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Dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà 

Dan id-dokument għandu l-għan li jinforma lill-applikanti għal kofinanzjament potenzjali  

dwar il-miżuri ta' informazzjoni u ta' promozzjoni li jikkonċernaw il-prodotti agrikoli. Dan 

iservi ta' eżempju biss. Il-formoli u l-mudelli reali tal-Web ipprovduti fis-sistema onlajr 

għall-preżentazzjoni tal-proposti fuq il-Portal tal-Parteċipanti jistgħu jkunu differenti minn 

dan l-eżempju. Il-proposti għandhom jiġu ppreparati u ppreżentati permezz tas-Sistema 

Elettronika għall-Preżentazzjoni tal-Portal tal-Parteċipanti. 

  



 

 

DAĦLA 

Din il-Gwida hija mfassla biex tgħinek tħejji u tippreżenta l-proposta u twieġeb il-
mistoqsijiet li jista' jkollok f'dan il-proċess.  

Fil-każ ta' mistoqsijiet ulterjuri, huma disponibbli wkoll l-għażliet li ġejjin: 

 Informazzjoni dwar kif tirreġistra jew mistoqsijiet relatati: ikkonsulta l-

Portal tal-Parteċipanti fuq: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/index.html 

 Helpdesk tal-IT tal-Portal tal-Parteċipanti: it-talbiet għandhom jiġu 

ppreżentati permezz tas-Servizz ta' Mistoqsijiet dwar ir-Riċerka 

fuq:http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 Għal mistoqsijiet li ma għandhomx x'jaqsmu mal-IT: hemm disponibbli l-

Helpdesk Chafea permezz tal-posta elettronika: CHAFEA-AGRI-
CALLS@ec.europa.eu u t-telefown: +352-4301-36611. Din il-helpdesk hija 

miftuħa fost il-ġimgħa bejn id-9:30 – 12:00 u s-14:00 – l-17:00. Il-

helpdesk mhijiex disponibbli fi tmiem il-ġimgħa u fil-vaganzi pubbliċi.  

Jekk jogħġbok ikkuntattja l-Helpdesk Chafea biss wara li tkun pruvajt 

issib l-informazzjoni fid-dokumentazzjoni li ġiet ipprovduta lilek. 

Jekk għandek xi suġġeriment jew kumment dwar kif din il-Gwida tittejjeb, jekk 

jogħġbok ibgħat posta elettronika lill-Helpdesk fuq CHAFEA-AGRI-

CALLS@ec.europa.eu. 
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GLOSSARJU 

Il-Programm ta' Ħidma Annwali jistabbilixxi l-prijoritajiet strateġiċi annwali 
tal-iskema ta' promozzjoni u ġie adottat mill-Kummissjoni Ewropea f'konformità 

mal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1144/2014 (Att Bażiku tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014). 

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel 

(Chafea) timmaniġġja l-implimentazzjoni teknika u finanzjarja tal-Promozzjoni 

ta' Prodotti Agrikoli, il-Programm tal-UE dwar is-Saħħa, il-Programm tal-
Konsumaturi u l-inizjattiva għat-Taħriġ Imtejjeb għal Iżjed Sikurezza fl-Ikel. 

Kobenefiċjarju/Benefiċjarju huwa organizzazzjoni li tirċievi kofinanzjament 

mill-UE wara applikazzjoni b'suċċess għal wieħed mill-programmi kofinanzjati 

mill-UE u l-firma tal-ftehim tal-għotja relatat. Matul il-proċess tal-applikazzjoni, 

issir referenza għall-applikanti u/jew il-parteċipanti. It-terminu 
organizzazzjoni proponenti jintuża wkoll kemm għall-applikanti kif ukoll għall-

benefiċjarji, skont l-istadju tal-proċedura. 

Proposti għal programmi sempliċi jistgħu jiġu ppreżentati minn organizzazzjoni 

proponenti waħda jew iktar mill-istess Stat Membru. 

Programm individwali huwa magħruf bħala azzjoni. Huwa jinkludi sett koerenti 
ta' attivitajiet. 

Fil-każ ta' programmi sempliċi, jiġi ffirmat kuntratt bejn l-Awtoritajiet Nazzjonali 

Kompetenti u l-benefiċjarju/i, magħruf bħala l-ftehim tal-għotja. 

Meta f'azzjoni jkunu involuti diversi benefiċjarji/applikanti, għandu jiġi ffirmat 

ftehim ta' korsorzju bejniethom biex jikkumplimenta l-ftehim tal-għotja u ma 
jridx jinkludi dispożizzjonijiet li jiksru l-ftehim tal-għotja. 

Il-prefinanzjament, kif indikat fil-kuntratt, huwa ekwivalenti għall-pagament 

avvanzat kif dikjarat fit-testi leġiżlattivi. 

Korp ta' implimentazzjoni huwa korp inkarigat bl-implimentazzjoni tal-

attivitajiet tal-programm u għandu rwol ta' sottokuntrattur. 

Il-Portal tal-Parteċipanti huwa s-sit web li jiġbor l-informazzjoni dwar il-
finanzjament għall-programmi Orizzont 2020 kif ukoll programmi oħrajn tal-

Unjoni, inklużi l-azzjonijiet ta' Promozzjoni ta' Prodotti Agrikoli. 

Il-kont ECAS huwa s-Servizz ta' Awtentikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Din 

hija s-sistema biex wieħed jilloggja għal sensiela sħiħa ta' siti web u servizzi 

onlajn tal-Kummissjoni. 

Ir-Reġistru tal-Benefiċjarji huwa r-reġistru onlajn tal-Kummissjoni Ewropea 

tal-benefiċjarji li jieħdu sehem fil-Promozzjoni ta' Prodotti Agrikoli u programmi 

oħrajn tal-Unjoni Ewropea.  

Il-Kodiċi ta' Identifikazzjoni tal-Parteċipanti (in-numru PIC) huwa kodiċi 

b'9 ċifri li wieħed jirċievi malli jirreġistra l-entità onlajn. 

L-Awtorità Nazzjonali Kompetenti hija s-servizz responsabbli maħtur mill-

gvern tal-Istat Membru għall-immaniġġjar tal-implimentazzjoni ta' programmi 

sempliċi.  
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1. PREŻENTAZZJONI TAL-PROPOSTI  

Is-sejħiet għall-proposti għal miżuri ta' informazzjoni u promozzjoni se 
jibbenefikaw mill-użu tas-Sistema Elettronika għall-Preżentazzjoni oriġinarjament 

żviluppata għall-programmi ta' Riċerka Orizzont 2020.  

Il-preżentazzjoni ta' applikazzjoni hija possibbli li ssir biss onlajn 

permezz tas-Servizz Elettroniku għall-Preżentazzjoni tal-Portal tal-

Parteċipanti u qabel ma tiskadi s-sejħa għal proposti.  

Il-ħolqa għas-Sistema Elettronika għall-Preżentazzjoni tista' tinstab hawn: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html 

Għall-mistoqsijiet dwar l-għodod tal-preżentazzjoni onlajn (bħal 

passwords li jkunu ntesew, drittijiet għall-aċċess u rwoli, aspetti tekniċi għall-

preżentazzjoni ta' proposti, eċċ), ikkuntattja lill-helpdesk tal-IT imwaqqfa 
għal dan l-għan permezz tas-sit web tal-Portal tal-Parteċipanti: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Kun af li hemm bżonn tar-rekwiżiti tekniċi minimi biex tuża s-sistema onlajn 

għall-preżentazzjoni. Dawn huma deskritti fuq: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec
hnical+Requirements (aċċessibbli permezz tal-kont ECAS tiegħek, ara l-

kapitolu 1.2.1). 

 

1.1. DOKUMENTI EWLENIN  

Qabel ma tiddeċiedi li tippreżenta proposta u timla l-formoli differenti tal-
applikazzjonijiet, jekk jogħġbok ivverifika jekk l-organizzazzjoni tiegħek, il-

prodotti promossi u l-azzjoni nnifisha jikkonformawx mal-kriterji ta' eliġibbiltà. 

Barra minn hekk, għandek tiċċekkja wkoll jekk l-attivitajiet ippjanati tiegħek u l-

pajjiżi fil-mira humiex konformi mal-prijoritajiet elenkati fis-sejħa għal proposti.  

Għal din ir-raġuni, l-ewwel pass huwa li tirrevedi d-dokumentazzjoni rilevanti 

kollha fid-dettall, b'mod partikolari: 

 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 

 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 

 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 
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 Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni annwali rilevanti dwar l-

adozzjoni ta' programm ta' ħidma għas-sena inkwistjoni fil-qafas tal-għoti 
ta' informazzjoni u l-miżuri ta' promozzjoni rigward prodotti agrikoli 

implimentati fis-suq intern u f'pajjiżi terzi 

 Is-sejħa għall-proposti għal programmi sempliċi 

Fil-każ ta' iktar mistoqsijiet, huma disponibbli l-għażliet li ġejjin ukoll:  

 Il-preżentazzjoni sinottika u l-Mistoqsijiet Frekwenti (FAQ) dwar il-Politika 

tal-Promozzjoni li t-tnejn huma disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/  

 Il-Mistoqsijiet Frekwenti (FAQ) dwar dwar il-preżentazzjoni tal-proposti 

disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 L-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti: l-applikanti li jħejju programmi 

sempliċi jistgħu jikkuntattjaw lill-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istat Membru 
għal iktar informazzjoni rigward il-bażi legali, il-mudell tal-ftehim ta' 

għotja kif ukoll l-implimentazzjoni tal-azzjoni. Il-lista tal-Awtoritajiet 

Nazzjonali Kompetenti hija pprovduta 
fuqhttp://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. PASSI PREPARATORJI 

1.2.1. Illoggja fil-Portal tal-Parteċipanti billi tuża l-kont ECAS tiegħek  

Sabiex tuża s-Sistema Elettronika għall-Preżentazzjoni, l-ewwel jeħtieġ li toħloq 

kont tal-utent, magħruf bħala kont ECAS.  

Sabiex tagħmel dan, inti għandek sempliċiment bżonn li taċċessa l-Portal tal-

Parteċipanti hawnhekk: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

Jekk għadek m'għandekx kont tal-utent għall-Portal tal-Parteċipanti: kemm 

tikklikkja fuq 'REGISTER' (fil-kantuniera tal-lemin fuq nett ħdejn 'LOGIN') u 

rreġistra onlajn. 

Jekk diġà għandek kont tal-utent għall-Portal tal-Parteċipanti: illoggja (ikklikkja 

fuq 'LOGIN' fil-kantuniera tal-lemin fuq nett ħdejn 'LOGIN') u ibda daħħal l-
informazzjoni meħtieġa.  

 

1.2.2. Irreġistra l-organizzazzjoni tiegħek fir-Reġistru tal-Benefiċjarji  

Il-Kummissjoni Ewropea għandha reġistru onlajn tal-organizzazzjonijiet li jieħdu 

sehem f'diversi programmi tal-UE, magħruf bħala r-Reġistru tal-Benefiċjarju. Dan 
jippermetti li d-dejta uffiċjali ta' organizzazzjonijiet differenti tiġi indirizzata 

b'mod konsistenti u jiġu evitati talbiet multipli għall-istess informazzjoni. 

Meta jkollok il-kont tal-ECAS f'idejk, tista' tmur għall-pass li jmiss, li huwa li 

tirreġistra lill-organizzazzjoni tiegħek jekk għadha mhijiex irreġistrata. Tista' 

tiċċekkja fuq il-paġna tar-Reġistru tal-Benefiċjarji jekk l-organizzazzjoni tiegħek 
hijiex diġà rreġistrata fuq  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 
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Jekk ma ssibx l-organizzazzjoni tiegħek hawnhekk, u f'dan il-każ biss, għandek 

tibda l-proċess tar-reġistrazzjoni billi tikklikkja fuq 'Register your organisation'.  

Biex tlesti dan il-proċess ta' reġistrazzjoni, jeħtieġ li tipprovdi informazzjoni dwar 

l-status legali tal-entità tiegħek. Jekk jogħġbok ipprovdi biss l-informazzjoni 

mitluba fit-taqsimiet "Organisation data", "Legal address" u "Contact 

information". Taqsimiet oħra mhumiex rilevanti għall-programmi sempliċi. 

Ma għandekx għalfejn tlesti l-proċess ta' reġistrazzjoni f'sessjoni waħda. Tista' 

ddaħħal xi informazzjoni, tissejvjaha u tkompli iktar tard fuq il-paġna My 
Organisations tat-taqsima "My Area".  

Ladarba r-reġistrazzjoni tiegħek tiġi ffinalizzata, inti tirċievi l-Kodiċi ta' 

Identifikazzjoni tal-Parteċipant b'9 ċifri (in-numru PIC). Ikollok bżonn in-

numri PIC tal-koordinatur u tal-benefiċjarji l-oħra kollha (iżda mhux għas-

sottokuntratturi) sabiex ipproċiedi bit-tkomplija tal-Parti A tal-applikazzjoni.  

Il-persuna li tirreġistra l-organizzazzjoni, magħrufa bħala "awto-reġistrant", tista' 

tippreżenta aġġornamenti u korrezzjonijiet fuq il-paġna My Organisations tat-

taqsima "My Area". 

Jekk jogħġbok kun af li abbozzi ta' reġistrazzjonijiet mhux kompluti jiġu 

awtomatikament imħassra wara sena.  

 

1.3. APPLIKAZZJONI GĦAL AZZJONI 

Ladarba tkun għażlit sejħa u tema, tista' tibda toħloq l-abbozz tal-proposta 

tiegħek. Tista' ssib tutorial pass b'pass fil-ħolqa li ġejja: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat
e+a+Draft+Proposal  

Jekk jogħġbok kun af li għandek il-possibbiltà li tissejvja l-proposta tiegħek u tiġi 

lura għaliha fi stadju iktar tard. Għall-istruzzjonijiet dwar kif tagħmel dan, jekk 

jogħġbok uża l-ħolqa li ġejja: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. L-iskema tal-lingwi: 

Il-proposti jistgħu jitressqu fi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea. Xorta waħda, meta jkunu qegħdin iħejju l-proposti tagħhom, l-

applikanti għandhom jikkunsidraw li l-kuntratti se jiġu mmaniġġjati mill-

Istati Membri. Konsegwentement, l-applikanti huma mħeġġin 

jippreżentaw l-applikazzjonijiet tagħhom fil-lingwi tal-Istat Membru tal-
oriġini tal-organizzazzjonijiet li qed jagħmlu l-proposta sakemm l-Istat 

Membru kkonċernat ma jkunx indika l-ftehim tiegħu li jiffirma l-kuntratt 

bl-Ingliż1. 

Minħabba li s-Sistema Elettronika għall-Preżentazzjoni tappoġġa biss formoli bl-

Ingliż, ma' din il-Gwida qed tiġi annessa traduzzjoni tal-formoli kollha tal-

                                                 

1 Informazzjoni disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/ 
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applikazzjoni (Annessi I u II) u tista' sservi ta' referenza meta tikkodifika d-dejta 

tiegħek fil-formoli tal-applikazzjonijiet onlajn. 

Rekwiżiti speċifiċi huma indikati wkoll fejn rilevanti skont il-kapitolu 1.3.7 ta' din 

il-gwida. 

Minbarra dan, sabiex tiġi ffaċilitata r-reviżjoni tal-proposti minn esperti 

indipendenti li jipprovdu input tekniku għall-evalwazzjoni, idealment 

ikun hemm traduzzjoni bl-Ingliż tal-parti teknika (il-Parti B) flimkien 

mal-proposta jekk tkun miktuba f'lingwa uffiċjali oħra tal-UE. 

 

1.3.2. Gwida ġenerali qabel tabbozza l-proposta tiegħek 

Is-sejħa għal proposti hija mistennija li tkun kompetittiva ħafna. Element 

dgħajjef fi proposta li l-bqija tagħha tkun tajba jista' jwassal għal riżultat 

kumplessivament baxx, li jwassal sabiex il-proposta ma tiġix rakkomandata 
għall-finanzjament mill-UE. 

B'dan fl-isfond, nagħtukom parir li tirriflettu fuq l-aspetti li ġejjin qabel ma tibdew 

tabbozzaw proposta: 

 Rilevanza: iċċekkja jekk il-proposta intenzjonata tiegħek tindirizzax 

tabilħaqq it-Tema indikata fis-sejħa għall-proposti. Il-proposti li ma 
jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tas-sejħa għall-proposti se jiġu rifjutati 

minħabba li ma jilħqux il-livell minimu tal-kriterju ta' għoti rilevanti. 

 Kompletezza: iċċekkja li l-proposta intenzjonata tiegħek tinkludi l-

informazzjoni rilevanti kollha u tkopri l-aspetti kollha deskritti fil-kriterju 

ta' għotja, il-mudell tal-proposta u din il-gwida, minħabba li se tiġi 
evalwata biss abbażi tal-kontenut ippreżentat. Segwi mill-qrib il-format ta' 

dan il-mudell tal-Parti B u kun żgur li tellajt l-informazzjoni rikjesta kollha. 

Tinsiex li l-kwantità ma tfissirx kwalità: proposti tajbin huma abbozzati 

b'mod ċar u huma faċli biex jinftiehmu u jiġu segwiti; huma preċiżi, konċiżi 

u jiffukaw fuq is-sustanza. Żomm f'moħħok li għall-Parti B hemm limitu 

tal-paġni tal-proposta tiegħek (ara l-kapitolu 1.3.6 għad-dettalji kollha) u 
li kwalunkwe test wara dan il-limitu se jkollu marka tal-ilma fuqu u l-

evalwaturi mhumiex se jikkunsidraw dawk il-paġni. 

 Orjentazzjoni lejn ir-riżultati u l-impatt: proposti tajbin għandhom juru 

b'mod ċar ir-riżultati li se jinkisbu kif ukoll jinkludu studju ta' evalwazzjoni 

sod u kredibbli – li għandu jsir minn korp estern indipendenti – li ma 
jiffukax biss fuq il-proċess tal-evalwazzjoni iżda li b'mod partikolari fuq l-

eżiti, kif deskritt fl-informazzjoni addizzjonali dwar il-kriterji tal-għoti 

(Anness VII). 

 

Kun af li l-proposti se jiġu evalwati abbażi tal-informazzjoni pprovduta 

fl-istadju tal-preżentazzjoni (irreferi wkoll għall-kapitolu 2). 

 

1.3.3. Ir-rwol u r-responsabbiltà ta' entitajiet differenti 

Jistgħu jkunu involuti bosta entitajiet fl-implimentazzjoni ta' azzjoni u kull waħda 

għandha rwol u responsabbiltà differenti: 

 Il-koordinatur huwa b'mod partikolari l-entità responsabbli għall-kompiti li 
ġejjin:  
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- Il-preżentazzjoni tal-proposta f'isem l-organizzazzjonijiet involuti li 

jressqu l-proposti; 

- Il-verifika li l-azzjoni hija implimentata kif xieraq;  

- It-teħid ta' azzjoni bħala intermedjarju għall-komunikazzjonijiet kollha 

bejn il-benefiċjarji u l-Awtorità Nazzjonali Kompetenti, sakemm ma 

jiġix speċifikat mod ieħor;  

- It-talba mingħand il-koapplikanti/kobenefiċjarji u r-reviżjoni ta' 

kwalunkwe dokumentazzjoni jew informazzjoni mitluba mill-Awtorità 
Nazzjonali Kompetenti u l-verifika tal-korrettezza u l-kompletezza 

tagħhom qabel jintbagħtu;  

- Il-preżentazzjoni tar-riżultati u r-rapporti matul l-implimentazzjoni tal-

azzjoni lill-Awtorità Nazzjonali Kompetenti;  

- L-iżgurar li l-pagamenti kollha jsiru lill-kobenefiċjarji f'ħin xieraq;  

- In-notifika lill-Awtorità Nazzjonali Kompetenti dwar l-ammonti mħallsa 

lil kull kobenefiċjarju, meta meħtieġ.  

Kun af li l-koordinatur ma jistax jissottokuntratta l-kompiti msemmija 

hawn fuq. 

 Benefiċjarji/applikanti oħra huma b'mod partikolari responsabbli għall-
kompiti li ġejjin: 

- Iżommu aġġornata l-informazzjoni maħżuna fir-Reġistru tal-Benefiċjarji 

(fis-sistema ta' skambju elettroniku);  

- Jgħarrfu lill-koordinatur minnufih dwar kwalunkwe avveniment jew 

ċirkostanza li probabbilment jaffettwaw b'mod sinifikanti jew jittardjaw 
l-implimentazzjoni tal-azzjoni;  

- Jippreżentaw lill-koordinatur fil-ħin:  

o Dikjarazzjonijiet finanzjarji individwali u, jekk ikun hemm bżonn, 

ċertifikati dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji;  

o Id-dejta meħtieġa sabiex jitfasslu r-rapporti;  

o Kwalunkwe dokumenti oħra li teħtieġ l-Awtorità Kompetenti 
Nazzjonali, l-Aġenzija jew il-Kummissjoni, sakemm ma tirrikjedix 

li l-benefiċjarju jippreżenta din l-informazzjoni direttament lill- 
Awtorità Nazzjonali Kompetenti, l-Aġenzija jew il-Kummissjoni.  

Barra minn hekk, meta jkunu involuti diversi benefiċjarji/applikanti f'azzjoni, irid 

jiġi ffirmat ftehim ta' korsorzju sabiex jikkumplimenta l-ftehim tal-għotja. Dan 
il-ftehim jista' jkollu diversi forom, iżda ftehim standard bil-miktub huwa l-iktar 

komuni. Għal gwida dwar ftehimiet ta' konsorzju, tista' tikkonsulta l-Online 

Manual and the Guidance — How to draw up your consortium agreement, 

(Manwal u l-Gwida Onlajn - Kif tfassal il-ftehim tal-konsorzju tiegħek) aċċessibbli 

fuq: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-coord-a_en.pdf. 

 

- Sottokuntratturi  
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o Mhumiex partijiet għall-ftehim tal-għotja u ma għandhomx 

relazzjoni kuntrattwali mal-Awtoritajiet Nazzjonali Kompetenti;  

o Korpi ta' implimentazzjoni imsemmija fl-Art. 13 tar-Regolament 

(UE) Nru 1144/2014 huma kkunsidrati bħala sottokuntratturi; 

o Għandhom jintgħażlu u jiżguraw l-aħjar valur għall-flus jew, jekk 

ikun xieraq, l-irħas prezz2 kif ukoll nuqqas ta' kunflitt ta' interess. 

Applikanti/Benefiċjarji kkunsidrati bħala "korpi rregolati bid-dritt 

pubbliku" għandhom isegwu l-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar l-
akkwist pubbliku li titrasponi d-Direttiva 2004/18/KE jew 

2014/24/UE; 

o Sottokuntratti jistgħu jingħataw direttament lil entitajiet li 

għandhom rabta strutturali mal-benefiċjarju (eż. rabta legali jew 

kapitali), iżda biss jekk il-prezz offrut lill-benefiċjarju jkun limitat 
għall-ispejjeż attwali mġarrba mill-entità li tipprovdi s-servizz 

(jiġifieri mingħajr ebda marġni tal-profitt). 

 

 

1.3.4. Agħżel sejħa u tema  

Kun af li l-aċċess għas-sistema elettronika għall-preżentazzjoni huwa 

disponibbli biss wara li tagħżel sejħa u tema.  

Għal deskrizzjoni ddettaljata dwar kif tagħmel dan, jekk jogħġbok ara: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and

+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

 

1.3.5. Il-formola tal-applikazzjoni: Parti A – Informazzjoni 

amministrattiva 

Il-Parti A fiha entrati ta' informazzjoni meħtieġa, listi ta' kontroll u 

dikjarazzjonijiet li għandhom jimtlew u għandhom jiġu kompluti direttament 

permezz ta' għodda ta' preżentazzjoni onlajn. 

Fl-Anness I tista' ssib mudell tal-Parti A flimkien ma' struzzjonijiet 

speċifiċi għal kull entrata li għandha timtela. 

L-istruzzjonijiet li ġejjin huma rilevanti għal applikazzjonijiet ippreżentati minn 

diversi applikanti b'koordinatur involut. Jekk mhux il-każ, għandha tapplika 

referenza għal koordinatur għal applikant wieħed. 

Kun af li għall-mili tal-Parti A u fil-każ ta' azzjonijiet ippreżentati minn 

diversi applikanti:  

 il-koordinatur huwa responsabbli għall-preżentazzjoni tal-

applikazzjoni 

 l-applikanti l-oħrajn kollha (mhux is-sottokuntratturi) jridu jkunu 
rreġistrati fir-Reġistru tal-Benefiċjarji u jridu jikkomunikaw il-PIC lill-

koordinatur  

                                                 

2 Mhux applikabbli għall-korpi ta' implimentazzjoni 
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 l-applikanti kollha jridu ikunu wettqu awtoverifika tal-vijabbiltà 
finanzjarja, permezz ta': 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv

.html  

 il-koordinatur għandu jkollu l-baġit tal-azzjoni għal kull applikant 

Taqsima 1: Informazzjoni ġenerali  

F'din it-taqsima, għandek tipprovdi l-akronimu, it-titlu tal-proposta, il-perjodu ta' 

żmien, il-kliem ewlieni kif ukoll estratt tal-proposta tiegħek bl-Ingliż.  

Fis-sottotaqsima"Declarations", hemm ukoll għadd ta' awtodikjarazzjonijiet li 

għandhom isiru mill-koordinatur billi jikklikkja l-kaxxi korrispondenti. Dawn id-

dikjarazzjonijiet għandhom l-għan li jikkonfermaw l-osservazzjoni ta' diversi 

kriterji stabbiliti fil-kuntest legali. 

Jekk il-proposta tingħażel għall-finanzjament mill-UE, l-applikanti se 

jkunu meħtieġa jiffirmaw dikjarazzjoni tal-unur dwar il-kriterji ta' 

esklużjoni qabel l-iffirmar tal-ftehim tal-għotja.  

Ir-raġuni għalfejn inti mitlub tagħmel awtoverifika tal-kapaċità 

finanzjarja tiegħek u timmarka l-kaxxa hija sabiex inti tkun imwissi li, 
fil-każ li l-istabbiltà finanzjarja tiegħek hija dgħajfa, jeħtieġ li tiġi 

inkluża spjegazzjoni dettaljata dwar is-sorsi ta' finanzjament neċessarji 

għall-implimentazzjoni tal-azzjoni fit-taqsima 8 tal-Parti B. Tali riżultat 

ma għandux iżommok milli tippreżenta l-proposta tiegħek.  

Taqsima 2: Dejta amministrattiva dwar organizzazzjonijiet li jippreżentaw 
proposti  

Il-koordinatur se jikkodifika l-kodiċi PIC tal-organizzazzjoni tiegħu u ta' kull 

applikant ieħor (ara l-kapitolu 1.2.2. ta' din il-gwida). Parti mid-dejta 

amministrattiva se timtela awtomatikament wara l-kodifikazzjoni tal-kodiċi PIC.  

Kun af li huma eliġibbli biss l-organizzazzjonijiet stabbiliti fi Stat 
Membru tal-UE. F'każ li diversi applikanti jippreżentaw proposta, l-

applikanti kollha għandhom ikunu stabbiliti fl-istess Stat Membru 

minħabba li din il-gwida tikkonċerna s-sejħa għal programmi sempliċi.  

Imbagħad il-koordinatur se jkollu l-possibbiltà li jagħti aċċess lil persuni ta' 

kuntatt oħra mill-applikanti l-oħra magħżula fil-pass preċedenti. Meta jagħti 

drittijiet tal-aċċess lill-persuna ta' kuntatt għal proposta speċifika, l-indirizz 
elettroniku tal-persuna (dak użat għall-kont ECAS) iservi bħala l-identifikatur 

ewlieni. Il-koordinatur se jkun rikjest ukoll li jiddefinixxi l-livell tad-drittijiet tal-

aċċess għal kull persuna ta' kuntatt (aċċess sħiħ jew drittijiet ta' qari biss). 

Imbagħad, il-koordinatur (jew il-persuna bid-delegazzjoni rispettiva) se jintalab 

jimla d-dettalji ta' kuntatt għal kull applikant. 
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Taqsima 3: Baġit  

F'din it-Taqsima, għandek timla t-tabella kumplessiva tal-baġit: 

 

Iċ-ċelloli l-bojod għandhom jimtlew mill-koordinatur filwaqt li ċ-ċelloli l-griżi jiġu 

kkodifikati jew ikkalkolati awtomatikament mis-sistema u ċ-ċelloli s-suwed ma 

jistgħux jimtlew. 

Kull ringiela tat-tabella tal-baġit tirrappreżenta n-nefqa totali stmata għal kull 

applikant.  

L-ispejjeż eliġibbli huma:  

 spiża diretta għall-persunal (kolonna a): għall-ispejjeż tal-persunal biss 

tal-applikanti; 

 spiża diretta ta' sottokuntrattar (kolonna b): il-fatturi kollha mill-korpi ta' 

implimentazzjoni kif ukoll kwalunkwe sottokuntrattur ieħor; L-ispejjeż tas-

sottokuntrattatar iġġenerati mill-entitajiet b'rabta strutturali mal-
benefiċjarju (kuntratti mogħtija mingħajr marġni ta' profitt - jekk jogħġbok 

irreferi għall-kapitolu 1.1.3 hawn fuq), għandhom jiġu inklużi hawnhekk; 

 spejjeż diretti oħra (kolonna ċ): spejjeż li l-applikanti jġarrbu u li mhumiex 

marbuta mal-persunal jew mas-sottokuntrattar, inklużi spejjeż għall-

ivjaġġar, iċ-ċertifikat tal-awditjar, il-garanzija qabel il-finanzjament, it-
tagħmir u l-ispejjeż sabiex jiġu akkwistati oġġetti u servizzi oħrajn; 

 spejjeż indiretti (kolonna d): dawn l-ispejjeż huma kkalkolati mis-sistema. 

Jekk jogħġbok irreferi għar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 

2015/1829 għal deskrizzjoni ddettaljata tal-ispejjeż eliġibbli. L-ispejjeż jeħtieġ li 

jinqasmu fil-baġit iddettaljat individwali taħt il-Parti B tal-applikazzjoni, 
taqsima 6.  

Jekk jogħġbok kun ċert li l-ammont ta' kull kategorija ta' spiża u t-totali 

fil-Parti A għandhom ikunu ekwivalenti għall-ammonti korrispondenti 

mogħtija fil-baġit iddettaljat individwali taħt il-Parti B tal-applikazzjoni.  

L-ammonti jiġu kkalkolati billi jimtela l-Anness VI "budget by activity" 

(baġit skont l-attività) (ara l-kapitolu 1.3.7). 

Il-kontribuzzjoni massima tal-UE fil-kolonna (g) tiġi kkalkolata bħala l-ispejjeż 

totali (e) immoltiplikati bir-rata ta' rimborż (f). Din tal-aħħar timtela b'mod 

awtomatiku mis-sistema, abbażi tal-Istat Membru tal-applikant(i). Is-sejħa 

telenka dawk l-Istati Membri taħt assistenza finanzjarja fil-mument tal-

pubblikazzjoni tagħha, li għalihom tapplika rata ta' rimborż ogħla. 
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L-applikanti għandhom jistmaw ukoll jekk hemmx xi dħul tal-azzjoni prevista (eż. 

il-bejgħ ta' tagħmir użat minn azzjoni, il-bejgħ ta' pubblikazzjonijiet, tariffi tal-
konferenzi, eċċ.). Tali ammont għandu jiddaħħal fil-kolonna (i).  

Jekk jogħġbok kun af li għal raġunijiet ta' simplifikazzjoni tat-tabella tal-

baġit, ma hemmx bżonn li tiġi ddikjarata l-kontribuzzjoni tal-applikanti. 

Kwalunkwe ammont fid-differenza tal-ispejjeż totali eliġibbli stmati (e) li 

minnu jitnaqqsu l-kontribuzzjoni tal-UE mitluba (h) kif ukoll id-dħul 

iġġenerat mill-azzjoni (i) jitqies b'mod impliċitu bħala l-"Kontribuzzjoni 

tal-applikant". 

Taqsima 4: Informazzjoni dwar l-azzjoni  

Il-pajjiżi fil-mira tal-proposta għandhom jiġu indikati f'din it-taqsima. Barra minn 

hekk, għandu jiġi speċifikat liema skema għandha tiġi promossa u liema 

prodott(i) ser jintuża(w) biex jintwera dan. Kun af li jistgħu jintgħażlu diversi 
prodotti. Il-prodotti eliġibbli biss skont l-Art. 5 tar-Regolament 1144/2014 jistgħu 

jkunu soġġetti għal azzjoni ta' promozzjoni jew informazzjoni jew jistgħu 

jintużaw biex juru l-iskema promossa. 

Agħżel b'attenzjoni pajjiż(i) fil-mira, skema/i u prodott(i) eliġibbli taħt 

it-tema magħżula. Pajjiżi fil-mira, skemi u prodotti eliġibbli tat-temi 

rispettivi jistgħu jinstabu fis-sejħa. 

 

1.3.6. Il-formola tal-applikazzjoni: Parti B - Kontenut tekniku 

Il-Parti B tikkonċerna l-kontenut tekniku tal-proposta. Sabiex tiġi ffaċilitata t-

tħejjija tagħha, l-applikanti għandhom jużaw il-mudell standard previst fl-
Anness II ta' din il-gwida u jsegwu l-istruzzjonijiet speċifiċi mogħtija f'dan il-

kapitolu.   

Importanti li jimtlew it-taqsimiet predefiniti u jiġu indirizzati l-mistoqsijiet 

imsemmija f'dan id-dokument; huma intenzjonati li jiggwidaw lill-applikanti fil-

preparazzjoni ta' proposta u jkopru l-aspetti importanti kollha ta' proposta. Dan 

se jippermetti li l-esperti indipendenti jagħmlu valutazzjoni effettiva kontra l-
kriterji tal-għoti.  

Tista' tikteb il-proposta tiegħek fi kwalunkwe word processor. Madankollu, 

ladarba kkompletat, it-tlugħ fis-Sistema Elettronika għall-Preżentazzjoni huwa 

possibbli biss f'format PDF. 

Jekk jogħġbok kun af li hemm numru limitat ta' paġni permessi għal din 

il-parti: mimlijin, il-Parti B ma għandux ikollha iktar minn 70 paġna. 

Għalhekk, it-tabelli kollha għandhom jiġu inklużi f'dan il-limitu. Id-daqs minimu 

tat-tipa permess huwa ta' 11-il punt. Id-daqs tal-paġna huwa A4, u l-marġni 

kollha (ta' fuq u t'isfel, tax-xelluġ u tal-lemin), għandhom ikunu tal-inqas 15-il 

millimetru (minbarra n-noti f'qiegħ il-paġna u l-headers).  

Jekk tipprova ttella' proposta itwal mil-limitu speċifikat qabel l-iskadenza tal-

preżentazzjoni, tirċievi twissija awtomatika u tingħata parir sabiex tqassar il-

proposta u terġa' ttellagħha.  

Il-paġni żejda se jiġu sovrastampati b'"marka tal-ilma" u se jiġu injorati.  
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Wara li tiffinalizza l-proposta tiegħek, skont l-istruzzjonijiet hawn taħt u abbażi 

tal-mudell previst fl-Anness II, jekk jogħġbok ikkonvertiha f'PDF u tellagħha fis-
Sistema Elettronika għall-Preżentazzjoni bħala l-"Parti B":  

 

Kun af li inti tista' tissostitwixxi din il-proposta, li diġà tellajt, kemm-il 

darba tixtieq qabel l-iskadenza. Jekk jogħġbok ara li sal-iskadenza 

tittella' l-verżjoni finali.  

Il-Parti B għandha tinkludi t-taqsimiet li ġejjin: 

Taqsima 1: Preżentazzjoni tal-organizzazzjonijiet li qegħdin jippreżentaw 
proposta 

Ippreżenta fil-qosor l-organizzazzjonjiet tiegħek (mingħajr ma tirrepeti l-

informazzjoni li diġà tajt fil-Parti A tal-formola tal-applikazzjoni), is-settur tal-

prodott rappreżentat u l-membri tiegħu. Tista' tiġi inkluża informazzjoni dwar l-

istruttura tas-settur, l-għadd ta' kumpaniji, il-fatturat u d-dejta relatata mal-
impjiegi.  

Jekk jogħġbok kun af li l-informazzjoni dwar ir-rappreżentanza tal-

organizzazzjoni fl-Istat Membru għas-setturi tal-prodotti ikkonċernati għandha 

tiġi pprovduta bħala anness, bl-użu tal-mudell pprovdut fuq il-portal tal-

parteċipanti. L-Anness mimli għandu jittella' għalih taħt l-intestatura rispettiva 
(ara wkoll il-kapitolu 1.3.7 ta' din il-gwida). 

Taqsima 2: Prodotti/skemi u analiżi tas-suq 
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L-analiżi ppreżentata f'din it-taqsima sservi bħala bażi għad-definizzjoni tal-

għanijiet u l-istrateġija tal-azzjoni. 

Jekk jogħġbok indika l-prodotti jew l-iskemi li se jiġu promossi jew informati mill-

azzjoni. Jekk applikabbli, indika l-kodiċijiet tan-NM3 tal-prodotti. 

Jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni neċessarja biex tiddeskrivi s-suq u/jew is-

sitwazzjoni ta' sensibilizzazzjoni fis-suq fil-mira billi twieġeb għall-mistoqsijiet 

bħal: 

Provvista: 

 X'inhi l-istruttura tas-suq fil-pajjiżi fil-mira u kif inhi ppożizzjonata l-

organizzazzjoni tiegħek f'dan is-suq?  

 X'inhi l-pożizzjoni tas-suq tal-proċeduri tal-UE mill-istess settur tal-

prodott?  

 X'inhi l-pożizzjoni tagħhom meta mqabblin mal-kompetituri mhux tal-UE?  

 Xi sfidi qegħdin jaffaċċjaw? 

 Min huma l-kompetituri ewlenin?  

 X'inhi l-istrateġija tal-kummerċjalizzazzjoni tagħhom?  

 X'inhuma l-vantaġġi kompetittivi tal-produtturi tal-UE?  

 X'inhuma l-vantaġġi kompetittivi tal-organizzazzjoni proponenti tiegħek?  

 X'inhuma l-isfidi mil-lat tal-loġistika? Iddeskrivi fil-qosor il-kanali ewlenin 

tad-distribuzzjoni.  

 Fil-każ ta' pajjiżi terzi, agħti dettalji dwar dazji tal-importazzjoni (jekk 

applikabbli) u l-miżuri sanitarji u fitosanitarji fis-seħħ. 

Domanda: 

 Liema huma l-karatteristiċi, id-demografija, il-profili soċjoprofessjonali, it-

tipoloġija tal-konsumaturi attwali? 

 X'inhuma x-xejriet tal-konsum fit-terminu medju?  

Jekk l-azzjoni hija dwar is-sensibilizzazzjoni: 

 X'inhu l-istat attwali tas-sensibilizzazzjoni tal-konsumatur? 

 X'hemm bżonn li jitjieb u x'inhuma l-isfidi?  

 F'liema segmenti hija iktar b'saħħitha/dgħajfa s-sensibilizzazzjoni? 

Agħti sommarju tar-rapporti disponibbli dwar ir-riċerka tas-suq u/jew is-

sensibilizzazzjoni tal-konsumatur għas-swieq fil-mira. Jekk possibbli, irreferi għal 

rapporti disponibbli għall-pubbliku.  

Tista' tiġi pprovduta wkoll analiżi SWOT sempliċi. 

Jekk qegħdin isiru azzjonijiet simili jew tlestew dan l-aħħar, jekk jogħġbok 

indika: 

                                                 

3 Iktar informazzjoni dwar il-kodiċijiet tan-NM tista' tinkiseb minn fuq il-paġna web li ġejja:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en

.htm 
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a) l-isem, il-perjodu ta' żmien u s-swieq fil-mira tal-azzjonijiet simili, 

b) ir-riżultati miksubin, jekk ikunu magħrufin sal-ħin li fih tiġi ppreżentata l-
proposta. 

Taqsima 3: Għanijiet tal-azzjoni 

Fuq il-bażi tat-taqsima ta' qabel, speċifika l-għanijiet tal-azzjoni f'termini ta' miri 

konkreti u kkwantifikati.  

L-għanijiet għandhom ikunu SMART (speċifiċi, miżurabbli, jistgħu jintlaħqu, 

iffokati fuq ir-riżultat u marbuta biż-żmien): 

 Speċifiċi: l-għanijiet iridu jkunu preċiżi sabiex jinftiehmu b'mod ċar 

 Miżurabbli: għandu jkun possibbli li jitkejjel il-progress lejn il-kisba tal-

għanijiet fuq il-bażi ta' sett ta' indikaturi kwantifikabbli definiti minn qabel 

 Jistgħu jintlaħqu: l-għanijiet iridu jkunu realistiċi 

 Iffokati fuq ir-riżultati: l-għanijiet għandhom ikejlu l-eżiti, mhux l-
attivitajiet 

 Marbutin bil-ħin: l-għanijiet irid ikollhom qafas ta' żmien ċar, data ta' 

skadenza li sa dakinhar għandhom jintlaħqu. 

Rakkomandazzjonijiet għall-evalwazzjoni tar-riżultati tal-azzjoni għandhom 

jiffaċilitaw l-iżvilupp ta' għanijiet INTELLIĠENTI. Dan jiggarantixxi wkoll koerenza 
bejn l-evalwazzjoni ex-post tal-azzjoni u l-għanijiet stabbiliti f'dan l-istadju.  

Għandhom jiġu deskritti sa 3 għanijiet ta' azzjoni ewlenin (jiġifieri indikaturi tal-

impatt kif imsemmija fl-Att ta' Implimentazzjoni u fit-taqsima 7 ta' dan il-

kapitolu). Għall-biċċa l-kbira tal-azzjonijiet ta' promozzjoni, għandu jkun 

possibbli li jiġi stmat l-impatt mistenni tagħhom permezz ta' wieħed mill-
indikaturi tal-impatt li ġejjin jew it-tnejn li huma. L-azzjonijiet li għalihom dawn l-

indikaturi mhumiex adattati għandu jkollhom alternattiva ġġustifikata. 

Azzjonijiet immirati lejn redditu ekonomiku, pereżempju dawk li għandhom l-

għan li jżidu s-sehem mis-suq tal-prodotti tal-UE, għandhom jistmaw ir-redditu 

f'termini totalment monetarji, jiġifieri l-valur f'EUR. B'mod simili għall-approċċ ta' 

evalwazzjoni wara l-azzjoni, l-għan ikkwantifikat għandu jkollu l-għan li jeskludi 
influwenzi esterni sabiex jiġu identifikati l-effett(i) attribwibbli direttament għall-

azzjoni. Din l-istima għandha tmur lil hinn minn sempliċi paragun ta' ċifri ta' 

qabel u wara l-kampanja. Pereżempju għandha tagħmel aġġustament għax-

xejriet eżistenti tas-suq, li jsiru wkoll mingħajr l-azzjoni. Għal iktar informazzjoni 

dwar il-metodoloġiji li jistgħu jintużaw sabiex jiġu kkalkolati tali ċifri, jekk 
jogħġbok irreferi għall-Anness III ta' din il-gwida. 

Azzjonijiet li jimmiraw lejn redditu informattiv, pereżempju dawk li jimmiraw lejn 

iktar sensibilizzazzjoni, għandhom jikkwantifikaw l-impatt mistenni rispettiv fin-

numru ta' persuni li kisbu għarfien ġdid/opinjoni mibdula. In-numru ta' persuni li 

jkunu intlaħqu b'mod effettiv huwa l-indikatur tal-impatt tas-sensibilizzazzjoni. 
Għal iktar informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-metodoloġija, jekk jogħġbok irreferi 

għall-Anness III ta' din il-gwida.  

Għandhom jiġu kkunsidrati wkoll il-punti li ġejjin meta jiġu definiti l-għanijiet tal-

azzjoni: 
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 Kif l-għanijiet tal-azzjoni huma relatati mal-għanijiet tal-iskema tal-

promozzjoni elenkata fl-Art. 2 u 3 tar-Regolament 1144/2014? L-għanijiet 
huma allinjati mal-prijoritajiet stabbiliti fil-programm ta' ħidma annwali? 

 Kif l-għanijiet huma relatati mal-messaġġ ewlieni tal-Unjoni deskritt fit-

taqsima li ġejja? X'inhuma r-riskji relatati mal-kisba tal-għanijiet tal-

azzjoni? 

 L-azzjoni għandha impatt fuq l-impjiegi? Jekk rilevanti, indika n-numru 

stmat ta' impjiegi li se jiġu ssalvagwardjati/jinħolqu permezz tal-azzjoni. 
Jekk jogħġbok uża xenarju bażi li jistma l-impatt tal-azzjoni meta 

mqabbel ma' xenarju mingħajr ma tittieħed l-azzjoni. 

 Jekk dan l-aħħar twettqu azzjonijiet simili, kif l-għanijiet tal-proposta 

huma relatati mar-riżultati tal-azzjonijiet preċedenti?  

Taqsima 4: Strateġija tal-azzjoni 

Abbażi tal-analiżi tas-suq ippreżentata fit-Taqsima 2, iddeskrivi kif għandek l-

intenzjoni li tilħaq l-għanijiet tal-azzjoni. 

Jekk jogħġbok indirizza l-mistoqsijiet li ġejjin: 

 Elenka u ddeskrivi l-gruppi fil-mira tal-azzjoni. Kif se titfassal apposta l-

istrateġija ta' kull waħda minnhom u kif se jintlaħqu permezz ta' 
attivitajiet u kanali differenti tal-azzjoni? 

 Kif jintgħażlu l-attivitajiet b'rabta mal-għanijiet? 

 Fil-każ li l-azzjoni għandha iktar minn pajjiż wieħed fil-mira, din l-

istrateġija kif se tiġi adattata għal swieq fil-mira differenti? 

 Din l-azzjoni hija mfassla sabiex tikkumplimenta attivitajiet pubbliċi jew 
privati oħra implimentati mill-organizzazzjoni(jiet) li qegħdin iressqu l-

proposti jew partijiet interessati fis-swieq immirati? Kif se jiġu żgurati s-

sinerġiji mat-tali attivitajiet? 

 Fil-każ li l-azzjoni se tippromwovi jew tinforma dwar skema, dik l-iskema 

se tintwera mill-prodott?  

Iddeskrivi l-istrateġija tal-komunikazzjoni. Liema messaġġi ewlenin se jintużaw? 
Iddeskrivi kif jikkonformaw mar-rekwiżit li jkun hemm messaġġ ewlieni tal-

Unjoni? 

Messaġġi speċifiċi (fakultattivi)  

1. Il-messaġġi se jsemmu l-oriġini tal-prodotti u b'liema mod (jekk jogħġbok 

irreferi għar-regoli dwar ir-riferiment għall-oriġini definiti fl-Art. 2-4 tar-
Regolament 2015/1831)?  

2. Qed tippjana li tesebixxi ditti (irreferi għall-kondizzjonijiet li fihom id-ditti 

jistgħu jiġu promossi, elenkati fir-Regolament 2015/1831 (Art. 6, 7 u 8))? 

Kemm-il ditta se tissemma? 

- F'konformità mal-Art. 5(4) tar-Regolament 2015/1831: iġġustifika 
għalfejn hemm bżonn jissemmew id-ditti sabiex jintlaħqu l-għanijiet u 

kif dan mhuwiex se jtaffi l-effett tal-messaġġ ewlieni tal-Unjoni 

- Fil-każ li jintwerew inqas minn 5 ditti, ipprovdi ġustifikazzjoni li 

tissodisfa r-rekwiżiti li ġejjin  
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a) hemm inqas ditti fl-istat Membru tal-oriġini tal-

organizzazzjoni li qiegħda tressaq il-proposta għall-prodott 
jew l-iskema soġġetti għall-azzjoni; 

b) għal raġunijiet iġġustifikati kif dovut, ma kienx possibbli li tiġi 

organizzata azzjoni multiprodott jew multipajjiż li tippermetti 

li jintwerew iktar ditti. F'dan il-każ, l-applikanti huma mitlubin 

jippreżentaw ġustifikazzjoni adegwata u informazzjoni 

rilevanti inkluża l-lista tal-organizzazzjonijiet oħrajn li qegħdin 
iressqu proposta li ġew ikkuntattjati u li lilhom l-

organizzazzjoni proponenti kkonċernata pproponitilhom li 

jistabbilixxu azzjoni multiprodott jew multipajjiż u jistqarru r-

raġunijiet għalfejn tali azzjoni ma kinetx proposta. 

Taqsima 5: Id-dimesjoni tal-UE tal-azzjoni 

Iddeskrivi kwalunkwe benefiċċju li se jinkiseb mill-azzjoni fil-livell tal-UE li 

jiġġustifika l-kofinanzjament mill-UE. Kif se jibbenefikaw mill-azzjoni produtturi 

oħrajn tal-UE? 

X'inhi d-dimesjoni tal-UE tal-azzjoni f'termini ta':  

 disseminazzjoni tal-informazzjoni dwar standards ta' produzzjoni Ewropej, 
standards ta' kwalità u sikurezza applikabbli għall-prodotti tal-ikel 

Ewropej, u l-prattiki u l-kultura tad-dieta Ewropej;  

 sensibilizzazzjoni dwar il-prodotti Ewropej fost il-pubbliku ġenerali u fiċ-

ċrieki kummerċjali;  

 il-forniment ta' sinerġiji bejn organizzazzjonijiet fi Stat Membru wieħed 
jew iktar; 

 il-promozzjoni tal-immaġni tal-prodotti Ewropej fis-swieq internazzjonali. 

Taqsima 6: Deskrizzjoni tal-attivitajiet u l-analiżi tal-pożizzjonijiet baġitarji 

Id-deskrizzjoni għandha tkopri kemm deskrizzjoni konċiża tal-attivitajiet kif ukoll 

analiżi ddettaljata tal-baġit relatat. L-ispejjeż stmati għandhom jingħataw tal-

inqas fil-livell tar-riżultati. Riżultat huwa output fiżiku ta' attività, eż. seminar, 
fowlder, azzjoni ta' punt ta' bejgħ, eċċ. Meta jiġi deċiż il-livell ta' dettall fl-

attivitajiet u l-preżentazzjoni tal-baġit, għandhom jitwieġbu l-mistoqsijiet li ġejjin 

dwar attività speċifika: min, xiex, meta, fejn, għaliex? 

Pereżempju, fil-każ ta' seminars, il-livell ta' dettall għandu tal-inqas ikopri l-

ispejjeż totali għal kull seminar. Jekk se tiġi organizzata sensiela ta' seminars fl-
ewwel sena tal-implimentazzjoni tal-azzjoni, importanti li jiġi definit il-grupp fil-

mira, il-perjodu li matulu se jiġu organizzati l-avvenimenti, f'liema bliet se jiġu 

organizzati, għal kemm-il parteċipant, it-tip ta' post magħżul, x'inhu l-eżitu 

mistenni, eċċ.  

Rigward kampanji medjatiċi, il-preżentazzjoni għandha tagħti dettalji dwar il-
baġit kumplessiv investit fil-produzzjoni u d-distribuzzjoni tar-reklami (jiġifieri 

xiri minn fuq il-mezzi tax-xandir) kif ukoll iż-żmien u l-ħinijiet tal-kampanja. Ma 

hemmx bżonn li jingħataw dettalji dwar l-ismijiet tal-pubblikazzjonijiet u l-

istazzjonijiet tat-TV. Minflok, għandha tingħata informazzjoni bħall-Punti tas-

Semmiegħa Gross (GRP's) bħala indikazzjoni tal-ambitu tal-kampanja. 

L-applikanti għandhom jindikaw ukoll min se jimplimenta l-attivitajiet individwali 
- korpi ta' implimentazzjoni, sottokuntratturi mingħajr marġini ta' profitt, 
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sottokuntratturi oħra jew l-organizzazzjoni proponenti (fil-każ ta' diversi 

organizzazzjonijiet li jressqu proposta, liema minnhom se timplimenta l-attività).  

Mudell għad-deskrizzjoni tal-attivitajiet: 

Titolu tal-attività 
 

Għanijiet speċifiċi liema indikaturi tar-riżultat huma marbutin ma' din l-attività? 

Deskrizzjoni tal-attività 
agħti deskrizzjoni konċiża tal-attività, inkluża r-rabta tagħha 

mal-istrateġija tal-azzjoni, il-gruppi fil-mira tal-attività, eċċ. 

 
SENA 1 SENA 2 SENA 3 

Riżultati 
għal kull sena ta' azzjoni, elenka r-riżultati (permezz ta' 
indikaturi tal-output) tal-azzjoni; il-pagament se jkun marbut 

mar-riżultati 

Analiżi tal-baġit 
- il-baġit għandu jkun marbut mar-riżultati tal-azzjoni; 

dan għandu jkun ċar mill-analiżi tal-baġit; 

- agħti l-ispejjeż stmati tal-inqas fil-livell ta' kull riżultat 

Implimentazzjoni Min se jeżegwixxi l-attività? 

Eżempju: 

Titolu tal-attività L-uffiċċju tal-istampa 

Għanijiet speċifiċi 

30 ġurnalist preżenti matul il-konferenza stampa, 20 artiklu 

mhux imħallas ippubblikat wara l-konferenza stampa u stqarrija 
għall-istampa b'valur ta' EUR 40.000 

Deskrizzjoni tal-

attività 
iddeskrivi fid-dettall il-kompiti tal-uffiċċju tal-istampa 

 
SENA 1 SENA 2 SENA 3 

Riżultati 

Konferenza stampa 1, 

pakkett għall-istampa 1, 

2 stqarrijiet għall-
istampa, rapport ta' 

monitoraġġ tal-mezzi tax-
xandir 

2 stqarrijiet 
għall-istampa, 

rapport ta' 
monitoraġġ tal-

mezzi tax-xandir 

2 stqarrijiet 
għall-istampa, 

rapport ta' 
monitoraġġ tal-

mezzi tax-xandir 

Analiżi tal-baġit Konferenza stampa għal 30 ġurnalist: 5.000 EUR 

 

Abbozzar u tqassim ta' żewġ (2) stqarrijiet għall-istampa, 
segwitu mal-mezzi tax-xandir: 1.000 EUR 

 

Xogħol medjatiku kontinwu: 50 ġurnata xogħol, xxx 
EUR/ġurnata xogħol    

 … 

Implimentazzjoni Korp ta' implimentazzjoni X 
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Jekk jogħġbok kun af li l-baġit kumplessiv tal-azzjoni skont it-tip ta' attività 

għandu jkun mehmuż mal-proposta tiegħek billi tuża l-mudell ipprovdut. Għal 
iktar informazzjoni dwar il-mudell speċifiku, ara l-kapitolu 1.3.7 ta' din il-gwida. 

Taqsima 7: Kejl ta' riżultati u indikaturi tal-azzjoni 

Iddefinixxi lista ta' riżultati u indikaturi tal-impatt (jekk jogħġbok irreferi għall-

Art. 22 u l-Anness I tal-Att ta' Implimentazzjoni għal lista ta' eżempji). L-

indikaturi tal-impatt għandhom ikunu l-istess jew marbuta mill-qrib mal-

għanijiet INTELLIĠENTI tal-azzjoni. 

Iddeskrivi fid-dettall il-metodoloġija għall-kejl tal-kisba tal-għanijiet tal-azzjoni. 

Iddeskrivi meta se jitwettqu l-evalwazzjonijiet individwali (pereżempju: fl-aħħar 

ta' kull sena ta' azzjoni; fl-aħħar tal-azzjoni). Id-dettalji jistgħu jkunu d-daqs tal-

kampjun fil-każ ta' stħarriġiet, kif se jissawwar ix-xenarju bażi fil-każ tal-kalkolu 

tar-redditu ekonomiku, eċċ. 

L-Anness III ta' din il-gwida jipprovdi eżempji ta' metodoloġiji li jistgħu jintużaw 

għall-kejl tas-sensibilizzazzjoni globali ssuġġerita, kif ukoll bħala indikaturi tal-

impatt ekonomiku. Jistgħu jintużaw ukoll metodoloġiji oħrajn għall-kejl tagħhom. 

Madankollu, l-għan tal-metodoloġiji proposti huwa li jistabbilixxu kwalità minima 

tal-evalwazzjonijiet u li jallinjaw l-evalwazzjonijiet u l-istabbiliment tal-għanijiet 
ta' azzjonijiet differenti. 

Barra minn hekk, għandu jiġi evalwat is-sett ta' għanijiet speċifiċi (indikaturi tar-

riżultat kif imsemmi fl-Att ta' Implimentazzjoni) stabbilit għal kull grupp ta' 

attivitajiet kif deskritt fit-taqsima 6. Fejn ikun xieraq, agħmel distinzjoni bejn 

gruppi fil-mira differenti u/jew swieq fil-mira.  

L-evalwazzjoni tar-riżultati tal-azzjoni ma għandhomx jiffukaw biss fuq l-

eżekuzzjoni tajba tal-azzjoni. Azzjoni li tkun ġiet implimentata kif ippjanat, xorta 

jista' jkollha impatt baxx. Pereżempju, il-fatt li tqassmu 10,000 fuljett lill-

viżitaturi matul sessjonijiet ta' prova ta' prodotti fil-punti tal-bejgħ jikkonferma li 

l-attività ġiet implimentata skont il-proposta. Madankollu, mhuwiex prova li 

ntlaħqu l-għanijiet tal-azzjoni, li se jkunu marbuta ma' bidliet fis-
sensibilizzazzjoni jew żieda fil-bejgħ. In-numru ta' fuljetti mqassmin 

jirrappreżenta indikatur tal-output. 

Ir-relazzjoni bejn l-output, ir-riżultat u l-indikaturi tal-impatt jistgħu jiġu 

rappreżentati kif ġej: 
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Agħti sommarju tal-impatt, ir-riżultat jew l-indikaturi tal-output kif jidher fit-

tabella hawn taħt: 

 
Tip ta' 

indikatur 

Indikatur Kwantità 

Output  Nru ta' reklami tat-TV mxandra 50 

Riżultat Nru ta' esponimenti ġġenerati mir-
reklami tat-TV 

20,000,000 

Impatt Bidla fis-sensibilizzazzjoni – Nru ta' 

persuni li effettivament intlaħqu/biddlu 
l-opinjoni 

2,000,000 

 

Taqsima 8: Organizzazzjoni tal-azzjoni u struttura tal-immaniġġjar 

L-applikanti għandhom juru f'din it-taqsima l-kompetenzi professjonali u l-

kwalifiki meħtieġa sabiex titwettaq l-azzjoni.  

Bħala evidenza, għandha tiġi pprovduta hawnhekk l-informazzjoni li ġejja: 

 Profili ġenerali (kwalifiki u esperjenzi) tal-persunal primarju tal-applikant 

primarjament responsabbli għall-immaniġġjar u l-implimentazzjoni tal-

azzjoni proposta; 

 Ir-rapport tal-attività tal-organizzazzjoni(jiet) li qegħdin iressqu proposta 
jew deskrizzjoni tal-attivitajiet imwettqa b'rabta mal-oqsma tal-operat li 

huma eliġibbli għall-kofinanzjament. 

Fil-każijiet li fihom l-applikanti jipproponu li jimplimentaw ċerti partijiet tal-

proposta, għandha tingħata evidenza li tal-inqas ikollhom tliet snin esperjenza fl-

implimentazzjoni tal-għoti ta' informazzjoni u l-miżuri ta' promozzjoni. 

Barra minn hekk, għadhom jiġu inklużi l-elementi li ġejjin:  

Indikaturi tal-

output 

Indikaturi 

tar-riżultat 

Indikaturi 

tal-impatt 

 L-attivitajiet huma implimentati 

skont il-programm? 

 L-attivitajiet huma implimentati 

b'eżitu previst? 

 Qegħdin jintlaħqu l-għanijiet 

tal-programm? 
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 Iddeskrivi kif se tiżgura li l-azzjoni tiġi implimentata fil-ħin u skont il-baġit 

stabbilit, u kif se jintlaħqu l-għanijiet tagħha. 

 Liema huma l-mekkaniżmi ta' kontroll tal-kwalità? Fil-każ ta' prestazzjoni 

mhux adegwata tal-korp tal-implimentazzjoni, kif l-organizzazzjoni 

proponenti se tiżgura li l-azzjoni se tiġi implimentata kif previst? 

 Iddeskrivi l-immaniġġjar tar-riskju li għandu jiġu stabbiliti: liema huma r-

riskji assoċjati mal-implimentazzjoni tal-azzjoni (pereżempju, b'rabta ma' 

ċerti inċertezzi marbuta mal-pajjiżi terzi fil-mira). Kif se jiġu indirizzati, 
liema miżuri ta' mitagazzjoni se jiġu stabbiliti? 

 Kif se tiġi ffinanzjata l-azzjoni? L-applikanti huma meħtieġa jindikaw u 

jikkumentaw fuq ir-riżultat tal-awtoverifika dwar il-vijabbiltà finanzjarja
4
. 

B'mod partikolari, jekk ir-riżultat huwa "dgħajjef", spjega kif se tiġi 

pprovduta l-likwidità (minbarra l-prefinanzjament), eż mill-fondi proprji 

jew minn self mill-bank. 

Taqsima 9: Informazzjoni addizzjonali 

Semmi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li tqis rilevanti 

 

1.3.7. Annessi 

Għandek ittella' l-annessi li ġejjin sabiex l-applikazzjoni tiegħek tkun kompluta: 
 

Titlu tal-anness Mudell Rekwiżiti tal-lingwa 

Informazzjoni dwar l-entità 

ġuridika 
Le 

Tista' tiġi ppreżentata fi kwalunkwe lingwa 
uffiċjali tal-UE 

Idealment flimkien ma' traduzzjoni bl-Ingliż 
jew tal-inqas sommarju bl-Ingliż tad-

dokumenti ppreżentati 

Informazzjoni dwar ir-

rappreżentanza 

Iva 

(Anness IV) 

Tista' tiġi ppreżentata fi kwalunkwe lingwa 
uffiċjali tal-UE u idealment flimkien ma' 

traduzzjoni bl-Ingliż 

Informazzjoni dwar il-

kapaċità finanzjarja  

Parzjali 

(Anness V) 

Tista' tiġi ppreżentata fi kwalunkwe lingwa 
uffiċjali tal-UE, mingħajr il-bżonn ta' 

traduzzjoni 

Rapport tal-awditjar għall-
organizzazzjonijiet li 

qegħdin iressqu proposta li 
jitolbu għotja ta' >750.000 

EUR 

Le 

Tista' tiġi ppreżentata fi kwalunkwe lingwa 
uffiċjali tal-UE, mingħajr il-bżonn ta' 

traduzzjoni 

L-istess test bħall-Parti B 
bl-Ingliż 

Iva 

(Anness II) 

Bl-Ingliż 

Baġit skont l-attività Iva Tista' tiġi ppreżentata fi kwalunkwe lingwa 

                                                 

4
 Ara t-taqsima 1 tal-kapitolu 1.3.5 
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(Anness VI) uffiċjali tal-UE, mingħajr il-bżonn ta' 

traduzzjoni 

Mudelli għall-Parti B u l-annessi differenti huma aċċessibbli permezz tal-
għodda ta' preżentazzjoni. Wara li timla l-informazzjoni meħtieġa fil-

Parti A tal-formola ta' preżentazzjoni, tista' tniżżel zip fajl li fih il-mudelli 

kollha. 

 

 

L-Annessi V u VI huma pprovduti f'format li jippermettilek li tikkodifika d-dejta. 

Minħabba t-tip tal-formola (XFA), mhuwiex possibbli li ttella' dan id-dokument 

direttament fis-sistema tal-IT. Formoli PDF flat biss (mhux PDF dinamiċi) huma 

aċċettati. Jekk jogħġbok ipprintja u skenja f'format PDF jew ipprintja permezz ta' 
printer virtwali. 

Huwa importanti ħafna li ttella' d-dokument mitlub fil-format xieraq (PDF) taħt 

l-intestatura korrispondenti. Żbalji f'dan il-proċess jistgħu jirriżultaw fi proposta 

mhux kompluta u jistgħu jxekklu l-applikazzjoni kollha tiegħek. 

Għalhekk, qabel tagħlaq il-proċedura tal-applikazzjoni jew toħroġ, erġa' 
ċċekkja għal darb'oħra li l-annessi tiegħek huma f'format pdf u li l-

kontenut tad-dokumenti tiegħek jaqbel mal-intestaturi pprovduti mill-

għodda onlajn għall-preżentazzjoni.  

Hija responsabbiltà tiegħek li jkollok id-dokumenti korretti mtellgħin.  
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Jekk jogħġbok kun af li dokument pdf wieħed biss jista' jittella' għal kull 

wieħed mill-annessi mitluba. 

Konsegwentement, għal ċerti annessi (bħal informazzjoni dwar l-entità 

ġuridika, il-kapaċità finanzjarja u r-rapporti tal-awditjar), l-applikant(i) jeħtieġ 

li jipprintja diversi dokumenti u jiskenjahom sabiex jgħaqqadhom 

f'dokument wieħed. 

Dan japplika wkoll għal azzjonijiet li jinvolvu diversi applikanti. L-

informazzjoni rilevanti għandha tinġabar għall-applikanti kollha sabiex 

ikollhom dokument wieħed għal kull anness. 

Informazzjoni dwar l-entità ġuridika 

Sabiex tiġi vvalutata l-eliġibbiltà tal-applikant(i), għandhom jintalbu d-dokumenti 

ta' evidenza li ġejjin: 

 entità privata: silta mill-ġurnal uffiċjali, kopja tal-artikoli tal-assoċjazzjoni, 
silta mir-reġistru tal-kummerċ jew tal-assoċjazzjoni, ċertifikat tal-

obbligazzjoni għall-VAT (jekk, bħal f'ċerti pajjiżi, in-numru tar-reġistru 

kummerċjali u n-numru tal-VAT huma l-istess, dokument wieħed biss 

minn dawn id-dokumenti huwa meħtieġ); 

 entità pubblika: kopja tar-riżoluzzjoni jew deċiżjoni li tistabbilixxi l-
kumpanija pubblika jew dokument uffiċjali ieħor li jistabbilixxi l-entità tad-

dritt pubbliku; 

 entitajiet mingħajr personalità ġuridika: dokumenti li jipprovdu evidenza li 

r-rappreżentant(i) għandu l-kapaċità li jwettaq l-obbligi ġuridiċi f'isimhom.  

Informazzjoni dwar ir-rappreżentanza 

Sabiex tiġi vvalutata r-rappreżentanza tal-applikant, għandu jimtela l-mudell 

rispettiv u jiġi ppreżentat taħt l-intestatura korretta fl-għodda għall-

preżentazzjoni. Il-mudell jista' jinstab fiż-zip fajl deskritt hawn fuq. 

Informazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja 

Id-dokumenti ta' evidenza li jeħtieġ li jithemżu mal-applikazzjoni onlajn li se 

jippermettu li tiġi vvalutata l-vijabbiltà finanzjarja jinkludu: 

 il-kontijiet annwali (inklużi l-karta tal-bilanċ kif ukoll ir-rapport tal-

introjtu) għall-aħħar sena finanzjarja li għaliha ngħalqu l-kontijiet (għal 

entitajiet maħluqin ġodda, għandu jiġi ppreżentat il-pjan ta' direzzjoni 

tan-negozju biex jissostitwixxi l-kontijiet); 

 Formola tal-Kapaċità Finanzjarja mimlija minn qabel li tiġbor id-dejta 
meħtieġa sabiex tiġi vvalutata l-vijabbiltà finanzjarja. Il-fajl pdf jista' 

jinstab fiż-zip file indikat hawn fuq. 

Rapport tal-awditjar 

Barra minn hekk, għal koordinatur jew applikanti oħrajn li jitolbu kontribuzzjoni 

mill-UE ogħla jew ekwivalenti għal EUR 750 000 (il-limitu massimu għal kull 
applikant), għandu jiġi pprovdut rapport tal-awditjar magħmul minn awditur 

estern approvat li jiċċertifika l-kontijiet għall-aħħar sena finanzjarja disponibbli. 

Din id-dispożizzjoni ma tapplikax għal korpi pubbliċi. 

L-istess test bħall-Parti B bl-Ingliż 
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Sabiex tiġi ffaċilitata r-reviżjoni tal-proposti minn esperti indipendenti li jipprovdu 

input tekniku għall-evalwazzjoni, idealment għandha takkumpanja l-proposta 
traduzzjoni bl-Ingliż tal-parti teknika (il-Parti B) jekk tkun miktuba f'lingwa 

uffiċjali oħra tal-UE. 

Baġit skont l-attività 

Kif deskritt fit-Taqsima 6 tal-Parti B, jeħtieġ li tittella' separatament tabella bil-

baġit skont l-attività. Il-mudell pdf jista' jinstab fiż-zip fajl deskritt hawn fuq. 

Jekk jogħġbok ikkunsidra l-elementi li ġejjin meta timla t-tabella: 

 "1. Koordinazzjoni tal-proġett" tinkludi koordinazzjoni mal-Istat(i) 

Membru(i) jew l-aġenzija, bejn l-applikanti u mal-korpi ta' 

implimentazzjoni u sottokuntratturi oħrajn 

 Oħrajn fi "2. Strateġija" jirreferu għal, pereżempju, spejjeż relatati mal-

istampa ġenerali tal-kampanja (ċelebrità) 

 Attivitajiet kontinwi tar-Relazzjonijiet Pubbliċi (PR): xogħol mal-bloggers, 

ġbir ta' listi ta' kuntatt ta' ġurnalisti u bloggers, abbozzar u tnedija ta' 

stqarrijiet għall-istampa; skedi informattivi, organizzazzjoni ta' intervisti, 

abbozzar u spejjeż ta' reklamar, abbozzar u distribuzzjoni ta' bullettini lill-

gruppi fil-mira, ġbir u analiżi ta' rapporti ta' monitoraġġ tal-mezzi tax-
xandir, eċċ. 

 L-avvenimenti medjatiċi jinkludu: konferenzi stampa u avvenimenti oħra 

mmirati għall-midja; għandhom jiġu inklużi l-ispejjeż kollha: spejjeż tal-

persunal għat-tħejjija, il-kiri u t-tiżjin tal-kamra, il-forniment tal-ikel, l-

istedini 

 Ir-reklamar onlajn għandu jiġi ppreżentat taħt is-sottointestatura "5. 

Reklamar" u mhux "4. Sit web, midja soċjali" 

 Ipprintjar taħt "5. Reklamar" ma jinkludix reklamar li għandu jkun 

ippreżentata taħr relazzjonijiet pubbliċi (PR) (ara hawn fuq); ma jinkludix 

inserzjonijiet ta' rivisti jew gazzetti 

 TV tinkludi l-isponsorjar ta' programmi fuq it-TV; speċifika l-gruppi fil-
mira u l-GRPs 

 Fuq barra, ċinema jirreferu għall-billboards, kartelluni, reklamar fuq 

karozzi tal-linja/trams eċċ. - Reklamar fil-punti tal-bejgħ għandu jkun 

inkluż taħt l-intestatura għall-promozzjoni fil-punti tal-bejgħ 

 Sponsorjar ta' avvenimenti, minbarra avvenimenti li huma parti mill-
azzjoni 

 Ġranet ta' prova tal-prodotti, inklużi l-ispejjeż kollha: persunal, kiri tal-

post, pop-up stand, kampjuni ta' prodotti, eċċ. 

 "9. Attivitajiet oħrajn", għandu jiġi speċifikat fil-proposta liema attivitajiet 

se jiġu implimentati. 

1.4. KOMPLETEZZA TAL-PREŻENTAZZJONI 

1.4.1. Skadenza tal-preżentazzjoni 

L-iskadenza għall-preżentazzjoni hija indikata fis-sejħa għal proposti għal 

programmi sempliċi. 
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Is-sistema ta' Preżentazzjoni Elettronika tippermettilek tissostitwixxi/taġġorna l-

proposta fi kwalunkwe ħin.  

Tabilħaqq tista' tippreżenta l-proposta tiegħek diversi drabi qabel l-

iskadenza tas-sejħa, eż. sabiex tagħmel aġġornamenti jew bidliet.  

Sabiex tara u/jew tibdel il-proposta ippreżentata tiegħek, mur fil-paġna 

"My proposal" fil-Portal tal-Parteċipanti. Sakemm is-sejħa tkun għada 

ma ngħalqitx, il-verżjoni ġdida ppreżentata se tissopraskrivi dik 

preċedenti. 

Wara l-iskadenza tal-preżentazzjonijiet tal-proposti, ma jkunux iktar possibbli 

bidliet jew addizzjonijiet. 

Huwa importanti li ma tistenniex sal-aħħar nett għall-iskadenza sabiex 

tippreżenta l-proposta tiegħek. Dan iżid b'mod sinifikanti r-riskju ta' 

problemi li jinqalgħu fl-aħħar minuta li jibblukkaw il-preżentazzjoni 

tiegħek.  

Meta tippreżenta l-proposta tiegħek, is-Sistema Elettronika għall-Preżentazzjoni 

sejra twettaq verifiki bażiċi: kompletezza tal-proposta, konsistenza interna tad-

dejta, infezzjonijiet ta' virus, tipi ta' fajls, limitazzjonijiet ta' daqs eċċ. 

Jekk tonqos milli tippreżenta l-proposta tiegħek sal-iskadenza tas-sejħa, il-
proposta tiegħek se tiġi skartata mis-sistema u mhijiex se titqies bħala 

ppreżentata. 

Jekk jogħġbok tibgħatx il-proposta tiegħek bil-posta jew bil-posta 

elettronika lil Chafea minħabba li l-preżentazzjonijiet permezz tas-

Sistema Elettronika għall-Preżentazzjoni biss se jiġu kkunsidrati. 

 

1.4.2. Rikonoxximent tal-wasla 

Id-data u l-ħin tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni se jiġu rrekordjati b'mod 

awtomatiku u se jintbagħat rikonoxximent tal-wasla lill-koordinatur permezz tal-

posta elettronika.  

Jekk ma tirċivix posta elettronika bir-rikonoxximent tal-wasla, dan 

ifisser li l-proposta MA ĠIETX ippreżentata.  

 

1.4.3. Kif tressaq ilment  

Jekk temmen li l-preżentazzjoni ma saritx minħabba problema fis-Sistema 

Elettronika għall-Preżentazzjoni, għandek tressaq ilment minnufih permezz tal-
Helpdesk fuq il-Portal tal-Parteċipanti, li fih tispjega ċ-ċirkustanzi u tehmeż kopja 

tal-proposta. Il-mod kif jitressaq ilment fuq aspetti oħrajn tal-preżentazzjoni 

huwa spjegat fl-informazzjoni li tirċievi permezz tas-sistema elettronika tal-

iskambju (ara t-taqsima 'My Area' fil-Portal tal-Parteċipanti).  
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2. EVALWAZZJONI U EŻITI 

Il-proposti kollha li jaslu għand Chafea permezz tas-Sistema Elettronika għall-
Preżentazzjoni, jgħaddu minn proċess li jikkonsisti f'diversi livelli ta' evalwazzjoni 

fir-rigward ta' diversi kategoriji ta' kriterji mħabbra fis-sejħa: eliġibbiltà, 

esklużjoni, għażla u kriterji tal-għoti.  

L-evalwazzjoni tal-proposti ssir f'kunfidenza stretta.  

Ladarba tiġi ppreżentata l-proposta, l-applikant ma jiġix ikkuntattjat minn Chafea 

sakemm tiġi evalwata l-proposta, sakemm: 

 Chafea ma jkollhiex bżonn tikkuntattja lill-applikant biex tiċċara 

kwistjonijiet bħall-eliġibbiltà jew sabiex titlob iktar informazzjoni fuq xi 

parti oħra tal-proposta fil-limiti tad-dispożizzjonijiet rilevanti tar-

Regolament Finanzjarju tal-UE u r-Regoli ta' Applikazzjoni tiegħu (kjarifi 

jistgħu jintalbu sabiex jinftiehmu aħjar l-elementi tal-proposti ppreżentati 
jew tad-dokumenti ta' appoġġ; madankollu, il-kjarifiki ma għandhomx 

jirriżultaw f'bidliet sostanzjali tal-proposta);  

 L-applikant ma jkunx ilmenta rigward il-proċedura ta' preżentazzjoni (ara 

l-kapitolu 1.4.3). 

 

2.1. Ħarsa ġenerali lejn il-proċess ta' evalwazzjoni  

Il-kriterji kollha u d-dokumenti ta' evidenza obbligatorji huma speċifikati fis-

Sejħa għal proposti għall-programmi sempliċi. Jekk jogħġbok aqra dawn il-kriterji 

b'attenzjoni. Il-proposti li ma jissodisfaw ebda kriterju minn dawn se jiġu esklużi 

fl-istadju indikat tal-proċess tal-evalwazzjoni. Rigward il-kriterji tal-għoti, 
informazzjoni addizzjonali tista' tinstab fl-Anness VII. 

 

2.2. Eżiti  

Wara l-evalwazzjoni, il-proposti eliġibbli kollha jiġu kklassifikati skont in-numru 

totali ta' punti mogħtija. Il-proposti biss li jissodisfaw il-limiti massimi kollha 

huma eliġibbli għall-kofinanzjament. Il-proposta jew proposti bl-ogħla 
klassifikazzjoni ser jiġu kofinanzjati skont id-disponibbiltà tal-baġit. 

Se tiġi stabbilita lista ta' klassifikazzjoni separata għal kull waħda mit-temi ta' 

prijorità elenkati fis-sejħa rilevanti.  

Barra minn hekk, se titfassal lista ta' riserva ta' proposti f'każ li jsiru disponibbli 

iktar approprjazzjonijiet matul is-sena.  
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ANNESSI 

Anness I: Formola ta' applikazzjoni Parti A - verżjoni annotata 

ANNESS II: Formola ta' applikazzjoni Part B – mudell  

Anness III: Suġġerimenti metodoloġiċi għall-kalkolu tar-redditu ex-post 

Anness IV: Informazzjoni dwar ir-rappreżentattività 

Anness V: Formola tal-kapaċità finanzjarja 

Anness VI: Baġit skont l-attività 

Anness VII: Informazzjoni addizzjonali dwar il-kriterji tal-għoti 
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Anness I: Formola tal-applikazzjoni – Parti A (verżjoni annotata) 
Programmi sempliċi – Gwida għall-applikanti għall-kofinanzjament ta'  

miżuri ta' informazzjoni u promozzjoni implimentati fis-suq intern jew f'pajjiżi terzi 

Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Paġna 1 minn 8 Issejvjata l-aħħar f'Jannar 
2016 

. 

 
 
 
 
 
 

Promozzjoni ta' Prodotti Agrikoli 
 

Sejħa: 

Tema: 

Tip ta' azzjoni: 

Numru tal-proposta: 

Akronimu tal-proposta: 
 

 

 

Werrej  

Taqsima Titlu Azzjoni 

1 Informazzjoni Ġenerali  

2 Dejta amministrattiva dwar organizzazzjonijiet proponenti  

3 Baġit għall-proposta  

4 Informazzjoni dwar l-azzjoni  

 

Kif timla l-formoli: 
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Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Paġna 2 minn 8 Issejvjata l-aħħar f'Jannar 
16 

Il-formoli amministrattivi jridu jimtlew għal kull proposta billi jintużaw il-mudelli disponibbli fis-sistema 
onlajn għall-preżentazzjoni. Ċerti entrati tad-dejta huma mimlija minn qabel fuq il-bażi tal-passi 
preċedenti fil-wizard ta' preżentazzjoni. 
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1 - Informazzjoni ġenerali 

Identifikatur tas-Sejħa  Tip ta' Azzjoni  

Tema  Akronimu  

Titlu tal-proposta    

Durata f'xhur    

    

Kliem ewlieni    

 

Transunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karattri li fadal 2000 

  

Massimu 200 karattru (bl-ispazji)  

Durata tal-azzjoni f'xhur sħaħ: 12-24-36 xahar 

Daħħal kwalunkwe kelma ewlenija li tiddeskrivi l-proposta tiegħek (mass. 200 karattru bl-

ispazji) 

Sommarju konċiż (mass. 2.000 karattru, bl-ispazji, bl-Ingliż) biex tispjega b'mod ċar: 

• ir-rilevanza għat-tema  

• għanijiet tal-proposta relatati prinċipalment mal-bejgħ/l-esportazzjonijiet/il-konsum tal-prodotti promossi 

u/jew għal-livell ta' sensibilizzazzjoni dwar il-prodotti promossi fost il-gruppi fil-mira 

• kif se jintlaħqu l-għanijiet (strateġija, deskrizzjoni tal-attivitajiet, pajjiżi fil-mira u gruppi fil-mira) 

• baġit totali tal-proposta 

 

Is-sommarju se jintuża bħala deskrizzjoni fil-qosor tal-proposta għall-finijiet ta' komunikazzjoni. 

• Tinkludix informazzjoni kunfidenzjali, kummerċjalment sensittiva jew personali 

• Uża test sempliċi ttajpjat, u evita karattri speċjali 
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Dikjarazzjonijiet* 

Fid-dikjarazzjoni ta' hawn taħt, it-terminu "koordinatur" jirreferi għas-sieħeb ewlieni ta' proġetti 

ppreżentati minn diversi organizzazzjonijiet li jressqu proposta. Fil-każ ta' proposti ppreżentati 

minn organizzazzjoni proponenti waħda, l-istess dikjarazzjonijiet għandhom isiru mill-

organizzazzjoni li qiegħda tressaq il-proposta. 

Il-koordinatur huwa responsabbli biss għall-korrettezza tal-informazzjoni marbuta mal-

organizzazzjoni proprja tiegħu. Kull organizzazzjoni proponenti tibqa' responsabbli għall-

korrettezza tal-informazzjoni marbuta mal-organizzazzjoni kif dikjarat hawn taħt. Jekk il-

proposta għal finanzjament mill-UE tiġi aċċettata, il-koordinatur u kull organizzazzjoni 

proponenti b'suċċess se jkunu meħtieġa jippreżentaw dikjarazzjoni individwali f'dan ir-rigward. 

1) Għal proposti b'iktar minn organizzazzjoni proponenti waħda biss: il-koordinatur jiddikjara li 

kiseb il-kunsens espliċitu mingħand l-organizzazzjonijiet kollha li qegħdin iressqu proposta 

dwar il-parteċipazzjoni tagħhom u l-kontenut ta' din il-proposta. 

□ 

2) L-informazzjoni inkluża f'din il-proposta hija korretta u kompluta. □ 

3) Il-koordinatur jikkonferma li wettaq għall-organizzazzjoni tiegħu l-awtoverifika tal-kapaċità 

finanzjarja u rċieva konferma mingħand kull organizzazzjoni proponenti li għamlet l-istess 

verifika fuq http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html  

sakemm il-koordinatur jew kwalunkwe organizzazzjoni proponenti oħra mhumiex eżentati 

mill-verifika minħabba li huma korp irregolat bid-dritt pubbliku skont it-tifsira tal-Artikolu 

2(1)(4) tad-Direttiva 2014/24/UE. 

□ 

 

4) Il-koordinatur hawnhekk jiddikjara li l-entità tiegħu u kull organizzazzjoni proponenti 

kkonfermaw: 

 

- li jekk qegħdin jirċievu Għotja Operaazzjonali minn xi programm tal-UE, mhumiex se jitolbu 

kumpens għall-ispejjeż indiretti għal din l-azzjoni għas-sena speċifika koperta mill-Għotja 

Operazzjonali; 

□ 

- li jikkonformaw bis-sħiħ mal-kriterji tal-esklużjoni u tal-eliġibbiltà stabbiliti fis-sejħa għal 

proposti speċifika; 

□ 

- li għandhom ir-riżorsi tekniċi u finanzjarji neċessarji biex iwettqu l-azzjoni b'mod effettiv; kif 

ukoll 

□ 

- li mhumiex qegħdin jirċievu finanzjament mill-Unjoni għal xi miżuri ta' informazzjoni u ta' 

promozzjoni deskritti f'din il-proposta. 

□ 

- li huma rappreżentattivi tas-settur jew tal-prodott ikkonċernat mill-proposta filwaqt li 

jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 1(1) jew 1(2) tar-Regolament ta' Delega 

tal-Kummissjoni (UE) 2015/1829 

□ 

- li mhumiex qegħdin jirċievu u mhumiex se jirċievu ebda kontribuzzjoni finanzjarja mingħand 

xi parti terza biex tiġi kofinanzjata l-implimentazzjoni tal-azzjoni li għaliha aktarx li se jirċievu 

għotja taħt din is-sejħa għall-proposti 

□ 

  

5) Il-koordinatur jikkonferma li l-proposta tkopri biss prodotti u skemi eliġibbli elenkati fl-

Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 1144/2014. 

□ 

6) Il-koordinatur jikkonferma li l-proposta tikkonforma mad-dritt tal-Unjoni li jirregola l-

prodotti kkonċernati u l-kummerċjalizzazzjoni tagħhom, u mal-kundizzjonijiet speċifiċi meta 

jkun fil-mira s-suq intern kif deskritt fl-Artikolu 3.1 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 

(2015) 1829. 

□ 

7) Il-koordinatur jikkonferma li l-miżuri ta' informazzjoni u ta' promozzjoni se jiġu 

implimentati permezz ta' korpi ta' implimentazzjoni, kif imsemmi fl-Artikolu 13 tar-

□ 
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Regolament (UE) 1144/2014, li għandhom jintgħażlu qabel jiġi ffirmat il-ftehim tal-għotja biex 

b'hekk ikunu żgurati l-valur għall-flus u n-nuqqas ta' konflitt ta' interess. 

8) Il-koordinatur jikkonferma li, fil-każ li organizzazzjonijiet proponenti jipproponu li 

jimplimentaw ċerti partijiet tal-proposta, tal-inqas ikollhom tliet snin esperjenza fl-

implimentazzjoni tal-miżuri ta' informazzjoni u ta' promozzjoni. Jikkonferma wkoll li l-ispejjeż 

relatati ma' attivitajiet bħal dawn mhumiex se jaqbżu r-rati normali tas-suq. 

□ 

9) Il-koordinatur jikkonferma li l-proposta se tikkonforma mar-regoli dwar il-wiri tal-oriġini u 

tad-ditti kif imsemmi fil-Kapitolu II tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 

(UE) Nru 2015/1831. 

□ 

10) Il-koordinatur jikkonferma li, jekk messaġġ jitwassal permezz ta' azzjoni li tikkonċerna 

informazzjoni dwar l-impatt fuq is-saħħa, dan il-messaġġ jiġi aċċettat mill-awtorità nazzjonali 

responsabbli għas-saħħa pubblika fil-pajjiż fil-mira, jew jikkonforma mal-Anness tar-

Regolament (KE) Nru 1924/2006 meta jiġi implimentat fis-suq intern. 

□ 

 
*Skont l-Artikolu 131 tar-Regolament Finanzjarju tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-
Unjoni (Ġurnal Uffiċjali L 298 tas-26.10.2012, p.1) u l-Artikolu 145 tar-Regoli ta' Applikazzjoni tiegħu (Ġurnal Uffiċjali L 362, 
31.12.2012, p.1) u d-dispożizzjonijiet speċifiċi applikabbli għall-għoti ta' informazzjoni u l-miżuri ta' promozzjoni (ir-Regolament ta' 
Delega tal-Kummissjoni 2015/1829), l-organizzazzjonijiet li jressqu proposta li jagħmlu dikjarazzjonijiet foloz jistgħu jkunu soġġetti 
għal penali amministrattivi u finanzjarji taħt ċerti kundizzjonijiet.  

 
Protezzjoni tad-dejta personali 

L-evalwazzjoni tal-applikazzjoni għall-għotja tiegħek se tinvolvi l-ipproċessar (eż ir-reġistrazzjoni) ta' dejta 
personali (bħal ismek, l-indirizz u s-CV), li se jiġu pproċessati skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 dwar 
il-protezzjoni tal-individwu fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-
Komunità u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data. Sakemm ma jiġix indikat mod ieħor, it-tweġibiet 
tiegħek għall-mistoqsijiet f'din il-formola u kwalunkwe dejta personali mitluba huma meħtieġa biex l-
applikazzjoni għall-għotja tiegħek tiġi vvalutata f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għal 
proposti u din se tiġi pproċessata biss għal dak l-għan. Id-dettalji li jikkonċernaw l-għanijiet u l-mezzi tal-
ipproċessar tad-dejta personali tiegħek kif ukoll informazzjoni dwar kif teżerċita d-drittijiet tiegħek huma 
disponibbli fid-dikjarazzjoni dwar il-privatezza. L-individwi jistgħu jressqu lment dwar l-ipproċessar tad-
dejta personali tagħhom quddiem il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fi kwalunkwe ħin  

Id-dejta personali tiegħek tista' tiġi rreġistrata fis-Sistema ta' Identifikazzjoni u Esklużjoni Bikrija tal-
Kummissjoni Ewropea (EDES) f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 105a u 108 tar-Regolament 
Finanzjarju tal-UE u tar-regoli ta' applikazzjoni korrispondenti.  

 

2- Dejta amministrattiva dwar organizzazzjoniijiet proponenti 

PIC Isem ġuridiku   
Isem fil-qosor:    
Indirizz tal-Organizzazzjoni:   

Triq 
   

Belt    

Kodiċi Postali    

Pajjiż    

Sit web    

Tip tal-organizzazzjoni tiegħek kif imsemmi fl-Art 7 tar-Regolament 1144/2014:    għażla obbligatorja 

  organizzazzjoni kummerċjali jew interprofessjonali, stabbilita fi Stat 

Membru 
  organizzazzjoni ta' produtturi jew assoċjazzjoni ta' organizzazzjonijiet 

ta' produtturi 
  korp tas-settur agroalimentari 

 

33/53

SAMPLE



Agri_Prom.pdf - Ver1.0 Paġna 6 minn 8 Issejvjata l-aħħar f'Jannar 
16 

Departimenti li jwettqu x-xogħol propost 
Dipartiment 1    
 

Isem id-dipartiment  
 

          Bħall-indirizz tal-organizzazzjoni proponenti 

  
 
 
 

    
Triq    

    

Belt     
    

Kodiċi Postali    
    

Pajjiż    

 
Persuna responsabbli mill-proposta 
L-isem u l-indirizz elettroniku tal-persuni ta' kuntatt huma għall-qari biss fil-formola amministrattiva, id-dettalji addizzjonali biss 

jistgħu jiġu editjati hawnhekk. Biex tagħti drittijiet ta' aċċess u dettalji ta' kuntatt bażiċi tal-persuni ta' kuntatt, jekk jogħġbok mur lura 

għall-Pass 4 tal-wizard tal-preżentazzjoni u ssejvja l-bidliet. 

Titlu   Sess  O Raġel O Mara 

     

Isem   Kunjom   
     

Indirizz 

elettroniku 
    

  

Kariga fl-

organizzazzjoni 
 
 

   

     

Dipartiment     
     

  
         Bħall-indirizz tal-organizzazzjoni proponenti 
 

   

Triq      
  

 
 

   

Belt  Kodiċi postali   
     

     
Pajjiż     

     

Sit web 
    

 
     

Telefown       Telefown 2  Feks  

     

Persuni ta' kuntatt oħrajn 

Isem Kunjom Indirizz Elettroniku Telefown 

    

    

  
 

 

 

 

Jekk jogħġbok daħħal l-isem tat-triq u n-

numru 
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Anness I: Formola tal-applikazzjoni – Parti A (verżjoni annotata) 
Programmi sempliċi – Gwida għall-applikanti għall-kofinanzjament ta'  

miżuri ta' informazzjoni u promozzjoni implimentati fis-suq intern jew f'pajjiżi terzi 
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3- Baġit għall-proposta 

L-ispejjeż kollha għandhom jiġu ppreżentati f'EUR. 

 

1- L-organizzazzjonijiet li jressqu proposta mill-Istati Membri taħt assistenza finanzjarja huma intitolati għal żieda ta' 5% fuq ir-rata ta' rimborż rilevanti għat-tema magħżula. 

2 - Jekk organizzazzjoni proponenti partikolari qed titlob kontribuzzjoni mill-UE ta' iktar minn 750 000 EUR, għandu jiġi ppreżentat ċertifikat tal-awditjar maħruġ minn awditur estern approvat. Għandu 
jiċċertifika l-kontijiet disponibbli għall-aħħar sena finanzjarja. Dan ir-rekwiżit ma japplikax għall-organizzazzjonijiet proponenti li għandhom status ta' korp irregolat bid-dritt pubbliku skont it-tifsira tal-
Artikolu 2(1)(4) tad-Direttiva 2014/24/UE. 

3 – L-għotja mitluba ma għandhiex tkun ogħla mill-kontribuzzjoni massima tal-UE. 

Parteċipant Pajjiż 
(A) Spejjeż 
diretti tal-
persunal 

(B) Spejjeż 
diretti tas-
sottokuntrattar 

(C) Spejjeż 
diretti oħrajn 

(D) Spejjeż 
indiretti (4% fuq 
A) 

Spejjeż totali 
Rata ta' 
rimborż % 1 

Kontribuzzjoni 
massima tal-UE 

Għotja 
mitluba2,3 

Dħul 
iġġenerat 
mill-azzjoni 

    (a) (b) (c) (d) = 0.04 * (a) 
(e) = (a)+(b)+ 

(c)+(d) 
(f) (g) = ( )  ( )   (h) (i) 

                      

                      

Total             
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4 – Informazzjoni dwar l-azzjoni 

Pajjiż(i) fil-mira    

Agħżel b'attenzjoni pajjiż wieħed jew iktar fil-mira eliġibbli taħt it-tema magħżula. Il-lista tal-pajjiżi fil-mira 

eliġibbli tat-temi rispettivi tista' tinstab fuq il-paġna tas-sejħa.  

L-azzjoni qiegħda tippromwovi xi skema ta' kwalità nazzjonali jew tal-UE minn dawn li ġejjin?  

 Skemi ta' kwalità tal-UE għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, l-inbejjed jew ix-

xorb alkoħoliku 

 
Metodu ta' produzzjoni organiku  

 Il-logo għall-prodotti agrikoli ta' kwalità speċifiku għar-reġjuni ultraperiferiċi tal-

Unjoni  

 Skemi nazzjonali ta' kwalità  

 L-azzjoni mhijiex qiegħda tippromwovi xi waħda mill-iskemi msemmijin hawn fuq 

  

 Prodotti promossi jew użati biex juru l-iskema promossa 

Iktar spjegazzjoni dwar il-kategoriji ta' prodotti differenti tista' tinstab fil-gwida għall-applikazzjonijiet. 

 

 

Annessi 

- Informazzjoni dwar l-entità ġuridika 

- Informazzjoni dwar ir-rappreżentattività 

- Informazzjoni dwar il-kapaċità finanzjarja  

- Rapport tal-awditjar (għall-organizzazzjonijiet li jressqu proposta li jitolbu għotja ta' >750.000 EUR) 

- L-istess test bħall-Parti B bl-Ingliż 

- Baġit skont l-attività 

 

 

 

 

 

 

 

Agħżel pajjiż fil-mira wieħed jew iktar 

Agħżel kategorija waħda ta' prodotti jew iktar. 
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Anness II: Formola ta’ applikazzjoni — Parti B (mudell) 

Programmi sempliċi — Gwida għall-applikanti għall-kofinanzjament ta’  

miżuri dwar azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ promozzjoni implimentati fis-suq intern jew f’pajjiżi terzi 
 

Paġna 1 minn 2 
Jannar 2016 

Titlu tal-azzjoni 

1. Preżentazzjoni tal-organizzazzjonijiet proponenti 

 

 

2. Prodotti/skemi u analiżi tas-suq 

 

 

3. Għanijiet tal-azzjoni 

 

 

4. Strateġija tal-azzjoni 

 

 

5. Dimensjoni tal-UE tal-azzjoni 

 

 

6. Deskrizzjoni tal-attivitajiet u analiżi tal-pożizzjonijiet baġitarji 

 
 
Mudell għad-deskrizzjoni tal-attivitajiet: 
Titlu tal-attività 

 

Għanijiet speċifiċi 
 

Deskrizzjoni tal-attività 
 

 SENA 1 SENA 2 SENA 3 

Riżultati    

Analiżi tal-baġit    

Implimentazzjoni  
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7. Kejl tar-riżultati u indikaturi tal-azzjoni 

 

 

8. Organizzazzjoni u struttura tal-ġestjoni tal-azzjoni 

 

 

9. Informazzjoni addizzjonali 
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Anness III: Suġġerimenti metodoloġiċi għall-kalkolu ex-post tar-redditu 

 
Is-suġġerimenti li ġejjin għandhom jitqiesu fl-evalwazzjoni tar-riżultati ta’ programm ta’ 
promozzjoni. Madankollu, għandu jkun hemm koerenza bejn l-evalwazzjoni tar-riżultati fit-
tmiem ta’ programm u l-għanijiet stabbiliti fil-bidu tal-programm. Għalhekk, meta tkun qed 
titfassal il-proposta tal-programm, jekk jogħġbok ikkunsidra dawn ir-rakkomandazzjonijiet 
għall-istabbiliment tal-għanijiet (tal-impatt) u tal-analiżi tas-suq. 

Impatt ekonomiku 
 
Il-programmi ta’ promozzjoni jipprevedu redditu ekonomiku. Madankollu, billi l-isforzi promozzjonali 
jseħħu f’ambjent kumpless, l-identifikazzjoni tal-impatt ekonomiku veru tagħhom hija kkumplikata. 
Paragun sempliċi tal-parametri ekonomiċi qabel u wara l-kampanja ma jqisx il-fatturi varjabbli esterni li 
jħallu impatt. Biex l-effett reali tal-kampanja ta’ promozzjoni jinfired minn ma' fatturi varjabbli oħra li 
jinfluwenzaw, bħax-xejriet jew il-kriżijiet tas-suq, il-kalkolu tar-redditu għandu juża linja ta' referenza. Il-
"linja ta' referenza" tistma x’kien jiġri fin-nuqqas tal-programm ta’ promozzjoni. Imbagħad l-impatt jiġi 
stmat billi jitqabbel ix-xenarju ta' referenza mad-dejta osservata. Ir-riżultat ta’ din l-evalwazzjoni 
għandu jiġi espress f’EUR.  

Hemm diversi modi kif tista' tinħoloq din il-linja ta' referenza. Hawnhekk niddeskrivu żewġ metodi 
sempliċi u intuwittivi għal dan. Metodi oħra wkoll jistgħu ikunu tajbin għal dan l-iskop, għalkemm il-
metodoloġija speċifika magħżula biex jinħoloq ix-xenarju ta’ referenza għandha tkun motivata. 

1) Xejra storika 
Fil-każ ta’ prodott li jkun għadda minn xejra tas-suq stabbli tul perjodu ta’ żmien sinifikanti, 
wieħed jista’ jipproġetta din ix-xejra tas-suq fil-futur u jużaha bħala linja ta' referenza. 
Hawnhekk il-linja ta' referenza Q tista’ tinħoloq billi tiġi pproġettata x-xejra tas-suq bejn iż-
Żmien 1 (S1) u (S2) għaż-Żmien 3 (Q). Sussegwentement is-sitwazzjoni osservata fiż-Żmien 3 
(S3) tista' tiġi kkoreġuta għax-xejra, billi Q titnaqqas minn S3 biex jinkiseb l-effett tal-programm. 
Kif diġà ssemma, xejra tas-suq stabbli hija prerekwiżit għal dan il-metodu, li mhuwiex tajjeb 
għal swieq volatili ħafna. 

 
2) Differenza fid-differenzi 

F’ħafna każijiet, ma hemmx xejriet tas-suq stabbli. Approċċ ieħor juża prodott li jista' jitqabbel 
biex jidentifika x-xenarju ta' referenza. L-istampa ta’ hawn taħt turi linja ta' referenza użata 
f’metodoloġija tad-differenza fid-differenzi. Prodott li jista' jitqabbel (għandha tingħata raġuni 
għaliex il-prodott jista' jitqabbel) juri xejra tas-suq speċifika (minn S1 sa S2). Ix-xenarju ta' 
referenza (Q) tista' tinħoloq billi din ix-xejra tas-suq tiġi pproġettata fuq is-sitwazzjoni tal-fażi ta' 
qabel il-kampanja tal-prodott promoss (P1). Billi titqabbel is-sitwazzjoni osservata fil-fażi ta' 
wara l-kampanja (P2) mal-linja ta’ referenza, jista' jiġi dedott l-effett tal-kampanja, filwaqt li 
jitqiesu x-xejriet tas-suq. 
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Ta' min jinnota l-komplementarjetà taż-żewġ metodi deskritti hawn fuq. Jekk prodott ikun wera 
xejra simili fl-imgħoddi bħall-prodott promoss/investigat, wieħed jista' jgħid li dan jista' jitqabbel 
u huwa xieraq biex tinħoloq il-linja ta' referenza permezz tal-metodu tad-differenza fid-
differenzi. 

Ir-redditu tal-programm huwa ż-żieda fil-bejgħ (f'EUR) matul iż-żmien li fih ikun għaddej il-programm. 
L-effetti fit-tul ma jistgħux jitqiesu billi l-mument tal-evalwazzjoni huwa fi tmiem il-programm. 

Huwa rrakkomandat ukoll li tinkludi r-redditu fuq l-investiment (ROI) tal-programm. Dan tal-aħħar 
għandu jiġi kkalkulat bħala l-proporzjon bejn iż-żieda fil-bejgħ jew fl-esportazzjonijiet tal-prodotti 
promossi matul il-perjodu taż-żmien tal-programm (ir-redditu) u l-investiment (li huwa daqs l-ispejjeż 
totali tal-programm).) 

Impatt tas-sensibilizzazzjoni 
L-għan aħħari tal-programmi ta' informazzjoni huwa li tiżdied is-sensibilizzazzjoni. Biex wieħed ikun jaf 
in-numru ta’ persuni li kisbu għarfien ġdid jista' jiġi segwit stħarriġ bl-istruttura li ġejja: 

Billi f’ħafna każijiet, kampanja ta’ informazzjoni tkopri sensiela ta’ temi u messaġġi, ir-riċeviment tal-
informazzjoni ma jistax jitkejjel b'mistoqsija waħda. Minflok, sejre ta’ mistoqsijiet hija adattata għal dan 
l-iskop. Persuna tista’ titqies infurmata dwar messaġġ/tema jekk tkun taf twieġeb għal proporzjon 
determinat minn qabel ta’ dawn il-mistoqsijiet. It-tabella li ġejja turi eżempju ta’ test b’limitu ta’ 2/3 biex 
persuna titqies infurmata: 

PERSUNA X Tweġiba 
mixtieqa 

Tweġiba 
murija PERSUNA Y Tweġiba 

mixtieqa 
Tweġiba 
murija 

Mistoqsija 
nru 1 Iva Iva Mistoqsija 

nru 1 Iva Iva 

Mistoqsija 
nru 2 Iva Iva Mistoqsija 

nru 2 Iva Le 

Mistoqsija 
nru 3 Le Iva Mistoqsija 

nru 3 Le Le 

Riżultat 2/3 = tgħaddi Riżultat 1/3 = tfalli 

Persuna X għaddiet mit-test filwaqt li Persuna Y falliet. Iż-żieda assoluta fl-għadd ta' persuni li jgħaddu 
minn dan it-test, meta wieħed iqabbel il-fażi ta' qabel u l-fażi ta' wara l-kampanja, huwa l-impatt tas-
sensibilizzazzjoni. Il-mistoqsijiet għandhom jiġu fformulati b’tali mod li l-punteġġ ikun sempliċi. 
Għandhom ukoll ikunu rappreżentattivi tat-temi u tal-messaġġi koperti mill-programm. In-nies inklużi fl-
istħarriġ għandhom ikunu rappreżentattivi tal-gruppi fil-mira. It-tqabbil tal-istħarriġ tal-fażi ta' qabel u 
tal-fażi ta' wara l-kampanja għandu jagħti n-numru assolut ta’ persuni li akkwistaw għarfien ġdid. 

Jistgħu jintużaw ukoll metodi oħra ta’ stħarriġ. Madankollu, dawn għandhom ikunu ġustifikati kif xieraq 
u jilħqu l-istess għan. 
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Anness IV: Informazzjoni dwar ir-rappreżentattività 

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) Nru 1144/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
(minn issa ’l quddiem BA) u l-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 
(UE) 2015/1829 (minn issa ’l quddiem DA), l-organizzazzjoni proponenti trid tkun 
rappreżentattiva tal-prodott jew tas-settur tagħha. It-tabella t'hawn taħt tagħti ħarsa ġenerali 
lejn il-possibilitajiet li permezz tagħhom ir-rappreżentattività tista’ tiġi ddikjarata. L-Artikoli 

msemmija jistgħu jinsabu fid-DA u fil-BA. 

 
Tip ta’ 
organizzazzjoni 

Kriterji tar-rappreżentattività 

Organizzazzjoni 
professjonali jew 
interprofessjonali, 
stabbilita fil-livell tal-
Istati Membri jew fil-
livell tal-UE 

50 % bħala proporzjon tal-għadd ta’ produtturi, jew 50 % tal-volum jew tal-valur 
tal-produzzjoni kummerċjabbli tal-prodotti jew tas-settur ikkonċernat 
(L-Artikolu 1(1)(a)(i) tad-DA) 

Organizzazzjoni interprofessjonali rikonoxxuta mill-Istat Membru 
(L-Artikolu 1(1)(a)(ii) tad-DA) 

Gruppi fl-iskemi ta’ kwalità tal-UE: 50% tal-volum jew tal-valur tal-produzzjoni 
kummerċjabbli tal-prodotti b’denominazzjoni rreġistrata (l-Artikolu 1(1)(b) tad-
DA) 

(Assoċjazzjonijiet ta’) 
organizzazzjonijiet 
tal-produtturi 

Rikonoxxuti mill-Istat Membru 
(l-Artikolu1(1)(c) tad-DA) 

Korp tas-settur 
agroalimentari 

- b’għan u attività li jipprovdi informazzjoni dwar il-prodotti agrikoli - u li 
jippromwovihom; 
- li għandu jiġi fdat minn Stat Membru b’missjoni ta’ servizz pubbliku ddefinita 
b’mod ċar f’dan il-qasam;  
- li jkun ġie stabbilit mill-inqas sentejn qabel il-pubblikazzjoni tas-sejħa; 
- li fost il-membri tiegħu jkollu rappreżentanti tal-prodott jew tas-settur. 
(l-Artikolu 7(1)(d) tal-BA) 

 
Jekk jogħġbok iddeskrivi kif l-organizzazzjoni tiegħek tissodisfa l-kriterji dwar ir-rappreżentattività fl-
Istat Membru kkonċernat jew fil-livell tal-Unjoni. F’dan ir-rigward jekk jogħġbok iddeskrivi: 
- it-tip u l-istatus tal-organizzazzjoni tiegħek eż. konsorzju ta’ X u Y, ir-rikonoxximent mill-Istat Membru, 
ir-rappreżentanti tas-settur, eċċ., 
- id-dejta dwar il-produzzjoni kummerċjabbli, l-esportazzjonijiet, id-dħul mill-bejgħ, il-bejgħ, l-għadd ta’ 
produtturi, eċċ. 
Jekk jogħġbok inkludi referenza għas-sorsi tal-informazzjoni li ssemmi fil-ġustifikazzjoni tiegħek.  
 
Jekk l-organizzazzjoni tiegħek mhix rappreżentattiva skont il-kriterji msemmija hawn fuq, agħti 
ġustifikazzjoni għalfejn taħseb li għandha tiġi kkunsidrata bħala rappreżentattiva. Limiti aktar baxxi 
minn dawk imsemmija hawn fuq jistgħu jiġu aċċettati, jekk l-organizzazzjoni proponenti turi li hemm 
ċirkostanzi speċifiċi, inkluż l-evidenza dwar l-istruttura tas-suq, li tiġġustifika t-trattament tal-
organizzazzjoni proponenti bħala rappreżentattiva tal-prodotti jew tas-settur ikkonċernat (Deroga għar-
regoli tal-50 % (l-Artikolu 1(2) tad-DA)). 
 
F’każ li l-proposta tiegħek titressaq minn aktar minn organizzazzjoni proponenti waħda, jekk jogħġbok 
inkludi d-deskrizzjonijiet kollha f’dokument wieħed. Għal kull organizzazzjoni proponenti, l-
informazzjoni m’għandhiex ikollha aktar minn 2 000 karattru. 
 
 

41/53

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32015R1829
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32014R1144


Formola tal-Vijabbiltà Finanzjarja Chafea
Lingwa MT

Azzjoni & Informazzjoni tal-Parteċipant

Titlu tal-azzjoni

Proposta Nru

Isem il-parteċipant

Kontribuzzjoni totali mill-
UE

Kontribuzzjoni mill-parteċipanti 
tal-UE

Informazzjoni tal-kontabbiltà

Data tal-Bidu tal-Kont Data tat-Tmiem tal-
Kont

Perjodu tal-Kont
Kontabbiltà Bbażata 
fuq il-Ħlasijiet Entità ġdida

Data ta’ inkorporazzjoni

Munita € Euro Rata tal-euro 1
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Formola tal-Vijabbiltà Finanzjarja Chafea

Karta tal-bilanċ tal-aħħar sentejn ta’ kontabbiltà

Assi Fl-unità tal-munita F'Euro

1. Kapital sottoskritt mhux imħallas

2. Assi fissi (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Assi fissi mhux tanġibbli

2.2 Assi fissi tanġibbli

2.3 Assi finanzjarji

3. Assi kurrenti (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2 + 3.3 + 3.4)

3.1 Stokks

3.2.1 Debituri dovuti wara sena

3.2.2 Debituri dovuti fi żmien sena

3.3 Flus fil-bank u fl-idejn

3.4 Assi kurrenti oħra

Assi totali (1 + 2 + 3)
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Formola tal-Vijabbiltà Finanzjarja Chafea

Karta tal-bilanċ tal-aħħar sentejn ta’ kontabbiltà

Obbligazzjonijiet Fl-unità tal-munita F'Euro

4. Kapital u riżervi (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4.1 Kapital sottoskritt

4.2 Riżervi

4.3 Qligħ u telf immexxija 'l quddiem mis-snin 
imgħoddija

4.4 Qligħ u telf immexxija 'l quddiem għas-sena 
finanzjarja +/-

5. Kredituri (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1 Debitu mhux bankarju fuq medda twila ta' żmien

5.1.2 Debitu bankarju fuq medda twila ta' żmien

5.2.1 Debitu mhux bankarju fuq medda qasira ta' żmien

5.2.2 Debitu bankarju fuq medda qasira ta' żmien

Obbligazzjonijiet totali (4 + 5)
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Formola tal-Vijabbiltà Finanzjarja Chafea

Kont ta’ qligħ u telf tal-aħħar sentejn tal-kontabbiltà

Kont tal-qligħ u t-telf Fl-unità tal-munita F'Euro

6. Fatturat

7. Varjazzjoni fl-istokks +/-

8. Introjti operattivi oħrajn

9. Kostijiet ta’ materjali u oġġetti konsumabbli

10. Ħlasijiet oħrajn tal-operat

11. Kostijiet marbuta mal-persunal

12. Qligħ operattiv gross (6+ 7 + 8 - 9 - 10 - 11)

13. Deprezzament u aġġustament tal-valuri tal-assi 
mhux finanzjarji

14. Qligħ operattiv nett (12 - 13)

15. Dħul finanzjarju & aġġustamenti tal-valuri tal-assi 
finanzjarji

16. Mgħaxijiet imħallsa

17. Ħlasijiet simili

18. Profitt/telf fuq attivitajiet ordinarji (14 + 15 
+ 16 + 17)

19. Dħul u ħlasijiet straordinarji +/-

20. Taxxi fuq il-profitti +/-

21. Profitt/Telf għas-sena finanzjarja (18 + 19 - 
20)

Data u firma ta’ amministratur tal-kontabilità tal-parteċipant jew ta’ uffiċjal b'funzjoni simili:
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Formola tal-Vijabbiltà Finanzjarja Chafea
Għall-Użu Intern ta' Chafea Biss

Kriterji prinċipali

Ekwità 1 Ekwità > 0,2 x Kontribuzzjoni totali mill-UE
Ekwità 0,2 x Kontribuzzjoni totali mill-UE

Ekwità 2 Ekwità > 0,2 x Kontribuzzjoni mill-
parteċipanti tal-UE

Ekwità 0,2 x Kontribuzzjoni mill-parteċipanti 
tal-UE

proporzjon 1 Jaħdem >0,00

        

Kriterji sekondarji

proporzjon 2 Kapital & Riżerva (mingħajr kapital sottoskritt) >0

proporzjon 3 Profitt u telf għas-sena >0

proporzjon 4 Awtonomija finanzjarja >0

        

Għal informazzjoni

proporzjon 5 Profitt Operattiv Gross >0

Assi totali = Obbligazzjonijiet totali
Assi totali Obbligazzjonijiet totali

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.
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Lingwa MT

Tabella baġitarja dettaljata

Akronimu tal-proposta ID tal-proposta

Intestatura Sena
A. Spejjeż diretti 

marbuta mal-
persunal

B. Kostijiet diretti 
tas-sottokuntrattar

C. Kostijiet diretti 
oħrajn TOTAL

1. Il-koordinazzjoni tal-proġett

Il-kost tal-persunal tal-organizzazzjoni(jiet) proponenti

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Kostijiet oħra ta’ koordinazzjoni tal-proġett

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

2. Strateġija

Definizzjoni ta’ strateġija ta’ komunikazzjoni

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Definizzjoni ta’ identità viżiva tal-kampanja

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Riċerka tas-suq

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Oħra

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

3. Relazzjonijiet pubbliċi

Attivitajiet kontinwi ta’ relazzjonijiet pubbliċi (uffiċċju tal-PR)

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Avvenimenti għall-istampa

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL
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Intestatura Sena
A. Spejjeż diretti 

marbuta mal-
persunal

B. Kostijiet diretti 
tas-sottokuntrattar

C. Kostijiet diretti 
oħrajn TOTAL

4. Sit tal-web, midja soċjali

Ħolqien, aġġornar u manutenzjoni tas-sit tal-web

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Midja soċjali (ħolqien tal-kontijiet u ppowstjar regolari)

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Oħrajn (apps tal-mowbajl, pjattaformi ta’ tagħlim elettroniku, webinars, eċċ.)

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

5. Reklamar

Stampa

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TV

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Radju

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Onlajn

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Barra, iċ-ċinema

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

6. Għodod ta' komunikazzjoni

Pubblikazzjonijiet, settijiet tal-midja, merkanzija promozzjonali

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Filmati promozzjonali

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL
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Intestatura Sena
A. Spejjeż diretti 

marbuta mal-
persunal

B. Kostijiet diretti 
tas-sottokuntrattar

C. Kostijiet diretti 
oħrajn TOTAL

7. Avvenimenti

Stands fil-fieri

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Seminars, workshops, laqgħat B2B, sessjonijiet ta’ taħriġ għall-kummerċ/koki, attivitajiet fl-iskejjel

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Ġimgħat tar-ristoranti

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Sponsorizzar tal-avvenimenti

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Vjaġġi ta’ studju fl-Ewropa

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Avvenimenti oħra

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

8. Promozzjoni fit-terminals tal-punt tal-bejgħ (POS)

Jiem tad-dewqan

Sena 1

Sena 2

Sena 3

Oħrajn: Promozzjoni f’pubblikazzjonijiet tal-bejjiegħa bl-imnut, reklamar fil-POS, promozzjoni f’kantins

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

9. Attivitajiet oħra

Attivitajiet oħra

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

10. Evalwazzjoni tar-riżultati

Evalwazzjoni tar-riżultati

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

49/53

SAMPLE



Intestatura Sena
A. Spejjeż diretti 

marbuta mal-
persunal

B. Kostijiet diretti 
tas-sottokuntrattar

C. Kostijiet diretti 
oħrajn TOTAL

Kostijiet indiretti ta’ POs

Kostijiet indiretti ta’ POs (mass. 4 % tal-kostijiet diretti marbuta mal-persunal tal-POs)

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

Kostijiet eliġibbli oħra ta’ PO

Kostijiet eliġibbli oħra ta’ PO (ċertifikati ta’ verifika, garanzija għall-prefinanzjament, VAT mhux rekuperabbli)

Sena 1

Sena 2

Sena 3

TOTAL

  

TOTAL TAL-
INTESTATURI KOLLHA Sena 1

TOTAL TAL-
INTESTATURI KOLLHA Sena 2

TOTAL TAL-
INTESTATURI KOLLHA Sena 3

TOTAL FINALI

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 
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another virtual printer 
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Anness VII: Informazzjoni addizzjonali dwar il-kriterji tal-għoti  

Kif imsemmi fis-sejħa, il-parti B tal-applikazzjoni sservi biex il-proposta tiġi evalwata skont il-kriterji tal-
għoti. 

B’mod aktar speċifiku, kull proposta se tiġi vvalutata skont il-kriterji u s-sottokriterji stabbiliti fit-tabella 
ta’ hawn taħt, filwaqt li jiġi stabbilit limitu għal kull wieħed mill-kriterji ewlenin tal-għoti. Is-sottokriterji li 
ġejjin għandhom jitqiesu fil-valutazzjoni ta’ kull wieħed mill-kriterji ewlenin tal-għoti:  

 
KRITERJI SOTTOKRITERJI 

1.   Kontribuzzjoni għall-għanijiet  
ġenerali u speċifiċi: 

Punti massimi: 20 Limitu: 14 

(a) Ir-rilevanza tal-miżuri proposti 
għall-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta' 
promozzjoni għall-prijoritajiet, l-
għanijiet u r-riżultati mistennija 
mħabbra taħt il-prijorità tematika 
rilevanti 

 Il-proposta hija konformi mal-prijoritajiet, l-għanijiet u r-
riżultati mistennija mħabbra taħt il-prijorità tematika rilevanti 

(b) Ir-rilevanza tal-miżuri proposti 
għall-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta' 
promozzjoni għall-għanijiet ġenerali u 
speċifiċi elenkati fl-Artikolu 2 tar-
Regolament (UE) Nru 1144/2014 

 L-għanijiet tal-proposta huma relatati ma’ għan wieħed jew 
aktar elenkati fl-Artikolu 2(a), 2(b), 2(c) jew 2(d) tar-
Regolament (UE) Nru 1144/2014 

(c) Ir-rilevanza tal-miżuri proposti 
għall-azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta' 
promozzjoni għall-miri elenkati fl-
Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 
1144/2014 

 Il-messaġġi proposti jenfasizzaw karatteristika waħda jew 
aktar elenkati fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 1144/2014 

(d) Id-dimensjoni tal-UE tal-
programm 

 Il-proposta għandha dimensjoni tal-Unjoni, kemm f’termini 
tal-kontenut tal-messaġġ kif ukoll f'termini tal-impatt tagħha: 
o Kontenut tal-messaġġ 

- Il-messaġġ ewlieni tal-Unjoni, il-motto Ewropew 

- Referenza għall-Ewropa b’mod ġenerali, għall-UE, 
għall-PAK, għal-leġiżlazzjoni tal-UE, għall-prodotti tal-
UE jew għall-istandards tal-produzzjoni tal-UE 

- Il-promozzjoni u t-tixrid tal-informazzjoni dwar il-
karatteristiċi speċifiċi tal-metodi tal-produzzjoni 
agrikola u tal-prodotti agrikoli, b’mod partikolari 
rigward l-iskemi ta’ kwalità tal-UE (is-sikurezza 
alimentari, it-traċċabilità, l-awtentiċità, it-tikkettar, l-
aspetti nutrittivi u tas-saħħa, it-trattament xieraq tal-
annimali, ir-rispett għall-ambjent u s-sostenibilità, u l-
karatteristiċi tal-prodotti agrikoli u tal-prodotti tal-ikel, 
b’mod partikolari f'termini tal-kwalità, tat-togħma, tad-
diversità jew tat-tradizzjonijiet tagħhom) 

o Impatt 

- Il-kopertura (pereżempju n-numru u/jew is-sehem 
relattiv tal-konsumaturi/l-importaturi/ix-xerrejja fil-mira; 
fis-suq intern, l-għadd ta’ Stati Membri koperti)  

- Produtturi oħra tal-UE mill-istess settur tal-prodott 
jibbenefikaw mill-programm 

2.   Kwalità teknika  Punti massimi: 40 Limitu: 24 

(a) Il-kwalità tal-analiżi (deskrizzjoni 
tas-swieq fil-mira, l-isfidi għall-
kompetituri mill-UE, is-
sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi, 

 L-analiżi hija bbażata fuq id-dejta eżistenti ta’ riċerka dwar is-
suq u/jew iċ-ċifri tal-importazzjoni/tal-esportazzjoni, li kienu 
kkwotati fil-proposta 
 L-analiżi tindika l-isfidi li se jiġu indirizzati mill-proposta (eż. 
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eċċ.) it-tnaqqis fil-konsum jew sensibilizzazzjoni baxxa tal-
konsumaturi dwar is-suq intern, il-potenzjal tal-importazzjoni 
fis-swieq ta’ pajjiżi terzi) 
 L-analiżi tiddeskrivi l-pożizzjoni kompetittiva tal-
organizzazzjonijiet proponenti, ta’ fornituri oħra tal-UE kif ukoll 
tal-kompetituri tagħhom minn pajjiżi terzi 
 L-analiżi tindirizza l-istruttura u l-funzjonament tal-kanali ta’ 
distribuzzjoni 
 Fir-rigward tas-swieq ta’ pajjiżi terzi, hemm referenza għall-
kundizzjonijiet tal-importazzjoni, bħalma huma l-ostakli tariffarji 
u mhux tariffarji 

(b) L-adegwatezza tal-istrateġija tal-
programm, l-għanijiet SMART, il-
messaġġi ewlenin 

 L-għanijiet tal-proposta huma koerenti mal-analiżi tas-suq 
 L-istrateġija proposta tindirizza l-isfidi identifikati fl-analiżi 
tas-suq u hija koerenti mal-għanijiet tal-proposta 
 L-istrateġija hija adattata għal kull suq fil-mira u għal kull 
grupp fil-mira tal-proposta 
 L-għanijiet tal-proposta huma SMART 
 Il-livell ta’ investiment propost huwa ġustifikat mir-redditu 
mistenni (għall-programmi ta’ promozzjoni) u/jew miż-żieda fis-
sensibilizzazzjoni (għall-programmi ta’ informazzjoni) 
 Il-messaġġi ewlenin huma adattati għall-gruppi fil-mira 

(c) Id-deskrizzjoni ċara u ddettajlata 
tal-attivitajiet 

 L-attivitajiet huma deskritti tajjeb sabiex tingħata risposta 
għal dawn il-mistoqsijiet: min, xiex, meta, fejn u għaliex? 
 Id-deskrizzjoni tal-attivitajiet u tar-riżultati hija ddettaljata 
biżżejjed biex tippermetti stima tal-kosteffiċjenza tal-attivitajiet 
 Ma hemm l-ebda żball fit-tabella tal-baġit skont l-attività; il-
baġit skont l-attività huwa rrikonċiljat mal-baġit ippreżentat fil-
Parti A tal-formola tal-applikazzjoni 

(d) L-għażla xierqa ta’ attivitajiet fir-
rigward tal-għanijiet u tal-gruppi fil-
mira, il-komplementarjetà ma’ 
attivitajiet oħra pubbliċi u privati 
mwettqa fis-suq fil-mira 

 Jekk il-proposta se tkun għaddejja b’mod parallel ma’ 
kampanji pubbliċi jew privati oħra, hija mfassla b’tali mod li 
toħloq sinerġiji ma’ kampanji bħal dawn 

(e) Il-kwalità tal-metodi u tal-
indikaturi tal-evalwazzjoni proposti 

 L-evalwazzjoni għandha tinkludi studju biex jiġu evalwati r-
riżultati tal-miżuri ta' informazzjoni u ta' promozzjoni mwettaq 
minn korp estern indipendenti 

3.   Kwalità tal-ġestjoni Punti massimi: 10 Limitu: 6 

(a) L-organizzazzjoni tal-proġett u l-
istruttura tal-ġestjoni 

 L-istruttura tal-ġestjoni u l-kompetenzi tal-persunal huma 
deskritti b’mod ċar 
 It-tqassim tal-kompiti bejn il-korpi ta’ implimentazzjoni u l-
applikanti huwa definit b’mod ċar 
 Fil-każ ta’ proposti minn applikanti multipli, il-kompetenzi tad-
diversi sħab fl-implimentazzjoni tal-proposta huma definiti 
b’mod ċar u huma allinjati mal-kompetenzi u mal-kapaċità 
teknika tagħhom 
 Strateġija ta' koordinazzjoni interna f’termini tal-ġestjoni tas-
sħab u tal-korpi ta’ implimentazzjoni differenti hija definita 
 Il-finanzjament tal-proposta huwa deskritt b’mod ċar, kemm 
f’termini tal-provvediment tal-likwidità u kemm f'termini tal-
finanzjament globali tal-proposta. F'każ li l-awtokontroll tal-
vijabbiltà finanzjarja jkun indika vijabbiltà finanzjarja baxxa, 
hemm spjegazzjoni ta' kif se jiġi pprovdut il-finanzjament 
proprju (eż. permezz ta’ kontribuzzjonijiet speċifiċi għall-
proġett mill-membri tal-organizzazzjoni).  

(b) Il-mekkaniżmi tal-kontroll tal-  Huma definiti proċeduri adegwati għas-superviżjoni tax-
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kwalità u l-ġestjoni tar-riskju xogħol tal-korpi ta’ implimentazzjoni u tas-sottokuntratturi l-
oħra. Kemm il-kwalità tar-riżultati u kemm ir-rispett tal-
iskadenzi u tal-baġit se jiġu mmonitorjati. 
 Riskji kbar li jistgħu jtellfu l-eżitu tal-proġett huma identifikati 
u huma ppreżentati azzjonijiet ta’ mitigazzjoni li għandhom jiġu 
implimentati. 

4.   Kosteffiċjenza Punti massimi: 30 Limitu: 18 

(a) Tqassim ibbilanċjat tal-baġit fir-
rigward tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-
attivitajiet 

 Il-baġit jinqasam b'mod effiċjenti bejn l-attivitajiet varji 
 Il-baġit allokat għall-attivitajiet varji huwa għoli biżżejjed biex 
ikun hemm riżultat ta’ impatt f’konformità mal-istrateġija u mal-
indikaturi deskritti 

(b) Konsistenza bejn l-ispejjeż stmati 
u d-deskrizzjoni korrispondenti tal-
attivitajiet 

 L-ispejjeż tal-attivitajiet huma proporzjonali mad-deskrizzjoni 
u mal-kamp ta' applikazzjoni ta’ dawk l-attivitajiet 
 L-ispejjeż unitarji tal-attivitajiet individwali huma komparabbli 
mar-rati normali tas-suq 

(c) Stima realistika tal-persuna/il-jum 
għall-attivitajiet implimentati mill-
organizzazzjoni proponenti, inklużi 
tal-ispejjeż ta’ koordinazzjoni tal-
proġett 

 L-għadd ta’ jiem tax-xogħol stmat għall-attivitajiet 
implimentati mill-applikant huwa proporzjonali mal-livell tal-
involviment tiegħu fl-implimentazzjoni tal-proposta 

TOTAL Punti massimi: 100 Limitu: 62 
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