokumentazzjoni sottostanti. 

5. L-impjegati fil-kampjun kienu impjegati direttament mill-Benefiċjarju 
skont il-liġi nazzjonali applikabbli u kienu qegħdin jaħdmu taħt is-

superviżjoni u r-responsabbiltà unika tiegħu. 

6. Il-kuntratti tal-impjieg tagħhom kienu konformi mal-politika tas-soltu tal-
Benefiċjarju; 

7. L-ispejjeż tal-persunal kienu ddokumentati kif xieraq u kienu jikkonsistu 
biss minn salarji, kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali (kontribuzzjonijiet 
tal-pensjoni, assigurazzjoni tas-saħħa, kontribuzzjonijiet mill-fond tal-

qgħad, eċċ.), taxxi u spejjeż statutorji oħrajn inklużi fir-remunerazzjoni 
(pagament għall-btajjel, pagament tat-tlettax-il xahar, eċċ.); 

8. It-totali użati għall-kalkolu tal-ispejjeż ta’ unità tal-persunal huma 
konsistenti ma’ dawk irreġistrati fir-reġistri tal-kontabbiltà u tal-pagi; 

9. Sal-punt li l-ispejjeż reali tal-persunal kienu aġġustati abbażi tal-elementi 
stmati jew ibbaġitjati, dawk l-elementi kienu rilevanti għall-kalkolu tal-

ispejjeż tal-persunal u jikkorrispondu għal informazzjoni oġġettiva u 
verifikabbli. L-elementi stmati jew ibbaġitjati li ntużaw huma: — (indika l-
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Jekk jogħġbok spjega kwalunkwe diskrepanza li jista’ jkun hemm fil-korp tar-Rapport. 

Dikjarazzjonijiet li għandhom isiru mill-Benefiċjarju  Proċeduri li għandhom jitwettqu u Sejbiet li għandhom jiġu kkonfermati  mill -

Awditur 

 elementi u l-valuri tagħhom). 

10. L-ispejjeż tal-persunal ma kinux jinkludu elementi ineliġibbli; 

11. Il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-eliġibbiltà ġew issodisfati meta tħallset 
remunerazzjoni addizzjonali: a) il-Benefiċjarju huwa reġistrat fil-ftehimiet 
tal-għotja bħala entità legali mingħajr skop ta’ qligħ; b) din ir-

remunerazzjoni tħallset skont kriterji oġġettivi applikati b’mod ġenerali, 
irrispettivament mis-sors ta’ finanzjament użat u c) ir-remunerazzjoni ġiet 
limitata għal EUR 8 000 għal kull ekwivalenti għal full-time (jew għall-
ammont pro-rata ekwivalenti jekk il-persuna ma kinitx taħdem fuq l-azzjoni 
fuq bażi full-time matul is-sena jew jekk ma ħadmitx esklussivament fuq l-
azzjoni).  

D. Sigħat produttivi 

XVI. L-għadd ta’ sigħat produttivi applikati għal kull impjegat fuq bażi full-time 
huwa [ħassar kif xieraq]: 

A. 1720 siegħa produttiva fis-sena għal persuna li taħdem fuq bażi full-
time (li jikkorrispondu pro-rata għall-persuni li ma jaħdmux fuq bażi 
full-time). 

B. l-għadd totali ta’ sigħat maħduma fis-sena minn persuna għall-

Benefiċjarju 

C. l-għadd standard ta’ sigħat annwali applikat b’mod ġenerali mill-
benefiċjarju għall-persunal tiegħu skont il-prattiki tas-soltu tiegħu għall-
kontabbiltà tal-ispejjeż. Dan l-għadd irid ikun mill-inqas 90% tas-sigħat 
ta’ ħidma annwali standard. 

 Jekk jiġi applikat il-metodu B 

XVII. Il-kalkolu tal-għadd totali ta’ sigħat maħduma sar kif ġej: is-sigħat tax-
xogħol annwali tal-persuna skont il-kuntratt ta’ impjieg, il-ftehim tax-
xogħol applikabbli jew il-liġi nazzjonali flimkien mas-sahra maħduma 
neqsin l-assenzi (bħal-liv tal-mard u l-liv speċjali). 

XVIII. ‘Sigħat ta’ ħidma annwali’ tfisser is-sigħat li matulhom il-persunal irid 
ikun qed jaħdem, għad-dispożizzjoni tal-impjegatur tagħhom u jwettqu l-

Proċedura (l-istess bażi tal-kampjun bħal dik użata għat-taqsima C: Spejjeż 

tal-persunal): 

 L-Awditur ivverifika li l-għadd ta’ sigħat produttivi applikat huwa 
konformi mal-metodu A, B jew C. 

 L-Awditur ikkontrolla li l-għadd ta’ sigħat produttivi għal impjegat full-
time huwa korrett. 

 Jekk jiġi applikat il-metodu B, l-Awditur għandu jivverifika i) il-mod kif 

ġie kkalkolat l-għadd totali ta’ sigħat maħduma u ii) li l-kuntratt speċifika s-
sigħat tax-xogħol annwali billi jispezzjona d-dokumenti rilevanti kollha, il-
leġiżlazzjoni nazzjonali, il-ftehimiet tax-xogħol u l-kuntratti. 

 Jekk jiġi applikat il-metodu C, l-Awditur irreveda l-mod kif ġie kkalkolat l-
għadd standard ta’ sigħat maħduma fis-sena billi jispezzjona d-dokumenti 
rilevanti kollha, il-leġiżlazzjoni nazzjonali, il-ftehimiet tax-xogħol u l-

kuntratti, filwaqt li jivverifika li l-għadd ta’ sigħat produttivi fis-sena użat 
għal dawn il-kalkoli kien mill-inqas 90 % tal-għadd standard ta’ sigħat tax-
xogħol fis-sena. 

Sejba fattwali: 

Ġenerali 

12. Il-Benefiċjarju applika għadd ta’ sigħat produttivi konsistenti mal-metodu 
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Jekk jogħġbok spjega kwalunkwe diskrepanza li jista’ jkun hemm fil-korp tar-Rapport. 
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Awditur 

attività jew id-dmirijiet tagħhom skont il-kuntratt ta’ impjieg, il-ftehim 
kollettiv dwar ix-xogħol applikabbli jew il-leġislazzjoni nazzjonali dwar 
il-ħinijiet tax-xogħol. 

XIX. Il-kuntratt (il-ftehim kollettiv tax-xogħol applikabbli jew il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali dwar il-ħin tax-xogħol) jispeċifika l-ħin tax-xogħol sabiex 

ikunu jistgħu jiġu kkalkulati s-sigħat tax-xogħol annwali.  

Jekk jiġi applikat il-metodu C 

XX. L-għadd standard ta’ sigħat produttivi fis-sena huwa dak ta’ ekwivalenti għal 
full-time. 

XXI. L-għadd ta’ sigħat produttivi fis-sena li fuqu hija bbażata r-rata fis-siegħa i) 
jikkorrispondi għall-prattiki tas-soltu tal-Benefiċjarju għall-kontabbiltà; ii) 

huwa mill-inqas 90 % tal-għadd standard ta’ sigħat (tax-xogħol) li jistgħu 
jinħadmu fis-sena. 

XXII. Is-sigħat (tax-xogħol) standard li jistgħu jinħadmu huma sigħat li matulhom 
il-persunal ikun għad-dispożizzjoni tal-Benefiċjarju fejn jwettqu d-doveri 
deskritti fil-kuntratt ta’ impjieg rilevanti, fil-ftehim kollettiv tax-xogħol jew 
fil-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar ix-xogħol. L-għadd ta’ sigħat (tax-xogħol) 

standard li jistgħu jinħadmu fis-sena, kif mitlub mill-Benefiċjarju, huwa 
appoġġat mill-kuntratti tax-xogħol, mil-leġiżlazzjoni nazzjonali u minn 
evidenza dokumentarja oħra.  

[Jekk ċerti dikjarazzjonijiet tat-taqsima “D. Sigħat produttivi” ma jistgħux jiġu 
approvati mill-Benefiċjarju, għandhom jiġu elenkati hawn taħt u jiġu rrapportati 
bħala eċċezzjoni mill-Awditur: 

- …] 

A, B jew C kif spjegat fid-dettall fil-kolonna fuq in-naħa tax-xellug. 

13. L-għadd ta’ sigħat produttivi fis-sena għal kull impjegat full-time kien 
korrett. 

Jekk jiġi applikat il-metodu B 

14. L-għadd ta’ ‘sigħat tax-xogħol annwali’, sahra u assenzi kien verifikabbli 

abbażi tad-dokumenti pprovduti mill-Benefiċjarju, filwaqt li l-kalkolu tal-
għadd totali ta’ sigħat maħduma kien preċiż.  

15. Il-kuntratt speċifika l-ħin tax-xogħol li ta lok għall-kalkolu tas-sigħat tax-
xogħol annwali. 

Jekk jiġi applikat il-metodu C 

16. Il-kalkolu tal-għadd ta’ sigħat produttivi fis-sena kien jikkorrispondi għall-

prattika tas-soltu tal-Benefiċjarju għall-kontabbiltà tal-ispejjeż. 

17. Il-kalkolu tal-għadd standard ta’ sigħat (tax-xogħol) li jistgħu jinħadmu fis-
sena kien ikkorroborat mid-dokumenti li ġew ippreżentati mill-Benefiċjarju. 

18. L-għadd ta’ sigħat produttivi fis-sena użat għall-kalkolu tar-rata fis-siegħa 
kien mill-inqas 90 % tal-għadd ta’ sigħat (tax-xogħol) li jistgħu jinħadmu 
fis-sena. 

E. Rati fis-siegħa 

Ir-rati fis-siegħa huma korretti għaliex: 
 

XXIII. Ir-rati fis-siegħa ġew kkalkulati b’mod korrett għaliex jirriżultaw mid-

diviżjoni tal-ispejjeż annwali tal-persunal bis-sigħat produttivi ta’ sena u 
grupp partikolari (eż. kategorija jew dipartiment ta’ persunal jew ċentru tal-
ispejjeż skont il-metodoloġija applikata) u huma konformi mad-

Proċedura 

 L-Awditur kiseb lista tar-rati tal-persunal kollha kkalkulati mill-
Benefiċjarju skont il-metodoloġija użata. 

 L-Awditur kiseb lista tal-impjegati kollha rilevanti, li abbażi tagħha 

qegħdin jiġu kkalkulati r-rati tal-persunal. 
 
Għal 10 impjegati magħżula b’mod aleatorju (l-istess bażi tal-kampjun bħal dik 
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Jekk jogħġbok spjega kwalunkwe diskrepanza li jista’ jkun hemm fil-korp tar-Rapport. 
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Awditur 

dikjarazzjonijiet li saru fit-taqsimiet C. u D. hawn fuq.  

 
 

 
[Jekk id-dikjarazzjoni tat-taqsima ‘E. Rati fis-siegħa’ ma tistax tiġi approvata mill-

Benefiċjarju, dawn għandhom jiġu elenkati hawn taħt u rrapportati bħala eċċezzjoni 
mill-Awditur: 

- …] 
 

użata għat-Taqsima C: Spejjeż tal-persunal): 

 L-Awditur ikkalkula mill-ġdid ir-rati fis-siegħa. 

 L-Awditur ivverifika li l-metodoloġija applikata tikkorrispondi għall-
prattiki tas-soltu tal-organizzazzjoni għall-kontabbiltà u li hija applikata 
b’mod konsistenti għall-attivitajiet kollha tal-organizzazzjoni abbażi ta’ 

kriterji oġġettivi, irrispettivament mis-sors ta’ finanzjament. 

Sejba fattwali: 

19. Ma rriżultat ebda differenza mill-kalkolu mill-ġdid tar-rata fis-siegħa għall-
impjegati inklużi fil-kampjun. 

F. Reġistrazzjoni tal-ħin 

XXIV. Is-sistema għar-reġistrazzjoni tal-ħin hija fis-seħħ għall-persuni kollha 
mingħajr ebda dedikazzjoni esklussiva għal waħda mill-azzjonijiet ta’ 

Orizzont 2020. Tal-inqas is-sigħat kollha maħduma b’konnessjoni mal-
ftehim(iet) ta’ għotja huma reġistrati fuq bażi ta’ kuljum/kull ġimgħa/kull 

xahar [ħassar kif xieraq] bl-użu ta’ sistema bbażata fuq il-

karta/kompjuter [ħassar kif xieraq]; 

XXV. Għall-persuni esklussivament assenjati għal attività ta’ Orizzont 2020, il-
Benefiċjarju għandu jkun iffirma dikjarazzjoni għal dak il-għan jew inkella 

implimenta arranġamenti sabiex jirreġistra l-ħin tax-xogħol tagħhom; 

XXVI. L-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol maħduma ġew iffirmati mill-persuna 
konċernata (fuq il-karta jew b’mod elettroniku) u approvati mill-maniġer tal-
azzjoni mill-inqas darba fix-xahar; 

XXVII. Hemm fis-seħħ miżuri maħsuba biex jipprevjenu lill-persunal milli: 

i.  jirreġistra l-istess sigħat darbtejn,  

ii. jirreġistra s-sigħat tax-xogħol matul il-perjodi ta’ assenza (eż. btajjel, 
liv tal-mard),  

iii.  jirreġistra aktar mill-għadd ta’ sigħat produttivi fis-sena użati għall-
kalkolu tar-rati fis-siegħa, u  

Proċedura 

 L-Awditur irreveda d-deskrizzjoni qasira, il-manwali kollha rilevanti u/jew 
il-gwida interna li tiddeskrivi l-metodoloġija użata għar-reġistrazzjoni tal-

ħin. 

 

L-Awditur irreveda l-iskedi tal-ħin tal-kampjun aleatorju ta’ 10 impjegati msemmija 
fit-taqsima C: Spejjeż tal-persunal, filwaqt li vverifika b’mod partikolari: 

 li l-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol kienu disponibbli għall-persuni kollha 
mingħajr assenjazzjoni esklussiva għall-azzjoni; 

 li l-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol kienu disponibbli għall-persuni li jaħdmu 
esklussivament għal azzjoni ta’ Orizzont 2020, jew, b’mod alternattiv, li 
kienet disponibbli dikjarazzjoni ffirmata mill-Benefiċjarju sabiex ikunu 
jistgħu jiċċertifikaw li kienu qegħdin jaħdmu esklussivament għal azzjoni 
ta’ Orizzont 2020; 

 li l-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol ġew iffirmati u approvati fi żmien xieraq u 

li ġew issodisfati r-rekwiżiti minimi kollha; 

 li l-persuni ħadmu għall-azzjoni fil-perjodi li għalihom qiegħda ssir talba; 

 li ma ntalbux aktar sigħat mis-sigħat produttivi li ntużaw għall-kalkolu tar-
rati tal-persunal fis-siegħa; 
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Jekk jogħġbok spjega kwalunkwe diskrepanza li jista’ jkun hemm fil-korp tar-Rapport. 
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Awditur 

iv. jirreġistra s-sigħat maħduma barra mill-perjodu tal-azzjoni. 

XXVIII. Ma ġie rreġistrat ebda ħin tax-xogħol barra mill-perjodu tal-azzjoni; 

XXIX. Ma ntalbux aktar sigħat mis-sigħat produttivi użati għall-kalkolu tar-rati tal-
persunal fis-siegħa. 

 

 

[Jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira tas-sistema għar-reġistrazzjoni tal-ħin li 
hija fis-seħħ flimkien mal-miżuri applikati bil-għan li tiġi żgurata l-affidabbiltà 
tagħha lill-Awditur u ehmiżha maċ-ċertifikat preżenti1]. 

 

 

 [Jekk ċerti dikjarazzjonijiet tat-taqsima ‘F. Reġistrazzjoni tal-ħin’ ma jistgħux jiġu 
approvati mill-Benefiċjarju, dawn għandhom jiġu elenkati hawn taħt u rrapportati 
bħala eċċezzjoni mill-Awditur: 

- …] 

 

 li kien hemm fis-seħħ kontrolli interni maħsuba sabiex jipprevjenu li l-ħin 
jiġi rreġistrat darbtejn, matul l-assenzi għal btajjel jew liv tal-mard; li 
jintalbu aktar sigħat għal kull persuna fis-sena għall-azzjonijiet ta’ Orizzont 
2020 mill-għadd ta’ sigħat produttivi fis-sena li jintużaw għall-kalkolu tar-
rati fis-siegħa; li l-ħin tax-xogħol jiġi rreġistrat barra mill-perjodu tal-

azzjoni; 

 l-Awditur għamel kontroverifika tal-informazzjoni mar-reġistri tar-riżorsi 
umani sabiex jivverifika l-konsistenza u sabiex jiżgura li l-kontrolli interni 
kienu effettivi. Barra minn hekk, l-Awditur ivverifika wkoll li ma ntalbux 
aktar sigħat għall-azzjonijiet ta’ Orizzont 2020 għal kull persuna fis-sena 
mill-għadd ta’ sigħat produttivi fis-sena użati għall-kalkolu tar-rati fis-

siegħa, filwaqt li vverifika li ma ntalabx il-ħin maħdum barra mill-perjodu 
tal-azzjoni. 

Sejba fattwali: 

20. Id-deskrizzjoni qasira, il-manwali u/jew il-gwida interna dwar ir-
reġistrazzjoni tal-ħin li ġew ipprovduti mill-Benefiċjarju kienu konsistenti 
mar-reġistri/rapporti dwar il-ġestjoni u ma’ dokumenti oħrajn riveduti, kif 

ukoll li ġew applikati b’mod ġenerali mill-Benefiċjarju sabiex jipproduċi d-
dikjarazzjonijiet finanzjarji. 

21. Għall-kampjun aleatorju, ġie rreġistrat il-ħin jew, fil-każ tal-impjegati li 
jaħdmu esklussivament għall-azzjoni, kienu disponibbli dikjarazzjoni 
ffirmata jew skedi bil-ħinijiet tax-xogħol;  

22. Għall-kampjun aleatorju, l-iskedi bil-ħinijiet tax-xogħol ġew iffirmati mill-

impjegat u mill-maniġer tal-azzjoni/maniġer ġerarkiku, tal-inqas darba fix-

                                                 
1  Id-deskrizzjoni tas-sistema ta’ reġistrazzjoni tal-ħin trid tiddikjara fost l-oħrajn l-informazzjoni dwar il-kontenut tar-reġistri tal-ħin, il-kopertura tagħha (reġistrazzjoni tal-

ħin sħiħa jew waqt l-azzjoni, għall-persunal kollu jew għal persunal li huwa involut fl-azzjonijiet ta’ H2020 biss), l-ammont ta’ dettall tagħha (jekk hemmx referenza 

għall-kompiti partikolari miksuba), il-forma tagħha, il-perjodiċità tar-reġistrazzjoni tal-ħin u l-awtorizzazzjoni (fuq il-karta jew sistema bbażata fuq kompjuter; fuq bażi 
ta’ kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar; iffirmata u kontra-iffirmata minn min), il-kontrolli applikati biex il-ħin ma jiġix reġistrat darbtejn jew biex tkun żgurata il-
konsistenza mar-reġistri tar-Riżorsi Umani bħall-assenzi u vjaġġi kif ukoll l-akkumulazzjoni tal-informazzjoni għall-użu tagħha fit-tħejjija tad-Dikjarazzjonijiet 
Finanzjarji. 
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Awditur 

xahar. 

23. Il-ħin tax-xogħol mitlub għall-azzjoni seħħ fil-perjodi mitluba; 

24. Ma ntalbux aktar sigħat mill-għadd ta’ sigħat produttivi użati għall-kalkolu 
tar-rati tal-persunal fis-siegħa; 

25. Hemm prova li l-Benefiċjarju vverifika li l-ħin tax-xogħol ma ntalabx 

darbtejn, li huwa konsistenti mar-reġistri tal-assenzi u mal-għadd ta’ sigħat 
produttivi fis-sena, kif ukoll li ma ntalabx ħin tax-xogħol barra mill-perjodu 
tal-azzjoni. 

26. Il-ħin tax-xogħol mitlub huwa konsistenti ma’ dak fuq ir-reġistru fid-
dipartiment tar-riżorsi umani. 

 

 

[isem uffiċjali tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]] 

 

 

[isem uffiċjali tal-Awditur] 

[isem u titlu ta’ rappreżentant awtorizzat]     [isem u titlu ta’ rappreżentant awtorizzat] 

[jj Xahar ssss] [jj Xahar ssss] 

<Firma tal-[Benefiċjarju] [Parti Terza Konnessa]> <Firma tal-Awditur>   
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	- l-ammont tal-għotja mnaqqas wara l-Istadju 4.
	Jekk — wara l-pagament tal-bilanċ (b’mod partikolari, wara l-kontrolli, ir-reviżjonijiet, l-awditi jew l-investigazzjonijiet; ara l-Artikolu 22) — l-Aġenzija tiċħad l-ispejjeż (ara l-Artikolu 42) jew tnaqqas l-għotja (ara l-Artikolu 43), se tikkalkula...
	Dan l-ammont jiġi kkalkulat mill-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-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.
	[OPZJONI 1 li għandha tintuża jekk japplika l-Artikolu 14: L-ispejjeż imġarrba minn Partijiet Terzi Konnessi huma eliġibbli jekk jissodisfaw — mutatis mutandis — il-kundizzjonijiet ġenerali u speċifiċi għall-eliġibbiltà kif stabbiliti f’dan l-Artikolu...
	Il-Partijiet Terzi Konnessi jistgħu jiddikjaraw bħala eliġibbli l-ispejjeż li jġarrbu għall-implimentazzjoni tal-kompiti tal-azzjoni skont l-Artikolu 6.3.
	14.1.2 Il-benefiċjarju jrid jiżgura li l-obbligi tiegħu skont l-Artikoli 18, 20, 35, 36 u 38 japplikaw ukoll għall-partijiet terzi konnessi tiegħu.
	Il-benefiċjarju jrid jissottometti ir-‘riżultati tanġibbli’ identifikati fl-Anness 1, skont il-ħin u l-kundizzjonijiet stabbiliti fih.
	Il-benefiċjarju jrid jissottometti lill-Aġenzija (ara l-Artikolu 52) ir-rapporti tekniċi u finanzjarji 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).
	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].]
	Il-benefiċjarju jrid 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:
	(b) ‘rapport tekniku perjodiku’ li fih:
	Minbarra r-rapport perjodiku għall-aħħar perjodu ta’ rapportar, il-benefiċjarju jrid jissottometti r-rapport finali fi żmien 60 jum wara t-tmiem tal-aħħar perjodu ta’ rapportar.
	Ir-rapport finali jrid jinkludi dan li ġej:
	(a) ‘rapport tekniku finali’ b’sommarju għall-pubblikazzjoni li fih:
	(i) ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati u l-isfruttament u d-disseminazzjoni tagħhom;
	(ii) il-konklużjonijiet dwar l-azzjoni, u
	(iii) l-impatt soċjoekonomiku tal-azzjoni;
	(b) ‘rapport finanzjarju finali’ li fih:
	(i) ‘dikjarazzjoni finanzjarja finali sommarja’, maħluqa b’mod awtomatiku mis-sistema ta’ skambju elettroniku, li tikkonsolida d-dikjarazzjonijiet finanzjarji individwali għall-perjodi ta’ rapportar kollha u li tinkludi t-talba għal pagament tal-bilan...
	(ii) ‘ċertifikat dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji’ (imfassal skont l-Anness 5) [għal kull benefiċjarju u għal kull parti terza konnessa], jekk jitlob kontribuzzjoni totali ta’ EUR 325 000 jew aktar, bħala rimborż għall-ispejjeż reali u l-ispejjeż...
	[OPZJONI 1 għal għotjiet ikbar minn EUR 5 miljun b’perjodi ta’ rapportar li jmorru lil hinn minn 18-il xahar : Minbarra r-rekwiżiti ta’ rapportar stipulati hawn fuq (l-Artikolu 20.1 sa 20.3), il-benefiċjarju jrid jinforma lill-Aġenzija sa [l-31 ta’ Di...
	Din l-informazzjoni hija meħtieġa għall-finijiet tal-kontabbiltà tal-Kummissjoni u mhux se tintuża għall-kalkolu tal-ammont finali tal-għotja.]
	[OPZJONI 2: Mhux applikabbli]
	Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji jridu jitfasslu f’euro.
	Jekk il-benefiċjarju [jew Parti Terza Konnessa] għandu l-kontabbiltà stabbilita f’munita minbarra l-euro, irid jikkonverti l-ispejjeż reġistrati fil-kontijiet tiegħu f’euro, bl-użu tal-medja tar-rati tal-kambju ta’ kuljum ippubblikati fis-serje C f’Il...
	Jekk l-ebda rata tal-kambju tal-euro ta’ kuljum ma tiġi ppubblikata f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għall-munita inkwistjoni, trid tiġi kkonvertita bl-użu tal-medja tar-rati tal-kontabbiltà ta’ kull xahar ippubblikati fuq is-sit web tal-Kummi...
	Jekk il-benefiċjarju [jew Parti Terza Konnessa] għandu l-kontabbiltà stabbilita f’euro jrid jikkonverti l-ispejjeż imġarrba f’munita oħra f’euro skont il-prattiċi tal-kontabbiltà tas-soltu tiegħu.
	L-għan tal-prefinanzjament huwa li jipprovdi lill-benefiċjarju bi float.
	Din tibqa’ l-proprjetà tal-UE sakemm jitħallas il-bilanċ.
	L-ammont tal-pagament ta’ prefinanzjament se jkun ta’ EUR[daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)].
	Ammont ta’ EUR [daħħal ammont (daħħal ammont fi kliem)], li jikkorrispondi għal 5% tal-ammont massimu tal-għotja (ara l-Artikolu 5.1), jinżamm mill-Aġenzija mill-pagament ta’ prefinanzjament u jiġi trasferit fil-‘Fond ta’ Garanzija’.
	Il-pagamenti interim jirrimborżaw l-ispejjeż eliġibbli mġarrba għall-implimentazzjoni tal-azzjoni matul il-perjodi ta’ rapportar korrispondenti.
	L-Aġenzija se tħallas lill-benefiċjarju l-ammont dovut bħala pagament interim fi żmien 90 jum minn meta tirċievi r-rapport perjodiku (ara l-Artikolu 20.3), ħlief jekk japplikaw l-Artikoli 47 jew 48.
	Stadju 2 — Limitu għal 90% tal-ammont massimu tal-għotja
	- jekk il-bilanċ huwa pożittiv: l-ammont rilaxxat jitħallas kollu lill-benefiċjarju flimkien mal-ammont dovut bħala l-bilanċ;
	- jekk il-bilanċ huwa negattiv (pagament tal-bilanċ fil-forma ta’ rkupru): se jitnaqqas mill-ammont rilaxxat (ara l-Artikolu 44.1.2). Jekk l-ammont li jirriżulta:
	- huwa pożittiv, se jitħallas lill-benefiċjarju
	- huwa negattiv, se jiġi rkuprat.
	L-ammont li jrid jitħallas jista’ madankollu, jiġi paċut — mingħajr il-kunsens tal-benefiċjarju — ma’ kwalunkwe ammont ieħor dovut mill-benefiċjarju lill-Aġenzija, il-Kummissjoni jew aġenzija eżekuttiva oħra (skont il-baġit tal-UE jew ta’ Euratom), sa...
	Meta tagħmel il-pagamenti, l-Aġenzija se tinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju dwar l-ammont dovut, u tispeċifika jekk dan jikkonċernax pagament interim jew il-pagament tal-bilanċ.
	Għall-pagament tal-bilanċ, in-notifika se tispeċifika wkoll l-ammont finali tal-għotja.
	Fil-każ ta’ tnaqqis tal-għotja jew irkupru tal-ammonti mhux dovuti, in-notifika se tkun preċeduta mill-proċedura kontradittorja stabbilita fl-Artikoli 43 u 44.
	L-Aġenzija se tagħmel il-pagamenti kollha f’euro.
	Il-pagamenti se jsiru lill-benefiċjarju.
	Il-pagamenti se jirrilaxxaw lill-Aġenzija mill-obbligu tagħha ta’ pagament.
	L-ispiża tat-trasferimenti tal-pagament tiġġarrab kif ġej:
	Il-pagamenti mill-Aġenzija jitqiesu li twettqu fid-data meta jiġu debitati lill-kont tagħha.
	Jekk l-imgħax għal pagament tardiv huwa aktar baxx minn jew ugwali għal EUR 200, dan se jitħallas lill-benefiċjarju biss fuq talba sottomessa fi żmien xahrejn minn meta jirċievi l-pagament tard.
	L-Aġenzija tista’ — mal-pagament tal-bilanċ jew wara — tnaqqas l-ammont massimu tal-għotja (ara l-Artikolu 5.1), jekk:
	(a) il-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) jew
	Jekk l-Aġenzija tnaqqas l-għotja wara l-pagament tal-bilanċ, din se tikkalkola l-ammont finali rivedut tal-għotja (ara l-Artikolu 5.4). Jekk l-ammont finali tal-għotja rivedut huwa aktar baxx mill-ammont finali tal-għotja, l-Aġenzija se tirkupra d-dif...
	L-Aġenzija tista’ — fi kwalunkwe mument — tissospendi l-pagamenti, kollha jew parti minnhom, jekk:
	 Għall-oqsma f’[tipa griża bejn il-parentesi kwadri] (anke jekk huma parti minn opzjoni kif speċifikat fl-entrata preċedenti): Is-sistema tal-IT se ddaħħal id-dejta xierqa.
	[isem uffiċjali sħiħ tal-entità affiljata jew konnessa mal-benefiċjarju (isem fil-qosor)], stabbilita fi [indirizz uffiċjali sħiħ], [OPZJONI għal partijiet terzi konnessi bil-VAT: numru tal-VAT [daħħal numru]] (‘il-parti terza konnessa’), rappreżentat...
	marbuta mal-benefiċjarju [daħħal numru] [isem uffiċjali sħiħ tal-benefiċjarju (isem fil-qosor)], stabbilit fi [indirizz uffiċjali sħiħ], [OPZJONI għall-benefiċjarji bil-VAT: numru tal-VAT [daħħal numru]] (‘il-benefiċjarju’),
	b’dan taċċetta obbligazzjoni in solidum mal-benefiċjarju
	għal kwalunkwe ammont dovut lill-Aġenzija mill-benefiċjarju skont il-Ftehim ta’ Għotja Nru [daħħal in-numru tal-ftehim] [(daħħal akronimu)], sal-kontribuzzjoni massima tal-UE indikata, għall-Parti Terza Konnessa, 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-Aġenzija, minnufih u mal-ewwel talba.

