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Dikjarazzjoni ta’ Ċaħda ta’ Responsabbiltà 

Dan il-Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja jinkludi firxa sħiħa ta’ dispożizzjonijiet li jistgħu jiġu 

applikati għal dan it-tip ta’ ftehim ta’ għotja, u huwa pprovdut biss għal skopijiet ta’ 

informazzjoni. Il-ftehim ta’ għotja legalment vinkolanti ikun dak li jiġi ffirmat mill-partijiet. 

 

 

 

Struzzjonijiet dwar kif għandu jintuża l-MGA 

 It-test griż jindika li t-test li jidher f’MGAs oħra tal-UE ma japplikax f’dan il-ftehim ta’ 

għotja. 

 Għall-opzjonijiet [bil-korsiv, f'parentesi kwadri]: trid tingħażel l-opzjoni applikabbli, 

filwaqt li l-opzjonijiet li ma jintgħażlux għandhom jitħassru. 

 Għall-partijiet li huma [griżi fil-parentesi kwadri]: daħħal id-dejta/l-informazzjoni xierqa  

 

 

Avviż rigward it-termini użati  

 

Termini użati f’dan il-ftehim: Termini ekwivalenti fl-atti leġiżlattivi: 

Azzjoni  Programm 

Ftehim (ta’ Għotja) Kuntratt 

Benefiċjarju Organizzazzjoni proponenti 

Għotja Kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 

Nota ta’ debitu Ordni ta’ rkupru 

Rapport interim Rapport perjodiku 

Garanzija ta’ prefinanzjament Sigurtà  

(Pagament) ta’ prefinanzjament (Pagament) bil-quddiem 

Sottokuntrattur  Sottokuntrattur li jinkludi l-korp ta’ 

Implimentazzjoni 
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FTEHIM TA’ GĦOTJA  

 

NUMRU TA’ REFERENZA [daħħal in-numru] — [daħħal l-akronimu] 

 

Dan il-Ftehim (“il-Ftehim”) huwa bejn il-partijiet li ġejjin:  

 

minn naħa waħda, 

 

l-[isem uffiċjali sħiħ tal-awtorità kompetenti (isem fil-qosor), l-indirizz], li taġixxi f’isem 

u għall-kont ta’ [l-isem tal-Istat Membru] (“l-Istat Membru”), rappreżentata għall-finijiet tal-

iffirmar ta’ dan il-Ftehim minn [isem, titlu],  

 

u  

 

min-naħa l-oħra, 

 

il-“benefiċjarju”: 

 

[isem uffiċjali sħiħ (isem fil-qosor)], [forma ġuridika], [Nru ta’ reġistrazzjoni uffiċjali], 

stabbilit fi [indirizz uffiċjali sħiħ], [OPZJONI għall-benefiċjarji bil-VAT: numru tal-VAT 

[daħħal in-numru],] rappreżentat għall-finijiet tal-iffirmar tal-Ftehim minn [kariga, isem u 

kunjom] 

 

Wara li kkunsidraw ir-Regolament (UE) Nru 1144/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 

tat-22 ta’ Ottubru 2014 dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni rigward prodotti 

agrikoli implimentati fis-suq intern u f’pajjiżi terzi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 

Nru 3/2008
1
, 

Wara li kkunsidraw ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1829 tat-23 ta’ 

April 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1144/2014 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni rigward prodotti agrikoli 

implimentati fis-suq intern u f’pajjiżi terzi
2
,  

 

Wara li kkunsidraw ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1831 

tas-7 ta’ Ottubru 2015 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 

1144/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ 

promozzjoni rigward prodotti agrikoli implimentati fis-suq intern u f’pajjiżi terzi
3
 

 

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

ta’ hawn taħt.  

 

                                                 
1 ĠU L 317, 4.11.2014, p. 56. 
2 ĠU L 266, 13.10.2015, p. 3. 
3 ĠU L 266, 13.10.2015, p. 14. 
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Permezz tal-iffirmar tal-Ftehim, il-benefiċjarju jaċċetta l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Unjoni 

(“l-għotja”) u jaqbel li jimplimentaha taħt ir-responsabbiltà tiegħu stess u skont il-Ftehim, bl-

obbligi u l-kundizzjonijiet kollha li jistabbilixxi.  

 

Il-Ftehim huwa magħmul minn: 

 

Termini u Kundizzjonijiet 

 

Anness 1  Deskrizzjoni tal-azzjoni – Il-Parti B tal-applikazzjoni 

 

Anness 2  Baġit stmat għall-azzjoni  

 

Anness 3  Mhux applikabbli 

 

Anness 4 Mudell għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji 

 

Anness 5 Mudell għaċ-ċertifikat dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji (CFS) 

 

Anness 6 Mudell għar-rapporti tekniċi perjodiċi 

 

Anness 7 Mudell għar-rapport tekniku finali 

 

[Opzjoni stipulata fl-Artikolu 14:  

Anness 8 Kundizzjonijiet fir-rigward tal-monitoraġġ]  
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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 stipulata fil-Kapitolu 2. 

 

 

KAPITOLU 2  AZZJONI 

 

ARTIKOLU 2 — AZZJONI LI TRID TIĠI IMPLIMENTATA  

 

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

(“azzjoni”), kif deskritt 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 tax-xahar wara d-data li fiha jidħol fis-seħħ il-Ftehim (ara l-Artikolu 42)] 

[OPZJONI 2 jekk meħtieġa għall-azzjoni: [daħħal id-data]
 4
]

 
(“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. 

 

Fih l-ispejjeż eliġibbli stmati u l-forom tal-ispejjeż, imqassma skont il-kategorija tal-baġit 

(ara l-Artikoli 5 u 6). 

 

4.2  Trasferimenti tal-baġit  

 

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

Artikolu 39) — permezz ta’ trasferimenti tal-ammonti bejn kategoriji tal-baġit, 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 10.  

 

                                                 
4 Id-data tal-bidu tal-implimentazzjoni tal-azzjoni għandha tkun l-ewwel jum tax-xahar wara d-data tad-dħul 

fis-seħħ tal-ftehim. Id-data tal-bidu tal-implimentazzjoni tal-azzjoni ma tistax tkun aktar tard minn 6 xhur 

wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-ftehim jekk fid-deskrizzjoni tal-azzjoni fl-Anness 1 ikun previst hekk u 

jkun ġustifikat, pereżempju, li titqies l-istaġjonalità tal-prodott ikkonċernat mill-programm jew il-

parteċipazzjoni f’avveniment jew f'fiera speċifika (l-Artikolu 10(4) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-

Kummissjoni (UE) 2015/1831). 
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KAPITOLU 3  GĦOTJA 

 

ARTIKOLU 5 — AMMONT TAL-GĦOTJA, FORMA TAL-GĦOTJA, RATA TA’ 

RIMBORŻ U FOROM TA’ SPEJJEŻ 

 

5.1 Ammont massimu tal-għotja  

 

L-“ammont massimu tal-għotja” huwa ta' EUR [daħħal l-ammont (daħħal l-ammont fi 

kliem)]. 

 

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

 

L-għotja tirrimborża  

[OPZJONI għal programmi sempliċi fis-suq intern: 70% tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni] 

[OPZJONI għal programmi sempliċi f’pajjiżi terzi: 80% tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni] 

[OPZJONI għal programmi sempliċi f’każ ta’ disturb serju fis-suq, telf tal-kunfidenza tal-

konsumatur jew problemi speċifiċi oħra: 85% tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni]  

[OPZJONI għal progammi sempliċi fis-suq intern jekk il-benefiċjarju jkun stabbilit fi Stati 

Membri li jirċievu assistenza finanzjarja: 75% tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni] 

[OPZJONI għal progammi sempliċi f’pajjiżi terzi jekk il-benefiċjarju jkun stabbilit fi Stati 

Membri li jirċievu assistenza finanzjarja: 85% tal-ispejjeż eliġibbli tal-azzjoni] 

[OPZJONI għal programmi sempliċi f’każ ta’ disturb serju fis-suq, telf tal-kunfidenza tal-

konsumatur jew problemi speċifiċi oħra jekk benefiċjarju jkun stabbilit fi Stati Membri li 

jirċievu assistenza finanzjarja: 90% 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 l-ammont (daħħal l-ammont fi 

kliem)]. 

 

L-ispejjeż eliġibbli (ara l-Artikolu 6) iridu jiġu dikjarati fil-forom li ġejjin (“forom tal-

ispejjeż” jew “forom ta’ spejjeż”): 

 

(a) għall-ispejjeż diretti tal-persunal bħala spejjeż proprja mġarrba (“spejjeż proprji”); 

 

(b)  għall-ispejjeż diretti tas-sottokuntrattar: bħala spejjeż proprja mġarrba (spejjeż 

reali);  

 

(c)  għal spejjeż diretti oħrajn: bħala spejjeż proprja imġarrba (spejjeż reali); 

 

(d)  għall-ispejjeż indiretti abbażi ta’ rata fissa applikata kif stabbilit fl-Artikolu 6.2, il-

Punt D (“spejjeż b’rata fissa”). 

 

L-ispejjeż li jifdal tal-azzjoni jridu jitħallsu mill-benefiċjarju. Kontribuzzjonijiet finanzjarji 

minn partijiet terzi, magħmula speċifikament sabiex jintużaw għal spejjeż li jkunu eliġibbli 
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bħala parti mill-azzjoni (ħlief jekk mogħtija mill-membri tal-organizzazzjoni tal-benefiċjarju) 

mhumiex permessi. 

 

 

5.3  Ammont finali tal-għotja — Kalkolu 

 

L-“ammont finali tal-għotja” jiddependi fuq safejn realment tiġi implimentata l-azzjoni 

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

 

Dan l-ammont jiġi kkalkulat mill-Istat Membru — meta jsir il-pagament tal-bilanċ — fl-

istadji li ġejjin:  

 

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

 

Stadju 2 — Limitu għall-ammont massimu tal-għotja 

 

Stadju 3 — Tnaqqis minħabba r-regola li ma jsirx qligħ 

 

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

tal-obbligi 

 

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

 

Ir-rata ta’ rimborż (ara l-Artikolu 5.2) hija applikata għall-ispejjeż eliġibbli (l-ispejjeż reali u 

l-ispejjeż b’rata fissa; ara l-Artikolu 6) iddikjarati mill-benefiċjarju (ara l-Artikolu 15) u 

approvati mill-Istat Membru (ara l-Artikolu 16). 

 

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 jiġi limitat għal dan tal-aħħar. 

 

5.3.3  Stadju 3 — Tnaqqis minħabba r-regola li ma jsirx qligħ 

 

L-għotja ma tridx tipproduċi qligħ.  

 

“Qligħ” tfisser il-bilanċ pożittiv tal-ammont miksub wara l-Istadji 1 u 2 flimkien mal-introjtu 

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

 

L-“ispejjeż eliġibbli totali tal-azzjoni” huma l-ispejjeż eliġibbli totali konsolidati approvati 

mill-Istat Membru. 

 

L-“introjtu totali tal-azzjoni” huwa l-introjtu totali konsolidat li jiġi ġġenerat matul id-

durata tagħha (ara l-Artikolu 3).  

 

Dawn li ġejjin jitqiesu bħala introjtu: 

 

(a) id-dħul iġġenerat mill-azzjoni; 
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(b) il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mogħtija lill-benefiċjarju mill-membri tiegħu, b’mod 

speċifiku sabiex jintużaw għal spejjeż li jkunu eliġibbli bħala parti mill-azzjoni. 

 

Madankollu, dawn li ġejjin ma jitqisux li huma introjtu: 

  

(a) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-membri jew minn partijiet terzi oħra, jekk dawn 

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

 

(b) kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-membri jew minn partijiet terzi oħra mingħajr l-

ebda obbligu ta’ pagament lura ta’ kwalunkwe ammont mhux użat fi tmiem il-perjodu 

stabbilit fl-Artikolu 3. 

 

Jekk ikun hemm qligħ, dan jitnaqqas b’mod proporzjonali għar-rata ta’ rimborż finali tal-

ispejjeż reali eliġibbli approvati mill-Istat Membru (kif imqabbel mal-ammont ikkalkulat billi 

jiġu segwiti l-Istadji 1 u 2). 

 

 

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

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

 

Jekk l-għotja titnaqqas (ara l-Artikolu 27), l-Istat Membru għandu jikkalkula l-ammont 

imnaqqas tal-għotja billi jnaqqas l-ammont tat-tnaqqis (ikkalkulat b’mod proporzjonali mal-

gravità tal-iżbalji, l-irregolaritajiet jew il-frodi jew il-ksur tal-obbligi, skont l-Artikolu 27.2) 

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

 

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

 

- l-ammont li jinkiseb meta jiġu segwiti l-Istadji 1 sa 3 jew  

 

- l-ammont imnaqqas tal-għotja wara li jiġi segwit l-Istadju 4.  

 

5.4  Ammont finali rivedut tal-għotja — Kalkolu 

 

Jekk — wara l-pagament tal-bilanċ (b’mod partikolari, wara l-kontrolli, l-awditjar jew l-

investigazzjonijiet; ara l-Artikolu 17) — l-Istat Membru jiċħad l-ispejjeż (ara l-Artikolu 26) 

jew inaqqas l-għotja (ara l-Artikolu 27), dan jikkalkula l-“ammont finali rivedut tal-għotja” 

għall-azzjoni.  

  

Dan l-ammont jiġi kkalkulat mill-Istat Membru fuq il-bażi tas-sejbiet, kif ġej:  

 

- fil-każ ta’ ċaħda tal-ispejjeż: billi japplika r-rata ta’ rimborż għall-ispejjeż eliġibbli 

riveduti approvati mill-Istat Membru għall-azzjoni; 

 

- fil-każ ta’ tnaqqis tal-għotja: billi jnaqqas l-ammont tat-tnaqqis (ikkalkulat b’mod 

proporzjonali mal-gravità tal-iżbalji, l-irregolaritajiet jew il-frodi jew il-ksur tal-

obbligi, skont l-Artikolu 27.2) mill-ammont massimu tal-għotja stipulat fl-Artikolu 

5.1.  
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Fil-każ ta’ ċaħda tal-ispejjeż u tnaqqis tal-għotja, l-ammont finali rivedut tal-għotja għall-

azzjoni għandu jkun l-anqas wieħed miż-żewġ ammonti ta’ hawn fuq.  

 

ARTIKOLU 6 — SPEJJEŻ ELIĠIBBLI U INELIĠIBBLI  

 

6.1 Kundizzjonijiet ġenerali biex l-ispejjeż ikunu eliġibbli  

 

“Spejjeż eliġibbli” huma spejjeż li jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:  

 

(a) għall-ispejjeż proprja: 

 

(i) dawn iridu jkunu proprjament imġarrba mill-benefiċjarju;  

 

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

relatati mas-sottomissjoni ta’ [OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi RPs u 

pagamenti interim: ir-rapport perjodiku għall-aħħar perjodu ta’ rappurtar u] 

ir-rapport finali (ara l-Artikolu 15) u l-istudju li jevalwa r-riżultati tal-miżuri 

mwettqa (ara l-Artikolu 14);  

 

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

 

(iv) iridu jiġġarrbu 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 kontabilistiċi applikabbli fil-pajjiż 

fejn ikun stabbilit il-benefiċjarju u skont il-prattiki li l-benefiċjarju s-soltu juża 

għall-kontabbiltà tal-ispejjeż;   

 

(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 tajba, b’mod partikolari fir-rigward tal-ekonomija u l-

effiċjenza; 

 

(b) għall-ispejjeż b’rata fissa:  

 

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

u 

 

(ii) l-ispejjeż (l-ispejjeż proprji) 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  

 



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

 

Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja: (MGA PROMO AGRI SEMPLIĊI  — Mono) V2.0 – is-16 ta’ Jannar 2018 

 
 

 

13 

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

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

ġejjin: 

 

A. spejjeż diretti tal-persunal;  

B. spejjeż diretti tas-sottokuntrattar;  

C. spejjeż diretti oħrajn; 

D. spejjeż indiretti. 

 

“Spejjeż diretti” huma spejjeż marbutin direttament mal-implimentazzjoni tal-azzjoni u 

għalhekk jistgħu jiġu attribwiti direttament għaliha. Ma jridu jinkludu l-ebda spiża indiretta 

(ara l-Punt D hawn isfel). 

 

“Spejjeż indiretti” huma spejjeż li ma jkunux marbutin direttament mal-implimentazzjoni tal-

azzjoni u għalhekk ma jistgħux jiġu attribwiti direttament għaliha. 

 

A. Spejjeż diretti tal-persunal  

 

Tipi ta’ spejjeż eliġibbli tal-persunal  

 

A.1 L-ispejjeż tal-persunal ikunu eliġibbli jekk dawn ikunu 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, 

il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, it-taxxi u spejjeż oħra inklużi fir-remunerazzjoni, 

jekk dawn jirriżultaw mil-liġi nazzjonali jew mill-kuntratt ta’ impjieg (jew att ta’ ħatra 

ekwivalenti).  

 

Il-benefiċjarju jista’ jinkludi wkoll ir-remunerazzjoni addizzjonali għall-persunal assenjat 

għall-azzjoni (inklużi l-pagamenti abbażi ta’ kuntratti supplimentari, irrispettivament min-

natura tagħhom), jekk:  

 

(a) din tkun parti mill-prattiki normali ta’ remunerazzjoni tal-benefiċjarju u titħallas 

b’mod konsistenti kull meta jkunu meħtieġa l-istess tip ta’ xogħol jew kompetenza; 

 

(b) il-kriterji użati biex jiġu kkalkulati l-pagamenti supplimentari jkunu oġġettivi u jiġu 

applikati b’mod ġenerali mill-benefiċjarju, irrispettivament mis-sors ta’ finanzjament 

użat.  

 

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

kuntratt ta’ impjieg jew sekondati minn parti terza bi ħlas huma spejjeż eliġibbli tal-

persunal, jekk:  

 

(a) il-persuna taħdem skont l-istruzzjonijiet tal-benefiċjarju u, sakemm ma jkunx 

miftiehem mod ieħor mal-benefiċjarju, fis-sede tal-benefiċjarju; 

 

(b) ir-riżultat tal-ħidma mwettqa jappartjeni lill-benefiċjarju, u 
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(c) l-ispejjeż ma jkunux differenti b’mod sinifikanti minn dawk għall-persunal li jwettaq 

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

 

Kalkolu 

 

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

 

- għall-persuni li jaħdmu esklussivament fuq l-azzjoni:  

 

{ir-rata ta’ kull xahar għall-persuna 

 

immoltiplikata bi  

 

l-għadd ta’ xhur realment maħduma fuq l-azzjoni}. 

 

Ix-xhur iddikjarati għal dawn il-persuni ma jistgħu jiġu ddikjarati għall-ebda għotja oħra tal-

UE. 

 

Ir-“rata ta’ kull xahar” hija kkalkulata kif ġej: 

 
{l-ispejjeż annwali tal-persunal għall-persuna  

 

diviżi bi  

 

12} 
 

billi jintużaw l-ispejjeż tal-persunal għal kull sena finanzjarja sħiħa koperta mill-perjodu ta’ 

rappurtar ikkonċernat. Jekk sena finanzjarja ma tingħalaqx fit-tmiem tal-perjodu ta’ rappurtar, 

il-benefiċjarju jrid juża r-rata ta’ kull xahar tal-aħħar sena finanzjarja magħluqa disponibbli. 

 

- għall-persuni l-oħra kollha:  

 

{ir-rata ta’ kuljum għall-persuna 

 

immoltiplikata bi  

 

l-għadd ta’ jiem realment maħduma fuq l-azzjoni (miżjud jew imnaqqas għall-eqreb nofs 

ġurnata)}. 

 

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

Artikolu 13).  

 

L-għadd totali ta’ jiem iddikjarati f’għotjiet tal-UE, għal persuna għal sena, ma jistax ikun 

ogħla mis-sigħat produttivi annwali użati għall-kalkoli tar-rata ta’ kuljum. Għalhekk, l-għadd 

massimu ta’ jiem li jistgħu jiġu dikjarati għall-għotja huwa: 

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

 

li minnu jitnaqqsu 
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l-għadd totali ta’ jiem iddikjarati mill-benefiċjarju, għal dik il-persuna għal dik 

is-sena, għal għotjiet oħrajn tal-UE}. 

 

Ir-“rata ta’ kuljum” hija kkalkulata kif ġej: 

 
{l-ispejjeż annwali tal-persunal għall-persuna  

 

diviżi bi  

 

l-għadd ta’ jiem produttivi annwali individwali} 
 

billi jintużaw l-ispejjeż tal-persunal u l-għadd ta’ jiem produttivi annwali għal kull sena 

finanzjarja sħiħa koperta mill-perjodu ta’ rappurtar ikkonċernat. Jekk sena finanzjarja ma 

tingħalaqx fit-tmiem tal-perjodu ta’ rappurtar, il-benefiċjarju jrid juża r-rata ta’ kuljum tal-

aħħar sena finanzjarja magħluqa disponibbli.  

 

L-“għadd ta’ jiem produttivi annwali individwali” huwa l-għadd totali ta’ jiem realment 

maħduma mill-persuna fis-sena. Huwa ma jistax jinkludi btajjel u assenzi oħra (bħal-liv tal-

mard, il-liv tal-maternità, il-liv speċjali, eċċ.). Madankollu, huwa jista’ jinkludi s-sahra u l-ħin 

li wieħed iqatta’ f’laqgħat, taħriġ u attivitajiet simili oħra.  

 

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

fuq il-valur miżjud (VAT) mhux deduċibbli mħallsa minn benefiċjarju li ma jkunx korp 

pubbliku li jaġixxi bħala awtorità pubblika) huma eliġibbli jekk ikunu ssodisfati l-

kundizzjonijiet tal-Artikolu 10.1.1. 

 

C. Spejjeż diretti oħrajn  

 

C.1 L-ispejjeż tal-ivvjaġġar u l-allowances relatati tas-sussistenza (inkluż id-dazji, it-taxxi u 

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

benefiċjarju li ma jkunx korp pubbliku li jaġixxi bħala awtorità pubblika) huma eliġibbli jekk 

ikunu konformi mal-prattiki tas-soltu tal-benefiċjarju dwar l-ivvjaġġar. 

 

C.2 L-ispejjeż tad-deprezzament ta’ tagħmir, infrastruttura jew assi oħra (ġodda jew 

użati) kif reġistrati fil-kontijiet tal-benefiċjarju huma eliġibbli, jekk ikunu nxtraw skont l-

Artikolu 9.1.1 u tħassru skont l-istandards kontabilistiċi internazzjonali u l-prattiki 

kontabilistiċi 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 

minn benefiċjarju li ma jkunx korp pubbliku li jaġixxi bħala awtorità pubblika) 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-uniku porzjon tal-ispejjeż li se jitqies huwa dak li jikkorrispondi għad-durata tal-azzjoni u 

r-rata tal-użu reali għall-finijiet tal-azzjoni. 
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C.3 L-ispejjeż ta’ oġġetti u servizzi oħra (inklużi d-dazji, it-taxxi u l-imposti relatati bħat-

taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) mhux deduċibbli mħallsa minn benefiċjarju li ma jkunx korp 

pubbliku li jaġixxi bħala awtorità pubblika) huma eliġibbli, jekk ikunu nxtraw speċifikament 

għall-azzjoni u skont l-Artikolu 9.1.1. 

 

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

disseminazzjoni, il-protezzjoni tar-riżultati, iċ-ċertifikati dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji 

(jekk ikunu meħtieġa mill-Ftehim), it-traduzzjonijiet u l-pubblikazzjonijiet. 

 

D. Spejjeż indiretti  

 

L-ispejjeż indiretti huma eliġibbli jekk jiġu dikjarati abbażi tar-rata fissa ta’ 4% tal-ispejjeż 

eliġibbli tal-persunal (ara l-Artikolu 5.2, il-Punt A hawn fuq).  

 

Jekk il-benefiċjarju jirċievi għotja operattiva
5
 ffinanzjata mill-baġit tal-UE, dan ma jistax 

jiddikjara spejjeż indiretti għall-perjodu kopert mill-għotja operattiva. 

  

6.3 Kundizzjonijiet biex l-ispejjeż ta’ entitajiet affiljati jkunu eliġibbli  

 

Mhux applikabbli 

 

6.4 Spejjeż ineliġibbli 

 

“Spejjeż ineliġibbli” huma: 

 

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

6.3), b’mod partikolari: 

 

(i) l-ispejjeż relatati mar-redditu fuq il-kapital; 

 

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

 

(iii) id-dispożizzjonijiet għal telf jew djun futuri; 

 

(iv) l-imgħax dovut;  

 

(v) id-djun dubjużi;  

 

(vi) it-telf mill-kambju; 

 

                                                 
5  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 (“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. 



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

 

Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja: (MGA PROMO AGRI SEMPLIĊI  — Mono) V2.0 – is-16 ta’ Jannar 2018 

 
 

 

17 

(vii) l-ispejjeż bankarji imposti mill-bank tal-benefiċjarju għat-trasferimenti mill-

Istat Membru;  

 

(viii) l-infiq eċċessiv jew bl-addoċċ; 

 

(ix) il-VAT deduċibbli; 

 

(x) l-ispejjeż imġarrba matul is-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni (ara 

l-Artikolu 33);  

 

(xi) il-kontribuzzjonijiet in natura pprovduti minn partijiet terzi; 

 

(b) l-ispejjeż iddikjarati taħt għotja oħra tal-UE ffinanzjata mill-baġit tal-UE, b’mod 

partikolari l-ispejjeż indiretti jekk il-benefiċjarju jkun diġà qiegħed jirċievi għotja 

operattiva ffinanzjata mill-baġit tal-UE fl-istess perjodu; 

 

(c) l-ispejjeż għall-persunal ta’ amministrazzjoni nazzjonali (jew lokali), għal attivitajiet 

li jkunu parti mill-attivitajiet normali tal-amministrazzjoni (jiġifieri li ma jitwettqux 

biss minħabba l-għotja); 

 

(d) l-ispejjeż (speċjalment l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u ta’ sussistenza) għall-persunal jew ir-

rappreżentanti ta’ istituzzjonijiet, korpi jew aġenziji tal-UE; 

 

[(e) OPZJONI għal kategoriji ta’ spejjeż espliċitament esklużi fil-programm ta’ ħidma 

u s-sejħa għall-proposti
6
: [daħħal l-isem tal-kategorija ta’ spejjeż eskluża]]. 

 

6.5 Konsegwenzi tad-dikjarazzjoni ta’ spejjeż ineliġibbli 

 

L-ispejjeż dikjarati li jkunu ineliġibbli jiġu miċħuda (ara l-Artikolu 26).  

 

Dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħra 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 

 

                                                 
6   Jekk ma jkun hemm l-ebda sejħa għall-proposti, aqra bħala “stedina għas-sottomissjoni ta’ proposta”. 
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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 tan-nuqqas ta’ konformità  

 

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

titnaqqas (ara l-Artikolu 27).  

 

Ksur bħal dan jista’ jwassal ukoll għal kwalunkwe waħda mill-miżuri l-oħra 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’:  

 

- jixtru oġġetti, xogħlijiet u servizzi (ara l-Artikolu 9);  

 

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

Anness 1 (ara l-Artikolu 10). 

 

F’dawn il-każijiet, il-benefiċjarju jżomm ir-responsabbiltà unika lejn l-Istat Membru għall-

implimentazzjoni tal-azzjoni. 

 

ARTIKOLU 8A — IMPLIMENTAZZJONI TA’ KOMPITI TAL-AZZJONI MINN 

BENEFIĊJARJI LI MA JIRĊEVUX FINANZJAMENT TAL-UE 

 

Mhux applikabbli 

 

ARTIKOLU 9 — XIRI TA’ OĠĠETTI, XOGĦLIJIET JEW SERVIZZI 

 

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

 

9.1.1 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-aħjar valur għall-flus jew, jekk ikun 

xieraq, l-orħos prezz. Waqt li jagħmel dan, irid jevita kwalunkwe kunflitt ta’ interessi (ara l-

Artikolu 20).  

 

Il-benefiċjarju jrid jiżgura li l-Istat Membru, il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

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

tagħhom skont l-Artikoli 17 u 18 anki fir-rigward tal-kuntratturi tiegħu. 
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9.1.2  Jekk il-benefiċjarju jkun “korp irregolat mil-liġi pubblika” skont it-tifsira tad-

Direttiva 2004/18/KE
7
 (jew 2014/24/UE8), huwa jrid jikkonforma mal-liġi nazzjonali 

applikabbli dwar l-akkwist pubbliku. 

 

9.2  Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk il-benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 9.1.1, l-ispejjeż 

relatati mal-kuntratt konċernat ma jkunux eliġibbli (ara l-Artikolu 6) u jiġu miċħudin (ara l-

Artikolu 26). 

 

Jekk il-benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 9.1.2, l-għotja tista’ 

titnaqqas (ara l-Artikolu 27). 

 

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

Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 10 — IMPLIMENTAZZJONI TA’ KOMPITI TAL-AZZJONI MINN 

SOTTOKUNTRATTURI 

 

10.1 Regoli għas-sottokuntrattar ta’ kompiti tal-azzjoni 

 

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

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

 

Il-benefiċjarju jrid jagħtu s-sottokuntratti billi jiżgura l-aħjar valur għall-flus jew, jekk ikun 

xieraq, l-orħos prezz. Waqt li jagħmel dan, irid jevita kwalunkwe kunflitt ta’ interessi (ara l-

Artikolu 20).  

 

Jistgħu jingħataw sottokuntratti wkoll lil entitajiet li jkollhom rabta strutturali mal-

benefiċjarju
9

, iżda dan jista’ jsir biss jekk il-prezz ikun limitat għall-ispejjeż effettivament 

imġarrba mill-entità (jiġifieri mingħajr l-ebda marġini ta’ profitt). 

 

Il-kompiti li jridu jiġu implimentati u l-ispiża stmata għal kull sottokuntratt trid tiġi stabbilita 

fl-Anness 1, filwaqt li l-ispejjeż totali stmati tas-sottokuntrattar iridu jiġu stabbiliti fl-Anness 

2. Is-sottokuntratti lil entitajiet li jkollhom rabta strutturali mal-benefiċjarju jridu jiġu deskritti 

fl-Anness 1. 

 

L-Istat Membru jista’ madankollu japprova sottokuntratti mhux stabbiliti fl-Anness 1 u 2 

mingħajr emenda (ara l-Artikolu 39), jekk: 

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

proċeduri għall-għoti ta’ kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal 

servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.04.2004, p. 114). 
8  Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku 

u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65). 
9  “Entitajiet li jkollhom rabta strutturali mal-benefiċjarju” huma entitajiet li jkollhom rabta mal-

benefiċjarju, b’mod partikolari, rabta legali jew kapitali, li la tkun limitata għall-azzjoni u lanqas stabbilita 

għall-iskop biss tal-implimentazzjoni tagħha.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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- 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. 

 

Il-benefiċjarju jrid jiżgura li l-Istat Membru, il-Kummissjoni, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

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

tagħhom skont l-Artikoli 17 u 18 anki fir-rigward tas-sottokuntratturi tiegħu. 

 

Barra minn hekk, il-benefiċjarju jrid jiżgura li s-sottokuntratturi jżommu rekords tal-ispejjeż 

tagħhom. 

 

10.1.2 Il-benefiċjarju jrid jiżgura li l-obbligi tiegħu skont l-Artikoli 20, 21, 22 u 30 japplikaw 

ukoll għas-sottokuntratturi. 

 

Jekk il-benefiċjarju jkun “korp irregolat mil-liġi pubblika” skont it-tifsira tad-Direttiva 

2004/18/KE (jew 2014/24/UE), huwa jrid jikkonforma mal-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-

akkwist pubbliku. 

 

10.2  Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk il-benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 10.1.1, l-ispejjeż 

relatati mas-sottokuntratt konċernat ma jkunux eliġibbli (ara l-Artikolu 6) u jiġu miċħudin 

(ara l-Artikolu 26). 

 

Jekk il-benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 10.1.2, l-għotja tista’ 

titnaqqas (ara l-Artikolu 27).  

 

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

Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 11 — IMPLIMENTAZZJONI TA’ KOMPITI TAL-AZZJONI MINN 

ENTITAJIET AFFILJATI  

 

Mhux applikabbli 

 

ARTIKOLU 11A — APPOĠĠ FINANZJARJU LIL PARTIJIET TERZI  

 

Mhux applikabbli 

 

 

TAQSIMA 2  DRITTIJIET U OBBLIGI RELATATI MAL-AMMINISTRAZZJONI 

TAL-GĦOTJA  

 

ARTIKOLU 12 — OBBLIGU ĠENERALI TA’ FORNIMENT TA’ 

INFORMAZZJONI 
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12.1 Obbligu ġenerali ta’ forniment ta’ informazzjoni meta tintalab  

 

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

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

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

 

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

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

 

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

Parteċipanti aġġornata, b’mod partikolari, l-isem, l-indirizz, ir-rappreżentanti legali, il-forma 

legali u t-tip ta’ organizzazzjoni tiegħu. 

 

Il-benefiċjarju jrid jinforma immedjatament lill-Istati Membri dwar kwalunkwe waħda minn 

dawn li ġejjin:  

 

(a) avvenimenti li x’aktarx 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; 

 

(b) ċirkostanzi li jaffettwaw: 

 

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

 

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

 

12.3 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità  

 

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

titnaqqas (ara l-Artikolu 27).  

 

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

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 13 — ŻAMMA TA’ REKORDS — DOKUMENTAZZJONI TA’ 

APPOĠĠ 

 

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

 

Il-benefiċjarju u s-sottokuntratturi jridu — għal perjodu ta’ tliet snin wara l-pagament tal-

bilanċ — iżommu rekords u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ, sabiex jagħtu prova tal-

implimentazzjoni korretta tal-azzjoni u l-ispejjeż li jiddikjara bħala eliġibbli.  

 

Huwa jrid jagħmilhom disponibbli meta jintalbu (ara l-Artikolu 12) jew fil-kuntest ta’ 

kontrolli, awditjar jew investigazzjonijiet (ara l-Artikolu 17).  
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Jekk ikunu għaddejjin kontrolli, verifiki, investigazzjonijiet, litigazzjonijiet jew xi segwitu 

ieħor ta’ talbiet skont il-Ftehim (ara l-Artikolu 17), il-benefiċjarju u s-sottokuntratturi jridu 

jżommu r-rekords u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ sat-tmiem ta’ dawn il-proċeduri. 

 

Il-benefiċjarju u s-sottokuntratturi jridu jżommu d-dokumenti oriġinali. Id-dokumenti diġitali 

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

L-Istat Membru jista’ jaċċetta dokumenti mhux oriġinali jekk iqis li joffru livell komparabbli 

ta’ assigurazzjoni.   

 

13.1.1 Rekords u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ dwar l-implimentazzjoni teknika 

 

Il-benefiċjarju u s-sottokuntratturi jridu jżommu rekords u dokumentazzjoni oħra ta’ appoġġ 

dwar l-implimentazzjoni teknika tal-azzjoni, f’konformità mal-istandards aċċettati fil-qasam 

rispettiv. 

 

13.1.2 Rekords u dokumentazzjoni oħra sabiex jappoġġaw l-ispejjeż dikjarati 

 

Il-benefiċjarju u s-sottokuntratturi jridu jżommu r-rekords u d-dokumentazzjoni li jappoġġaw 

l-ispejjeż dikjarati, b’mod partikolari dawn li ġejjin: 

 

(a) għall-ispejjeż 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-prattiki tas-soltu tal-benefiċjarju u tas-

sottokuntratturi għall-kontabbiltà tal-ispejjeż u l-proċeduri ta’ kontroll intern iridu 

jippermettu rikonċiljazzjoni diretta bejn l-ammonti dikjarati, l-ammonti reġistrati fil-

kontijiet tiegħu u l-ammonti dikjarati fid-dokumentazzjoni ta’ appoġġ; 

 

(b) għall-ispejjeż 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 mhuwiex meħtieġ jidentifika l-ispejjeż koperti jew jipprovdi 

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

tal-ammont dikjarat b’rata fissa. 

 

Barra minn hekk, għall-ispejjeż tal-persunal (dikjarati bħala spejjeż reali), il-benefiċjarju 

jrid iżommu rekords tal-ħin għall-għadd ta’ jiem 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 tal-jiem maħduma fuq l-azzjoni, l-

Istat Membru jista’ jaċċetta evidenza alternattiva li tappoġġa l-għadd ta’ jiem iddikjarati, jekk 

iħoss li din tkun toffri livell adegwat ta’ assigurazzjoni.  

 

B’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.  

 

13.2 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità  
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Jekk il-benefiċjarju u s-sottokuntratturi jiksru xi wieħed mill-obbligi tagħhom skont dan l-

Artikolu, l-ispejjeż issostanzjati b’mod insuffiċjenti ma jkunux eliġibbli (ara l-Artikolu 6) u 

jiġu miċħudin (ara l-Artikolu 26), u l-għotja tista’ titnaqqas (ara l-Artikolu 27).  

 

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

Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 14 — SOTTOMISSJONI TAR-RIŻULTATI 

 

14.1. Obbligu ta’ sottomissjoni tar-riżultati  

 

[OPZJONI prestabbilita: Il-benefiċjarju jrid jissottometti r-“riżultati” identifikati fl-Anness 

1.] 

 

[OPZJONI jekk Stat Membru jeħtieġ monitoraġġ kontinwu: Il-benefiċjarju jrid jissottometti 

r-“riżultati” identifikati fl-Anness 1, f’konformità mal-ħin u l-kundizzjonijiet stipulati fl-

Anness 8.]  

 

14.2 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità 

 

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

jista’ japplika kwalunkwe waħda mill-miżuri deskritti fil-Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 15 — RAPPURTAR — TALBIET GĦAL PAGAMENT 

 

15.1 Obbligu ta’ sottomissjoni tar-rapporti  

 

Il-benefiċjarju jrid jissottometti lill-Istat Membru (ara l-Artikolu 36) ir-rapport(i) 

tekniku/tekniċi u finanzjarju/finanzjarji stabbiliti f’dan l-Artikolu. [OPZJONI 1 għal 

azzjonijiet b’RP wieħed u l-EBDA pagament interim: Dan ir-rapport jinkludi] [OPZJONI 2 

għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: Dawn ir-rapporti jinkludu] it-

talba/talbiet għal pagament u jridu jitfasslu billi jintużaw il-formoli u l-mudelli meta jkunu 

pprovduti.  

 

15.2 Perjodi ta’ rappurtar 

 

L-azzjoni [OPZJONI 1 għal azzjonijiet b’RP wieħed u l-EBDA pagament interim: għandha 

“perjodu ta’ rappurtar” wieħed
 10

][OPZJONI 2 għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti 

interim: hija maqsuma fil-“perjodi ta’ rappurtar” li ġejjin
11

]: 

 

 - RP1: minn xahar 1 sa xahar [X]  

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

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

 

                                                 
10 Li jdumu 12-il xahar. 
11 Kull wieħed idum 12-il xahar. 
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[OPZJONI 1 għal azzjonijiet b’RP wieħed u l-EBDA pagament interim: 15.3 Rapporti 

perjodiċi — Talbiet għal pagamenti interim 

  

Mhux applikabbli 

 

15.4 Rapport finali — Talba għall-pagament tal-bilanċ 

 

Il-benefiċjarju jrid jissottometti — fi żmien 90 jum wara tmiem il-perjodu tar-rappurtar — 

rapport finali, li jinkludi t-talba għall-pagament tal-bilanċ. 

 

Ir-rapport finali jrid jinkludi dawn li ġejjin: 

 

(a) “rapport tekniku finali” (ara l-Anness 7) li jinkludi: 

 

(i) ħarsa ġenerali tal-implimentazzjoni tal-azzjoni, inklużi r-riżultati identifikati 

fl-Anness 1.  

 

Dan ir-rapport irid juża l-output, ir-riżultati u l-indikaturi tal-impatt stabbiliti 

fl-Anness 1 u jinkludi spjegazzjonijiet li jiġġustifikaw id-differenzi bejn ix-

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

 

(ii) sommarju għall-pubblikazzjoni. 

 

(b) “rapport finanzjarju finali” li jinkludi:  

 

(i) “dikjarazzjoni finanzjarja individwali” (ara l-Anness 4) mill-benefiċjarju, 

għall-perjodu tar-rappurtar. 

 

Id-dikjarazzjoni finanzjarja individwali trid tagħti dettalji tal-ispejjeż eliġibbli 

(l-ispejjeż reali u l-ispejjeż b’rata fissa; ara l-Artikolu 6) għal kull kategorija 

tal-baġit (ara l-Anness 2). 

 

Il-benefiċjarju jrid jiddikjara l-ispejjeż kollha eliġibbli, anki jekk — għall-

ispejjeż reali u l-ispejjeż b’rata fissa — jaqbżu l-ammonti indikati fil-baġit 

stmat (ara l-Anness 2). Ammonti li ma jkunux dikjarati fid-dikjarazzjoni 

finanzjarja individwali ma jiġux ikkunsidrati mill-Istat Membru. 

 

Id-dikjarazzjoni finanzjarja individwali trid tagħti dettalji wkoll tal-introjtu 

tal-azzjoni speċifika (ara l-Artikolu 5.3.3). 

 

Il-benefiċjarju jrid jiċċertifika li: 

 

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

 

- l-ispejjeż dikjarati jkunu eliġibbli (ara l-Artikolu 6); 

 

- l-ispejjeż jistgħu jiġu sostanzjati minn rekords u dokumentazzjoni ta’ 

appoġġ adegwati (ara l-Artikolu 13) li jiġu ppreżentati fuq talba (ara 
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l-Artikolu 12) jew fil-kuntest ta’ kontrolli, awditjar u investigazzjonijiet 

(ara l-Artikolu 17), u  

 

- li l-introjtu kollu jkun ġie dikjarat (ara l-Artikolu 5.3.3.); 

 

(ii) it-talba għall-pagament tal-bilanċ; 

 

(iii) “ċertifikat dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji” (imfassal skont standards 

internazzjonali tal-awditjar u appoġġat mir-rapport tal-awditjar u skont l-

Anness 5) għall-benefiċjarju, jekk: 

 

- huwa jitlob kontribuzzjoni totali ta’ EUR 325 000 jew aktar bħala rimborż 

tal-ispejjeż reali u  

 

- il-kontribuzzjoni massima tal-UE indikata, għall-benefiċjarju, fil-baġit 

stmat (ara l-Anness 2) bħala rimborż tal-ispejjeż reali tkun EUR 750 000 

jew aktar. 

 

(iv) kopji tal-fatturi u tad-dokumenti ta’ sostenn relevanti li jagħtu prova tal-

eliġibbiltà tal-ispejjeż meta ma jkunx meħtieġ iċ-ċertifikat imsemmi fil-punt 

(iii); 

 

(c) studju li jevalwa r-riżultati tal-miżuri ta’ promozzjoni u ta’ informazzjoni mwettqa 

minn korp estern indipendenti u li juża l-indikaturi tal-impatt stabbiliti fl-Anness 1. 

 

[OPZJONI 2 għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: 15.3 Rapporti perjodiċi 

— Talbiet għal pagamenti interim 

 

Il-benefiċjarju jrid jissottometti rapport perjodiku fi żmien 60 jum wara li jintemm kull 

perjodu ta’ rappurtar.  

 

Ir-rapport perjodiku jrid jinkludi dawn li ġejjin: 

 

(a) “rapport tekniku perjodiku” (ara l-Anness 6) li jinkludi:  

 

(i) spjegazzjoni tal-attivitajiet imwettqa mill-benefiċjarju u ħarsa ġenerali tal-

progress lejn l-objettivi tal-azzjoni, inklużi r-riżultati identifikati fl-Anness 1.  

 

Dan ir-rapport irid juża l-output u l-indikaturi tar-riżultati stabbiliti fl-Anness 

1 u jinkludi spjegazzjonijiet li jiġġustifikaw id-differenzi bejn l-attivitajiet li 

jkunu ppjanati li jitwettqu u r-riżultati mistennija skont l-Anness 1 u dawk li 

fil-fatt jitwettqu jew jinkisbu;  

 

(ii) kopji tal-materjal u tal-elementi viżwali użati li jkun għadhom ma ntbagħtux 

lill-Istat Membru; 

 

(b) “rapport finanzjarju perjodiku” li jinkludi: 
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(i) “dikjarazzjoni finanzjarja individwali” (ara l-Anness 4) mill-benefiċjarju 

għall-perjodu ta’ rappurtar ikkonċernat. 

 

Id-dikjarazzjoni finanzjarja individwali trid tagħti dettalji tal-ispejjeż eliġibbli 

(l-ispejjeż reali, u l-ispejjeż b’rata fissa; ara l-Artikolu 6) għal kull kategorija 

tal-baġit (ara l-Anness 2). 

 

Il-benefiċjarju jrid jiddikjara l-ispejjeż kollha eliġibbli, anki jekk — għall-

ispejjeż reali u l-ispejjeż b’rata fissa — jaqbżu l-ammonti indikati fil-baġit 

stmat (ara l-Anness 2). Ammonti li ma jkunux dikjarati fid-dikjarazzjoni 

finanzjarja individwali ma jiġux ikkunsidrati mill-Istat Membru. 

 

Jekk dikjarazzjoni finanzjarja individwali ma tiġix sottomessa għal perjodu ta’ 

rappurtar, hija tista’ tiġi inkluża fir-rapport finanzjarju perjodiku għall-

perjodu ta’ rappurtar li jmiss. 

 

Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji individwali tal-aħħar perjodu ta’ rappurtar 

iridu jagħtu dettalji wkoll tal-introjtu tal-azzjoni (ara l-Artikolu 5.3.3). 

 

Il-benefiċjarju jrid jiċċertifika li: 

 

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

 

- l-ispejjeż dikjarati jkunu eliġibbli (ara l-Artikolu 6); 

 

- l-ispejjeż jistgħu jiġu sostanzjati b’rekords u dokumentazzjoni ta’ appoġġ 

adegwati (ara l-Artikolu 13) li jiġu ppreżentati fuq talba (ara l-Artikolu 

12) jew fil-kuntest ta’ kontrolli, awditjar u investigazzjonijiet (ara l-

Artikolu 17), u  

 

- għall-aħħar perjodu ta’ rappurtar: li l-introjtu kollu jkun ġie dikjarat (ara 

l-Artikolu 5.3.3); 

 

(ii) “ċertifikat dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji” (imfassal skont standards 

internazzjonali tal-awditjar u appoġġat mir-rapport tal-awditjar u skont l-

Anness 5) għall-benefiċjarju, jekk: 

 

- l-ammont tal-pagamenti li huwa jitlob bħala rimborż tal-ispejjeż 

attwali jkun EUR 325 000 jew aktar u  

 

- il-kontribuzzjoni massima tal-UE indikata, għall-benefiċjarju, fil-baġit 

stmat (ara l-Anness 2) bħala rimborż tal-ispejjeż reali tkun EUR 750 

000 jew aktar. 

 

(iii) kopji tal-fatturi u tad-dokumenti ta’ sostenn relevanti li jagħtu prova tal-

eliġibbiltà tal-ispejjeż meta ma jkunx meħtieġ iċ-ċertifikat imsemmi fil-punt 

(ii); 
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(iv) inkluż — ħlief għall-aħħar perjodu ta’ rappurtar — it-talba għal pagament 

interim. 

 

15.4 Rapport finali — Talba għall-pagament tal-bilanċ 

 

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

jissottometti r-rapport finali fi żmien 90 jum wara li jintemm l-aħħar perjodu ta’ rappurtar. 

 

Ir-rapport finali jrid jinkludi dawn li ġejjin: 

 

(a) “rapport tekniku finali” (ara l-Anness 7) li jinkludi: 

 

(i) ħarsa ġenerali tal-attivitajiet imwettqa u tar-riżultat miksub tal-azzjoni billi 

jintużaw, b’mod partikolari, l-indikaturi tal-impatt stabbiliti fl-Anness 1; 

 

(ii) sommarju għall-pubblikazzjoni. 

 

(b) “rapport finanzjarju finali” li jinkludi “dikjarazzjoni finanzjarja sommarja finali” 

li tikkonsolida d-dikjarazzjonijiet finanzjarji individwali għall-perjodi kollha tar-

rappurtar u li tinkludi t-talba għall-pagament tal-bilanċ u  

 

(c) studju li jevalwa r-riżultati tal-miżuri ta’ promozzjoni u ta’ informazzjoni mwettqa 

minn korp estern indipendenti u li juża l-indikaturi tal-impatt stabbiliti fl-Anness 1.  

 

15.5 Informazzjoni dwar l-infiq kumulattiv imġarrab  

 

Mhux applikabbli 

 

15.6 Munita għad-dikjarazzjonijiet finanzjarji u l-konverżjoni għall-munita euro  

 

Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji jridu jsiru fil-munita euro u, fil-każ ta’ Stati Membri barra miż-

żona tal-euro, fil-munita nazzjonali tagħhom ukoll. 

 

Għall-konverżjoni tan-nefqa, magħmula mill-benefiċjarju jew mis-sottokuntratturi qabel l-

istadju tad-dikjarazzjoni lill-Kummissjoni, l-Istat Membru jiddetermina r-rata tal-kambju 

applikabbli skont ir-regoli nazzjonali.  

 

15.7 Lingwa tar-rapporti 

 

Ir-rapport(i) (inkluż id-dikjarazzjonijiet finanzjarji) jridu jiġu sottomessi fil-lingwa tal-

Ftehim. 

 

15.8 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità  

 

Jekk ir-rapport(i) sottomess(i) ma jikkonforma(w)x ma’ dan l-Artikolu, l-Istat Membru jista’ 

jissospendi l-iskadenza tal-pagament (ara l-Artikolu 31) u japplika kwalunkwe waħda mill-

miżuri l-oħra deskritti fil-Kapitolu 6. 
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Jekk il-benefiċjarju jikser l-obbligu tiegħu li jissottometti r-rapport(i) u jekk huwa jonqos 

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

Membru jista’ jittermina l-Ftehim (ara l-Artikolu 34) jew japplika kwalunkwe waħda mill-

miżuri l-oħra deskritti fil-Kapitolu 6. 

 

  

ARTIKOLU 16 — PAGAMENTI U ARRANĠAMENTI TAL-PAGAMENTI  

 

16.1 Pagamenti li jridu jsiru   

 

Il-pagamenti li ġejjin isiru lill-benefiċjarju: 

 

- pagament ta’ prefinanzjament; 

 

- [OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: pagament interim 

wieħed jew aktar, abbażi tat-talba(iet) għal pagament interim (ara l-Artikolu 15), u] 

 

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

Artikolu 15). 

 

16.2 Pagament ta’ prefinanzjament — Ammont — Garanzija fuq il-prefinanzjament 

 

L-għan tal-prefinanzjament huwa li jipprovdi float lill-benefiċjarju.  

 

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

 

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

ammont fi kliem)
 12

].  

 

Fi żmien 30 jum mid-dħul fis-seħħ ta’ dan il-ftehim, il-benefiċjarju jista’ jissottometti 

applikazzjoni għal pagament ta’ prefinanzjament lill-Istat Membru kkonċernat, flimkien ma’ 

garanzija finanzjarja tal-istess ammont bħall-prefinanzjament u skont il-Kapitolu IV tar-

Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014
13

. 

 

[OPZJONI għal benefiċjarji stabbiliti fi Stati Membri li jirċievu assistenza finanzjarja 

skont l-Artikolu 15(3) tar-Regolament (UE) Nru 1144/2014: Benefiċjarju stabbilit fi Stat 

Membru li jirċievi assistenza finanzjarja jista’ jagħmel l-applikazzjoni tiegħu għall-pagament 

ta’ prefinanzjament f’żewġ partijiet: għall-ewwel parti trid tiġi ppreżentata applikazzjoni 

sad-data ta’ skadenza prevista fil-paragrafu preċedenti, applikazzjoni għall-parti li tifdal tal-

prefinanzjament tista’ tiġi ppreżentata biss wara li tkun ġiet rilaxxata l-ewwel parti tal-

prefinanzjament.] 

                                                 
12 Il-prefinanzjament ma jistax ikun aktar minn 20 % tal-ammont massimu tal-għotja. 
13 Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 907/2014 tal-11 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-

Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-aġenziji tal-pagamenti u korpi 

oħra, il-ġestjoni finanzjarja, l-approvazzjoni tal-kontijiet, il-garanziji u l-użu tal-euro (ĠU L 255, 28.8.2014, p. 

18). 



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

 

Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja: (MGA PROMO AGRI SEMPLIĊI  — Mono) V2.0 – is-16 ta’ Jannar 2018 

 
 

 

29 

 

L-Istat Membru — ħlief jekk japplika l-Artikolu 32 — jagħmel il-pagament ta’ 

prefinanzjament lill-benefiċjarju fi żmien 30 jum, jew minn 10 ijiem qabel id-data tal-bidu 

tal-azzjoni (ara l-Artikolu 3) jew minn meta jirċievi l-garanzija fuq il-prefinanzjament, skont 

liema tkun l-aħħar.   

  

16.3 Pagamenti interim — Ammont — Kalkolu 

 

[OPZJONI 1 għal azzjonijiet b’RP wieħed u l-EBDA pagament interim: Mhux applikabbli] 

 

 [OPZJONI 2 għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: Il-pagamenti interim 

jirrimborżaw l-ispejjeż eliġibbli mġarrba għall-implimentazzjoni tal-azzjoni matul il-perjodi 

ta’ rappurtar korrispondenti. 

 

L-Istat Membru se jħallas lill-benefiċjarju l-ammont dovut bħala pagament interim fi żmien 

60 jum minn meta jirċievi r-rapport perjodiku (ara l-Artikolu 15.3), ħlief jekk japplikaw l-

Artikoli 31 jew 32. 

 

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 jiġi kkalkulat mill-Istat Membru fl-istadji li ġejjin: 

 

Stadju 1 — Applikazzjoni tar-rata ta’ rimborż 

 

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

 

16.3.1 Stadju 1 — Applikazzjoni tar-rata ta’ rimborż  

 

Ir-rata ta’ rimborż (ara l-Artikolu 5.2) hija applikata għall-ispejjeż eliġibbli (l-ispejjeż reali u 

l-ispejjeż b’rata fissa; ara l-Artikolu 6) iddikjarati mill-benefiċjarju (ara l-Artikolu 15) u 

approvati mill-Istat Membru (ara hawn fuq) għall-perjodu ta’ rappurtar ikkonċernat. 

 

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

 

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

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

interim se jiġi kkalkulat kif ġej:  

 

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

 

li minnu jitnaqqsu 

 

{il-pagamenti ta’ prefinanzjament u l-pagamenti interim preċedenti}}.] 

 

16.4 Pagament tal-bilanċ — Ammont — Kalkolu  
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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 ikun akbar mill-ammont finali tal-għotja (ara 

l-Artikolu 5.3), il-pagament tal-bilanċ ikun fil-forma ta’ rkupru (ara l-Artikolu 28).  

 

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

għotja, l-Istat Membru jħallas il-bilanċ fi żmien 60 jum minn meta jirċievi r-rapport finali 

(ara l-Artikolu 15.4), ħlief jekk japplikaw l-Artikoli 31 jew 32. 

 

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 jiġi kkalkulat mill-Istat Membru billi jnaqqas l-ammont 

totali ta’ pagamenti ta’ prefinanzjament u interim (jekk ikun hemm) li jkunu diġà saru, mill-

ammont finali tal-għotja determinat skont l-Artikolu 5.3: 

 

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

 

li minnu jitnaqqsu 

 

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

 

Jekk il-bilanċ ikun pożittiv, dan jitħallas lill-benefiċjarju. 

 

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

benefiċjarju — kontra kwalunkwe ammont ieħor dovut mill-benefiċjarju lill-Kummissjoni 

taħt il-baġit tal-UE sal-kontribuzzjoni massima tal-UE indikata, għall-benefiċjarju, fil-baġit 

stmat (ara l-Anness 2). 

 

Jekk il-bilanċ ikun negattiv, dan jiġi rkuprat (ara l-Artikolu 28).  

 

16.5 Notifika tal-ammonti dovuti  

 

Meta jagħmel il-pagamenti, l-Istat Membru jinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju dwar l-

ammont dovut, fejn jispeċifika li dan jikkonċerna [OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi RPs 

u pagamenti interim: 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 stipulata fl-Artikoli 27 u 28.  

 

16.6 Munita tal-pagamenti  

 

Mhux applikabbli 
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16.7 Pagamenti lill-benefiċjarju  

 

Il-pagamenti jridu jsiru lill-benefiċjarju.  

 

Il-pagamenti jeħilsu lill-Istat Membru mill-obbligu tiegħu ta’ pagament.  

 

16.8 Kont tal-bank għall-pagamenti  

 

Il-pagamenti kollha għandhom isiru fil-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: […]]
14

 

 

16.9 Spejjeż tat-trasferimenti tal-pagament  

 

L-ispiża tat-trasferimenti tal-pagament tintrefa’ kif ġej:  

 

- l-Istat Membru jerfa’ l-ispiża tat-trasferimenti mitluba mill-bank tiegħu; 

 

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

 

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

ripetut. 

 

16.10 Data tal-pagament  

 

Il-pagamenti mill-Istat Membru jitqiesu li twettqu fid-data meta jiġu debitati mill-kont tiegħu.  

 

16.11 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità 

 

16.11.1 Jekk l-Istat Membru ma jħallasx sal-iskadenzi għall-pagament (ara hawn fuq), 

japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni 

(UE) Nru 907/2014.  

 

16.11.2 Mhux applikabbli 

 

ARTIKOLU 17 — KONTROLLI, REVIŻJONIJIET, AWDITJAR U 

INVESTIGAZZJONIJIET — ESTENSJONI TAS-SEJBIET 

 

17.1 Kontrolli, reviżjonijiet u awditjar mill-Istat Membru u mill-Kummissjoni 

 

17.1.1 Dritt li jitwettqu kontrolli mill-Istat Membru 

                                                 
14 Il-kodiċi BIC jew SWIFT japplika għall-pajjiżi fejn ma japplikax il-kodiċi IBAN. 
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L-Istat Membru — matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew wara — se jivverifika l-

implimentazzjoni korretta tal-azzjoni u l-konformità mal-obbligi skont il-Ftehim, inkluż l-

valutazzjoni tar-riżultati u r-rapporti.  

 

L-Istat Membru jista’ jitlob ukoll informazzjoni addizzjonali f’konformità mal-Artikolu 12.  

 

L-informazzjoni mogħtija trid tkun korretta, preċiża u kompluta u fil-format mitlub, inkluż 

f’format elettroniku. 

 

17.1.2 Dritt li jitwettqu reviżjonijiet  

 

Mhux applikabbli 

 

17.1.3  Dritt li jitwettaq awditjar mill-Kummissjoni 

 

Skont ir-Regolament Nru 1306/2013
15

 u f’konformità mad-dispożizzjonijiet u l-proċeduri 

tiegħu, il-Kummissjoni tista’ twettaq kontrolli fuq il-post sabiex tistabbilixxi jekk in-nefqa 

tkunx saret f’konformità mal-liġi tal-Unjoni. 

 

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

 

Skont ir-Regolamenti Nru 883/2013
16

 u Nru 2185/96
17

 (u f’konformità mad-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.  

 

17.3 Kontrolli u awditjar 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 966/2012
18

, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 

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

twettaq awditjar. 

                                                 
15  Ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-

finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill 

(KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) 

Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20/12/2013, p. 549).  
16  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). 
17  Ir-Regolament tal-Kunsill (EURATOM, KE) Nru 2185/1996 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki 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). 
18  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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Il-QEA għandha d-dritt ta’ aċċess għall-fini ta’ kontrolli u awditjar. 

 

17.4 Kontrolli, reviżjonijiet, awditjar u investigazzjonijiet għal organizzazzjonijiet 

internazzjonali  

 

Mhux applikabbli 

 

17.5 Konsegwenzi tas-sejbiet fil-kontrolli, ir-reviżjonijiet, l-awditjar u l-

investigazzjonijiet —Estensjoni tas-sejbiet 

 

17.5.1  Sejbiet f’din l-għotja 

 

Is-sejbiet fil-kontrolli, l-awditjar jew l-investigazzjonijiet imwettqa fil-kuntest ta’ din l-għotja 

jistgħu jwasslu għaċ-ċaħda tal-ispejjeż ineliġibbli (ara l-Artikolu 26), it-tnaqqis tal-għotja (ara 

l-Artikolu 27), l-irkupru ta’ ammonti mhux dovuti (ara l-Artikolu 28) 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 twassal għal ammont 

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

 

Is-sejbiet fil-kontrolli, l-awditjar jew l-investigazzjonijiet jistgħu jwasslu għal talba għal 

emenda għall-modifika tal-Anness 1 (ara l-Artikolu 39).  

 

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

proċedimenti kriminali skont il-liġi nazzjonali. 

 

17.5.2 Sejbiet f’għotjiet oħra  

 

Mhux applikabbli 

 

17.5.3 Proċedura  

 

Mhux applikabbli 

 

17.6 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità  

 

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

spiża mhux issostanzjata b’mod suffiċjenti tkun ineliġibbli (ara l-Artikolu 6) u tiġi miċħuda 

(ara l-Artikolu 26).  

 

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

Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 18 —  EVALWAZZJONI TAL-IMPATT TAL-AZZJONI 

 

Mhux applikabbli 
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TAQSIMA 3 DRITTIJIET U OBBLIGI OĦRAJN  

 

ARTIKOLU 18a — KUNDIZZJONIJIET GĦAT-TWETTIQ TAL-ATTIVITAJIET 

TA’ INFORMAZZJONI U TA’ PROMOZZJONI 

 

18a.1  Obbligi għat-twettiq tal-attivitajiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni 

 

Il-benefiċjarju jrid jirrispetta l-kundizzjonijiet li ġejjin meta jkun qed iwettaq l-attivitajiet 

tiegħu ta’ informazzjoni u promozzjoni: 

 

(a) jiżguraw li l-miżuri ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni jkunu oġġettivi, imparzjali u 

mhux diskriminatorji; 

 

(b) jiżguraw li l-miżuri ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni jippromwovu wkoll l-azzjoni 

tal-UE (ara l-Artikolu 22); 

 

(c) għar-referenzi għall-oriġini tal-prodotti promossi: 

 

(i) jiżguraw li l-miżuri ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni ma jkunux orjentati 

lejn l-oriġini;  

 

- jiżguraw li l-messaġġ ewlieni jkun orjentat lejn l-UE (u mhux iffukat fuq 

oriġini speċifika) u, b’mod partikolari, li: 

 

- ir-referenza għall-oriġini tikkumplimenta l-messaġġ ewlieni tal-UE; 

 

- ir-referenza għall-oriġini ma tinkoraġġix lill-konsumaturi jixtru oġġetti 

domestiċi biss minħabba l-oriġini tagħhom u tingħata wkoll l-

informazzjoni dwar il-karatteristiki partikolari tal-prodott; 

 

- ir-referenza għall-oriġini tibqa’ sekondarja (jiġifieri t-test jew is-simbolu(i) 

li jirreferu għall-oriġini jkun [OPZJONI 1 għal azzjonijiet li jirrigwardaw 

miżuri ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni fl-Istati Membri tal-UE: 

anqas][OPZJONI 2 għal azzjonijiet li jirrigwardaw miżuri ta’ 

informazzjoni u ta’ promozzjoni f’pajjiżi mhux tal-UE: mhux aktar] 

prominenti mit-test jew is-simbolu(i) li jirreferu għall-messaġġ ewlieni tal-

UE); 

 

- il-messaġġ ewlieni tal-UE ma jkunx oskurat b’materjal relatat mar-

referenza għall-oriġini (bħal stampi, kuluri, simboli, eċċ.) u dan il-materjal 

jidher f’żona separata; 

 

(ii) jiżguraw li r-referenza għall-oriġini tirreferi għal-livell nazzjonali jew ogħla 

(jiġifieri tirreferi għal żona supranazzjonali jew Stat Membru, iżda mhux aktar 

baxx) — sakemm ir-referenza għall-oriġini ma tkunx parti minn: 
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- il-logo ta’ reġjuni ultraperiferiċi (“logo RUP”)
19

 jew materjal viżwali 

relatat; 

 

- skema nazzjonali tal-kwalità b’oriġini fl-isem tagħha; 

 

- oriġini msemmija fl-isem ta’ prodott rikonoxxut taħt waħda mill-iskemi ta’ 

kwalità tal-UE li ġejjin: 

 

- denominazzjoni ta’ oriġini protetta (DOP); 

 

- indikazzjoni ġeografika protetta (IĠP) jew 

 

- speċjalitajiet tradizzjonali garantiti (STG)
20

; 

  

(iii) ir-referenza għall-oriġini tkun limitata għal materjal viżwali (jiġifieri mhux 

awdjo); 

 

(d) għall-użu tal-marki:  

 

(i) jiżguraw li l-miżuri ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni ma jkunux orjentati 

lejn il-marka; 

 

(ii) jiżguraw li — ħlief għal miżuri ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni li 

jirrigwardaw skemi nazzjonali tal-kwalità rreġistrati bħala trade-mark — l-użu 

tal-marki: 

 

- ikun limitat għal: 

 

- turijiet jew tidwiqiet (f’fieri, avvenimenti bejn in-negozji, fuq 

siti elettroniċi jew f’punti tal-bejgħ) u  

 

- materjal stampat ta’ informazzjoni u promozzjoni mqassam 

waqt turijiet u tidwiqiet bħal dawn; 

 

u 

 

- jikkonforma ma’ dan li ġej: 

                                                 
19  Ara l-Anness I tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 179/2014 tas-6 ta’ Novembru 2013 li 

jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 228/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ir-

reġistru tal-operaturi, l-ammont tal-għajnuna għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti barra r-reġjun, il-logo, 

l-eżenzjoni mid-dazji tal-importazzjoni għal ċerti annimali bovini u l-iffinanzjar ta’ ċerti miżuri relatati ma’ 

miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni (ĠU L 63, 4.3.2014, p. 3). 
20  Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 664/2014 tat-18 ta’ Diċembru 2013 li jissupplimenta 

r-Regolament (UE) Nru 1151/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-

istabbiliment ta’ simboli tal-Unjoni għal denominazzjonijiet protetti tal-oriġini, indikazzjonijiet ġeografiċi 

protetti u speċjalitajiet tradizzjonali ggarantiti u fir-rigward ta’ ċerti regoli dwar il-ksib, ċerti regoli 

proċedurali u ċerti regoli tranżitorji oħrajn (ĠU L 179, 19.6.2014, p. 17). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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- jintużaw biss marki li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ trade marks 

skont l-Artikoli 4 u 66 tar-Regolament Nru 207/2009
21

 jew l-

Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/95/KE
22

; 

 

- it-turija tal-marki ma ddgħajjifx il-messaġġ prinċipali tal-UE u, 

b’mod partikolari: 

 

- it-turija tal-marki tibqa’ sekondarja (jiġifieri f’format iżgħar 

mill-messaġġ ewlieni tal-UE); 

 

- il-messaġġ ewlieni tal-UE ma jiġix oskurat bit-turija ta’ 

materjal tal-marka (bħal stampi, kuluri, simboli, eċċ.); 

 

- il-marki jkunu limitati għal turija viżwali (jiġifieri mhux awdjo);  

 

- il-membri kollha tal-organizzazzjoni benefiċjarja jkunu ngħataw 

opportunità ugwali biex juru l-marki tagħhom u l-marki jkunu 

murija flimkien b’mod viżibbli ndaqs f’żona separata minn dik 

iddedikata għall-messaġġ ewlieni tal-UE; 

 

- il-marki jkunu murija kif ġej: 

 

- għall-fieri, avvenimenti bejn in-negozji jew punti tal-bejgħ: 

 

- il-marki kollha flimkien fi strixxun fuq in-naħa ta’ quddiem 

tal-bank, bl-istrixxun ma jaqbiżx 5 % tal-erja tas-superfiċje 

totali tal-parti ta’ quddiem tal-bank (jew proporzjonalment 

anqas jekk jissemmew anqas minn 5 marki)  

 

jew 

 

- il-marki individwalment, f’kabini separati u identiċi b’mod 

newtrali u identiku, quddiem il-bank, bit-turija tal-isem tal-

marka ma taqbiżx 5 % tal-erja tas-superfiċje totali tal-naħa 

ta’ quddiem tal-bank (jew proporzjonalment anqas jekk 

jissemmew anqas minn 5 marki); 

 

- għas-siti elettroniċi: il-marki kollha flimkien, jew:  

 

- fi strixxun fil-qiegħ tal-paġna elettronika, bi: 

 

                                                 
21  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009 tas-26 ta’ Frar 2009 dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 

78, 24.3.2009, p. 1). 
22  Id-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 biex jiġu 

approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 299, 8.11.2008, p. 25). 
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- l-istrixxun ma jaqbiżx 5% tal-erja tas-superfiċje totali 

tal-paġna elettronika (jew proporzjonalment anqas jekk 

jissemmew anqas minn 5 marki) u 

 

- kull marka tkun iżgħar mill-emblema tal-UE (ara l-

Artikolu 22); 

 

jew 

 

- f’paġna web apposta distinta mill-paġna ewlenija, b’mod 

newtrali u identiku għal kull marka; 

 

- għal materjal stampat ta’ informazzjoni u promozzjoni 

mqassam waqt turijiet u tidwiqiet: il-marki kollha flimkien fi 

strixxun fil-qiegħ tal-paġna, bl-istrixxun ma jaqbiżx 5 % tal-

erja tas-superfiċje totali tal-paġna (jew proporzjonalment anqas 

jekk jissemmew anqas minn 5 marki); 

 

(e) għal indikazzjonijiet dwar is-saħħa (jiġifieri informazzjoni dwar l-impatt ta’ prodott 

fuq is-saħħa):  

 

(i) jiżguraw li l-indikazzjoni dwar is-saħħa [OPZJONI 1 għal azzjonijiet li 

jirrigwardaw miżuri ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni fl-Istati Membri tal-

UE:  tikkonforma mal-Anness tar-Regolament Nru 1924/2006
23

 jew tkun 

approvata mill-awtorità nazzjonali responsabbli għas-saħħa pubblika fl-Istat 

Membru fejn jitwettqu l-operazzjonijiet][OPZJONI 2 għal azzjonijiet li 

jirrigwardaw miżuri ta’ informazzjoni u promozzjoni f’pajjiżi mhux tal-UE: 

tkun approvata mill-awtorità nazzjonali responsabbli għas-saħħa pubblika fil-

pajjiż fejn jitwettqu l-operazzjonijiet.][;][.] 

 

(f) [OPZJONI 1 għal azzjonijiet li jirrigwardaw miżuri ta’ informazzjoni u 

promozzjoni fl-Istati Membri tal-UE:  jiżguraw li l-miżuri ta’ informazzjoni u 

promozzjoni dwar skema nazzjonali tal-kwalità jiffukaw fuq l-iskema u mhux fuq 

prodotti individwali (jiġifieri l-prodotti individwali jintużaw biss biex jillustraw l-

iskema u jidhru bħala messaġġ sekondarju, u ma jdgħajfux il-messaġġ ewlieni tal-

UE).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18a.2 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità 

 

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

titnaqqas (ara l-Artikolu 27). 

 

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

Kapitolu 6. 

                                                 
23  Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar 

indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&qid=1448009404272&rid=1
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ARTIKOLU 19 — DRITTIJIET DIĠÀ EŻISTENTI U SJIEDA TAR-RIŻULTATI 

(INKLUŻI D-DRITTIJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETTWALI 

U INDUSTRIJALI)  
 

19.1 Drittijiet diġà eżistenti u drittijiet ta’ aċċess għal drittijiet diġà eżistenti 

 

Meta jkunu jeżistu drittijiet tal-proprjetà industrijali u intellettwali (inklużi d-drittijiet ta’ 

partijiet terzi) qabel il-Ftehim, il-benefiċjarju jrid jistabbilixxi lista ta’ dawn id-drittijiet tal-

proprjetà industrijali u intellettwali diġà eżistenti, u jispeċifika s-sid u kwalunkwe persuni li 

jkollhom id-dritt tal-użu. 

 

Il-benefiċjarju — qabel ma tinbeda l-azzjoni — irid jissottometti din il-lista lill-Istat Membru. 

 

19.2 Sjieda tar-riżultati u drittijiet tal-użu  

 

Is-sjieda tar-riżultati tal-azzjoni (inklużi r-rapporti u dokumenti oħra relatati magħha) hija tal-

benefiċjarju.  

 

Il-benefiċjarju jrid jagħti lill-Kummissjoni d-dritt li tuża r-riżultati għall-attivitajiet ta’ 

komunikazzjoni tagħha skont l-Artikolu 22. 

 

19.3 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità 

 

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

titnaqqas (ara l-Artikolu 27).  

 

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

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 20 — KUNFLITT TA’ INTERESSI  

 

20.1 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 tiġi kompromessa għal raġunijiet li 

jinvolvu l-interess ekonomiku, l-affinità politika jew nazzjonali, ir-rabtiet tal-familja jew 

emozzjonali jew kwalunkwe interess ieħor komuni (“kunflitt ta’ interessi”). 

 

Huwa jrid jinnotifika b’mod formali lill-Istat Membru mingħajr dewmien dwar kwalunkwe 

sitwazzjoni li tikkostitwixxi jew li x’aktarx twassal għal kunflitt ta’ interessi u 

immedjatament jieħu l-passi kollha meħtieġa biex jirranġa din is-sitwazzjoni.  

 

L-Istat Membru jista’ jivverifika li l-miżuri meħuda jkunu xierqa u jista’ jitlob li jittieħdu 

miżuri addizzjonali sa skadenza speċifikata. 

 

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

titnaqqas (ara l-Artikolu 27) u l-Ftehim jista’ jiġi tterminat (ara l-Artikolu 34). 

 

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

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 21 — KUNFIDENZJALITÀ 

 

21.1 Obbligu ġenerali li tinżamm il-kunfidenzjalità 

 

Matul l-implimentazzjoni tal-azzjoni u għal tliet snin wara l-pagament tal-bilanċ, il-

partijiet iridu jżommu kunfidenzjali kwalunkwe dejta, dokumenti jew materjal ieħor (fi 

kwalunkwe forma) li jkunu identifikati bħala kunfidenzjali fiż-żmien li jiġu żvelati 

(“informazzjoni kunfidenzjali”). 

 

Huma jistgħu jużaw informazzjoni kunfidenzjali biex jimplimentaw il-Ftehim.  

 

L-obbligi ta’ kunfidenzjalità ma jibqgħux japplikaw jekk: 

 

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

 

(b) l-informazzjoni ssir disponibbli b’mod ġenerali u pubblikament, mingħajr ma jinkiser 

l-ebda obbligu ta’ kunfidenzjalità;  

 

(c) l-iżvelar tal-informazzjoni kunfidenzjali jkun meħtieġ mil-liġi tal-UE jew nazzjonali.  

 

21.2 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità 

 

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

titnaqqas (ara l-Artikolu 27).  

 

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

Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 22 — PROMOZZJONI TAL-AZZJONI — VIŻIBBILTÀ TAL-

FINANZJAMENT TAL-UE 

 

22.1 Attivitajiet ta’ komunikazzjoni mill-benefiċjarju 

 

22.1.1 Obbligu ġenerali ta’ promozzjoni tal-azzjoni u r-riżultati tagħha 

 

Il-benefiċjarju jrid jippromwovi l-azzjoni u r-riżultati tagħha.  

 

22.1.2 Informazzjoni dwar il-finanzjament tal-UE — Obbligu u dritt li tintuża l-

emblema tal-UE — Obbligu u dritt li tintuża l-firma “Enjoy, it’s from Europe!”  
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22.1.2.1 Kull materjal ta’ informazzjoni u promozzjoni li jintuża jrid juri l-emblema tal-UE u 

t-test ta’ akkumpanjament li ġej, fil-lingwa(i) tas-suq/swieq fil-mira: 

 

 
 

 

Meta tintwera flimkien ma’ logos oħra tal-benefiċjarju, l-emblema tal-UE trid tingħata l-

prominenza xierqa.  

 

Għall-midja viżwali, l-emblema u t-test iridu jkunu viżibbli b’mod ċar fil-bidu, waqt u fit-

tmiem tal-messaġġ.  Għall-midja awdjo, din trid tinstema’ b’mod ċar fit-tmiem tal-messaġġ. 

 

Għall-finijiet tal-obbligi tiegħu skont dan l-Artikolu, il-benefiċjarju jista’ juża l-emblema tal-

UE mingħajr ma l-ewwel jikseb approvazzjoni mill-Kummissjoni. 

 

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

 

Barra minn hekk, il-benefiċjarju ma jistax japproprja l-emblema tal-UE jew xi marka 

kummerċjali jew logo simili, permezz ta’ reġistrazzjoni jew b’xi mezzi oħra.  

 

22.1.2.2 Kull materjal ta’ informazzjoni u promozzjoni viżwali li jintuża jrid ikollu l-firma 

“Enjoy, it’s from Europe!”  

 
 

li trid tkun: 

 

- bl-Ingliż, iżda huwa possibbli li t-test jiġi tradott f’nota f’qiegħ il-paġna; 

 

- vertikali; 

 

- bil-kulur (oranġjo = 8-M74-Y90-K0) jew abjad u iswed (l-oranġjo sostitwit bl-

iswed K100 u l-blu bil-griż K60); 

 

- f’daqs li jkun proporzjonali mad-daqs tal-materjal li jitpoġġa fuqu. 

 

Skont it-tema tal-kampanja, il-firma tista’ tkun akkumpanjata b’wieħed mit-testi li ġejjin: 

 
Tema Test 
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L-ambjent L-Unjoni Ewropea tappoġġa kampanji li jippromwovu l-ħarsien 

tal-ambjent 

Il-kwalità u s-sikurezza 

tal-ikel 

L-Unjoni Ewropea tappoġġa kampanji li jippromwovu prodotti 

agrikoli ta’ kwalità għolja. 

Is-saħħa L-Unjoni Ewropea tappoġġa kampanji li jippromwovu stil ta’ ħajja 

san.  

Id-diversità L-Unjoni Ewropea tappoġġa kampanji li jippromwovu varjetà 

wiesgħa ta’ prodotti agrikoli. 

It-tradizzjoni L-Unjoni Ewropea tappoġġa kampanji li jippromwovu t-

tradizzjonijiet agrikoli. 

 

Il-firma ma tistax tieħu post l-emblema tal-UE (jew it-test li jakkumpanjaha; ara hawn fuq).  

 

22.1.3 Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà li teskludi r-responsabbiltà tal-

Kummissjoni 

 

Kull materjal ta’ informazzjoni u promozzjoni viżwali li jintuża — ħlief għal oġġetti 

promozzjonali żgħar (eż. gadgets żgħar, bħal pinen) u reklami ta’ daqs żgħir (eż. strixxuni 

fuq il-Web) — irid jindika d-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà li ġejja: 
 

“Il-kontenut ta’ din il-kampanja ta’ promozzjoni jirrappreżenta biss il-fehmiet tal-awtur u huwa 

r-responsabbiltà biss tiegħu/tagħha. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċetta l-ebda responsabbiltà 

għal kwalunkwe użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li fih.” 

 

Għas-siti elettroniċi, din id-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà trid tiġi inkluża fl-avviż 

legali. Għall-kontijiet tal-midja soċjali, trid tiġi inkluża fit-taqsima tal-preżentazzjoni tal-kont. 

 

22.2 Attivitajiet ta’ komunikazzjoni 

 

22.2.1 Dritt għall-użu tal-materjali, id-dokumenti jew l-informazzjoni tal-benefiċjarju 

 

Il-Kummissjoni tista’ tuża, informazzjoni relatata mal-azzjoni, dokumenti b’mod partikolari 

s-sommarji għall-pubblikazzjoni u materjali pubbliċi kif ukoll kwalunkwe materjal ieħor, 

bħal stampi jew materjal awdjoviżiv li tirċievi mingħand il-benefiċjarju (inkluż f’forma 

elettronika).  

 

Dan ma jbiddilx l-obbligi ta’ kunfidenzjalità fl-Artikolu 21, li jibqgħu japplikaw. 

 

Id-dritt għall-użu tal-materjali, id-dokumenti u l-informazzjoni tal-benefiċjarju jinkludi: 

 

(a) l-użu għall-finijiet proprji tagħha (b’mod partikolari li dawn ikunu disponibbli 

għall-persuni li jaħdmu għall-Kummissjoni jew kwalunkwe istituzzjoni, korp, uffiċċju 

jew aġenzija oħra tal-UE jew korpi jew istituzzjonijiet fl-Istati 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 f’format elettroniku 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 mifrux); 

 

(c) l-editjar jew it-tfassil mill-ġdid għal attivitajiet ta’ komunikazzjoni u reklamar 

(inkluż it-tqassir, is-sommarji, iż-żieda ta’ elementi oħra (bħal metadejta, didaskaliji, 

elementi oħra grafiċi, viżivi, tal-awdjo jew testwali), l-estrazzjoni ta’ partijiet (eż. fajls 

ta’ awdjo jew vidjo), it-tqassim f’partijiet, l-użu f’kompilazzjoni);   

 

(d) it-traduzzjoni;  

 

(e) l-għoti ta’ aċċess bi tweġiba għal talbiet individwali skont ir-Regolament Nru 

1049/2001
24

, mingħajr id-dritt għar-riproduzzjoni jew l-isfruttar; 

 

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

 

(g) l-arkivjar, f’konformità mar-regoli applikabbli dwar il-ġestjoni tad-dokumenti, u 

 

(h) id-dritt ta’ awtorizzazzjoni lil partijiet terzi biex jaġixxu f’isimha jew ta’ 

sottoliċenzjar tal-modi ta’ użu stabbiliti fil-Punti (b), (c), (d) u (f) lil partijiet terzi jekk 

ikun meħtieġ għall-attivitajiet ta’ komunikazzjoni u reklamar tal-Kummissjoni. 

 

Jekk id-dritt għall-użu jkun soġġett għad-drittijiet ta’ parti terza (inkluż il-persunal tal-

benefiċjarju), il-benefiċjarju jrid jiżgura li jikkonforma mal-obbligi tiegħu skont dan il-

Ftehim (b’mod partikolari billi jikseb l-approvazzjoni meħtieġa mill-partijiet terzi 

konċernati). 

 

Fejn ikun applikabbli (u jekk previst mill-benefiċjarju), il-Kummissjoni ddaħħal l-

informazzjoni li ġejja:  

 
“© – [sena] – [isem tas-sid tal-proprjetà intellettwali]. Id-drittijiet kollha riżervati. Liċenzjat lill-

Kummissjoni Ewropea taħt kundizzjonijiet.” 
 

22.3 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità 

 

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

titnaqqas (ara l-Artikolu 27).  

 

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

Kapitolu 6.  

 

ARTIKOLU 23 — PROĊESSAR TA’ DEJTA PERSONALI  

 

23.1 Proċessar ta’ dejta personali mill-Kummissjoni u l-Istat Membru  

 

Kwalunkwe dejta personali taħt il-Ftehim tiġi proċessata mill-Kummissjoni skont ir-

Regolament Nru 45/2001
25

 u skont il-liġi applikabbli tal-UE dwar il-protezzjoni tad-dejta 

(inklużi l-awtorizzazzjonijiet jew ir-rekwiżiti ta’ notifika). 

 

Kwalunkwe dejta personali skont il-Ftehim tiġi pproċessata mill-Istat Membru skont il-liġi 

nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta (inklużi l-awtorizzazzjonijiet jew ir-rekwiżiti ta’ 

notifika). 

 

23.2 Proċessar ta’ dejta personali mill-benefiċjarju  

 

Il-benefiċjarju jrid jipproċessa d-dejta personali skont il-Ftehim f’konformità mal-liġi 

applikabbli tal-UE u nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-dejta (inklużi l-awtorizzazzjonijiet 

jew ir-rekwiżiti ta’ notifika). 

 

Il-benefiċjarju jista’ jagħti l-aċċess personali tiegħu biss għad-dejta li tkun meħtieġa 

strettament għall-implimentazzjoni, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-Ftehim.  

 

Il-benefiċjarju jrid jinforma lill-persunal li d-dejta personali tagħhom tkun se tinġabar u tiġi 

proċessata mill-Istat Membru jew mill-Kummissjoni.  

 

23.3 Konsegwenzi tan-nuqqas ta’ konformità 

 

Jekk il-benefiċjarju jikser xi wieħed mill-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 23.2, l-Istat Membru 

jista’ japplika kwalunkwe waħda mill-miżuri deskritti fil-Kapitolu 6. 

 

ARTIKOLU 24 — ASSENJAZZJONIJIET TAT-TALBIET GĦAL PAGAMENT 

KONTRA L-AĠENZIJA 

 

Mhux applikabbli 

 

KAPITOLU 5 IR-RWOLI U R-RESPONSABBILTAJIET TAL-BENEFIĊJARJU  

 

ARTIKOLU 25 —IR-RWOLI U R-RESPONSABBILTAJIET TAL-BENEFIĊJARJU 

 

25.1 Rwol u responsabbiltà lejn l-Istat Membru  

 

                                                 
25  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’ data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-

Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1). 
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Il-benefiċjarju għandu responsabbiltà sħiħa għall-implimentazzjoni tal-azzjoni u għall-

konformità mal-Ftehim.  

 

Il-benefiċjarju għandu r-responsabbiltà li: 

 

(a) jimmonitorja biex jiġi żgurat li l-azzjoni tiġi implimentata b’mod korrett (ara l-

Artikolu 7); 

 

(b) jinforma lill-Istat Membru immedjatament bi kwalunkwe avveniment jew ċirkustanza 

li x’aktarx taffettwa b’mod sinifikanti jew iddewwem l-implimentazzjoni tal-azzjoni 

(ara l-Artikolu 12); 

 

(c) jissottometti r-riżultati u r-rapporti lill-Istat Membru (ara l-Artikoli 14 u 15);  

 

(d)  jissottometti fil-ħin kwalunkwe dokumenti jew informazzjoni meħtieġa lill-Istat 

Membru,  

 

ma jissottokuntrattax dawn il-kompiti. 

 

25.2 Diviżjoni interna tar-rwoli u r-responsabbiltajiet 

 

Mhux applikabbli 

 

25.3 Arranġamenti interni bejn il-benefiċjarji — Ftehim tal-konsorzju 

 

Mhux applikabbli 

 

 

KAPITOLU 6  ĊAĦDA TAL-ISPEJJEŻ — TNAQQIS TAL-GĦOTJA — IRKUPRU 

— PENALI — DANNI — SOSPENSJONI — TERMINAZZJONI — 

FORCE MAJEURE  

 

TAQSIMA 1 ĊAĦDA TAL-ISPEJJEŻ — TNAQQIS TAL-GĦOTJA — IRKUPRU — 

PENALI 

 

ARTIKOLU 26 — ĊAĦDA TA’ SPEJJEŻ INELIĠIBBLI   

 

26.1 Kundizzjonijiet  

 

L-Istat Membru — [OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: meta jsir 

pagament interim,] mal-pagament tal-bilanċ jew wara — se jiċħad kwalunkwe spiża li ma 

tkunx eliġibbli (ara l-Artikolu 6), b’mod partikolari wara kontrolli, awditjar jew 

investigazzjonijiet (ara l-Artikolu 17). 

 

26.2 Spejjeż ineliġibbli li għandhom jiġu miċħuda — Kalkolu — Proċedura 

 

L-ispejjeż ineliġibbli se jiġu miċħuda kompletament. 
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Jekk iċ-ċaħda tal-ispejjeż ma twassalx għal irkupru (ara l-Artikolu 28), l-Istat Membru se 

jinnotifika formalment lill-benefiċjarju dwar iċ-ċaħda tal-ispejjeż, l-ammonti u r-raġunijiet 

għal dan (jekk applikabbli, flimkien man-notifika tal-ammonti dovuti; ara l-Artikolu 16.5). Il-

benefiċjarju jista’ — fi żmien 30 jum minn meta jirċievi n-notifika — jinnotifika b’mod 

formali lill-Istat Membru dwar in-nuqqas ta’ qbil tiegħu u r-raġunijiet għal dan.  

 

Jekk iċ-ċaħda tal-ispejjeż twassal għal irkupru, l-Istat Membru jsegwi l-proċedura 

kontradittorja bl-ittra ta’ preinformazzjoni stabbilita fl-Artikolu 28.  

 

26.3 Effetti 

 

Jekk l-Istat Membru jiċħad l-ispejjeż fil-mument ta’ [OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi 

RPs u pagamenti interim: pagament interim jew] il-pagament tal-bilanċ, dan inaqqashom 

mill-ispejjeż totali eliġibbli dikjarati, għall-azzjoni, fid-[dikjarazzjoni finanzjarja perjodika 

jew] fid-dikjarazzjoni finanzjarja sommarja finali (ara l-Artikoli 15.3 u 15.4). Imbagħad 

jikkalkula l-[pagament interim jew] pagament tal-bilanċ kif stabbilit fl-Artikoli 16.3 jew 16.4.    

 

[OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: Jekk l-Istat Membru — 

wara pagament interim iżda qabel il-pagament tal-bilanċ — jiċħad l-ispejjeż iddikjarati 

f’dikjarazzjoni finanzjarja perjodika, huwa jnaqqashom mill-ispejjeż totali eliġibbli 

ddikjarati, għall-azzjoni, fid-dikjarazzjoni finanzjarja perjodika li jmiss jew fid-dikjarazzjoni 

finanzjarja sommarja finali. Imbagħad jikkalkula l-pagament interim jew il-pagament tal-

bilanċ kif stabbilit fl-Artikoli 16.3 jew 16.4.]    

 

Jekk l-Istat Membru jiċħad l-ispejjeż wara l-pagament tal-bilanċ, huwa jnaqqas l-ammont 

miċħud mill-ispejjeż totali eliġibbli dikjarati, fid-dikjarazzjoni finanzjarja sommarja finali. 

Imbagħad jikkalkula l-ammont finali rivedut tal-għotja kif stipulat fl-Artikolu 5.4.  

 

ARTIKOLU 27 — TNAQQIS TAL-GĦOTJA 

 

27.1 Kundizzjonijiet 

 

L-Istat Membru jista’ — mal-pagament tal-bilanċ jew wara — inaqqas l-ammont massimu 

tal-għotja (ara l-Artikolu 5.1), jekk il-benefiċjarju (jew persuna fiżika li jkollha s-setgħa li 

tirrappreżentah jew tieħu deċiżjonijiet f’ismu) ikun wettaq żbalji sostanzjali, irregolaritajiet 

jew frodi jew ksur serju tal-obbligi skont il-Ftehim jew matul il-proċedura tal-għoti (inkluż 

implimentazzjoni mhux xierqa tal-azzjoni, sottomissjoni ta’ informazzjoni falza, nuqqas ta’ 

għoti tal-informazzjoni meħtieġa, ksur tal-prinċipji etiċi).  

 

27.2 Ammont li għandu jitnaqqas — Kalkolu — Proċedura 

 

L-ammont tat-tnaqqis se jkun proporzjonat għall-gravità tal-iżbalji, l-irregolaritajiet jew il-

frodi jew ksur tal-obbligi.  

 

Qabel it-tnaqqis tal-għotja, l-Istat Membru se jinnotifika b’mod formali “ittra ta’ 

preinformazzjoni” lill-benefiċjarju:  
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- fejn jinformah dwar l-intenzjoni tiegħu li jnaqqas l-għotja, l-ammont li jkun beħsiebu 

jnaqqas u r-raġunijiet għal dan u 

 

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

 

Jekk l-Istat Membru ma jirċievi l-ebda osservazzjoni jew jiddeċiedi li jkompli bit-tnaqqis 

minkejja l-osservazzjonijiet li jkun irċieva, dan jinnotifika b’mod formali konferma tat-

tnaqqis (jekk applikabbli, flimkien man-notifika tal-ammonti dovuti; ara l-Artikolu 16). 

 

27.3 Effetti  

 

Jekk l-Istat Membru jnaqqas l-għotja fiż-żmien tal-pagament tal-bilanċ, huwa jikkalkula l-

ammont imnaqqas tal-għotja għall-azzjoni u wara jistabbilixxi l-ammont dovut bħala 

pagament tal-bilanċ (ara l-Artikoli 5.3.4 u 16.4). 

 

Jekk l-Istat Membru jnaqqas l-għotja wara l-pagament tal-bilanċ, huwa jikkalkula l-

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

għotja rivedut ikun inqas mill-ammont finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.3), l-Istat Membru 

jirkupra d-differenza (ara l-Artikolu 28).  

 

ARTIKOLU 28 — IRKUPRU TAL-AMMONTI MHUX DOVUTI  

 

28.1 Ammont li għandu jiġi rkuprat — Kalkolu — Proċedura 

 

L-Istat Membru — mal-pagament tal-bilanċ jew wara — se jitlob lura kwalunkwe ammont 

li jkun tħallas, iżda li ma kienx dovut skont il-Ftehim.  

 

28.1.1 Irkupru mal-pagament tal-bilanċ 

 

Jekk il-pagament tal-bilanċ ikun fil-forma ta’ rkupru (ara l-Artikolu 16.4), l-Istat Membru 

jinnotifika b’mod formali “ittra ta’ preinformazzjoni” lill-benefiċjarju:  

 

- fejn jinfurmah dwar l-intenzjoni tiegħu li jirkupra, l-ammont dovut bħala l-bilanċ u r-

raġunijiet għal dan u  

 

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

 

Jekk ma tiġi sottomessa l-ebda osservazzjoni jew l-Istat Membru jiddeċiedi li jipproċedi bl-

irkupru minkejja l-osservazzjonijiet li jkun irċieva, dan jikkonferma l-ammont li jrid jiġi 

rkuprat u jinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju nota ta’ debitu bit-termini u d-data 

għall-pagament (flimkien man-notifika tal-ammonti dovuti; ara l-Artikolu 16.5). 

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data speċifikata fin-nota ta’ debitu, l-Istat Membru jirkupra l-

ammont:  

  

(a) billi jpaċih — mingħajr il-kunsens tal-benefiċjarju — ma’ kwalunkwe ammont dovut 

lill-benefiċjarju mill-Kummissjoni mill-baġit tal-UE; 
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(b) billi jieħu mill-garanzija finanzjarja (ara l-Artikolu 16.2); 

 

(c) billi jieħu azzjoni legali (ara l-Artikolu 41). 

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data fin-nota ta’ debitu, l-ammont li jrid jiġi rkuprat (ara hawn 

fuq) jiżdied bl-imgħax għal pagament tardiv, mill-għada tad-data ta’ pagament fin-nota ta’ 

debitu, sa u inkluża d-data li fiha l-Istat Membru jirċievi l-pagament sħiħ tal-ammont. 

 

L-imgħax għal pagament tardiv ifisser ir-rata applikata mill-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) 

għall-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament prinċipali tiegħu fil-munita euro (“rata ta’ referenza”), 

kif ippubblikata fis-serje C tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, fis-seħħ fl-ewwel jum 

tax-xahar li fih tiskadi l-iskadenza għall-pagament, miżjuda bi tliet punti u nofs perċentwali.  

 

Il-pagamenti parzjali l-ewwel jiġu kkreditati mal-ispejjeż, l-imposti u l-imgħax għal 

pagament tardiv u wara mal-prinċipal. 

 

L-imposti tal-bank imġarrba fil-proċess ta’ rkupru jitħallsu mill-benefiċjarju, sakemm ma 

tapplikax id-Direttiva 2007/64/KE. 

 

28.1.2 Irkupru tal-ammonti wara l-pagament tal-bilanċ  

 

Jekk — wara l-pagament tal-bilanċ — l-Istat Membru jkun irreveda l-ammont finali tal-

għotja għall-azzjoni (ara l-Artikolu 5.4), minħabba ċaħda tal-ispejjeż jew tnaqqis tal-għotja, u 

l-ammont finali rivedut tal-għotja jkun aktar baxx mill-ammont finali tal-għotja (ara l-

Artikolu 5.3), l-Istat Membru jitlob lura d-differenza mingħand il-benefiċjarju. 

 

L-Istat Membru jinnotifika b’mod formali ittra ta’ preinformazzjoni lill-benefiċjarju: 

 

- fejn jinfurmah dwar l-intenzjoni tiegħu li jirkupra, l-ammont li jrid jitħallas lura u r-

raġunijiet għal dan u 

 

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

 

Jekk ma tiġi sottomessa l-ebda osservazzjoni jew l-Istat Membru jiddeċiedi li jkompli bl-

irkupru minkejja l-osservazzjonijiet li jkun irċieva, dan irid jikkonferma l-ammont li jrid jiġi 

rkuprat u jinnotifika nota ta’ debitu b’mod formali lill-benefiċjarju. 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-Istat Membru jirkupra l-

ammont:  

  

(a) billi jpaċih — mingħajr il-kunsens tal-benefiċjarju — ma’ kwalunkwe ammont dovut 

lill-benefiċjarju mill-Kummissjoni mill-baġit tal-UE. 

 

(b) billi jieħu azzjoni legali (ara l-Artikolu 41). 

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data fin-nota ta’ debitu, l-ammont li jrid jiġi rkuprat (ara hawn 

fuq) jiżdied bl-imgħax għal pagament tardiv bir-rata stabbilita fl-Artikolu 28.1.1, mill-
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għada tad-data ta’ pagament fin-nota ta’ debitu, sa u inkluża d-data li fiha l-Istat Membru 

jirċievi l-pagament sħiħ tal-ammont. 

 

Il-pagamenti parzjali l-ewwel jiġu kkreditati mal-ispejjeż, l-imposti u l-imgħax għal 

pagament tardiv u wara mal-prinċipal. 

 

L-imposti tal-bank imġarrba fil-proċess ta’ rkupru jitħallsu mill-benefiċjarju, sakemm ma 

tapplikax id-Direttiva 2007/64/KE. 

 

ARTIKOLU 29 — PENALI AMMINISTRATTIVI 

 

29.1 Kundizzjonijiet 

 

Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1829, l-Istat 

Membru jimponi penali amministrattivi jekk benefiċjarju:  

 

(a) ikun wettaq irregolaritajiet jew  

 

(b) ikun instab li wettaq ksur serju tal-obbligi tiegħu fil-proċedura tal-għażla tal-azzjoni 

jew fl-implimentazzjoni tal-azzjoni skont il-Ftehim. 

 

Il-benefiċjarju huwa responsabbli għall-ħlas tal-penali imposti fuqu.  

 

29.2 Durata — Ammont tal-penali — Kalkolu 

 

Fil-każ ta’ irregolaritajiet, il-benefiċjarju jħallas darbtejn id-differenza bejn l-ammont 

imħallas jew mitlub inizjalment u l-ammont attwalment dovut. 

 

F’każ ta’ mġiba ħażina serja, b’mod partikolari r-ripetizzjoni tal-irregolaritajiet imsemmija 

fil-punt (a) tal-Artikolu 29.1 jew meta jinstab li l-benefiċjarju wettaq ksur serju tal-obbligi 

tiegħu fil-proċedura tal-għażla tal-azzjonijiet jew fl-implimentazzjoni tal-azzjoni skont il-

Ftehim imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 29.1, il-benefiċjarju jiġi eskluż mid-dritt li 

jipparteċipa fil-miżuri ta’ għoti ta’ informazzjoni u promozzjoni għall-perjodu ta’ tliet snin 

mid-data li fiha jiġi stabbilit il-ksur. 

 

29.3 Proċedura 

 

Qabel ma japplika penali, l-Istat Membru jinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju 

kkonċernat: 

 

- fejn jinfurmah dwar l-intenzjoni tiegħu li jimponi penali, id-durata tagħha jew l-

ammont u r-raġunijiet għal dan u 

 

- jistiednu jissottometti osservazzjonijiet fi żmien 30 jum.  

 

Jekk l-Istat Membru ma jirċievi l-ebda osservazzjoni jew jiddeċiedi li jimponi l-penali 

minkejja l-osservazzjonijiet li jkun irċieva, huwa jinnotifika b’mod formali konferma tal-

penali lill-benefiċjarju u — fil-każ ta’ penali finanzjarji — inaqqas il-penali mill-pagament 
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tal-bilanċ jew jinnotifika b’mod formali nota ta’ debitu, fejn jispeċifika l-ammont li għandu 

jiġi rkuprat, it-termini u d-data għall-pagament. 

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data speċifikata fin-nota ta’ debitu, l-Istat Membru jista’ 

jirkupra l-ammont:  

 

(a)  billi jpaċih — mingħajr il-kunsens tal-benefiċjarju — ma’ kwalunkwe ammont dovut 

lill-benefiċjarju mill-Kummissjoni mill-baġit tal-UE. 

 

(b)  billi jieħu azzjoni legali (ara l-Artikolu 41). 

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data fin-nota ta’ debitu, l-ammont li jrid jiġi rkuprat (ara hawn 

fuq) jiżdied bl-imgħax għal pagament tardiv bir-rata stabbilita fl-Artikolu 28.1.1, mill-

għada tad-data ta’ pagament fin-nota ta’ debitu, sa u inkluża d-data li fiha l-Istat Membru 

jirċievi l-pagament sħiħ tal-ammont. 

 

Il-pagamenti parzjali l-ewwel jiġu kkreditati mal-ispejjeż, l-imposti u l-imgħax għal 

pagament tardiv u wara mal-prinċipal. 

 

L-imposti tal-bank imġarrba fil-proċess ta’ rkupru jitħallsu mill-benefiċjarju, sakemm ma 

tapplikax id-Direttiva 2007/64/KE. 

  

TAQSIMA 2 RESPONSABBILTÀ GĦAD-DANNI 

 

ARTIKOLU 30 — RESPONSABBILTÀ GĦAD-DANNI  

 

30.1 Responsabbiltà tal-Istat Membru u l-Kummissjoni 

 

L-Istat Membru jew il-Kummissjoni ma jistgħu jinżammu responsabbli għall-ebda dannu 

kkawżat lill-benefiċjarju jew lil partijiet terzi bħala konsegwenza tal-implimentazzjoni tal-

Ftehim, inkluż għal negliġenza gravi. 

 

L-Istat Membru jew il-Kummissjoni ma jistgħu jinżammu responsabbli għall-ebda dannu 

kkawżat mill-benefiċjarju jew minn partijiet terzi involuti fl-azzjoni, bħala konsegwenza tal-

implimentazzjoni tal-Ftehim.  

 

30.2 Responsabbiltà tal-benefiċjarju 

 

30.2.1 Kundizzjonijiet 

 

Ħlief fil-każ ta’ force majeure (ara l-Artikolu 35), il-benefiċjarju jrid jikkumpensa lill-Istat 

Membru għal kwalunkwe dannu li jsofri bħala riżultat tal-implimentazzjoni tal-azzjoni jew 

għaliex l-azzjoni ma tkunx ġiet implimentata f’konformità sħiħa mal-Ftehim.  

 

Il-benefiċjarju huwa responsabbli għall-pagament tad-danni mitlubin minnu. 

 

30.2.2 Ammont ta’ danni — Kalkolu 
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L-ammont li l-Istat Membru jista’ jitlob mill-benefiċjarju għandu jikkorrispondi għad-dannu 

kkawżat minn dak il-benefiċjarju. 

 

30.2.3 Proċedura  

 

Qabel ma jitlob id-danni, l-Istat Membru għandu jinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju: 

 

- fejn jinfurmah dwar l-intenzjoni tiegħu li jitlob id-danni, l-ammont u r-raġunijiet 

għal dan u 

 

- jistiednu jissottometti osservazzjonijiet fi żmien 30 jum.  

 

Jekk l-Istat Membru ma jirċievi l-ebda osservazzjoni jew jiddeċiedi li jitlob id-danni minkejja 

l-osservazzjonijiet li jkun irċieva, huwa jinnotifika b’mod formali konferma tat-talba għad-

danni u nota ta’ debitu, fejn jispeċifika l-ammont li għandu jiġi rkuprat, it-termini u d-data 

għall-pagament. 

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data speċifikata fin-nota ta’ debitu, l-Istat Membru jista’ 

jirkupra l-ammont:  

 

(a)  billi jpaċih — mingħajr il-kunsens tal-benefiċjarju — ma’ kwalunkwe ammont dovut 

lill-benefiċjarju mill-Kummissjoni mill-baġit tal-UE. 

 

(b)  billi jieħu azzjoni legali (ara l-Artikolu 41).  

 

Jekk il-pagament ma jsirx sad-data fin-nota ta’ debitu, l-ammont li jrid jiġi rkuprat (ara hawn 

fuq) jiżdied bl-imgħax għal pagament tardiv bir-rata stabbilita fl-Artikolu 28.1.1, mill-

għada tad-data ta’ pagament fin-nota ta’ debitu, sa u inkluża d-data li fiha l-Istat Membru 

jirċievi l-pagament sħiħ tal-ammont. 

 

Il-pagamenti parzjali l-ewwel jiġu kkreditati mal-ispejjeż, l-imposti u l-imgħax għal 

pagament tardiv u wara mal-prinċipal. 

 

L-imposti tal-bank imġarrba fil-proċess ta’ rkupru jitħallsu mill-benefiċjarju, sakemm ma 

tapplikax id-Direttiva 2007/64/KE. 

 

TAQSIMA 3 SOSPENSJONI U TERMINAZZJONI 

 

ARTIKOLU 31 — SOSPENSJONI TAD-DATA TA’ SKADENZA GĦALL-

PAGAMENT  

 

31.1 Kundizzjonijiet 

 

L-Istat Membru jista’ — fi kwalunkwe mument — jissospendi d-data ta’ skadenza għall-

pagament (ara l-Artikolu 16.2 sa 16.4) jekk talba għal pagament (ara l-Artikolu 15) ma tkunx 

tista’ tiġi approvata għaliex:  

 

(a) ma tkunx konformi mad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim (ara l-Artikolu 15);  
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(b) ir-rapport(i) tekniku/ċi jew finanzjarju/i ma jkunux ġew sottomessi jew ma jkunux 

kompluti jew tkun meħtieġa informazzjoni addizzjonali, jew 

 

(c) ikun hemm dubju dwar l-eliġibbiltà tal-ispejjeż dikjarati fid-dikjarazzjoni(jiet) 

finanzjarja/i u jkunu meħtieġa kontrolli, awditjar jew investigazzjonijiet addizzjonali. 

 

31.2 Proċedura 

 

L-Istat Membru għandu jinnotifika b’mod formali lill-benefiċjarju dwar is-sospensjoni u r-

raġunijiet għal dan.  

 

Is-sospensjoni tidħol fis-seħħ fil-jum li n-notifika tintbagħat mill-Istat Membru (ara l-

Artikolu 36).  

 

Jekk il-kundizzjonijiet għas-sospensjoni tal-iskadenza għall-pagament ma jibqgħux jiġu 

ssodisfati, is-sospensjoni titneħħa — u l-perjodu li jkun fadal ikompli. 

 

Jekk is-sospensjoni taqbeż xahrejn, il-benefiċjarju jista’ jitlob lill-Istat Membru jekk is-

sospensjoni tkunx se titkompla.  

 

Jekk l-iskadenza għall-pagament tkun ġiet sospiża minħabba n-nuqqas ta’ konformità tar-

rapport(i) tekniku/ċi jew finanzjarju/i (ara l-Artikolu 15) u r-rapport jew id-dikjarazzjoni 

riveduti ma jkunux ġew sottomessi jew ikunu ġew sottomessi iżda ġew miċħudin, l-Istat 

Membru jista’ jittermina wkoll il-Ftehim (ara l-Artikolu 34.3.1(i)). 

 

ARTIKOLU 32 — SOSPENSJONI TAL-PAGAMENTI  

 

32.1 Kundizzjonijiet  

 

L-Istat Membru jista’ — fi kwalunkwe mument — jissospendi, kompletament jew 

parzjalment, il-pagament ta’ prefinanzjament [OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi RPs u 

pagamenti interim: u l-pagamenti interim] jew il-pagament tal-bilanċ, jekk il-benefiċjarju 

(jew persuna fiżika li jkollha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu deċiżjonijiet f’ismu) ikun 

wettaq jew ikun issuspettat li wettaq żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew ksur serju 

tal-obbligi skont il-Ftehim jew matul il-proċedura tal-għoti (inkluż implimentazzjoni mhux 

xierqa tal-azzjoni, sottomissjoni ta’ informazzjoni falza, nuqqas ta’ għoti tal-informazzjoni 

meħtieġa, ksur tal-prinċipji etiċi). 

 

Jekk is-sospensjoni tkun tirrigwarda l-pagament tal-bilanċ, il-pagament (jew l-irkupru) tal-

ammont(i) ikkonċernat(i) wara li titneħħa s-sospensjoni jitqies li jkun il-pagament li jagħlaq 

l-azzjoni. 

 

32.2 Proċedura 

 

Qabel ma jissospendi l-pagamenti, l-Istat Membru għandu jinnotifika b’mod formali lill-

benefiċjarju:  
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- fejn jinfurmah dwar l-intenzjoni tiegħu li jissospendi l-pagamenti u r-raġunijiet għal 

dan u  

 

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

  

Jekk l-Istat Membru ma jirċevix osservazzjonijiet jew jiddeċiedi li jkompli bil-proċedura 

minkejja l-osservazzjonijiet li jkun irċieva, dan jinnotifika b’mod formali l-konferma tas-

sospensjoni. Inkella, jinnotifika b’mod formali li l-proċedura ta’ sospensjoni ma tkunx se 

tkompli.  

 

Is-sospensjoni tidħol fis-seħħ dakinhar li tintbagħat in-notifika ta’ konferma mill-Istat 

Membru.  

 

Jekk il-kundizzjonijiet biex jerġgħu jibdew isiru l-pagamenti jintlaħqu, is-sospensjoni 

titneħħa. L-Istat Membru jinnotifika lill-benefiċjarju b’mod formali. 

 

[OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: Matul is-sospensjoni, ir-

rapport(i) perjodiku/ċi għall-perjodi kollha ta’ rappurtar ħlief l-aħħar wieħed (ara l-Artikolu 

15.3) ma jrid ikun fihom l-ebda dikjarazzjonijiet finanzjarji mill-benefiċjarju. Il-benefiċjarju 

jrid jinkludihom fir-rapport perjodiku li jmiss wara li titneħħa s-sospensjoni jew — jekk is-

sospensjoni ma titneħħiex qabel it-tmiem tal-azzjoni — fl-aħħar rapport perjodiku.]  

 

Il-benefiċjarju jista’ jissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni (ara l-Artikolu 33.1) jew 

jittermina l-Ftehim (ara l-Artikolu 34.1 u 34.2). 

 

ARTIKOLU 33 — SOSPENSJONI TAL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-AZZJONI  

 

33.1 Sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni, mill-benefiċjarju 

 

33.1.1  Kundizzjonijiet  

 

Il-benefiċjarju jista’ jissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew kwalunkwe parti tagħha, 

jekk ċirkostanzi eċċezzjonali — b’mod partikolari force majeure (ara l-Artikolu 35) — 

jagħmlu l-implimentazzjoni impossibbli jew diffiċli ħafna.  

 

33.1.2  Proċedura 

 

Il-benefiċjarju jrid jinnotifika b’mod formali u immedjatament lill-Istat Membru dwar is-

sospensjoni (ara l-Artikolu 36), fejn jiddikjara: 

 

- ir-raġunijiet għal dan u  

 

- id-data mistennija tat-tkomplija. 

 

Is-sospensjoni tidħol fis-seħħ fil-jum li din in-notifika tiġi riċevuta mill-Istat Membru. 

 

Ladarba ċ-ċirkostanzi jippermettu li titkompla l-implimentazzjoni, il-benefiċjarju jrid 

jinnotifika b’mod formali immedjatament lill-Istat Membru u jitlob emenda tal-Ftehim, biex 



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

 

Mudell tal-Ftehim ta’ Għotja: (MGA PROMO AGRI SEMPLIĊI  — Mono) V2.0 – is-16 ta’ Jannar 2018 

 
 

 

53 

tiġi stabbilita d-data li fiha se titkompla l-azzjoni, tiġi estiża d-durata tal-azzjoni u jsiru l-

bidliet l-oħra meħtieġa biex l-azzjoni tiġi adattata għas-sitwazzjoni l-ġdida (ara l-Artikolu 39) 

— sakemm il-Ftehim jew il-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju ma jkunux ġew itterminati (ara l-

Artikolu 34). 

 

Is-sospensjoni titneħħa b’effett mid-data ta’ tkomplija stipulata fl-emenda. Din id-data tista’ 

tkun qabel id-data li fiha tidħol fis-seħħ l-emenda.  

 

L-ispejjeż imġarrba matul is-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni mhumiex eliġibbli 

(ara l-Artikolu 6).  

 

33.2 Sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni, mill-Istat Membru 

 

33.2.1  Kundizzjonijiet 

 

L-Istat Membru jista’ jissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni jew kwalunkwe tagħha, jekk 

il-benefiċjarju (jew persuna fiżika li jkollha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu deċiżjonijiet 

f’ismu) ikun wettaq jew ikun issuspettat li wettaq żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi 

jew ksur serju tal-obbligi skont il-Ftehim jew matul il-proċedura tal-għoti (inkluż 

implimentazzjoni mhux xierqa tal-azzjoni, sottomissjoni ta’ informazzjoni falza, nuqqas ta’ 

għoti tal-informazzjoni meħtieġa, ksur tal-prinċipji etiċi).  

 

33.2.2  Proċedura 

 

Qabel ma jissospendi l-implimentazzjoni tal-azzjoni, l-Istat Membru jinnotifika b’mod 

formali lill-benefiċjarju: 

 

- fejn jinfurmah dwar l-intenzjoni tiegħu li jissospendi l-implimentazzjoni u r-raġunijiet 

għal dan u  

 

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

 

Jekk l-Istat Membru ma jirċevix osservazzjonijiet jew jiddeċiedi li jkompli bil-proċedura 

minkejja l-osservazzjonijiet li jkun irċieva, dan jinnotifika b’mod formali l-konferma tas-

sospensjoni. Inkella, jinnotifika b’mod formali li l-proċedura ma tkunx se titkompla.  

 

Is-sospensjoni tidħol fis-seħħ ħamest ijiem wara li tasal notifika ta’ konferma għand il-

benefiċjarju (jew f’data aktar tard speċifikata fin-notifika). 

 

Din titneħħa jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet għall-issoktar tal-implimentazzjoni tal-

azzjoni.  

 

Il-benefiċjarju jiġi notifikat b’mod formali dwar it-tneħħija tas-sospensjoni u l-Ftehim jiġi 

emendat, biex tiġi stabbilita d-data li fiha tkun se titkompla l-azzjoni, tiġi estiża d-durata tal-

azzjoni u jsiru l-bidliet l-oħra meħtieġa biex l-azzjoni tiġi adattata għas-sitwazzjoni l-ġdida 

(ara l-Artikolu 39) — sakemm il-Ftehim ma jkunx diġà ġie terminat (ara l-Artikolu 34). 
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Is-sospensjoni titneħħa b’effett mid-data ta’ tkomplija stipulata fl-emenda. Din id-data tista’ 

tkun qabel id-data li fiha tidħol fis-seħħ l-emenda.  

 

L-ispejjeż imġarrba matul is-sospensjoni mhumiex eliġibbli (ara l-Artikolu 6).   

 

Il-benefiċjarju ma jistax ifittex għad-danni minħabba s-sospensjoni mill-Istat Membru (ara l-

Artikolu 30). 

 

Is-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni ma taffettwax id-dritt tal-Istat Membru li 

jtemm il-Ftehim (ara l-Artikolu 34), inaqqas l-għotja jew jirkupra ammonti li mhux suppost 

tħallsu (ara l-Artikoli 27 u 28). 

 

ARTIKOLU 34 — TERMINAZZJONI TAL-FTEHIM  

 

34.1 Terminazzjoni tal-Ftehim, mill-benefiċjarju  

 

34.1.1  Kundizzjonijiet u proċedura 

 

Il-benefiċjarju jista’ jittermina l-Ftehim. 

 

Il-benefiċjarju jrid jinnotifika b’mod formali t-terminazzjoni lill-Istat Membru (ara l-Artikolu 

36), fejn jiddikjara: 

 

- ir-raġunijiet għal dan u  

 

- id-data li fiha tidħol fis-seħħ it-terminazzjoni. Din id-data trid tkun wara n-notifika. 

 

Jekk ma jingħatawx raġunijiet jew jekk l-Istat Membru jqis li r-raġunijiet ma jiġġustifikawx 

it-terminazzjoni, il-Ftehim jitqies li ġie “terminat b’mod skorrett”. 

 

It-terminazzjoni tidħol fis-seħħ fil-jum speċifikat fin-notifika. 

 

34.1.2 Effetti 

 

Il-benefiċjarju jrid — fi żmien 90 jum minn meta tidħol fis-seħħ it-terminazzjoni — 

jissottometti [OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: rapport 

perjodiku (għall-perjodu ta’ rappurtar miftuħ sat-terminazzjoni; ara l-Artikolu 15.3) u] ir-

rapport finali (ara l-Artikolu 15.4). 

 

Jekk l-Istat Membru ma jirċevix ir-rapport(i) sal-iskadenza (ara hawn fuq), [OPZJONI 1 

għal azzjonijiet b’RP wieħed u l-EBDA pagament interim: ma tiġi kkunsidrata l-ebda spiża] 

[OPZJONI 2 għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: jiġu kkunsidrati biss 

spejjeż li jkunu inklużi f’rapport perjodiku approvat].  

 

L-Istat Membru jikkalkula l-ammont finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.3) u l-bilanċ (ara l-

Artikolu 16.4) abbażi tar-rapport(i) sottomess(i). Huma eliġibbli biss l-ispejjeż imġarrba sat-

terminazzjoni (ara l-Artikolu 6). Spejjeż relatati ma’ kuntratti li jridu jsiru biss wara t-

terminazzjoni mhumiex eliġibbli. 
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Terminazzjoni skorretta tista’ twassal għal tnaqqis tal-għotja (ara l-Artikolu 27). 

 

Wara t-terminazzjoni, l-obbligi tal-benefiċjarju (b’mod partikolari l-Artikoli 15, 17, 18, 19, 

21, 22, 24, 26, 27 u 28) jibqgħu japplikaw.  

 

34.2 Terminazzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ benefiċjarju wieħed jew iktar, mill-

benefiċjarji  

 

Mhux applikabbli 

 

34.3 Terminazzjoni tal-Ftehim, mill-Istat Membru 

 

34.3.1  Kundizzjonijiet 

 

L-Istat Membru jista’ jittermina l-Ftehim jekk: 

 

(a) mhux applikabbli; 

 

(b) bidla fis-sitwazzjoni legali, finanzjarja, teknika, organizzattiva jew ta’ sjieda tal-

benefiċjarju jkollha l-probabbiltà li taffettwa b’mod sostanzjali jew iddewwem l-

implimentazzjoni tal-azzjoni jew twassal għal dubji dwar id-deċiżjoni li tingħata l-

għotja; 

 

(c) mhux applikabbli;  

  

(d) l-implimentazzjoni tal-azzjoni tkun impedita minn force majeure (ara l-Artikolu 35) 

jew tiġi sospiża mill-benefiċjarju (ara l-Artikolu 33.1) u: 

 

(i) it-tkomplija ma tkunx possibbli, jew 

 

(ii)  il-bidliet meħtieġa għall-Ftehim iqajmu dubji dwar id-deċiżjoni tal-għotja jew 

jiksru l-prinċipju tat-trattament ugwali tal-applikanti; 

 

(e) il-benefiċjarju jiġi dikjarat fallut, ikun qed jiġi likwidat, ikollu l-affarijiet tiegħu 

amministrati mill-qrati, ikun daħal f’arranġament mal-kredituri, ikun issospenda l-

attivitajiet tan-negozju, jew ikun soġġett għal proċeduri oħra simili jew proċeduri 

skont il-liġi nazzjonali; 

 

(f) il-benefiċjarju (jew persuna fiżika li jkollha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu d-

deċiżjonijiet f’ismu) ikun instab ħati ta’ kondotta professjonali ħażina, ippruvata bi 

kwalunkwe mod; 

 

(g) il-benefiċjarju ma jikkonformax mal-liġi nazzjonali applikabbli dwar it-taxxi u s-

sigurtà soċjali;  
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(h) il-benefiċjarju (jew persuna fiżika li jkollha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) ikun ikkommetta frodi, korruzzjoni, jew ikun involut 

f’organizzazzjoni kriminali, ħasil tal-flus jew kwalunkwe attività illegali oħra; 

 

(i) il-benefiċjarju (jew persuna fiżika li jkollha s-setgħa li tirrappreżentah jew tieħu 

deċiżjonijiet f’ismu) ikun wettaq: 

 

(i) żbalji sostanzjali, irregolaritajiet jew frodi jew  

 

(ii) ksur serju tal-obbligi skont il-Ftehim jew matul il-proċedura tal-għoti 

(inkluża l-implimentazzjoni skorretta tal-azzjoni, is-sottomissjoni ta’ 

informazzjoni falza, in-nuqqas ta’ forniment tal-informazzjoni meħtieġa, 

ksur tal-prinċipji etiċi); 

 

(j) mhux applikabbli; 

 

(k) mhux applikabbli. 

 

34.3.2  Proċedura  

 

Qabel ma jittermina l-Ftehim, l-Istat Membru għandu jinnotifika b’mod formali lill-

benefiċjarju:  

 

- fejn jinfurmah dwar l-intenzjoni tiegħu ta’ terminazzjoni u r-raġunijiet għal dan u 

 

- jistiednu, fi żmien 30 jum minn meta jirċievi n-notifika, sabiex jissottometti 

osservazzjonijiet u — fil-każ tal-Punt (i.ii) hawn fuq — jinforma lill-Istat Membru 

dwar il-miżuri biex jiżgura l-konformità mal-obbligi skont il-Ftehim.   

 

Jekk l-Istat Membru ma jirċevix osservazzjonijiet jew jiddeċiedi li jkompli bil-proċedura 

minkejja l-osservazzjonijiet li jkun irċieva, huwa għandu jinnotifika b’mod formali lill-

benefiċjarju konferma tat-terminazzjoni u d-data li fiha se tidħol fis-seħħ. Inkella, jinnotifika 

b’mod formali li l-proċedura ma tkunx se titkompla.  

 

It-terminazzjoni tidħol fis-seħħ: 

 

- għal terminazzjonijiet skont il-Punti (b), (e), (g) u (i.ii) hawn fuq: fil-jum speċifikat 

fin-notifika tal-konferma (ara hawn fuq); 

 

- għal terminazzjonijiet skont il-Punti (d), (f), (h) u (i.i) hawn fuq: l-għada li n-notifika 

tal-konferma tasal għand il-benefiċjarju. 

 

34.3.3 Effetti  

 

Il-benefiċjarju jrid — fi żmien 90 jum minn meta tidħol fis-seħħ it-terminazzjoni — 

jissottometti [OPZJONI għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: rapport 

perjodiku (għall-aħħar perjodu ta’ rappurtar miftuħ sat-terminazzjoni; ara l-Artikolu 15.3) 

u] rapport finali (ara l-Artikolu 15.4). 
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Jekk il-Ftehim jiġi terminat għal ksur tal-obbligu ta’ sottomissjoni tar-rapport(i) (ara l-

Artikoli 15.8 u 34.3.1(i)), il-benefiċjarju ma jkunx jista’ jissottometti rapport(i) wara t-

terminazzjoni. 

 

Jekk l-Istat Membru ma jirċevix ir-rapport(i) sal-iskadenza (ara hawn fuq), [OPZJONI 1 

għal azzjonijiet b’RP wieħed u l-EBDA pagament interim: ma tiġi kkunsidrata l-ebda spiża] 

[OPZJONI 2 għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: jiġu kkunsidrati biss 

spejjeż li jkunu inklużi f’rapport perjodiku approvat]. 

 

L-Istat Membru jikkalkula l-ammont finali tal-għotja (ara l-Artikolu 5.3) u l-bilanċ (ara l-

Artikolu 16.4) abbażi tar-rapport(i) sottomess(i). Huma eliġibbli biss spejjeż imġarrba sat-

terminazzjoni (ara l-Artikolu 6). Spejjeż relatati ma’ kuntratti li jridu jsiru biss wara t-

terminazzjoni mhumiex eliġibbli. 

 

Dan ma jaffettwax id-dritt tal-Istat Membru li jnaqqas l-għotja (ara l-Artikolu 27) jew li 

jimponi penali amministrattivi (ara l-Artikolu 29).  

 

Il-benefiċjarju ma jistax ifittex għad-danni minħabba t-terminazzjoni mill-Istat Membru (ara 

l-Artikolu 30). 

 

Wara t-terminazzjoni, l-obbligi tal-benefiċjarju (b’mod partikolari l-Artikoli 15, 17, 18, 19, 

21, 22, 24, 26, 27 u 28) jibqgħu japplikaw.  

 

 

TAQSIMA 4 FORCE MAJEURE 

 

ARTIKOLU 35 — FORCE MAJEURE  

 

 “Force majeure” tfisser kwalunkwe sitwazzjoni jew avveniment li: 

 

- timpedixxi lil kwalunkwe parti milli tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-Ftehim,  

 

- kienet sitwazzjoni mhux prevista, eċċezzjonali u lil hinn mill-kontroll tal-partijiet, 

 

- ma kinetx dovuta għal żball jew negliġenza min-naħa tagħhom (jew min-naħa ta’ 

partijiet terzi involuti fl-azzjoni), u 

 

- tirriżulta li kienet inevitabbli minkejja l-eżerċitar tad-diliġenza kollha dovuta.  

 

Dawn li ġejjin ma jistgħux jiġu invokati bħala force majeure: 

 

- kwalunkwe inadempjenza 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 industrijali jew strajkijiet, jew 
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- diffikultajiet finanzjarji. 

 

Kwalunkwe sitwazzjoni li tikkostitwixxi force majeure trid tiġi notifikata b’mod formali lill-

parti l-oħra mingħajr dewmien, fejn jiġu dikjarati n-natura, id-durata probabbli u l-effetti 

prevedibbli. 

 

Il-partijiet iridu jieħdu l-passi kollha meħtieġa immedjatament sabiex jillimitaw kwalunkwe 

dannu kkawżat minn force majeure u jagħmlu l-almu tagħhom kollu sabiex jissoktaw bl-

implimentazzjoni tal-azzjoni malajr kemm jista’ jkun. 

 

Il-parti mwaqqfa minn force majeure milli tissodisfa l-obbligi tagħha skont il-Ftehim ma 

tistax titqies bħala li qiegħda tiksirhom.  

 

 

KAPITOLU 7  DISPOŻIZZJONIJIET FINALI 

 

ARTIKOLU 36 — KOMUNIKAZZJONI BEJN IL-PARTIJIET 

 

36.1 Forma u mezzi ta’ komunikazzjoni  

 

Il-komunikazzjoni skont il-Ftehim (informazzjoni, talbiet, sottomissjonijiet, “notifiki 

formali”, eċċ.) trid: 

 

- issir bil-miktub  

 

- ikollha n-numru tal-Ftehim u 

 

- issir permezz tal-formoli u l-mudelli meta jkunu pprovduti. 

 

Ħlief għan-notifiki formali, il-partijiet għandhom jirrikorru għal komunikazzjonijiet li jużaw 

mezzi elettroniċi. 

 

In-notifiki formali jridu isiru permezz ta’ posta reġistrata bi prova tal-kunsinna (“notifika 

formali fuq karta”). 

 

36.2 Data tal-komunikazzjoni  

 

Il-komunikazzjonijiet jitqiesu li saru meta jintbagħtu mill-parti li tibgħathom (jiġifieri fid-

data u l-ħin li jintbagħtu). 

 

In-notifiki formali fuq karta mibgħuta permezz ta’ posta rreġistrata bi prova tal-kunsinna 

jitqiesu bħala li saru jew: 

 

- fid-data tal-kunsinna rreġistrata mis-servizz postali jew 

 

- fl-iskadenza għall-ġbir fl-uffiċċju postali. 

  

36.3 Indirizzi għall-komunikazzjoni 
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In-notifiki formali fuq karta indirizzati lill-Istat Membru jridu jintbagħtu fl-indirizz li ġej:  

 

Stat Membru 

[imla] Unità  

Indirizz 

indirizz elettroniku: [imla] 

 

In-notifiki formali fuq karta indirizzati lill-benefiċjarju jridu jintbagħtu fl-indirizz legali 

tiegħu kif speċifikat fir-Reġistru tal-Benefiċjarji tal-Portal tal-Parteċipanti.  

 

ARTIKOLU 37 — INTERPRETAZZJONI TAL-FTEHIM  

 

37.1 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. 

 

37.2 Privileġġi u immunitajiet  

 

Mhux applikabbli 

 

ARTIKOLU 38 — KALKOLU TAL-PERJODI, ID-DATI U L-ISKADENZI  

 

Skont ir-Regolament Nru 1182/71
26

, il-perjodi espressi f’jiem, xhur jew snin jiġu kkalkolati 

mill-mument li jseħħ l-avveniment skattatur.  

 

Il-jum li matulu jseħħ dak l-avveniment mhuwiex meqjus bħala li jaqa’ fi ħdan il-perjodu. 

  

ARTIKOLU 39 — EMENDI GĦALL-FTEHIM  

 

39.1 Kundizzjonijiet 

 

Il-Ftehim jista’ jiġi emendat, sakemm l-emenda ma tinvolvix bidliet fil-Ftehim li jqajmu 

dubji dwar id-deċiżjoni tal-għotja jew li jiksru l-prinċipju tat-trattament ugwali tal-applikanti.  

 

Jistgħu jintalbu emendi minn kwalunkwe waħda mill-partijiet. 

 

39.2 Proċedura 

 

Il-parti li titlob emenda trid tissottometti talba għal emenda (ara l-Artikolu 36). 

 

                                                 
26  Ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta’ Ġunju 1971 li jistabbilixxi r-regoli 

applikabbli għal perjodi, dati u limiti ta’ żmien (ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1). 
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It-talba għal emenda trid tinkludi: 

 

- ir-raġunijiet għal dan u 

 

- id-dokumenti ta’ appoġġ xierqa. 

 

L-Istat Membru jista’ jitlob aktar informazzjoni. 

 

Jekk il-parti li tirċievi t-talba taqbel, hija trid tiffirma l-emenda fi żmien 45 jum minn meta 

tirċievi n-notifika (jew kwalunkwe informazzjoni addizzjonali mitluba mill-Istat Membru). 

Jekk ma taqbilx, hija trid tinnotifika n-nuqqas ta’ qbil tagħha b’mod formali sal-istess 

skadenza. L-iskadenza tista’ tiġi estiża, jekk ikun hemm bżonn għall-valutazzjoni tat-talba. 

Jekk ma tiġi riċevuta l-ebda notifika sal-iskadenza, it-talba titqies bħala li ġiet miċħuda.  

 

Emenda tidħol fis-seħħ dakinhar li tiġi ffirmata mill-parti riċeventi.  

 

Emenda tidħol fis-seħħ fid-data maqbula mill-partijiet jew, fin-nuqqas ta’ tali ftehim, fid-

data li fiha tidħol fis-seħħ l-emenda.  

 

ARTIKOLU 40 — ADEŻJONI MAL-FTEHIM 

 

Mhux applikabbli 

 

ARTIKOLU 41 — LIĠI APPLIKABBLI U SOLUZZJONI TAT-TILWIM  

 

41.1 Liġi applikabbli 

 

Il-Ftehim huwa rregolat mil-liġi applikabbli tal-UE, supplimentata, jekk ikun meħtieġ, mil-

liġi tal-Istat Membru.  

 

41.2 Soluzzjoni tat-tilwim 

 

Jekk tilwima rigward l-interpretazzjoni, l-applikazzjoni jew il-validità tal-Ftehim ma tkunx 

tista’ tiġi solvuta b’mod amikevoli, hija għandha tiġi riferuta lill-Istat Membru. 

 

ARTIKOLU 42 — DĦUL FIS-SEĦĦ TAL-FTEHIM  

 

Il-Ftehim jidħol fis-seħħ fid-data tal-firma mill-Istat Membru jew mill-benefiċjarju, skont 

liema data tkun l-aktar tard.  

 

 

 

FIREM 

 

Għall-benefiċjarju     Għall-Istat Membru 

 

[kariga/isem/kunjom]    [isem/kunjom] 
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Magħmul fi [post] fi [data]        Magħmul fi [post] fi [data] 
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ANNESS 1 

 

DESKRIZZJONI TAL-AZZJONI – Parti B tal-applikazzjoni 
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ANNESS 3 

FORMOLA TA’ ADEŻJONI GĦALL-BENEFIĊJARJI 

Mhux applikabbli  
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8 
  Flat rate : 4% of eligible direct personnel costs (see Article 6.2.D).

For the last reporting period: that all the receipts have been declared (see Article 5.3.3).

i Please declare ALL eligible costs, even if  they exceed the amounts indicated in the estimated budget (see Annex 2). Only amounts that were declared in your individual financial statements can be later on taken into account, if 

other costs turn out to be ineligible.

2
 The indirect costs claimed must be free of any amounts covered by an operating grant (receive d under any EU or Euratom funding programme). A beneficiary that receives an operating grant during the duration of the action cannot 

claim any indirect costs for the year(s) covered by the operating grant (see Article 6.2.D).

1
 See Article 6 for the eligibility conditions.

6   You may request up to the amount of 'maximum EU contribution',  however it may have to be less.

3
 For SIMPLE AGRI PROMO grants only financial contributions by the beneficiary's members are allowed. Financial contributions given by third parties other than members are NOT allowed.

4
 See Article 5.2 for the reimbursement rate.

The beneficiary hereby confirms that:

The information provided is complete, reliable and true.

The costs declared are eligible (see Article 6).

The costs can be substantiated by adequate records and supporting documentation that will be produced upon request or in the context of checks, reviews, audits and investigations (see Articles 12, 13 and 17).
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ANNESS 5 

 

MUDELL GĦAĊ-ĊERTIFIKAT DWAR ID-DIKJARAZZJONIJIET FINANZJARJI 

(CFS) 

 

 
Dan id-dokument jistabbilixxi: 

 

- l-għanijiet u l-kamp ta’ applikazzjoni tar-rapport indipendenti tas-sejbiet fattwali dwar 

l-ispejjeż dikjarati taħt ftehim ta’ għotja ffinanzjat għall-Promozzjoni ta’ Prodotti 

Agrikoli – Programm Sempliċi 

 

- mudell għaċ-ċertifikat dwar id-dikjarazzjoni finanzjarja (CFS). 

 

1.  Sfond u suġġett 

 

[OPZJONI 1 għal azzjonijiet b’RP wieħed u l-EBDA pagament interim: Fi żmien 90 jum 

wara t-tmiem tal-perjodu ta’ rappurtar, il-benefiċjarju jrid jissottometti lill-Istat Membru 

rapport finali, li għandu jinkludi (fost dokumenti oħra u sakemm ma jkunx speċifikat mod 

ieħor fl-Artikolu 15 tal-Ftehim ta’ Għotja) dikjarazzjoni finanzjarja ċertifikata (CFS; ara l-

mudell propost hawn taħt), jekk: 

 

- l-ammont tal-pagamenti li l-benefiċjarju jitlob bħala rimborż tal-ispejjeż reali jkun 

EUR 325 000 jew aktar u 

 

- il-kontribuzzjoni massima tal-UE indikata, għall-benefiċjarju, fil-baġit stmat (ara l-

Anness 2) bħala rimborż tal-ispejjeż reali tkun EUR 750 000 jew aktar.] 

 

[OPZJONI 2 għal azzjonijiet b’diversi RPs u pagamenti interim: Fi żmien 60 jum wara t-

tmiem ta’ kull perjodu ta’ rappurtar, il-benefiċjarju jrid jissottometti lill-Istat Membru 

rapport perjodiku, li għandu jinkludi (fost dokumenti oħra u sakemm ma jkunx speċifikat 

mod ieħor fl-Artikolu 15 tal-Ftehim ta’ Għotja) dikjarazzjoni finanzjarja ċertifikata (CFS; 

ara l-mudell propost hawn taħt), jekk: 

 

- l-ammont tal-pagamenti li l-benefiċjarju jitlob bħala rimborż tal-ispejjeż reali jkun 

EUR 325 000 jew aktar u 

 

- il-kontribuzzjoni massima tal-UE indikata, għall-benefiċjarju, fil-baġit stmat (ara l-

Anness 2) bħala rimborż tal-ispejjeż reali tkun EUR 750 000 jew aktar.] 

 

L-għan tal-awditu li fuqu tkun ibbażata s-CFS huwa li jagħti lill-Istat Membru 

“assigurazzjoni raġonevoli”
1
 li l-ispejjeż iddikjarati bħala spejjeż eliġibbli taħt l-għotja (u, 

jekk ikun rilevanti, l-introjtu ġġenerat matul l-azzjoni) ikunu qed jiġu mitluba mill-

benefiċjarju skont id-dispożizzjonijiet legali u finanzjarji rilevanti tal-Ftehim ta’ Għotja. 

                                                 
1  Dan ifisser grad għoli ta’ kunfidenza. 
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Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-awditjar huwa limitat għall-verifika tal-ispejjeż eliġibbli 

inklużi fis-CFS. L-awditjar irid jitwettaq f’konformità mal-punt 3 hawn isfel. 

 

L-awdituri li jiċċertifikaw iridu jwettqu l-awditi f’konformità ma’ standards tal-awditjar 

aċċettati b’mod ġenerali u jindikaw liema standards applikaw. Huma jridu jżommu 

f’moħħhom li, sabiex jistabbilixxu CFS, huma jridu jwettqu awditu tal-konformità u mhux 

awditu statutorju normali. Il-kriterji tal-eliġibbiltà fil-Ftehim ta’ Għotja dejjem jieħdu l-

preċedenza fuq il-prattiki kontabilistiċi normali. 

 

Il-benefiċjarju u l-awditur huma mistennija li jindirizzaw kwalunkwe mistoqsija dwar id-

dejta fattwali jew il-kalkoli dettaljati qabel ma jiġu sottomessi d-dikjarazzjoni finanzjarja u 

ċ-ċertifikat li jakkumpanjaha. Huwa rakkomandat ukoll li l-benefiċjarju jqis il-kummenti 

preliminari u s-suġġerimenti tal-awditur sabiex jevita opinjoni kwalifikata jew inaqqas il-

kamp ta’ applikazzjoni tal-kwalifiki. 

 

Billi ċ-ċertifikat huwa s-sors prinċipali ta’ assigurazzjoni għat-talbiet għall-ispejjeż u l-

pagamenti, ikun aktar faċli li l-ammont jitqiesu bħala eliġibbli jekk jiġi pprovdut ċertifikat 

mhux kwalifikat. 

 

Is-sottomissjoni ta’ ċertifikat ma taffettwax id-dritt tal-Istat Membru li jwettaq il-valutazzjoni 

jew l-awditi proprji tiegħu. Ir-rimborż tal-ispejjeż koperti minn ċertifikat ma jipprekludix 

lanqas lill-Istat Membru, lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi jew lill-

Qorti Ewropea tal-Awdituri milli jwettqu kontrolli, awditi u investigazzjonijiet skont l-

Artikolu 17 tal-Ftehim ta’ Għotja. 

 

L-Istat Membru jistenna li ċ-ċertifikati jinħarġu mill-awdituri skont l-ogħla standards 

professjonali. 

 

2.  Awdituri li jistgħu joħorġu ċertifikat 

 

Il-benefiċjarju huwa liberu li jagħżel awditur estern kwalifikat, inkluż l-awditur estern 

tiegħu tas-soltu, bil-kundizzjoni li: 

 

- l-awditur estern ikun indipendenti mill-benefiċjarju u 

 

- ikunu mħarsa d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2006/43/KE
2
. 

 

L-indipendenza hija waħda mill-kwalitajiet li jippermettu lill-awditur li japplika ġudizzju 

imparzjali u konsiderazzjoni oġġettiva għall-fatti stabbiliti biex jasal għal opinjoni jew 

deċiżjoni. Hija tfisser ukoll li l-awditur jaħdem mingħajr direzzjoni jew indħil tal-ebda tip 

mill-benefiċjarju. 

 

                                                 
2  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 jew regolamenti nazzjonali simili (ĠU L 157, 

9.6.2006, p. 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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L-awdituri jitqiesu li qegħdin jipprovdu servizzi lill-benefiċjarju taħt kuntratt ta’ xiri skont 

it-tifsira tal-Artikolu 9 tal-Ftehim ta’ Għotja. Dan ifisser li l-ispejjeż tas-CFS jistgħu 

normalment jiġu ddikjarati bħala spejjeż imġarrba għall-azzjoni, jekk jiġu ssodisfati r-regoli 

dwar l-eliġibbiltà tal-ispejjeż stipulati fl-Artikoli 6 u 9.1.1 tal-Ftehim ta’ Għotja (speċjalment: 

l-aħjar valur għall-flus u l-ebda kunflitt ta’ interessi; ara wkoll aktar ’l isfel l-eliġibbiltà ta’ 

oġġetti u servizzi oħra). Fejn il-benefiċjarju juża l-awditur estern tiegħu tas-soltu, huwa 

preżunt li diġà jkollhom ftehim li jikkonforma ma’ dawn id-dispożizzjonijiet u ma jkun hemm 

l-ebda obbligu li jinstabu offerti ġodda. Fejn il-benefiċjarju juża awditur estern li ma jkunx l-

awditur estern tiegħu tas-soltu, huwa jrid jagħżel awditur billi jsegwi r-regoli stabbiliti fl-

Artikolu 9.1.1. 

 

Il-korpi pubbliċi jistgħu jagħżlu awditur estern jew uffiċjal pubbliku kompetenti. Fil-każ tal-

aħħar, l-indipendenza tal-awditur hija ġeneralment definita bħala indipendenza mill-

benefiċjarju awditjar “fil-fatt u fid-dieher”. Kundizzjoni preliminari hija li dan l-uffiċjal ma 

kien involut bl-ebda mod fit-tfassil tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji. L-awtoritajiet nazzjonali 

rilevanti jistabbilixxu l-kapaċità legali tal-uffiċjal biex iwettaq awditjar ta’ dak il-korp 

pubbliku speċifiku. Iċ-ċertifikat għandu jirreferi għal din il-ħatra. 

 

3.  Metodoloġija tal-awditjar u r-riżultati mistennija 

 

3.1  Verifika tal-eliġibbiltà tal-ispejjeż dikjarati 

 

L-awditur irid iwettaq il-verifika tiegħu abbażi ta’ inkjesta u analiżi, (re)komputazzjoni, 

tqabbil, kontrolli oħra tal-eżattezza, osservazzjoni, spezzjoni tar-rekords u d-dokumenti u billi 

jintervista lill-benefiċjarju (u lill-persuni li jaħdmu miegħu).   

 

L-awditur irid jeżamina d-dokumentazzjoni li ġejja: 

 il-Ftehim ta’ Għotja u kwalunkwe emenda għalih; 

 ir-rapport(i) perjodiku/ċi u/jew finali; 

 għall-ispejjeż tal-persunal 

o l-irċevuti tal-paga; 

o l-iskedi tal-ħinijiet; 

o il-kuntratti ta’ impjieg; 

o dokumenti oħra (eż. il-kontijiet tal-persunal, il-leġislazzjoni dwar is-sigurtà 

soċjali, fatturi, irċevuti, eċċ.); 

o provi tal-pagament; 

 għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar u ta’ sussistenza 

o ir-regoli interni tal-benefiċjarju dwar l-ivvjaġġar; 

o il-fatturi u l-biljetti tat-trasport (jekk applikabbli); 

o dikjarazzjonijiet mill-benefiċjarju; 

o dokumenti oħra (provi tal-attendenza bħall-minuti ta’ laqgħat, rapporti, eċċ.); 

o provi tal-pagament; 

 għall-ispejjeż fuq it-tagħmir 

o il-fatturi; 

o l-irċevuti tal-konsenja / ċertifikati tal-ewwel użu; 

o provi tal-pagament; 

o il-metodu ta’ deprezzament tal-kalkolu; 
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 għas-sottokuntrattar 

o is-sejħa għall-offerti; 

o l-offerti (jekk applikabbli); 

o il-ġustifikazzjoni għall-għażla tas-sottokuntrattur; 

o il-kuntratti mas-sottokuntratturi; 

o il-fatturi; 

o dikjarazzjonijiet mill-benefiċjarju; 

o provi tal-pagament; 

o dokumenti oħrajn: eż. ir-regoli nazzjonali dwar l-offerti pubbliċi jekk 

applikabbli, id-Direttivi tal-UE, eċċ.; 

 għall-ispejjeż ta’ oġġetti u servizzi oħra 

o il-fatturi; 

o provi tal-pagament; u 

o dokumenti kontabilistiċi rilevanti oħra. 

 

Regoli ġenerali tal-eliġibbiltà 

 

L-awditur irid jivverifika li l-ispejjeż iddikjarati jikkonformaw mar-regoli ġenerali tal-

eliġibbiltà stipulati fl-Artikolu 6.1 tal-Ftehim ta’ Għotja. 

 

B’mod partikolari, l-ispejjeż iridu: 

 ikunu mġarrba realment; 

 ikunu marbuta mas-suġġett tal-Ftehim ta’ Għotja u indikati fil-baġit stmat tal-

benefiċjarju (jiġifieri l-aħħar verżjoni tal-Anness 2); 

 ikunu meħtieġa sabiex tiġi implimentata l-azzjoni li tkun is-suġġett tal-għotja; 

 ikunu raġonevoli u ġustifikati, u jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ ġestjoni finanzjarja 

tajba, b’mod partikolari rigward l-ekonomija u l-effiċjenza
3
; 

 ikunu ġġarrbu matul l-azzjoni, kif definit fl-Artikolu 3 tal-Ftehim ta’ Għotja (bl-

eċċezzjoni tal-fattura għaċ-ċertifikat tal-awditjar u l-ispejjeż relatati mas-sottomissjoni 

tar-rapport finali); 

 ma jkunux koperti minn għotja oħra tal-UE (ara spejjeż ineliġibbli aktar ’l isfel); 

 ikunu identifikabbli u verifikabbli u, b’mod partikolari, ikunu rreġistrati fir-rekords 

kontabilistiċi tal-benefiċjarju u determinati skont l-istandards kontabilistiċi applikabbli 

tal-pajjiż fejn ikun stabbilit u l-prattiki tas-soltu tiegħu għall-kontabilità tal-ispejjeż; 

 jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-liġijiet nazzjonali applikabbli dwar it-taxxi, ix-xogħol 

u s-sigurtà soċjali;  

 ikunu skont id-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ Għotja (ara, b’mod partikolari, l-

Artikoli 6 u 9-11a) u 

 ikunu ġew konvertiti fil-munita euro bir-rata stabbilita fl-Artikolu 15.6 tal-Ftehim ta’ 

Għotja: 

o għal benefiċjarju li għandu kontijiet stabbiliti f’munita differenti mill-euro: 

L-ispejjeż imġarrba f’munita oħra jridu jiġu konvertiti f’euro skont ir-regoli 

nazzjonali stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru; 

                                                 
3  Għandhom jiġu valutati b’mod partikolari abbażi tal-proċeduri ta’ akkwist u għażla għall-fornituri ta’ 

servizz. 
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o għal benefiċjarju li għandu kontijiet stabbiliti fil-munita euro: 

L-ispejjeż imġarrba f’munita oħra għandhom jiġu konvertiti f’euro billi tiġi 

applikata l-prassi kontabilistika tas-soltu tal-benefiċjarju. 

 

L-awditur irid jivverifika jekk in-nefqa tinkludix il-VAT u, jekk iva, jivverifika li l-

benefiċjarju: 

- ma jistax jirkupra l-VAT (dan irid ikun appoġġat b’dikjarazzjoni mill-korp 

kompetenti) u 

- ma jkunx korp pubbliku li jaġixxi bħala awtorità pubblika. 

 

L-awditur jenħtieġ li jibbaża l-approċċ tal-awditjar tiegħu fuq il-livell ta’ kunfidenza wara 

eżami tas-sistema ta’ kontroll intern tal-benefiċjarju. Meta juża l-kampjunar, l-awditur 

jenħtieġ li jindika u jiġġustifika d-daqs tal-kampjunar skont standards internazzjonali tal-

awditjar. Din l-informazzjoni jenħtieġ li tiġi inkluża fir-rapport tal-awditjar li jappoġġa ċ-

ċertifikat tal-awditjar. 

 

Regoli speċifiċi tal-eliġibbiltà 

 

Barra minn hekk, l-awditur irid jivverifika li l-ispejjeż iddikjarati jikkonformaw mar-regoli 

speċifiċi tal-eliġibbiltà tal-ispejjeż stipulati fl-Artikolu 6.2 u l-Artikoli 9.1.1 u 10.1.1 tal-

Ftehim ta’ Għotja. 

 

Spejjeż tal-persunal 

 

L-awditur irid jivverifika li:  

 l-ispejjeż tal-persunal ikunu ġew imposti u mħallsa għall-ħin attwali ddedikat mill-

persunal tal-benefiċjarju għall-implimentazzjoni tal-azzjoni (ġustifikat abbażi tal-

iskedi tal-ħin jew sistemi rilevanti oħra ta’ reġistrazzjoni tal-ħin); 

 l-ispejjeż tal-persunal kienu kkalkulati abbażi tas-salarju, il-pagi jew it-tariffi annwali 

(flimkien mal-ispejjeż obbligatorji tas-sigurtà soċjali, iżda eskluża kwalunkwe spiża 

oħra) speċifikati f’kuntratt ta’ impjieg jew fi kwalunkwe tip ieħor ta’ kuntratt, li ma 

jaqbżux ir-rati medji korrispondenti għall-politika tas-soltu tal-benefiċjarju dwar ir-

remunerazzjoni; 

 ix-xogħol twettaq matul il-perjodu tal-implimentazzjoni tal-azzjoni, kif definit fl-

Artikolu 3 tal-Ftehim ta’ Għotja u 

 l-ispejjeż tal-persunal ma jkunux koperti minn għotja oħra tal-UE (ara spejjeż 

ineliġibbli aktar ’l isfel); 

 għal remunerazzjonijiet addizzjonali: ikunu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet stipulati 

fl-Artikolu 6.2.A.1 (jiġifieri li din tkun parti mill-prattiki tas-soltu tal-benefiċjarji dwar 

ir-remunerazzjoni u titħallas b’mod konsistenti kull meta jkunu meħtieġa l-istess tip 

ta’ xogħol jew kompetenza u li l-kriterji użati għall-kalkolu tal-pagamenti 

supplimentari jkunu oġġettivi u applikati b’mod ġenerali mill-benefiċjarju, 

irrispettivament mis-sors ta’ finanzjament li jintuża); 

 għall-konsulenti interni: ikunu ssodisfati t-tliet kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 

6.2.A.2 tal-Ftehim ta’ Għotja (jiġifieri li l-konsulent intern jaħdem skont l-

istruzzjonijiet tal-benefiċjarju, li r-riżultat tax-xogħol imwettaq jappartjeni lill-
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benefiċjarju, u li l-ispejjeż ma jkunux differenti b'mod konsiderevoli minn dawk għall-

persunal li jwettaq kompiti simili b’kuntratt ta’ impjieg). 

 

L-awditur jenħtieġ li jkollu assigurazzjoni li s-sistema ta’ ġestjoni u kontabilità tassigura 

allokazzjoni xierqa tal-ispejjeż tal-persunal għad-diversi attivitajiet imwettqa mill-benefiċjarju 

u ffinanzjati minn diversi donaturi. 

 

Spejjeż tal-ivvjaġġar u ta’ sussistenza 

 

L-awditur irid jivverifika li l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u ta’ sussistenza: 

 ikunu ġew debitati u mħallsa skont ir-regoli interni jew il-prattiki tas-soltu tal-

benefiċjarju; 

 ma jkunux koperti minn għotja oħra tal-UE (ara spejjeż ineliġibbli aktar ’l isfel); 

 ikunu saru għal vjaġġi marbuta mal-kompiti tal-azzjoni stipulati fl-Anness 1 tal-

Ftehim ta’ Għotja. 

 

Spejjeż fuq it-tagħmir 

 

L-awditur irid jivverifika li: 

 it-tagħmir ikun inxtara jew inkera bil-prezzijiet normali tas-suq; 

 il-korpi pubbliċi jkunu kkonformaw mar-regoli nazzjonali dwar l-akkwist pubbliku; 

 it-tagħmir ikun tħassar, id-deprezzament ikun ġie kkalkulat skont ir-regoli tat-taxxa u 

kontabilistiċi applikabbli għall-benefiċjarju u jkun ġie ddikjarat biss il-porzjon tad-

deprezzament li jikkorrispondi għad-durata tal-azzjoni u 

 l-ispejjeż ma jkunux koperti minn għotja oħra tal-UE (ara spejjeż ineliġibbli aktar ’l 

isfel). 

 

Spejjeż ta’ oġġetti u servizzi oħra 

 

L-awditur irid jivverifika li: 

 ix-xiri jikkonforma mal-aħjar valur għall-flus (jew l-inqas prezz) u ma kien hemm l-

ebda kunflitt ta’ interessi; 

 il-korpi pubbliċi jkunu kkonformaw mar-regoli nazzjonali dwar l-akkwist pubbliku u 

 l-ispejjeż ma jkunux koperti minn għotja oħra tal-UE (ara spejjeż ineliġibbli aktar ’l 

isfel). 

 

Spejjeż tas-sottokuntrattar 

 

L-awditur irid jivverifika li: 

 is-sottokuntrattar jikkonforma mal-aħjar valur għall-flus (jew l-inqas prezz) u li ma 

kien hemm l-ebda kunflitt ta’ interessi; 

 is-sottokuntrattar kien meħtieġ biex tiġi implimentata l-azzjoni li għaliha tkun mitluba 

l-għotja; 

 is-sottokuntrattar kien previst fl-Anness 1 u fl-Anness 2 jew maqbul mill-Istat 

Membru fi stadju aktar tard; 

 is-sottokuntrattar ikun appoġġat b’dokumenti kontabilistiċi skont il-liġi nazzjonali tal-

kontabilità; 
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 l-ispejjeż għas-sottokuntratti ma’ entitajiet li jkollhom rabta strutturali mal-

benefiċjarju jkunu limitati għall-ispejjeż proprji tal-entità (jiġifieri mingħajr l-ebda 

marġini ta’ profitt; ara l-Artikolu 10 tal-Ftehim ta’ Għotja); 

 il-korpi pubbliċi jkunu kkonformaw mar-regoli nazzjonali dwar l-akkwist pubbliku. 

 

Spejjeż ineliġibbli 

 

L-awditur irid jivverifika li l-benefiċjarju ma jkunx iddikjara spejjeż ineliġibbli skont l-

Artikolu 6.4 tal-Ftehim ta’ Għotja: 

 l-ispejjeż relatati mar-redditu fuq il-kapital; 

 id-dejn u l-imposti tas-servizz tad-dejn; 

 id-dispożizzjonijiet għal telf jew djun futuri; 

 l-imgħax dovut; 

 id-djun dubjużi; 

 it-telf mill-kambju; 

 l-ispejjeż bankarji imposti mill-bank tal-benefiċjarju għat-trasferimenti mill-Istat 

Membru; 

 l-infiq eċċessiv jew bl-addoċċ; 

 il-VAT deduċibbli;  

 il-VAT imġarrba minn korp pubbliku li jaġixxi bħala awtorità pubblika; 

 l-ispejjeż imġarrba matul is-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-azzjoni; 

 il-kontribuzzjonijiet in natura minn partijiet terzi; 

 l-ispejjeż iddikjarati taħt għotja oħra tal-UE ffinanzjata mill-baġit tal-UE, b’mod 

partikolari l-ispejjeż indiretti jekk il-benefiċjarju jkun diġà qiegħed jirċievi għotja 

operattiva ffinanzjata mill-baġit tal-UE fl-istess perjodu; 

 l-ispejjeż imġarrba għall-persunal permanenti ta’ amministrazzjoni nazzjonali għal 

attivitajiet li jkunu parti mill-attivitajiet normali tagħha (jiġifieri ma jitwettqux biss 

minħabba l-għotja); 

 l-ispejjeż imġarrba għall-persunal jew ir-rappreżentanti ta’ istituzzjonijiet, korpi jew 

aġenziji tal-UE; 

 

 

3.2  Verifika tal-introjtu 

 

L-awditur irid jivverifika li l-benefiċjarju jkun iddikjara l-introjtu skont it-tifsira tal-Artikolu 

5.3.3 tal-Ftehim ta’ Għotja, jiġifieri:  

 id-dħul iġġenerat mill-azzjoni (eż. mill-bejgħ ta’ prodotti, servizzi u 

pubblikazzjonijiet, ħlasijiet tal-konferenzi); 

 il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mogħtija lill-benefiċjarju mill-membri tiegħu, b’mod 

speċifiku sabiex jintużaw għal spejjeż li jkunu eliġibbli bħala parti mill-azzjoni. 

 

Barra minn hekk, l-awditur irid jivverifika li l-ispejjeż li jifdal tal-azzjoni ntrefgħu mill-

benefiċjarju, jiġifieri li ma kien hemm l-ebda kontribuzzjonijiet finanzjarji minn partijiet terzi 

speċifikament sabiex jintużaw għal spejjeż li jkunu eliġibbli bħala parti mill-azzjoni (għajr 

minn membri) (ara l-Artikolu 5.2 u 5.3.3 tal-Ftehim ta’ Għotja). 
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3.3  Verifika tas-sistema kontabilistika tal-benefiċjarju 

 

L-awditur irid jivverifika li: 

 is-sistema kontabilistika (analitika jew sistema interna xierqa oħra) tagħmilha 

possibbli li jiġu identifikati s-sorsi ta’ finanzjament għall-azzjoni u l-ispejjeż relatati 

mġarrba matul il-perjodu kuntrattwali u 

 l-ispejjeż/dħul taħt l-għotja jkunu ġew irreġistrati b’mod sistematiku permezz ta’ 

sistema ta’ numerazzjoni li tiddistingwihom mill-ispejjeż/dħul għal proġetti oħra. 
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Ċertifikat dwar id-dikjarazzjoni finanzjarja (CFS) 

 

Lil 

[Isem sħiħ tal-benefiċjarju  

indirizz] 

 

 

Aħna, [isem sħiħ tad-ditta/organizzazzjoni tal-awditjar], stabbiliti fi [indirizz 

sħiħ/belt/pajjiż], rappreżentati għall-iffirmar ta’ dan iċ-ċertifikat tal-awditjar minn [isem u 

kariga ta’ rappreżentant awtorizzat], 

 

b’dan niċċertifikaw 

 

li: 

 

1.  Wettaqna awditu fir-rigward tal-ispejjeż iddikjarati fid-dikjarazzjoni finanzjarja ta’ 

[isem il-benefiċjarju] (il-“benefiċjarju”), li magħha huwa mehmuż dan iċ-ċertifikat tal-

awditjar u li għandha tiġi ppreżentata lill-Istat Membru taħt il-Ftehim ta’ Għotja Nru 

[daħħal in-numru] — [daħħal l-akronimu], li tkopri l-perjodu/i ta’ rappurtar li ġej(jin): 

[daħħal il-perjodu/i ta’ rappurtar]. 

 

2.  Nikkonfermaw li l-awditu tagħna twettaq skont l-istandards ġeneralment aċċettati tal-

awditjar f’konformità mar-regoli etiċi u abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta’ 

Għotja u l-Annessi tiegħu (u b’mod partikolari l-metodoloġija tal-awditjar deskritta fl-

Anness 5). 

 

3. Id-dikjarazzjoni finanzjarja ġiet eżaminata u twettqu t-testijiet meħtieġa kollha ta’ 

[kollha][[X]%] tad-dokumentazzjoni ta’ sostenn u tar-rekords kontabilistiċi
4
 sabiex 

tinkiseb assigurazzjoni raġonevoli li, fl-opinjoni tagħna u abbażi tal-awditu tagħna 

 

 spejjeż totali ta’ EUR [daħħal in-numru] ([daħħal l-ammont fi kliem]) huma 

eliġibbli, jiġifieri: 

 reali; 

 determinati skont il-prinċipji kontabilistiċi tal-benefiċjarju; 

 imġarrba matul il-perjodu msemmi fl-Artikolu 3 tal-Ftehim ta’ Għotja;   

 irreġistrati fil-kontijiet tal-benefiċjarju (fid-data ta’ dan iċ-ċertifikat tal-

awditjar); 

 jikkonformaw mar-regoli speċifiċi tal-eliġibbiltà fl-Artikolu 6.2 tal-Ftehim ta’ 

Għotja; 

                                                 
4 Meta jintuża kampjunar: it-teknika tal-kampjunar jenħtieġ li tiġi spjegata fir-rapport tal-awditjar u l-kampjun 

ittestjat jenħtieġ li jiġi kkomunikat fir-rapport. 
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 ma jinkludux spejjeż li mhumiex eliġibbli skont l-Artikolu 6.4 tal-Ftehim ta’ 

Għotja, b’mod partikolari: 

 l-ispejjeż relatati mar-redditu fuq il-kapital; 

 id-dejn u l-imposti tas-servizz tad-dejn; 

 id-dispożizzjonijiet għal telf jew djun futuri; 

 l-imgħax dovut; 

 id-djun dubjużi; 

 it-telf mill-kambju; 

 l-ispejjeż bankarji imposti mill-bank tal-benefiċjarju għat-trasferimenti 

mill-Istat Membru; 

 l-infiq eċċessiv jew bl-addoċċ; 

 il-VAT deduċibbli;  

 il-VAT imġarrba minn korp pubbliku li jaġixxi bħala awtorità pubblika; 

 l-ispejjeż imġarrba matul is-sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-

azzjoni; 

 il-kontribuzzjonijiet in natura pprovduti minn partijiet terzi; 

 l-ispejjeż iddikjarati taħt għotjiet oħra tal-UE ffinanzjati mill-baġit tal-

UE, b’mod partikolari l-ispejjeż indiretti jekk il-benefiċjarju jkun diġà 

qiegħed jirċievi għotja operattiva ffinanzjata mill-baġit tal-UE fl-istess 

perjodu; 

 l-ispejjeż imġarrba għall-persunal permanenti ta’ amministrazzjoni 

nazzjonali, għal attivitajiet li jkunu parti mill-attivitajiet normali tagħha 

(jiġifieri ma jitwettqux biss minħabba l-għotja); 

 l-ispejjeż imġarrba għall-persunal jew ir-rappreżentanti ta’ 

istituzzjonijiet, korpi jew aġenziji tal-UE;  

 [huma mitluba skont ir-rata ta’ konverżjoni għall-euro msemmija fl-Artikolu 

15.6 tal-Ftehim ta’ Għotja;] 

 

 ġie ddikjarat introjtu totali ta’ EUR [daħħal in-numru] ([daħħal l-ammont fi kliem]) 

taħt l-Artikolu 5.3.3 tal-Ftehim ta’ Għotja u 

 

 il-proċeduri kontabilistiċi tal-benefiċjarju huma konformi mar-regoli kontabilistiċi 

tal-Istat Membru li fih huwa stabbilit u jippermettu rikonċiljazzjoni diretta tal-ispejjeż 

imġarrba għall-implimentazzjoni tal-azzjoni koperta mill-għotja tal-UE mar-rendikont 

ġenerali tal-kontijiet fir-rigward tal-attività globali tiegħu. 

 

[Madankollu, l-opinjoni tal-awditjar tagħna hija kwalifikata għal: 

 

 spejjeż ta’ EUR [daħħal in-numru] 

 

 introjtu ta’ EUR [daħħal in-numru] 

 

li fl-opinjoni tagħna ma jikkonformawx mar-regoli applikabbli.] 

 

4. Aħna kwalifikati/awtorizzati biex noħorġu dan iċ-ċertifikat tal-awditjar [(għal aktar 

informazzjoni, ara l-appendiċi għal dan iċ-ċertifikat)]. 
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5. Il-benefiċjarju ħallas prezz ta’ EUR [daħħal in-numru]) (inkluż VAT ta’ EUR [daħħal in-

numru]) għal dan iċ-ċertifikat tal-awditjar. [GĦAŻLA 1: Dawn l-ispejjeż huma eliġibbli 

(jiġifieri saru fi żmien 90 jum mit-tmiem tal-azzjoni msemmija fl-Artikolu 3 tal-Ftehim 

ta’ Għotja) u inklużi fid-dikjarazzjoni finanzjarja.][GĦAŻLA 2: Dawn l-ispejjeż ma 

kinux inklużi fid-dikjarazzjoni finanzjarja.] 

 

 

Data, firma u timbru  

 

Mehmuż: Rapport tal-awditjar konformi mal-ISRS 4400 jew standard internazzjonali 

ekwivalenti tal-awditjar li fuqu huwa bbażat dan iċ-ċertifikat 
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ANNESS 6  

 

MUDELL GĦAR-RAPPORT TEKNIKU PERJODIKU 

 

 

[l-1el] [it-2ni] [it-3et] Rapport tekniku perjodiku għall-azzjoni [daħħal l-akronimu] 

 

 

Numru tal-Ftehim ta’ Għotja:   [daħħal in-numru tal-Ftehim ta’ Għotja]  

Titlu tal-azzjoni:    [daħħal it-titlu tal-azzjoni]  

Data tal-bidu tal-azzjoni:   [daħħal dd/mm/yyyy]  

It-tul ta’ żmien tal-azzjoni:   [daħħal it-tul ta’ żmien f’xhur]  

Perjodu kopert mir-rapport:  minn [daħħal dd/mm/yyyy] sa [daħħal dd/mm/yyyy] 

 

 

1) Deskrizzjoni tal-attivitajiet imwettqa, b’ġustifikazzjonijiet għal kwalunkwe 

devjazzjoni fl-attivitajiet previsti (mass 1500 karattru għal kull attività) 

 
 Deskrizzjoni tal-

attivitajiet previsti fil-

proġett1) inkluża 

indikazzjoni tal-output 

stmat u indikaturi tar-

riżultati2) 

Deskrizzjoni tal-

attivitajiet 

imwettqa, li turi l-

output u l-indikaturi 

tar-riżultati  

 

Spjegazzjonijiet li jiġġustifikaw 

id-differenzi bejn l-attivitajiet li 

jkunu mistennija li jitwettqu u 

dawk li fil-fatt jitwettqu 

Attività 1  

[titlu] 

 

 

 

 

  

Attività 2 

[titlu] 

 

   

Attività 3 

[titlu] 

 

 

 

  

Attività numru n 

[titlu] 

 

   

1) Anness 1 għall-Ftehim ta’ Għotja 
2) cf. l-Artikolu 22 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1831 

 

 

2) Mehmużin kopji tal-materjal kollu li għadu ma ġiex sottomess u tal-viżwali użati  
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ANNESS 7  

 

MUDELL GĦAR-RAPPORT TEKNIKU FINALI 

 

Rapport tekniku finali għall-azzjoni [daħħal l-akronimu] 

 

Numru tal-Ftehim ta’ Għotja:   [daħħal in-numru tal-Ftehim ta’ Għotja]  

Titlu tal-azzjoni:    [daħħal it-titlu tal-azzjoni]  

Data tal-bidu tal-azzjoni:   [daħħal dd/mm/yyyy]  

It-tul ta’ żmien tal-azzjoni:   [daħħal it-tul ta’ żmien f’xhur]  

 

 

1) Ħarsa ġenerali tal-attivitajiet imwettqa u r-riżultat miksub tal-azzjoni billi jintużaw, 

b’mod partikolari, l-indikaturi tal-impatt kif imsemmija fl-Artikolu 22 tar-Regolament ta’ 

Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/1831 (mass. ta’ 6000 karattru) 

 
 

 

 

 

 

2) Sommarju għall-pubblikazzjoni (mass. ta’ 3000 karattru) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


