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1. Introduzzjoni 

Din il-gwida hija maħsuba biex tgħinek tippreżenta b'suċċess applikazzjoni għal proġett u biex tgħinek 

tifhem ir-regoli amministrattivi u finanzjarji li jirregolaw il-Programm dwar Taħriġ għal Imħallfin 

Nazzjonali fil-Liġi tal-Kompetizzjoni tal-UE tal-Kummissjoni. 

Għandha wkoll l-għan li tispjega d-dettalji tal-proċess ta' sottomissjoni u tipprovdi struzzjonijiet dwar kif 

wieħed għandu jimla l-formola ta' applikazzjoni għall-għotjiet u l-annessi rilevanti elenkati fis-sejħa għal 

proposti. 

Għalhekk inti mitlub taqra din il-gwida sew qabel ma tibda tħejji l-applikazzjoni tiegħek. 

2. Regoli ġenerali li jirregolaw l-għotjiet ta' proġetti 

2.1. Min jista' japplika?  

Il-Kummissjoni tappoġġa proġetti li jipprovdu valur miżjud fil-livell Ewropew (ara wkoll it-Taqsima 2.1 

tas-sejħa għall-proposti). Qabel ma tippreżenta applikazzjoni għal għotja, għalhekk, għandek tikkunsidra 

jekk sorsi ta' finanzjament nazzjonali jew reġjonali jkunux aktar xierqa għall-proġetti tiegħek minn 

finanzjament tal-UE. 

Skont l-Artikolu 7 tar-Regolament 1382/2013: 

 

1. L-aċċess għall-Programm għandu jkun miftuħ għall-korpi u l-entitajiet kollha, legalment stabbiliti fi: 

(a) l-Istati Membri; 

(b) il-pajjiżi tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles (EFTA) li huma partijiet għall-Ftehim dwar iż-Żona 

Ekonomika Ewropea, skont dak il-Ftehim; 

(c) pajjiżi kandidati, kandidati potenzjali u pajjiżi fil-proċess ta' adeżjoni mal-Unjoni, skont il-prinċipji ġenerali u t-

termini u l-kundizzjonijiet ġenerali stipulati għall-parteċipazzjoni ta' dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti 

fil-Ftehimiet ta' Qafas rispettivi u fid-Deċiżjonijijet tal-Kunsill ta' Assoċjazzjoni jew fi ftehimiet simili. 

2. Il-korpi u entitajiet li huma orjentati lejn il-profitt għandhom ikollhom aċċess għall-Programm biss flimkien ma' 

organizzazzjonijiet bla skop ta' qligħ jew dawk pubbliċi. 

3. Il-korpi u entitatjiet legalment stabbiliti f'pajjiżi terzi, minbarra dawk li jipparteċipaw fil-Programm skont il-

punti (b) u (c) tal-paragrafu 1, b'mod partikolari pajjiżi fejn tapplika l-Politika Ewropea tal-Viċinat, jistgħu jkunu 

assoċjati mal-azzjonijiet tal-Programm bi spejjeż tagħhom, jekk dan iservi l-iskop ta' dawk l-azzjonijiet. 

4. Il-Kummissjoni tista' tikkoopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali skont il-kundizzjonijiet stipulati fil-

programmi rilevanti ta' ħidma annwali. L-aċċess għall-Programm għandu jkun miftuħ għal organizzazzjonijiet 

internazzjonali attivi fl-oqsma koperti mill-Programm skont ir-Regolament Finanzjarju u l-programm ta' ħidma 

annwali rilevanti. 

2.2. Applikant  

L-L-applikant, jew "promotur", jista' jiddeċiedi li jqiegħed flimkien tim ta' sħab. Skont il-livell ta' 

involviment ta' dawn is-sħab, dawn jiġu klassifikati bħala kobenefiċjarji jew bħala sħab assoċjati. 

L-applikant huwa responsabbli għall-ippjanar u l-iżvilupp tal-proġett u għas-sottomissjoni tal-

applikazzjoni. L-applikant ikun ukoll responsabbli għall-ġestjoni tal-proġett b'mod ġenerali, il-

koordinazzjoni tal-kompiti, il-koordinazzjoni mal-Kummissjoni u l-ġestjoni tal-baġit. L-applikant ikun l-



Gwida għall-Applikanti - Sejħa għal Proposti 

- 4 - 

 

 

uniku punt ta' kuntatt tal-Kummissjoni u jkun responsabbli għal kull komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni 

u s-sħab kollha fil-proġett. 

L-applikant jaġixxi bħala l-koordinatur u, jekk jintgħażel, isir benefiċjarju u jiffirma l-ftehim ta' għotja. 

Meta jagħmel dan, huwa jaċċetta r-responsabbiltà ġuridika u finanzjarja għall-implimentazzjoni tal-proġett 

skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim tal-għotja. 

Jekk ikun hemm ftehim għal għotja b'aktar minn benefiċjarju wieħed, jew il-benefiċjarji kollha jiffirmaw 

il-ftehim tal-għotja, jew wieħed mill-benefiċjarji jiffirma l-ftehim ta' għotja f'isem il-kobenefiċjarji kollha. 

Jista' jagħmel dan biss wara li jkun irċieva l-prokuri meħtieġa mingħand il-kobenefiċjarji. Dan huwa 

magħruf bħala "mandat". Il-finanzjament kollu b'għotjiet jiġi ttrasferit fil-kont bankarju tal-benefiċjarju 

maħtur għal dan l-iskop, li jkun responsabbli għall-allokazzjoni tal-fondi lis-sħab tiegħu fil-proġett. 

L-applikant ikun responsabbli wkoll għar-rappurtar kollu fuq il-proġett u jħejji d-dikjarazzjonijiet 

finanzjarji u r-rapporti finali mitluba mill-Kummissjoni sakemm huwa ma jiddelegax il-ġestjoni finanzjarja 

lil organizzazzjoni oħra li taġixxi bħala koordinatur. 

Għall-kriterji speċifiċi rigward l-eliġibbiltà għall-applikanti, irreferi għall-avviż tas-sejħa. 

2.3. Sħab u organizzazzjonijiet oħrajn involuti 

2.3 1. Kobenefiċjarji 

Il-Kobenefiċjarji jridu jkunu stabbiliti legalment f'pajjiż li huwa eliġibbli għall-finanzjament fiż-żmien 

meta jippreżentaw l-applikazzjoni. 

Il-kobenefiċjarji huma organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet li, f'kooperazzjoni mal-applikant għall-għotja 

bħala l-koordinatur, jgħinu biex ifasslu u jimplimentaw attivitajiet ta' proġetti, jaqsmu kompiti rilevanti u 

impenji finanzjarji. L-applikant u l-kobenefiċjarji kollha jkunu partijiet fi ftehim ta' għotja b'aktar minn 

benefiċjarju wieħed u jaqsmu r-responsabbiltà ġuridika u finanzjarja għall-implimentazzjoni xierqa u fil-

ħin tal-proġett. L-ispejjeż imġarrba minn kobenefiċjarju huma spejjeż eliġibbli għall-iskopijiet ta' 

finanzjament (ara t-Taqsima 5) bl-istess mod bħal dawk imġarrba mill-applikant. 

Madankollu, l-applikant dejjem ikun l-uniku punt ta' kuntatt għall-Kummissjoni u huwa responsabbli għar-

rappurtar meħtieġ mill-Kummissjoni. 

Sabiex jipprovdu evidenza tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-proġett, il-kobenefiċjarji jridu jiffirmaw ittra ta' 

intenzjoni meta jippreżentaw l-applikazzjoni.  Huma għandhom jimlew u jiffirmaw il-formola rilevanti fil-

pakkett tal-applikazzjoni (il-formola ta' dikjarazzjoni tas-sħab). Il-kobenefiċjarji jistgħu jiffirmaw ukoll 

mandat li jagħti prokura lill-applikant sabiex jikkonkludi ftehim ta' għotja mal-Kummissjoni u sabiex 

jirċievi l-ħlas tal-għotja, jekk il-proġett jintgħażel. Inkella, il-ftehim ta' għotja jista' jiġi ffirmat mill-

kobenefiċjarji kollha, iżda wieħed biss minnhom ikun jista' jirċievi l-pagamenti mingħand il-Kummissjoni. 

 

Il-kobenefiċjarji huma responsabbli in solidum għat-twettiq tal-proġett skont id-dispożizzjonijiet tal-ftehim 

ta' għotja. Din ir-responsabbiltà ġuridika u finanzjarja maqsuma għall-proġett tfisser ukoll li l-

organizzazzjonijiet ikollhom juru kif se jaħdmu flimkien. Normalment dan isir fil-forma ta' ftehim ta' 

sħubija għall-proġett speċifiku. Il-Kummissjoni la tintervjeni f'dan il-ftehim ta' sħubija u lanqas ma hija 

parti fih. Filwaqt li l-Kummissjoni tirrispetta l-istili ta' ġestjoni differenti tal-organizzazzjonijiet, hija tisħaq 

li d-dispożizzjonijiet ta' ftehim bħal dan ma għandhomx ikunu diskriminatorji u għandhom jikkonformaw 

kemm mar-rekwiżiti ġuridiċi nazzjonali kif ukoll mal-ftehim ta' għotja li jirregola l-proġett. Kun af li fil-
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każ ta' diskrepanza, il-ftehim ta' għotja jieħu l-preċedenza fuq kull ftehim ieħor konkluż bejn il-membri tas-

sħubija. 

 

ATTENZJONI: Peress li l-kobenefiċjarji kollha jaqsmu r-responsabbiltajiet ġuridiċi u finanzjarji, xi 

annessi fil-formola ta' applikazzjoni għandhom jiġu pprovduti wkoll minn kull kobenefiċjarju. Irreferi 

għal-lista ta' kontroll għall-applikanti għal dettalji ta' dawn. 

2.3.2. Sħab assoċjati 

Il-partijiet terzi, li ma jikkonformawx mal-kriterji għal organizzazzjoni applikanta jew kobenefiċjarja jew li 

mhumiex se jġarrbu spejjeż jistgħu jieħdu sehem fil-proġett bħala sħab assoċjati. 

Is-sħab assoċjati jistgħu jkunu pereżempju organizzazzjonijiet minn pajjiżi li mhumiex eliġibbli għal 

finanzjament, iżda li l-parteċipazzjoni tagħhom fil-proġett tkun ġustifikata jew sempliċement 

organizzazzjonijiet li se jwettqu attivitajiet li huma direttament marbuta mal-proġett, mingħajr 

implikazzjonijiet finanzjarji (pereżempju se jappoġġaw lill-applikant billi jipprovdu kuntatti jew billi 

jipprovdu l-bini tagħhom bla ħlas). 

Jekk il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proġett tirrikjedi xi spejjeż (pereżempju għall-vjaġġi u s-sussistenza), 

dawn l-ispejjeż għandhom jiġġarrbu mill-applikant jew kobenefiċjarju. 

Sħab assoċjati jistgħu jipprovdu lill-proġett b'kontribuzzjoni finanzjarja. Dan għandu jiġi ddikjarat fl-

applikazzjoni.
1
 

Is-Sħab Assoċjati jridu jiffirmaw ittra ta' intenzjoni meta jippreżentaw l-applikazzjoni. Jekk is-sieħeb 

assoċjat jixtieq jikkofinanzja l-proġett, l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja għandu jiġi indikat fl-ittra 

ta' intenzjoni u jiġi rifless fil-baġit bil-quddiem. 

L-applikant u l-kobenefiċjarji huma responsabbli għall-attivitajiet tas-sħab assoċjati, billi l-involviment 

tagħhom jifforma parti mill-proposta tal-proġett u, aktar tard, jifforma parti mill-kundizzjonijiet tal-ftehim 

tal-għotja. 

2.4. Liema tip ta' proġetti jistgħu jiġu ffinanzjati mill-Kummissjoni? 

Kull sena, wara s-sejħa għal proposti, il-Kummissjoni tiffinanzja għadd konsiderevoli ta' proġetti. Il-

Programm dwar Taħriġ għal Imħallfin Nazzjonali fil-Liġi tal-Kompetizzjoni tal-UE jiffinanzja proġetti li 

jissodisfaw l-objettivi u huma konformi mal-prijoritajiet stabbiliti fis-sejħa għal proposti. Għalhekk, 

huwa importanti li taqra d-dettalji tan-notifika tas-sejħa b'reqqa kbira, sabiex issir taf liema huma l-oqsma 

ta' interess għall-Kummissjoni. 

Hija permessa biss applikazzjoni ta' għotja waħda għal kull proġett, u din għandha tiġi ppreżentata 

mill-applikant. Kull organizzazzjoni tista' tissottometti applikazzjonijiet għal diversi proġetti u dawn jiġu 

evalwati separatament mill-Kummissjoni. Ma hemm ebda limitazzjoni għall-organizzazzjonijiet biex 

jaġixxu bħala sħab jew applikanti f'aktar minn proġett wieħed li għalihom intalab finanzjament fl-istess 

sejħa. 

                                                 
1
 Dan l-ammont jista' jinbidel matul il-proġett, iżda kull tnaqqis/żieda jkollhom effett ukoll fuq il-kontribuzzjoni 

totali pprovduta mill-Kummissjoni. 
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Qabel ma jippreżentaw applikazzjoni, l-applikant u organizzazzjonijiet sħab għandhom isiru midħla tax-

xogħol li diġà sar u l-istat ta' għarfien attwali fil-qasam sabiex joħolqu proġett li huwa innovattiv u li jġib 

valur miżjud. Il-proġetti li sempliċiment jirrepetu proġetti preċedenti jew li ma jqisux l-għarfien eżistenti 

jġibu biss ftit punti meta jiġu evalwati mill-Kummissjoni. 

L-għotjiet jistgħu jingħataw biex jappoġġaw miżuri meħuda minn korpi f'appoġġ għall-

kooperazzjoni ġudizzjarja u/jew jipprovdu taħriġ fil-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni għall-

imħallfin nazzjonali u jinkoraġġixxu l-kooperazzjoni bejniethom, inkluż, pereżempju: 

 organizzazzjoni ta' konferenzi, seminars, simpożji jew laqgħat dwar il-liġi tal-UE dwar il-

kompetizzjoni għall-imħallfin nazzjonali; 

 taħriġ fil-qosor jew fit-tul fil-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni bħala parti minn programmi 

ta' studju (inizjali jew avvanzati) għall-imħallfin nazzjonali jew għall-persunal ġudizzjarju; 

 programmi ta' skambju fost l-imħallfin ta' nazzjonalitajiet differenti 

  kooperazzjoni, inkluż l-istabbiliment u/jew iż-żamma tan-netwerks u/jew bażijiet tad-

dejta, bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji jew korpi pubbliċi jew privati oħrajn responsabbli 

għat-tħeġġiġ jew il-monitoraġġ tal-applikazzjoni xierqa tal-liġi tal-UE dwar il-

kompetizzjoni mill-imħallfin nazzjonali. 

VALIDU GĦAS-SEJĦIET 2014-2020 

 

3. Aspetti finanzjarji tal-finanzjament mill-Kummissjoni 

3.1. Regoli finanzjarji li jirregolaw l-għotjiet 

Il-finanzjament tal-proġetti huwa msejjes fuq il-prinċipju tal-kofinanzjament. L-għotjiet ipprovduti mill-

programm ma għandhomx ikopru l-ispejjeż kollha tal-azzjoni; 

Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE ma għandhiex taqbeż it-80 % tal-ispejjeż eliġibbli totali (ara t-
Taqsima 5) tal- proġett. 
 

Mill-anqas 20 % tal-ispejjeż eliġibbli totali jridu għalhekk ikunu koperti mill-applikant u/jew il-

kobenefiċjarji u sħab assoċjati. Dan il-kontribut ma għandux jiġi mill-baġit tal-UE. 

L-ammont ta' kofinanzjament għandu jkun indikat fil-formola ta' applikazzjoni għal għotja u fl-annessi 

rilevanti kollha (il-formola tal-baġit, l-ittra/i ta' intenzjoni, eċċ). Il-fondi li għandhom jiġu kkontribwiti 

mill-applikant għandhom ikunu preżenti fil-kont tal-bank tal-applikant u kull fondi mwiegħda minn 

kobenefiċjarju jew imsieħeb assoċjat għandhom ikunu kondizzjonali fuq il-kisba ta' għotja mill-

Kummissjoni. Jekk ikun hemm xi kundizzjonijiet addizzjonali, il-kontribuzzjoni titqies bħala mhux 

garantita. Madankollu, għal kofinanzjament mogħti mill-awtoritajiet pubbliċi, kundizzjoni addizzjonali ta' 

konformità mar-regolamenti nazzjonali rilevanti hija permessa. 

Kontribuzzjonijiet in natura jistgħu jiddaħħlu f'taqsima speċifika tal-formola tal-baġit, iżda mhumiex 

ikkunsidrati bħala "spejjeż eliġibbli" għall-finijiet ta' finanzjament u mhumiex aċċettati bħala 

kofinanzjament, sakemm ma jaqgħux fil-kategorija msemmija fil-premessa (7) tar-Regolament 1382/2013. 

Dik il-premessa tgħid: "L-Unjoni għandha tiffaċilita attivitajiet ta' taħriġ dwar l-implimentazzjoni tad-dritt 

tal-UE billi tikkunsidra s-salarji tal-ġudikatura parteċipanti u l-persunal ġudizzjarju mġarrba mill-

awtoritajiet tal-Istati Membri bħala spejjeż eliġibbli jew kofinanzjament in natura, f'konformità mar-
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Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) (ir-"Regolament 

Finanzjarju")".
2
 

Jekk l-ammont mogħti mill-Kummissjoni jkun inqas mill-ammont mitlub mill-applikant, hija r-

responsabbiltà tal-applikant li jsib l-ammont addizzjonali meħtieġ jew li jnaqqas l-ispiża totali tal-proġett. 

L-għotjiet tal-Kummissjoni jingħataw għal skopijiet mhux kummerċjali biss  u l-proġetti jridu jkunu 

strettament bla skop ta' qligħ.  Kull qligħ jitnaqqas mill-ammont finali mħallas mill-Kummissjoni tal-UE. 

Madankollu, l-għotjiet b'valur ta' EUR 60 000 jew anqas huma eżenti mir-regola li ma għandux ikun hemm 

skop ta' qligħ. 

Il-pakkett tal-applikazzjoni għandu jkun fih stima tal-baġit f'Euro, li fiha d-dħul u n-nefqa jkunu 

bbilanċjati. 

 

Il-kostijiet ibbaġittjati ma għandhomx jinkludu l-VAT, sakemm l-organizzazzjoni li ġġarrab l-ispejjeż ma 

tkunx tista' titlob lura l-VAT imħallsa fuq l-ispejjeż għall-oġġetti u s-servizzi li għandhom jiġu ddebitati 

lill-proġett. Il-VAT imħallsa minn korpi pubbliċi hija eliġibbli għall-finanzjament jekk l-attività taqa' barra 

mill-ambitu tal-attività normali tal-korp pubbliku.. 

 

Bħala regola ġenerali, il-proġetti magħżula jibdew ladarba jkun ġie ffirmat il-Ftehim ta' Għotja miż-żewġ 

partijiet. In-nefqa mid-data tal-bidu tal-proġett biss hija eliġibbli għal finanzjament. L-ispejjeż kollha 

mġarrba qabel dik id-data mhumiex eliġibbli. 

Il-Kummissjoni ma tista' tirrimborża l-ebda spejjeż li jkunu ġġarrbu f'pajjiżi mhux eliġibbli. Ikkonsulta n-

notifika tas-sejħa biex tkun taf liema pajjiżi huma eliġibbli. 

 

Għar-regoli dettaljati dwar l-eliġibbiltà tal-ispejjeż, ikkonsulta t-Taqsima 5 ta' din il-gwida. 

 

3.2. Proċeduri ta' ħlas 

Bħala regola ġenerali, il-finanzjament huwa pprovdut f'żewġ pagamenti: 

- ħlas ta' prefinanzjament ta' mhux aktar minn 50 % tal-ammont tal-għotja mogħtija jista' jitħallas. 

Jekk applikabbli, dan jitħallas wara li ż-żewġ partijiet ikunu ffirmaw il-Ftehim tal-Għotja, fi żmien 

30 ġurnata kalendarja minn meta l-Kummissjoni tkun irċeviet it-talba għall-ħlas ta' prefinanzjament.
3
 

Jekk l-iskadenza tgħaddi mingħajr ma jkun sar xi pagament, l-applikant ikun intitolat għal ħlas ta' 

imgħax, li huwa kkalkulat u ġġenerat awtomatikament bħala pagament separat; 

- ħlas finali, jiġifieri ħlas tal-bilanċ tal-għotja. Dan jitħallas wara li l-Kummissjoni tkun irċeviet u 

approvat kemm ir-rapport finali
4
 kif ukoll talba għall-ħlas finali.

5
 

Madankollu kun af li fuq il-bażi ta' valutazzjoni tar-riskji individwali, il-Kummissjoni tista': 

                                                 
2 Validu biss għal Sejħiet ippubblikati mill-2014 'il quddiem. 
3 It-talba għal ħlas ta' prefinanzjament għandha tkun ittra mibgħuta bil-posta, datata u ffirmata, li fiha referenzi għan-numru 

tal-ftehim ta' għotja u n-numru HT. Hija għandha b'mod ċar titlob ħlas ta' prefinanzjament, u tistabbilixxi l-ammont totali 

mitlub f'euro. 
4 Ir-rapport finali jkun komplut meta jkun jissodisfa r-rekwiżiti kollha ddikjarati fl-annessi tal-Ftehim ta' Għotja. 
5 It-talba għall-ħlas finali għandha tkun ittra mibgħuta bil-posta, datata u ffirmata, li fiha referenzi għan-numru tal-ftehim ta' 

għotja u n-numru HT. Hija għandha b'mod ċar titlob ħlas finali, u tistabbilixxi l-ammont totali mitlub f'euro. 
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- tnaqqas il-perċentwal tal-prefinanzjament, 
- tintroduċi pagament interim jew jew 

- titlob garanziji finanzjarji addizzjonali mill-applikant li jkopru l-ammont tal-pagament ta' 

prefinanzjament sakemm jiġi rilaxxat il-pagament finali. 

Jekk applikabbli, dawn il-kundizzjonijiet addizzjonali jiġu kkomunikati lill-applikant flimkien man-notifika 

li ngħatat għotja u jiġu stabbiliti wkoll fil-Ftehim ta' Għotja. 

L-ammont finali qatt ma jista' jaqbeż l-ammont massimu indikat fil-Ftehim ta' Għotja. 

Meta jitħallas il-bilanċ tal-għotja, l-ammont finali tal-għotja jkun proporzjonat għall-ispejjeż eliġibbli tal-

proġett u dan jitnaqqas meta l-ispejjeż totali eliġibbli jkunu rriżultaw bħala inqas mill-ispejjeż totali stmati. 

Il-Kummissjoni tista' wkoll tnaqqas l-ammont finali tal-għotja wkoll biex tiżgura li l-introjtu totali tal-

proġett ma jaqbiżx l-ispejjeż totali tal-proġett. 

Is-somom dovuti fil-pagament finali għandhom jitħallsu mill-Kummissjoni tal-UE fi żmien 60 jum 

kalendarju mill-wasla tar-rapport finali komplut u t-talba għall-pagament finali. Jekk din l-iskadenza 

tgħaddi mingħajr ma jsir il-ħlas, l-applikanti jkunu intitolati għal ħlas ta' interessi. Dan japplika biss għat-

talbiet għall-ħlas validi u kompluti. 
 
4. Kif għandha titħejja applikazzjoni 
 

4.1. Metodu u lingwa tas-sottomissjoni 

L-applikazzjonijiet għandhom jitressqu fuq il-formola ta' applikazzjoni standard u jkunu akkumpanjati 

mill-annessi rikjesti elenkati fil-Parti F tal-formola ta' applikazzjoni. 

Id-dokumenti ta' appoġġ kollha għandhom ikunu organizzati u numerati b'mod ċar, bl-użu tal-paġni tal-

qoxra tal-annessi fil-pakkett tal-applikazzjoni. 

Il-formoli jistgħu jitniżżlu mis-sit web li ġej: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

L-applikazzjonijiet iridu jsiru bil-miktub u jintbagħtu bil-posta. Ma tiġi aċċettata ebda forma oħra ta' 

sottomissjoni. L-applikazzjonijiet jew l-annessi li jintbagħtu b'email jew faks ma jiġux aċċettati.  

Mistoqsijiet rigward is-sejħa għal proposti jistgħu jintbagħtu bil-posta elettronika fl-indirizz: COMP-

TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

L-applikazzjonijiet għandhom ikunu kompluti (inklużi d-dokumenti kollha speċifikati fl-Anness 

"lista ta' kontroll għall-applikanti" fil-pakkett ta' applikazzjoni), iffirmati u datati. Għandhom jiġu 

ppreżentati żewġ kopji (kopja stampata ffirmata waħda u kopja waħda f'format elettroniku — USB stick 

jew CD) bil-posta, b'kurjer express jew imwassla bl-idejn (kif muri mit-timbru postali jew bl-irċevuta 

tas-servizz tal-kurjer express). L-applikazzjonijiet jew l-annessi li jintbagħtu b'email jew faks ma jiġux 

aċċettati. 

L-applikazzjoni trid tiġi ffirmata minn persuna awtorizzata li tieħu impenji legalment vinkolanti f'isem l-

applikant. 

L-applikazzjoni u l-annessi kollha jistgħu jitressqu f'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, iżda 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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preferibbilment bl-Ingliż. Jekk l-applikazzjonijiet jitressqu f'lingwa oħra li mhijiex l-Ingliż, trid tiġi 

inkluża taqsira bl-Ingliż (il-Parti B.2 tal-formola ta' applikazzjoni). 

4.2. Il-pakkett tal-applikazzjoni 
Il-pakkett tal-applikazzjoni jikkonsisti mill-formola ta' applikazzjoni (il-Partijiet A- F) u l-annessi tagħha 

(l-Annessi 1-14) 

4.3. Formola ta' applikazzjoni 
Il-formola ta' applikazzjoni hija dokument fil-format Microsoft Word (.doc) fejn għandha tiġi inkluża 

informazzjoni ewlenija dwar l-applikant, il-proġett u s-sħubija/sħubijiet rilevanti, jekk ikun hemm. 

Il-formola ta' applikazzjoni tibda bit-titlu tal-proġett u spazju żgħir riżervat għar-rikonixximent tal-wasla 

min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea.  

Huwa rakkomandat li taqra tajjeb il-formola ta' applikazzjoni u l-annessi. 

4.3 1. Applikant — il-Parti A 

Ipprovdi dejta dwar l-applikant (ara l-punt 2.2). 

Il-komunikazzjoni/korrispondenza kollha marbuta mal-proġett tintbagħat lill-persuna li l-isem tagħha 

jidher fit-Taqsima "persuna ta' kuntatt" u d-dettalji tal-kuntatt indikati hawnhekk jiġu inklużi wkoll fil-

Ftehim ta' Għotja. Kun af li l-Kummissjoni tapprezza jekk il-komunikazzjoni kollha bejn il-Kummissjoni u 

l-persuna ta' kuntatt tkun tista' ssir bl-Ingliż għall-fini ta' effiċjenza. L-indirizz tal-kuntatt jista' jkun 

differenti mill-indirizz uffiċjali tal-applikant. 

Indika l-isem u l-kariga okkupata mill-persuna li tiffirma għall-organizzazzjoni, u ffirma, iddata u ttimbra 

l-formola. Din il-persuna għandha tkun awtorizzata li tieħu impenji finanzjarjament u legalment vinkolanti 

f'isem l-applikant. Kun af li l-Kummissjoni tista' titlob kopja ta' din l-awtorizzazzjoni. 

Jekk il-proposta tingħata għotja, il-Kummissjoni tħejji l-Ftehim ta' Għotja għall-firma tal-persuna 

msemmija f'din it-taqsima, sakemm ma jiġix ikkomunikat mod ieħor. 

Ipprovdi informazzjoni dwar l-organizzazzjoni koordinatriċi, jekk l-applikant jiddelega l-ġestjoni 

finanzjarja tal-proġett lil organizzazzjoni oħra (ara l-punt 2.2). 

4.3 2. Deskrizzjoni tal-proġett — il-Parti B 

4.3.2.1. Informazzjoni Ġenerali – il-Parti B.1 

Din il-parti tikkostitwixxi d-deskrizzjoni ewlenija tal-attivitajiet li se jitwettqu bħala parti mill-proġett. Dan 

id-dokument jipprovdi lill-Kummissjoni b'informazzjoni dettaljata dwar il-proġett bħat-titlu tal-proġett, l-

attivitajiet proposti, l-objettivi, il-prijoritajiet, in-numru ta' sħab, it-tul ta' żmien eċċ., u jkun il-bażi 

ewlenija għall-evalwazzjoni tal-applikazzjoni tiegħek. 

Agħti titlu speċifiku lill-proġett tiegħek li jirrifletti l-azzjonijiet proposti. Tużax l-isem tal-programm li 

jipprovdi l-għotja fit-titlu tal-proġett tiegħek. 

It- titlu sħiħ tal-proġett għandu jkun indikat fil-kaxxa "titlu". Titlu mqassar jista' jiġi inkluż fil-kaxxa 
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"akronimu / titlu mqassar". 

Kun dettaljat u speċifiku kemm tista' fit-tweġibiet tiegħek u tinkludix informazzjoni li mhijiex rilevanti, 

pereżempju, informazzjoni dwar proġetti preċedenti, l-attivitajiet normali tal-organizzazzjoni tiegħek jew 

informazzjoni oħra li mhijiex direttament marbuta mal-proposta tiegħek. 

Kun af li n-numru u n-nazzjonalitajiet (anki stimi) tas-sħab, tal-parteċipanti u tal-kelliema għandhom ikunu 

indikati b'mod ċar hawnhekk. Dawn in-numri jkunu l-punt ta' riferiment għall-passi futuri kollha tal-

proċess, inkluż il-kontroll tal-proposta tiegħek biex jiġi żgurat li hija eliġibbli, l-evalwazzjoni tal-proposta 

minn esperti u — jekk applikabbli — valutazzjoni fi tmiem il-proġett biex jiġi stabbilit jekk il-proġett 

kisibx l-għanijiet tiegħu. 

Il-proġetti ma jistgħux idumu aktar  minn sentejn (24 xahar). Meta tippjana l-proġett tiegħek, għandek 

tqis dan u tippjana l-attivitajiet tiegħek skont dan. 

Indika meta biħsiebek tibda l-proġett propost. Għall-finijiet ta' ppjanar għandek tqis li l-evalwazzjoni tal-

proposti tieħu madwar tliet xhur minn meta tkun għaddiet l-iskadenza għas-sottomissjoni. Normalment il-

Ftehimiet ta' Għotja jiġu ffirmati 6-9 xhur wara l-iskadenza tas-sejħa għall-proposti, għalhekk qis dan meta 

tippjana l-attivitajiet tiegħek. 

IMPORTANTI: jekk tressaq proposta li tkun bdiet - jew diġà spiċċat - qabel l-iskadenza għas-

sottomissjoni, il-proposta tiegħek tiġi rifjutata għaliex il-finanzjament tal-UE ma jistax jiġi provdut b'mod 

retrospettiv. 

L-ammonti li tindika f'din it-taqsima għandhom ikunu l-istess bħal dawk indikati fil-Baġit bil-Quddiem - l-

Anness 3 tal-Formola ta' Applikazzjoni - u għalhekk nissuġġerixxu li timla dawn il-kaxex biss wara tkun 

iffinalizzajt l-istima tal-baġit tiegħek. 

4.3.2.2. Sommarju — il-Parti B.2 

Is-sommarju għandu jipprovdi lill-qarrej b'fehim ċar (min, xiex, meta, fejn, kif, għalfejn) tal-objettivi tal-

proposta u kif din tissodisfa l-objettivi tas-sejħa għal proposti skont liema hija sottomessa. Huwa għandu 

wkoll jistabbilixxi l-kontenut u l-attivitajiet li se jitwettqu biex jintlaħqu dawk l-għanijiet. Barra minn hekk, 

l-Applikant għandu jippreżenta għaliex il-proġett huwa innovattiv u kif il-proġett jibni fuq l-għarfien 

eżistenti u joħloq valur miżjud fil-livell Ewropew. 

Ftakar li l-esperti li jevalwaw il-proposta tiegħek ma jafux min int, x'għamilt fl-imgħoddi u x'inhi s-

sitwazzjoni speċifika f'pajjiżek fir-rigward tal-ħtiġijiet ta' taħriġ għall-imħallfin. Ipprova kun ċar u 

eżawrjenti u enfasizza l-karatteristiċi li jiddistingwu l-proposta tiegħek. 

Kun af li elementi ewlenin oħrajn bħal pereżempju r-riżultati mistennija, l-istrateġiji tal-

kummerċjalizzazzjoni eċċ. huma mitluba fit-Taqsima C, għalhekk ipprova ttirrepetihomx hawn. Din it-

taqsima, flimkien mat-Taqsima C, tkun il-"vetrina" tal-proġett tiegħek u tintuża għall-iskopijiet ta' 

pubblikazzjoni/tixrid, jekk il-proġett jingħata għotja. 

Is-sommarju tal-proġett għandu jkun mhux itwal minn paġna waħda u għandu jiġi pprovdut bl-Ingliż. 

Inkludi s-CVs (l-Anness 9), li se jintużaw fl-evalwazzjoni tal-proposta biex jiġi deċiż jekk din tissodisfax 

il-kriterji tal-għażla, filwaqt li tiġi vvalutata l-kapaċità operattiva u professjonali tal-proġett. Għandek 

tehmeż CVs reċenti għall-membri ewlenin tal-persunal, inkluż ilkoordinatur/maniġer tal-proġett, il-persuna 
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responsabbli għall-ġestjoni finanzjarja u l-esperti ewlenin. 

Il-Kummissjoni tissuġġerixxi ħafna li dawn jiġu ppreżentati fil-format tas-CV Europass; madankollu, l-

organizzazzjonijiet huma ħielsa li jippreżentaw dawn is-CVs f'kull format. Kull CV għandha tkun dettaljata 

biżżejjed biex ikun jista' jiġi vvalutat jekk il-persuna hijiex kwalifikata għall-kariga proposta u jekk 

għandhiex biżżejjed esperjenza fis-suġġett/rwol. 

 

Il-mudell tas-CV Europass jista' jitniżżel mill-paġna web li ġejja: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Proġetti oħrajn direttament relatati ma' din il-proposta – il-Parti B.3 

Elenka l-għotjiet kollha tal-UE (kemm l-għotjiet operattivi kif ukoll l-għotjiet tal-proġetti) u l-offerti 

miksuba  mill-applikant, il-kobenefiċjarji u kull organizzazzjoni sħab assoċjata  matul l-aħħar tliet 

snin. 

Speċifika r-rwol tal-organizzazzjoni tiegħek f'dawn il-proġetti (jekk kontx applikant jew organizzazzjoni 

msieħba). 

Għandek tinforma mingħajr dewmien lid-DĠ Kompetizzjoni dwar kull applikazzjoni oħra għal 

finanzjament ippreżentata lil istituzzjonijiet jew aġenziji oħra tal-UE, u/jew dwar kull finanzjament 

approvat minn istituzzjonijiet jew aġenziji oħra tal-UE, wara s-sottomissjoni ta' din l-applikazzjoni. 

4.3 3. Ġustifikazzjoni, impatt u riżultati tal-proġett – il-Parti C 

4.3.3.1. Ġustifikazzjoni għall-proposta – il-Parti C.1. 

F'din it-taqsima, trid tispjega l-ħtiġijiet, l-għan u l-impatt mistenni tal-proġett u għaliex huwa importanti li l-

Kummissjoni tagħżel il-proposta tiegħek. 

Ippreżenta wkoll l-istrateġija ta' kummerċjalizzazzjoni tiegħek. (Pereżempju, kif se tattira l-parteċipanti? 

Għandek metodoloġija strateġika? Għandek listi ta' indirizzi rilevanti?) 

4.3.3.2. Riżultati u impatt – il-Parti C.2 

Stabbilixxi fid-dettall ir-riżultati mistennija, l-eżiti u r-riżultati tal-proġett, u l-istrateġija għat-tixrid ta' 

dawn. L-istrateġija tiegħek biex tipproduci riżultati għandha tiġi inkluża hawnhekk, u tista' wkoll tiġi 

ppreżentata fit-taqsima E (ara l-punt 4.3.5). Ftakar li l-evalwaturi jużaw din it-taqsima biex jevalwaw kif il-

proġett tiegħek jissodisfa l-kriterji tal-għoti tad-"disseminazzjoni u s-sostenibbiltà". Ipprova kun ċar u 

eżawrjenti dwar ir-riżultat li għandek l-għan li tilħaq u dwar l-effetti fit-tul tiegħu. 

4.3 4. Sħab — il-Parti D 

4.3.4.1. Deskrizzjoni globali tas-sħab – il-Parti D.1. 

F'din it-taqsima tal-formola ta' applikazzjoni għandek tipprovdi l-informazzjoni bażika dwar is-sħab kollha 

involuti fil-proġett (inklużi l-organizzazzjoni applikanti u l-kobenefiċjarji li jista' jkun hemm). Din il-lista 

tas-sħab għandha tkun inkluża wkoll fil-pjan finanzjarju u l-formola dettaljata tal-baġit bil-quddiem (ara l-

Anness 3 tal-pakkett tal-applikazzjoni). 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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4.3.4.1. Il-Karatteristiċi tas-sħubija – il-Parti D.2. 

Ipprovdi aktar informazzjoni dwar l-organizzazzjonijiet imsieħba u r-rwol tagħhom fil-proġett (min hi u 

x'tagħmel kull organizzazzjoni). Kun ċert li telenka l-organizzazzjonijiet fl-istess ordni bħal fit-tabella D. 1. 

4.3 5. Organizzazzjoni u ġestjoni tal-proġett - il-Parti E 

4.3.5.1. Pjan ta' ħidma u skeda ta' żmien tal-implimentazzjoni – il-Parti E.1. 

Din il-parti tal-formola ta' applikazzjoni tal-għotja hija maħsuba biex tippermettilek tiddeskrivi aspetti tal-

proġett li ma setgħux jiġu indirizzati b'mod speċifiku fil-Parti B, iżda li xorta huma importanti għall-

implimentazzjoni b'suċċess ta' kull proġett jew fluss tax-xogħol. Għandek tistabbilixxi l-pjan ta' ħidma 

tiegħek u tqassmu fi stadji. 

L-Applikant għandu jindika t-tul ta' żmien globali; l-għadd ta' persunal meħtieġ u l-metodi ta' ħidma 

mistennija
6
. Fl-aħħar nett, għandek tispjega l-istrateġija tiegħek għad-disseminazzjoni tar-riżultati u l-pjan 

tiegħek għall-assigurazzjoni tal-kwalità tal-proġett tiegħek. 

L-aħħar parti tippermetti lill-evalwaturi tal-Kummissjoni jaraw x'possibbiltajiet hemm li r-riżultati (jew l-

effetti tiegħu) jkomplu wara tmiem il-kuntratt. 

Evita li tiddeskrivi l-proġett mill-ġdid, u pprova wieġeb kull mistoqsija speċifika b'mod konċiż. 

4.3 6. Annessi — il-Parti F 

L-annessi meħtieġa kollha huma elenkati fil-Parti F tal-formola ta' applikazzjoni. Inti meħtieġ li timla u 

tehmeż dawn il-fajls mal-formola ta' applikazzjoni fil-formati oriġinali tagħhom (Excel u dokumenti 

Word) f'verżjoni elettronika u f'kopja fuq karta meta tkun meħtieġa verżjoni oriġinali ffirmata. 

ANNESS 1. Lista ta' kontroll għall-applikanti 

Il-lista ta' kontroll tgħinek timla l-applikazzjoni tiegħek. Ladarba tkun lestejt l-applikazzjoni tiegħek, inti 

tista' timla u tiffirma din il-lista biex tivverifika jekk inkludejtx dak kollu li hu meħtieġ. 

ANNESS 2. Kopja elettronika tal-applikazzjoni kompluta 

Sabiex tlesti s-sottomissjoni, trid tinkludi kopja elettronika tal-formola ta' applikazzjoni tal-għotja bl-

annessi kollha kompluti. Il-kopja elettronika għandha tirrifletti dik oriġinali (li jfisser li d-dokumenti 

oriġinali li jeħtieġ li jiġu stampati, iddatati u ffirmati għandhom jiġu inklużi f'dak l-istatus fil-verżjoni 

elettronika). Sabiex tiżgura li l-verżjoni elettronika tkun verżjoni kompluta, nirrakkomandaw bil-qawwa li 

din titħejja ladarba tkun imlejt il-formola tal-applikazzjoni kollha u l-annessi tagħha u tkun lest li 

tissottomettihom. 

 

ANNESS 3. Pjan finanzjarju u Baġit bil-Quddiem dettaljat 

 
F'din it-taqsima tal-formola tal-applikazzjoni tal-għotja, għandek tippreżenta l-baġit stmat tiegħek għall-
proġett, imqassam f'kategoriji ta' spejjeż u dħul. 

                                                 
6
 Part-time/full-time, remoti/fil-post, laqgħat/workshops eċċ. 
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L-istima tal-baġit totali indikata hawnhekk għandha tkun l-istess bħal dik indikata fit-taqsima B.1 tal-

formola ta' applikazzjoni – (id-deskrizzjoni tal-proġett.) 

L-ammonti kollha jridu jkunu f'euro u jkollhom biss żewġ ċifri wara l-punt deċimali. 

Il- pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem dettaljat  għandhom jinkludu informazzjoni finanzjarja speċifika 

u ċara li tiffaċilita l-evalwazzjoni tal-proposta tiegħek. Huwa jinqara flimkien mal-Formola ta' 

applikazzjoni tal-għotja u l-annessi tagħha, u għalhekk kun af li inkonsistenzi bejn il-formoli, jew fl-

ippjanar tal-azzjoni (pereżempju n-numru jew il-post tal-laqgħat eċċ.), jew fit-termini użati biex tiddeskrivi 

kull attività, jiġu evalwati b'mod sfavorevoli. 

Il-pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem dettaljat huwa dokument Excel maħsub sabiex jintuża matul il-

ħajja kollha tal-proġett (inkluż fl-istadji tal-applikazzjoni, l-evalwazzjoni u l-għażla u fir-rapport finali 

tiegħek). Ara li tinkludi verżjoni Excel (mhux skennjata) fil-kopja elettronika tiegħek biex ikun aktar faċli 

li jsiru l-korrezzjonijiet. 

 
Dan id-dokument għandu jinkludi l-ispejjeż kollha dettaljati  meħtieġa  għall-implimentazzjoni tal-proġett. 

Għandu jinkludi wkoll is-sorsi kollha ta' dħul tal-proġett  (fondi), kemm l-ammonti kontribwiti mill-

benefiċjarji tal-għotjiet (l-applikant u l-kobenefiċjarji kollha) kif ukoll il-fondi kkontribwiti minn kull parti 

terza oħra (kofinanzjaturi u sħab assoċjati). 

 
Il-pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem dettaljat jikkonsistu fi 15-il worksheet: 

 pjan finanzjarju (sommarju tal-baġit bil-quddiem); 

 il-Parti A.a) — persunal skont il-kategorija; 

 il-Parti A.b) - spejjeż tal-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni għall-persunal involut fl-operazzjoni; 

 il-Parti A.c) - spejjeż tal-ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni għall-kelliema; l-ivvjaġġar u l-
akkomodazzjoni għall-parteċipanti 

 il-Parti A.d) - spejjeż għall-ikliet/xarbiet għall-persunal involut fl-operazzjoni kif ukoll għall-
parteċipanti, il-kelliema u l-interpreti; 

 il-Parti A.e) - miżati tal-interpreti; 

 il-Parti  A.f) - spejjeż għat-tagħmir, l-art u l-proprjetà immobbli; 

 il-Parti A.g) - spejjeż tal-konsumabbli u l-provvisti; 

 il-Parti A.h) - spejjeż tal-pubblikazzjonijiet u r-rapporti; 

 il-Parti A.i) - spejjeż diretti oħrajn 

 il-Parti A.j) - spejjeż ġenerali ddebitati għall-operazzjoni 

 kontribuzzjonijiet in natura 

 tabella tal-introjtu (kontribuzzjonijiet oħrajn) 

 firma 

 kategorija tal-persunal 

 

Il-Baġit bil-Quddiem aċċettat għall-evalwazzjoni jekk: 

 jintuża l-mudell standard; 

 l-iskedi jimtlew filwaqt li jiġi provdut tqassim dettaljat f'euro tan-nefqa stmata tal-proġett. 
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ANNESS 4. Formola ta' identifikazzjoni finanzjarja 

 
Ipprovdi d-dettalji tal-kont tal-bank li għandu jintuża għal dan il-proġett, jekk jintgħażel u imla l-kaxex 
kollha rilevanti: 

 

 l-isem legali tal-benefiċjarju, li se jikkoordina l-proġett (din l-informazzjoni għandha tkun l-istess bħal 

dik fil-Parti A tal-formola ta' applikazzjoni); 

 l-indirizz legali tal-organizzazzjoni applikanti li se tikkoordina l-proġett; 

 id-dettalji bankarji tal-benefiċjarju, jew tal-kobenefiċjarju maħtur biex jirċievi l-pagamenti (normalment 

l-applikant) jekk ikun hemm ftehim ta' għotja b'aktar minn benefiċjarju wieħed. 

 it-timbru tal-bank u d-data JEW dikjarazzjoni bankarja li ssemmi b'mod ċar il-kodiċi IBAN, il-kodiċi 

BIC u l-isem tal-bank. 

 

  ANNESS 5. Il-formola ta' entità ġuridika 

 

Innota li l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta għall-applikant u kull kobenefiċjarju, jekk ikun hemm, bl-

użu ta' formoli separati għal kull wieħed. Dan mhux meħtieġ għal sħab assoċjati. Dan għandu jinkludi: 

 l-isem legali tal-applikant (din l-informazzjoni għandha tkun l-istess bħal dik fil-Parti A tal-formola tal-

applikazzjoni) jew tal-kobenefiċjarju; 

 l-indirizz legali tal-benefiċjarju/kobenefiċjarju. 

 

ANNESS 6. Dikjarazzjoni fuq l-unur tal-applikant (kriterji ta' esklużjoni u assenza ta' 

kunflitt ta' interess) 

 

L-applikanti huma meħtieġa jiffirmaw id-dikjarazzjoni dwar il-kriterji ta' esklużjoni biss jekk il-valur tal-

għotja mitluba jkun ta' EUR 60 000 jew iktar. Id-dikjarazzjoni għandha tirrifletti li l-applikanti għandhom 

sorsi ta' finanzjament stabbli u suffiċjenti biex isostnu l-attività tagħhom tul il-proġett kollu u jaqblu li 

jgħinu fil-finanzjament tiegħu.  

 

ANNESS 7. Evidenza tal-istatus ġuridiku 

 

Id-dokumenti elenkati hawn taħt huma meħtieġa biss għall-applikant u l-kobenefiċjarji; mhumiex meħtieġa 

għal sħab assoċjati. Il-Kummissjoni taċċetta biss kopji ta' dokumenti uffiċjali.. Dawn huma meħtieġa sabiex 

jirreġistraw il-benefiċjarju fis-sistema tal-kontabilità tal-Kummissjoni, iżda jintużaw ukoll meta tiġi 

ċċekkjata l-eliġibbiltà tal-applikant. 
 

L-Anness 7 ma għandux jiġi sottomess jekk l-applikant ikun korp governattiv (pereżempju ministeru, 

awtorità governettiva lokali, reġjonali, nazzjonali jew federali, muniċipalità jew korp pubbliku ieħor) jew 

università. Madankollu, dawn il-korpi għandhom ikunu lesti li jipprovdu dokumentazzjoni rilevanti lill-

Kummissjoni wara talba għal dan. 

 

Skont l-istatus ġuridiku tal-organizzazzjoni applikanti, id-dokumenti mitluba jistgħu jinkludu: 
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Għal korpi privati: 

1. l-artikoli ta' assoċjazzjoni jew l-istatuti tal-organizzazzjoni; 

2. prova tar-reġistrazzjoni ġuridika tal-organizzazzjoni, kopja ta' kull dokument uffiċjali 

(pereżempju Il-Ġurnal Uffiċjali, ir-Reġistru tal-kumpaniji, eċċ) li turi  l-isem u l-indirizz uffiċjali 

tal-uffiċċju reġistrat (l-uffiċċju prinċipali) u n-numru ta' reġistrazzjoni mogħti mill-awtoritajiet 

nazzjonali; 

3. kopja tad-dokument ta' reġistrazzjoni tal-VAT, jekk applikabbli, u jekk in-numru tal-VAT ma 

jidhirx fuq id-dokumenti uffiċjali elenkati hawn fuq 

 

Għal korpi pubbliċi: 

  1. kopja tar-riżoluzzjoni, il-liġi, id-digriet jew id-deċiżjoni jew kull dokument uffiċjali ieħor li 

jiċċertifika l-istabbiliment tal-organizzazzjoni; 

  2. l-istatuti tal-organizzazzjoni, jekk applikabbli; 

  3. jekk l-organizzazzjoni għandha numru tal-VAT, kopja tad-dokument ta' reġistrazzjoni tal-VAT. 

 

ANNESS 8. Valutazzjoni tal-kapaċità finanzjarja 
 

Jekk l-għotja totali mitluba hija anqas minn EUR 60 000, l-applikant jeħtieġ biss li jagħmel 

dikjarazzjoni fuq l-unur dwar il-kapaċità finanzjarja tiegħu biex jimplimenta l-proġett. 

 

Jekk l-għotja totali mitluba tkun ta' EUR 60 000 jew iktar, l-applikant irid jipprovdi 

dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali uffiċjali (karta tal-bilanċ u/jew rapport tal-introjtu) għall-

aħħar sena mitmuma, sabiex juri l-kapaċità finanzjarja tiegħu. Għall-organizzazzjonijiet maħluqa 

ġodda, il-pjan tan-negozju jista' jieħu post dawn id-dokumenti. 

 

L-Anness 8 ma għandux jiġi sottomess jekk l-applikant ikun korp governattiv (pereżempju 

ministeru, awtorità governettiva lokali, reġjonali, nazzjonali jew federali, muniċipalità jew 

korp pubbliku ieħor) jew università pubblika. 

 

ANNESS 9. Valutazzjoni tal-kapaċità operattiva 

 

Ippreżenta informazzjoni dwar proġetti li wettaqt fl-imgħoddi. Jekk diġà elenkajthom fil-Parti B.3 

tal-formola tal-applikazzjoni tal-għotja, hawnhekk tista' żżid id-dokumenti ta' appoġġ u kull 

informazzjoni addizzjonali. 

 

Jekk l-għotja totali mitluba hija anqas minn EUR 60 000, teħtieġ biss li tagħmel dikjarazzjoni fuq 

l-unur dwar il-kapaċità finanzjarja tiegħek biex timplimenta l-proġett. 

 

ANNESS 10. L-iskedi tas-salarji tal-persunal 

 

Il-firxa tas-salarji tal-persunal tista' tingħata, pereżempju, fil-forma ta' rendikonti tas-salarji. 

Is-salarju ta' kuljum tal-persunal tiegħek ma għandux jaqbeż ir-rati massimi eliġibbli ta' kuljum għall-

ispejjeż tal-persunal. 

 

ANNESS 11. Formola tad-dikjarazzjoni tas-sieħeb/sħab 
 

Jekk applikabbli, ipprovdi l-ittri ta' intenzjoni mill-organizzazzjonijiet sħab li jiċċertifikaw il-

parteċipazzjoni tagħhom fil-proġett. Jekk l-organizzazzjoni(jiet) sħab tiegħek huma kobenefiċjarji 

(2.3.1), u se jġarrbu spejjeż (ippreżentati fil-baġit tiegħek), ehmeż ukoll kopji tal-Anness 6 u l-

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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Anness 7. 

 

ANNESS 12. Impenn espliċitu tal-applikant li jassumi r-responsabbiltà għall-

iffinanzjar 

 

Jekk applikabbli, ipprovdi impenn espliċitu li tassumi r-responsabbiltà għall-finanzjament jekk il-

partijiet l-oħra ma jkunux jistgħu jagħmlu dan. Dan id-dokument jista' jkun fil-forma ta' 

dikjarazzjoni. 

 

ANNESS 13. Ċertifikat tal-VAT 

 

Ippreżenta dokument uffiċjali li juri n-numru tal-VAT tiegħek, jew fejn applikabbli, prova ta' eżenzjoni. 

Mill-2014 dan id-dokument għandu jiġi pprovdut biss f'appoġġ għal dokumenti fl-Anness 5. 

 

 

 
5. Eliġibbiltà tal-ispejjeż – liema tip ta' spejjeż jiġu aċċettati 
 
L-ispejjeż eliġibbli għall-finanzjament huma l-ispejjeż imġarrba realment mill-benefiċjarju ta' għotja li 

jissodisfaw il-kriterji kollha li ġejjin: 

 jiġġarrbu matul il-proġett jew il-programm ta' ħidma, bl-eċċezzjoni tal-ispejjeż relatati 

mar-rapporti finali u ċ-ċertifikati tal-awditi. 

Kun af li l-perjodu ta' eliġibbiltà tal-ispejjeż jibda kif speċifikat fil-ftehim ta' għotja jew id-

deċiżjoni ta' għotja. 

Jekk benefiċjarju jista' juri l-ħtieġa li jibda l-proġett qabel ma jiġi ffirmat il-ftehim, in-nefqa tista' 

tiġi awtorizzata qabel ma tingħata l-għotja. Il-perjodu ta' eliġibbiltà ma jista' taħt l-ebda ċirkostanzi 

jibda qabel id-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni tal-għotja (ara t-Taqsima 4.3.2.1, aktar 'il 

fuq); 

 huma inklużi fil-baġit stmat (l-Anness III) tal-proġett jew il-programm ta' ħidma; 

 jiġġarrbu b'rabta mal-proġett kif deskritt fl-Anness I u huma meħtieġa għall-

implimentazzjoni teigħu; 

 huma identifikabbli u verifikabbli, u, b'mod partikolari, huma rreġistrati fir-rekords 

kontabilistiċi tal-benefiċjarju u stabbiliti skont l-istandards tal-kontabilità applikabbli 

fil-pajjiż fejn hu stabbilit il-benefiċjarju u skont il-prassi normali tal-kontabilità skont 

il-pagamenti tal-benefiċjarju; 

 jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni applikabbli dwar it-taxxa u dik soċjali; 

 huma raġonevoli, ġustifikati u jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-ġestjoni finanzjarja 

tajba, b'mod partikolari fir-rigward tal-ekonomija u l-effiċjenza. 
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Il-proċeduri interni ta' kontabbiltà u tal-awditjar tal-benefiċjarju jridu jippermettu rikonċiljazzjoni diretta 

tal-ispejjeż u d-dħul iddikjarati fir-rigward tal-avveniment/proġett mad-dikjarazzjonijiet tal-kontabbiltà u d-

dokumenti ta' sostenn korrispondenti. 

5.1. Spejjeż diretti eliġibbli 

L-ispejjeż diretti li ġejjin huma eliġibbli għall-finanzjament, diment li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fit-

Taqsima 5 hawn fuq. 

L-ispejjeż diretti eliġibbli għall-proġett/programm ta' ħidma huma dawk l-ispejjeż li jissodisfaw il-

kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà stabbiliti hawn fuq, huma identifikabbli bħala spejjeż speċifiċi marbuta 

direttament mal-implimentazzjoni tal-proġett jew programm ta' ħidma u li għalhekk jistgħu jintrabtu 

miegħu direttament, bħal pereżempju: 

- l-ispejjeż tal-persunal impjegat mill-benefiċjarju (b'kuntratt jew att ta' ħatra ekwivalenti) sabiex 

jaħdem fuq proġett, inklużi s-salarji flimkien mal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u spejjeż 

statutorji oħrajn inklużi fir-remunerazzjoni, diment li dawn l-ispejjeż ikunu konformi mal-politika 

normali tal-benefiċjarju dwar ir-remunerazzjoni; dawk l-ispejjeż jistgħu jinkludu wkoll ir-

remunerazzjonijiet addizzjonali, inklużi l-pagamenti fuq il-bażi ta' kuntratti supplimentari tkun xi 

tkun in-natura ta' dawk il-kuntratti, diment li jitħallsu b'mod konsistenti kull meta jkun meħtieġ l-

istess tip ta' xogħol jew għarfien espert, b'mod indipendenti mis-sors ta' finanzjament użat; 

L-ispejjeż tal-persuni fiżiċi li jaħdmu b'kuntratt mal-benefiċjarju li mhuwiex kuntratt ta' impjieg 

jistgħu jiġu assimilati mal-ispejjeż tal-persunal kif ippreżentati aktar 'il fuq, diment li jiġu ssodisfati 

l-kundizzjonijiet li ġejjin: 

(i) il-persuna fiżika taħdem taħt l-istruzzjonijiet tal-benefiċjarju u, sakemm ma jkunx 

miftiehem mod ieħor mal-benefiċjarju, fil-post tal-benefiċjarju; 

(ii) ir-riżultat tax-xogħol jappartjeni għall-benefiċjajru; u 

(iii)  l-ispejjeż mhumiex sinifikattivament differenti mill-ispejjeż tal-persunal li jwettaq kompiti 

simili b'kuntratt ta' impjieg mal-benefiċjarju. 

- spejjeż tal-persunal fl-amministrazzjonijiet nazzjonali, sakemm dawn ikunu relatati mal-ispejjeż ta' 

attivitajiet li l-awtorità pubblika rilevanti ma kinitx twettaq kieku ma kellux isir il-proġett 

ikkonċernat; 

- l-allowances għall-ivvjaġġar u s-sussistenza (għal-laqgħat, inklużi l-laqgħat tal-bidu fejn japplika, 

il-konferenzi eċċ.) jekk dawn l-ispejjeż ikunu konformi mal-prattiki normali tal-benefiċjarju u ma 

jaqbżux l-ispejjeż rilevanti għal kull unità ssuġġeriti mill-Kummissjoni. 

- l-ispejjeż tad-deprezzament tat-tagħmir (ġdid jew użat): il-porzjon biss tad-deprezzament tat-

tagħmir li jikkorrispondi għat-tul ta' żmien tal-avveniment/proġett u r-rata tal-użu reali għall-

proġett jistgħu jitqiesu mill-Kummissjoni; l-ispejjeż tal-kiri jew tal-lokazzjoni tat-tagħmir jew assi 

oħrajn huma eliġibbli wkoll, diment li dawn l-ispejjeż ma jaqbżux l-ispejjeż ta' deprezzament ta' 

tagħmir jew assi simili u jkunu esklussivi minn kull miżata ta' finanzjament; 
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B'eċċezzjoni, il-Kundizzjonijiet Speċjali (ara l-ftehim tal-għotja mudell) jistgħu jippermettu r-

rimborż tal-ispiża sħiħa tax-xiri ta' tagħmir, jekk dan ikun ġustifikat min-natura tal-proġett u l-

kuntest li fih jintużaw it-tagħmir jew l-assi; 

- l-ispejjeż tal-oġġetti tal-konsum u tal-provvisti, dejjem jekk dawn ikunu jistgħu jiġu identifikati u 

jekk ikunu allokati għall-proġett; 

- spejjeż li jirriżultaw direttament mir-rekwiżiti għall-implimentazzjoni tal-proġett (disseminazzjoni 

ta' informazzjoni, evalwazzjoni speċifika tal-proġett, traduzzjonijiet, riproduzzjoni); 

Għal dispożizzjonijiet u informazzjoni oħrajn, irreferi għall-Artikolu II.19.2 tal-mudell tal-ftehim ta' għotja. 

5.2. Spejjeż indiretti eliġibbli (spejjeż ġenerali)   

L-"ispejjeż indiretti" tal-proġett huma dawk l-ispejjeż li mhumiex spejjeż speċifiċi marbuta mal-

implimentazzjoni tal-proġett u għalhekk ma jistgħux jiġu attribwiti direttament lilu. Dawn ma jistgħux 

jinkludu spejjeż identifikabbli jew iddikjarati bħala spejjeż diretti eliġibbli. 

Ammont b'rata fissa sa massimu ta' 7 % tal-ispejjeż diretti eliġibbli totali tal-proġett huwa eliġibbli għal 

finanzjament bħala spejjeż indiretti. Dan jirrappreżenta l-ispejjeż amministrattivi ġenerali tal-benefiċjarju li 

huma attribwibbli għall-proġett. 

L-ispejjeż indiretti ma jistgħux jinkludu l-ispejjeż li jiddaħħlu f'intestatura baġitarja oħra. 

Niġbdulek l-attenzjoni li jekk l-organizzazzjoni tiegħek tirċievi għotja operattiva, l-ispejjeż indiretti 

mhumiex eliġibbli għal finanzjament minn għotjiet mogħtija għal proġetti speċifiċi. 

5.3. Spejjeż ineliġibbli 

Il-lista pprovduta hawn taħt hija lista ta' referenza minima u trid tiġi rrispettata b'mod sħiħ, sakemm l-att 

bażiku ma jipprevidix mod ieħor. 

– redditu fuq il-kapital; 

– spejjeż tad-dejn u tas-servizz tad-dejn; 

– provvedimenti għat-telf jew id-djun; 

– spejjeż tat-trasferimenti mill-Kummissjoni miżmuma mill-bank ta' benefiċjarju; 

– imgħax dovut; 

– djun dubjużi; 

– telf mill-kambju; 

– spejjeż iddikjarati mill-benefiċjarju għal proġett ieħor li rċieva għotja ffinanzjata mill-baġit tal-UE 

(inklużi l-għotjiet mogħtija minn Stat Membru iżda ffinanzjati mill-baġit tal-UE, u għotjiet 

mogħtija minn korpi oħrajn għajr il-Kummissjoni bl-iskop li jiġi implimentat il-baġit tal-UE); 

b'mod partikolari, l-ispejjeż indiretti ma jkunux eliġibbli għall-finanzjament minn għotja għal 

proġett mogħtija lill-benefiċjarju li diġà jkun qed jirċievi għotja operattiva ffinanzjata mill-baġit 

tal-UE matul il-perjodu kkonċernat; 



Gwida għall-applikanti - Sejħa għall-proposti 

2014 
 

- 19 - 

 

 

- VAT deduċibbli; 

– kontribuzzjonijiet in natura; 

– nefqa eċċessiva jew imprudenti; 

– miżati tal-ivvjaġġar jew tas-sussistenza għall-uffiċjali tal-UE. 

 

6. Regoli dettaljati li jikkonċernaw l-ispejjeż eliġibbli 

Hawn taħt issib deskrizzjoni dettaljata tar-regoli dwar l-eliġibbiltà għal kull kategorija ta' spejjeż li tista' 

ddaħħal fil-baġit tiegħek għall-proġett. Ara li l-ispejjeż li qed titlob jikkonformaw ma' dawn ir-regoli, peress 

li altrimenti jistgħu jiġu rrifjutati mill-Kummissjoni. 

 

6.1. Spejjeż diretti eliġibbli — pjan finanzjarju u Baġit bil-Quddiem dettaljat 

6.1.1. Spejjeż tal-Persunal (il-Parti A.a) 

6.1.1.1 Prinċipji ġenerali 
 

Sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni b'suċċess tal-kompiti relatati mal-attivitajiet tal-proġett, għandhom 

jiġu allokati riżorsi umani xierqa lill-proġett. 

 

L-ispejjeż tal-persunal jinħadmu fir-rigward tal-ħin reali ddedikat lill-proġett. L-ispejjeż jiġu kkalkolati fuq 

il-bażi tas-salarju jew il-pagi grossi reali flimkien mal-ħlasijiet soċjali obbligatorji u l-ispejjeż statutorji 

kollha oħra inklużi fir-remunerazzjoni. Iż-żmien li kull membru tal-persunal tal-proġett iqatta' jaħdem fuq 

il-proġett għandu jiġi rreġistrat fuq bażi regolari bl-użu ta' skedi tal-ħin iffirmati jew sistema ta' 

reġistrazzjoni tal-ħin ekwivalenti li l-impjegatur ikun stabbilixxa u ċċertifika. 

Il-livelli tas-salarji jridu jkunu raġonevoli u konformi mal-politika normali tas-salarji tiegħek. Is-salarju ta' 

kuljum għall-persunal tiegħek ma għandux jaqbeż ir-rati massimi eliġibbli ta' kuljum għall-ispejjeż tal-

persunal. 
 

Is-salarji (miżati) għall-persunal temporanju u kuntrattwali jistgħu jiġu ddebitati lil din il-kategorija jekk l-

individwu kkonċernat ikun jaħdem mal-benefiċjarju u/jew mal-kobenefiċjarju b'kuntratt jew subkuntratt 

individwali li jorbot b'mod espliċitu lill-persuna mal-proġett u jekk it-tali prattika tkun tikkonforma mal-

leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti. 

 

Meta timla l-ispejjeż tal-Persunal fil-pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem Dettaljat, għandek 

tindika mill-inqas l-informazzjoni li ġejja: 

- l-isem tal-membru tal-persunal tal-proġett (jekk ikun magħruf), 

- ir-rwol tiegħu/tagħha fil-proġett, 

- l-istatus tal-impjieg tal-membru tal-persunal: jekk huwiex se jiġi reklutat b'mod 

speċifiku għall-proġett jew jekk huwiex diġà impjegat mill-organizzazzjoni, jekk 

jaħdimx għal rasu, jekk huwiex se jaħdem part-time jew full-time għall-proġett, eċċ. 

 
6.1.1.2 L-ispejjeż għall-persunal permanenti minn organizzazzjoni tas-settur pubbliku 

Din it-taqsima tirreferi għall-ispejjeż għall-persunal permanenti ta' organizzazzjoni tas-settur pubbliku. Ma 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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tapplikax għall-ispejjeż tal-persunal tal-universitajiet, ikun xi jkun l-istatus tagħhom. 

L-ispejjeż tas-salarji tal-persunal permanenti ta' organizzazzjoni tas-settur pubbliku jistgħu jiġu ffinanzjati 

mill-għotja biss sa fejn ikunu relatati mal-attivitajiet tal-proġett li l-organizzazzjoni tas-settur pubbliku ma 

kinitx twettaq li kieku ma sarx il-proġett ikkonċernat. Dawk l-attivitajiet iridu jirrappreżentaw spiża 

addizzjonali għall-organizzazzjoni. 

 

L-ispejjeż tas-salarju tal-persunal permanenti ta' organizzazzjoni tas-settur pubbliku huma eliġibbli għall-

fini tal-finanzjament biss fil-każijiet li ġejjin: 

a) Remunerazzjoni għas-sahra 

Il-kumpens fi flus għar-remunerazzjoni tas-saħra/sigħat addizzjonali mħallsa lill-persunal permanenti ta' 

organizzazzjoni tas-settur pubbliku biss jista' jitiqies eliġibbli, jekk il-membru tal-persunal ikun 

issekondat/assenjat għall-proġett b'mod konformi mar-regoli nazzjonali rilevanti. 

Meta timla dan it-tip ta' spejjeż tal-persunal fil-pjan finanzjarju u fil-Baġit bil-Quddiem dettaljat, 

għandek tindika mill-inqas l-informazzjoni li ġejja: 

- Il-kelma prinċipali "sahra"; 

- l-isem tal-impjegat; 

- l-għadd totali ta' sigħat ta' sahra meħtieġa sabiex iwettaq il-kompiti tal-proġett; 

- ir-rata tal-unità (l-ammont ta' remunerazzjoni għal kull siegħa). Ir-rata tal-unità tas-

sahra hija stmata fuq il-bażi tar-remunerazzjoni globali għas-sigħat normali tax-xogħol 

flimkien ma' kumpens fi flus għas-sahra u diviża bin-numru totali ta' sigħat ta' xogħol 

(sigħat ta' xogħol normali + sigħat ta' sahra). 

b) Spejjeż tas-sostituzzjoni tal-membru tal-persunal fil-kompiti tas-soltu tiegħu 

L-ispejjeż tal-persunal permanenti ta' organizzazzjoni tas-settur pubbliku jistgħu jitqiesu eliġibbli għal 

finanzjament sħiħ jekk il-persuna kkonċernata tkun issekondata/assenjata skont ir-regoli nazzjonali 

rilevanti għal kompiti li huma marbuta speċifikament mal-implimentazzjoni tal-proġett, u jekk persuna 

oħra tiġi reklutata b'mod speċifiku sabiex toħdilha postha fit-twettiq tal-kompiti normali tagħha għall-

perjodu ta' żmien tal-proġett. 

Meta timla dan it-tip ta' spejjeż tal-persunal fil-Baġit bil-Quddiem, għandek tindika mill-inqas l-

informazzjoni li ġejja: 

- il-kelma prinċipali "sostitwit"; 

- l-isem tal-impjegat; 

- ir-rwol tiegħu fil-proġett. 

c) Spejjeż oħra għall-persunal permanenti f'organizzazzjoni tas-settur pubbliku 

Bl-eċċezzjoni tal-każijiet li jaqgħu fil-kategoriji a) u b) aktar 'il fuq, l-ispejjeż tal-persunal permanenti minn 

organizzazzjoni tas-settur pubbliku jitqiesu eliġibbli għall-finanzjament fil-limitu tal-ammont meħtieġ 

għall-kofinanzjament tal-proġett. Fl-ebda każ ma jistgħu l-ispejjeż totali tal-persunal permanenti mill-

organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku jkunu ogħla mill-kofinanzjament totali riċevut mill-applikant, il-

kobenefiċjarji, is-sħab assoċjati u l-partijiet terzi. Il-Kummissjoni tiżgura li dan il-limitu jiġi rispettat qabel 

ma tagħti l-għotja u tista' tnaqqas l-ispejjeż korrispondenti skont dan. 

Meta timla dan it-tip ta' spejjeż tal-persunal fil-Baġit bil-Quddiem, għandek tindika mill-inqas l-

informazzjoni li ġejja: 

- Il-kliem prinċipali "kopert minn kofinanzjament"; 

- l-isem tal-impjegat; 
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- ir-rwol tiegħu fil-proġett. 

 

Innota li jekk ma tingħatax indikazzjoni ċara fil-pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem dettaljat dwar 

jekk l-ispejjeż għall-persunal permanenti minn organizzazzjoni pubblika jaqgħux fil-kategoriji a), b) jew c), 

dawn jitqiesu awtomatikament li jaqgħu fil-Kategorija c). 

6.1.2. Spejjeż tal-ivvjaġġar (il-Parti A.b u A.c) u ikliet (A.d) 

Biss l-ispejjeż tal-ivvjaġġar direttament marbuta mal-proġett u relatati ma' avvenimenti speċifiċi u 

identifikabbli b'mod ċar huma eliġibbli għall-finanzjament tal-UE. Kull vjaġġ lejn postijiet għajr dawk fejn 

jinsabu l-applikant u l-kobenefiċjarji jrid jintwera li huwa rilevanti għall-proġett. L-ispejjeż tal-ivvjaġġar 

għandhom ikunu konformi mal-prassi tas-soltu tiegħek dwar l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u ma għandhomx 

jeċċedu l-ispejjeż tal-unità ssuġġeriti mill-Kummissjoni. 

Il-benefiċjarji huma meħtieġa li jużaw l-inqas mezz għali għall-ivvjaġġar, u għandu jsir kull sforz sabiex 

tintuża l-aktar tariffa ekonomika. 

Rimborżi bbażati fuq l-ispejjeż tal-unità 

Il-benefiċjarji jistgħu japplikaw ir-rata fissa ta' kuljum indikata fis-sejħa għall-proposti, għall-ispejjeż 

relatati mal-akkomodazzjoni u l-ikliet/ix-xarbiet. Ir-rata fissa ta' kuljum hija bbażata fuq l-iskala tal-

akkomodazzjoni u tal-allowance ta' kuljum għall-vjaġġi tax-xogħol tal-persunal tal-Kummissjoni. Ir-rata ta' 

50 % tar-rata ta' kuljum tapplika għas-seminars ta' nofs ta' nhar. L-ispejjeż tal-unità normalment jitħallsu 

direttament lill-parteċipanti. 

 

Sabiex jiġi evitat il-potenzjal ta' abbuż, il-Kummissjoni tiskoraġġixxi bi ħġarha kull sistema oħra ta' 

rimborż tal-ispejjż tas-sussistenza. Madankollu, jekk jista' jintwera li tali sistema kienet uffiċjalment 

stabbilita qabel ma ngħatat l-għotja, din xorta tista' tintuża fil-limiti għal kull pajjiż stabbiliti fil-gwida tal-

Kummissjoni.
7
 Ħlas fi flus kontanti għandu jiġi evitat (minflok dan, għandhom jintużaw trasferimenti 

bankarji) sakemm ma jkunx jista' jintwera permezz ta' dokumenti ta' kontabilità li jiġġustifikaw, li dawn il-

ħlasijiet ikunu rreġistrati fil-kontijiet uffiċjali tal-benefiċjarju tal-għotja. 

 

Rimborżi bbażati fuq l-ispejjeż reali 

Spejjeż ta' sussistenza (akkomodazzjoni, ikel, ivvjaġġar lokali madwar iż-żona fejn tkun qed isseħħ iż-żjara 

u spejjeż varji) huma eliġibbli għal rimborż sal-ammont attwali minfuq. Għalhekk huwa importanti ħafna li 

wieħed iżomm id-dokumenti ta' appoġġ kollha, li jistgħu jintalbu mill-Kummissjoni qabel ma tagħmel il-

pagament finali. Sabiex jitqiesu eliġibbli għar-rimborż, dawn l-ispejjeż għandhom ikunu raġonevoli fid-

dawl tal-prezzijiet lokali u jkunu marbuta esklussivament mal-proġett. Jekk ikliet flimkien ikunu offruti lill-

parteċipanti (pereżempju, kolazjon fil-lukandi, pranzi u ċeni matul avvenimenti), il-per diem għall-ikliet 

għandu jitqies ineliġibbli jew jitnaqqas mill-ispiża mġarrba. 

Kull spiża tal-ivvjaġġar imġarrba barra mill-pajjiżi li huma eliġibbli li jieħdu sehem f'din is-sejħa għall-

proposti tiġi rifjutata. 

Meta timla l-ispejjeż tal-ivvjaġġar fil-pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem dettaljat, għandek 

tindika l-postijiet tal-oriġini u tad-destinazzjoni tal-vjaġġ, in-numru u, jekk ikunu diġà magħrufa, l-ismijiet 

                                                 
7
  http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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u n-nazzjonalitajiet tal-persuni li jkunu qed jivvjaġġaw, ir-raġuni għall-vjaġġ (pereżempju, it-tieni laqgħa 

tal-proġett, żjara ta' studju, eċċ.) u għandek tikkalkula billi tuża l-prezz ta' referenza xieraq (il-prezz tas-suq 

jew l-ispejjeż tal-unità). 

Meta timla l-ispejjeż tas-sussistenza fil-pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem dettaljat, għandek 

tindika b'konsistenza mal-informazzjoni għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar, il-post, in-numru u, jekk diġà jkunu 

magħrufa, l-ismijiet tal-persuni li jirċievu allowance għas-sussistenza u r-raġuni għall-vjaġġ (pereżempju, 

it-tieni laqgħa tal-proġett, żjara ta' studju, eċċ.). 

L-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tas-sussistenza tal-parteċipanti, il-kelliema u l-interpreti għandhom ikunu 

inklużi fil-Parti A.c. 

 6.1.3. Spejjeż tal-interpreti u l-kelliema (il-Parti A.e) 

L-ispejjeż tal-interpreti u l-kelliema għandhom jiġu elenkati għal kull individwu. L-evidenza għal dawn l-

ispejjeż trid tiġi pprovduta fi tmiem il-proġett, inklużi l-kuntratti li jiddikjaraw is-sigħat eżatti li nħadmu u l-

ammonti mħallsa. 

6.1.4. Tagħmir (il-Parti A.f) 

6.1.4.1 Tagħmir (ġdid jew użat): 

L-ispejjeż tad-deprezzament tat-tagħmir li kien jeżisti qabel huma, fil-prinċipju, meqjusa bħala parti 

mill-ispejjeż indiretti tal-proġett. Madankollu, jekk l-applikant jew kobenefiċjarju jkunu xtraw tagħmir 

(tal-kompjuter, awdjoviżiv, eċċ.) speċifikament għall-proġett, ikunu jistgħu jiddebitawhom bħala spejjeż 

diretti, iżda dawn għandhom: 

- iqabblu l-prezzijiet ta' fornituri differenti biex jaraw liema jkollu l-aktar offerta ekonomikament 

vantaġġuża (filwaqt li jqisu l-prezz u l-kwalità); 

- jiddebitaw biss l-ispejjeż tat-tagħmir mixtri jew mikri matul il-perjodu tal-eliġibbiltà, b'rata li 

tirrifletti l-grad u t-tul ta' żmien tal-użu matul dak il-perjodu; 

- kun af li biss l-ispejjeż deprezzati skont ir-regoli nazzjonali tad-deprezzament jitqiesu eliġibbli 

għall-fini tal-finanzjament; 

- elenka t-tagħmir mixtri fl-organizzazzjoni li fiha jiġi installat u ara li dan jingħata numru tal-

inventarju. 

Meta tkun qed timla l-ispejjeż tat-tagħmir fil-pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem 

dettaljat, għandek tindika t-tip ta' tagħmir li jkollu jinxtara, u l-prezz sħiħ tax-xiri. 

Madankollu, tista' tiddebita biss il-valur deprezzat tat-tagħmir għall-proġett. Ir-rabta 

diretta mal-implimentazzjoni tal-proġett għandha tiġi ppreżentata wkoll. Jekk it-

tagħmir mixtri jiswa aktar minn EUR 1 000 għal kull oġġett, indika r-rata ta' 

deprezzament. 

Eżempju ta' regoli ta' deprezzament tal-UE: 

Valur totali tat-tagħmir mixtri: EUR 1 000 

Ħajja operattiva preżunta: tliet snin 

(36 xahar) 

Id-deprezzament permess kull xahar għalhekk ikun EUR 1 000/36 = EUR 27,78 

Tul ta' żmien tal-eliġibbiltà għall-ispiża fil-Ftehim ta' Għotja: mill-1/09/2014 sal-
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31/08/2016 (24 xahar) 

Data tax-xiri (= data tal-fattura): 30/03/2015 

Il-perjodu tal-użu għall-proġett għalhekk ma jkunx aktar minn 17-il xahar. 

Jekk wieħed jassumi li t-tagħmir jintuża fuq bażi ta' nofs il-ħin għall-proġett, ir-rata ta' użu 

tkun ta' 50 %. 

 

L-ammont totali pagabbli għad-deprezzament mill-għotja għalhekk ikun ta': 

(EUR 27,78 x 17-il xahar) x 0,5 = EUR 236,13 

 

6.1.4.2. L-art u l-proprjetà immobbli: 

L-ispejjeż għax-xiri tal-art u l-proprjetà immobbli mhumiex eliġibbli għall-fini tal-finanzjament. 

L-ispejeż tal-kiri tal-bini normalment jitqiesu bħala spiża indiretta tal-proġett. Madankollu, jekk il-kiri tal-

bini huwa direttament u esklussivament marbut mal-implimentazzjoni tal-proġett (pereżempju, il-kiri ta' 

kamra għal konferenza), dan jista' jiġi aċċettat bħala spiża diretta. 

 

Meta timla l-ispejjeż għall-art u l-proprjetà immobbli fil-pjan finanzjarju u l-baġit bil-quddiem dettaljat, 

għandek tindika t-tul ta' żmien tal-kiri (f'xhur/jiem) u tikkalkula abbażi tal-ispiża tal-unità rilevanti. 

Għandek tippreżenta wkoll ir-rabta diretta mal-implimentazzjoni tal-proġett. 

 

6.1.5. Konsumabbli u provvisti (il-Parti A.g) 

L-ispejjeż tal-konsumabbli u l-provvisti huma eliġibbli għall-fini tal-finanzjament, jekk ikunu identifikabbli 

u użati b'mod esklussiv għall-proġett. Dawn iridu jkunu identifikabbli bħala tali fil-kontijiet tal-

benefiċjarju. Il-konsumibbli u l-provvisti għandhom ikunu spejjeż reali meħtieġa biex jipproduċu riżultati 

tal-proġett u għandhom ikunu strettament relatati mal-proġett. 

Il-provvisti ġenerali tal-uffiċċju (pinen, karti, fowlders, skrataċ tal-linka, provvista tal-elettriku, servizzi tat-

telefown u tal-posta, konnessjoni mal-internet, softwer tal-kompjuter, eċċ.) jitqiesu bħala spejjeż indiretti. 

Meta timla l-ispejjeż għall-konsumabbli u l-provvisti fil-pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem dettaljat, 

għandek tikkalkulahom billi tuża l-ispejjeż tal-unità xierqa minflok l-ispejjeż fil-forma ta' somom f'daqqa. 

Għandek tippreżenta wkoll ir-rabta diretta mal-implimentazzjoni tal-proġett. 

 

6.1.6. Spejjeż diretti possibbli oħrajn (il-Parti A.h u A.i) 

6.1.6.1. L-ispiża tal-pubblikazzjonijiet u r-rapporti (il-Parti A.h) 

Sabiex ikunu eliġibbli għall-finanzjament tal-UE, il-pubblikazzjonijiet iridu jiġu prodotti speċifikament 

għall-proġett. 

Jekk l-attivitajiet relatati mal-pubblikazzjonijiet, ir-rapporti u d-disseminazzjoni tagħhom jiġu 

subkuntrattati, għandhom jiġu applikati r-regoli tas-subkuntrattar stabbiliti fit-Taqsima 6.3 hawn taħt. 

Meta timla dawn l-ispejjeż fil-pjan finanzjarju u l-Baġit bil-Quddiem dettaljat, għandek tindika b'mod ċar 

it-tip ta' pubblikazzjoni jew rapport, in-numru ta' paġni u n-numru ta' kopji. Għandhom jiġu inklużi entrati 

separati għat-traduzzjonijiet, l-ispejjeż tal-editjar u l-istampar, eċċ. Għat-traduzzjonijiet għandek tindika 

wkoll minn liema u lejn liema lingwi qed tittraduċi. 
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6.1.6.2. Spejjeż diretti oħrajn (il-Parti A.i) 

L-ispejjeż speċifiċi relatati ma' konferenzi u seminars organizzati bħala parti mill-implimentazzjoni tal-

proġett għandhom jiġu inklużi f'din l-intestatura. 

F'każ li attivitajiet relatati mal-konferenzi u s-seminars jiġu subkuntrattati, iridu jiġu applikati r-regoli tas-

subkuntrattar imsemmijin hawn taħt. 

 

Meta timla dawn l-ispejjeż fil-pjan finanzjarju u fil-Baġit bil-Quddiem dettaljat, kalkoli dettaljati 

għandhom ikunu pprovduti għall-ispejjeż rilevanti, pereżempju għal spejjeż relatati mal-kiri ta' kamra, 

għandek tindika l-għadd ta' parteċipanti u l-għadd ta' ġranet/sigħat li l-Kamra kienet mikrija. 

6.1.6.3. Spejjeż li ma jaqgħu fl-ebda waħda mill-intestaturi l-oħra 

L-ispejjeż li ma jaqgħu fl-ebda waħda mill-intestaturi l-oħrajn jistgħu jintalbu f'din il-kategorija jekk ikunu 

neċessarji għat-twettiq kif suppost tax-xogħol speċifikat fil-ftehim. L-ispejjeż tipiċi f'din l-intestatura 

jinkludu: 

- spejjeż għas-servizzi finanzjarji (spejjeż għall-garanziji tal-bank, spejjeż għat-tranżazzjonijiet 

bankarji; il-primjum tal-assigurazzjoni kontra r-riskju ta' telf mir-rati tal-kambju huwa eskluż); 

- spejjeż tas-servizzi relatati mal-ispejjeż eliġibbli; u 

- spejjeż oħrajn li jirriżultaw mill-obbligi fil-ftehim ta' għotja li mhumiex ibbaġittjati f'intestatura 

oħra tal-baġit (rapporti, traduzzjonijiet, ċertifikati tal-awditjar, eċċ.). 

6.2. Spejjeż indiretti eliġibbli (spejjeż ġenerali ddebitati lill-proġett – il-
Parti A.j) 

Dawn huma spejjeż relatati mal-kategoriji ta' nefqa li mhumiex identifikabbli bħala spejjeż diretti speċifiċi. 

Dawn ikopru l-ispejjeż indiretti ġenerali meħtieġa biex jiġi impjegat, ġestit, akkomodat u appoġġat 

direttament jew indiriettament il-persunal li qed jaħdem fuq il-proġett. 

Tipikament, dawn jinkludu l-miżati ta' amministrazzjoni u ġestjoni, id-deprezzament tal-bini u t-tagħmir 

eżistenti, il-kera, l-ispejjeż ta' manutenzjoni, il-miżati għat-telekomunikazzjoni u l-posta, it-tisħin, il-

provvista tal-ilma, tal-elettriku jew forom oħra ta' enerġija, l-għamara għall-uffiċċju, il-kartolerija u l-polzi 

tal-assigurazzjoni. 

Mhuwiex meħtieġ li l-finanzjament b'rata fissa għall-ispejjeż indiretti (sal-perċentwal permess fil-ftehim ta' 

għotja, u b'rata massima ta' 7 % tal-ispejjeż diretti totali eliġibbli), jiġi appoġġat b'dokumenti tal-

kontabbiltà sakemm dawn ma jintalbux b'mod speċifiku mill-Kummissjoni. 

L-organizzazzjonijiet li qed jirċievu għotja operattiva mill-baġit tal-UE ma jistgħux jinkludu l-

ispejjeż indiretti fil-baġit tagħhom għal għotja ta' proġett. 

6.3. Regoli tas-sottokuntrattar 

Għal kull kuntratt estern relatat mat-twettiq tal-proġett, il-benefiċjarju għandu jagħti kuntratt bl-aktar 

offerta ekonomikament vantaġġuża u mingħajr kunflitt ta' interess. 

Għall-kuntratti li jaqbżu l-EUR 15 000, il-benefiċjarju għandu jfittex ukoll offerti kompetittivi minn tal-
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inqas tliet kuntratturi potenzjali sabiex jagħti prova li ntgħażlet l-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża. 

B'hekk, għandhom josservaw il-prinċipji tat-trasparenza u t-trattament indaqs tal-kuntratturi potenzjali u 

jieħdu ħsieb li jevitaw kull kunflitt ta' interessi. 

 

Mhuwiex permess li jiġu subkuntrattati l-attivitajiet kollha tal-proġett, għaliex dan ifixkel l-idea tas-

sħubija. Għal din ir-raġuni, l-applikant ma jistax jissubkuntratta l-ġestjoni jew l-amministrazzjoni ġenerali 

tal-proġett u l-kobenefiċjarji ma jistgħux jissubkuntrattaw l-attivitajiet kollha li huma responsabbli 

għalihom, jew il-maġġoranza tagħhom. 

 
Normalment, ftehim ta' subkuntrattar għandu jinkludi t-termini li ġejjin: 

- dettalji tas-servizz li għandu jiġi provdut u r-rabtiet tiegħu mal-proġett (huwa rakkomandat li tkun 

inkluża referenza espliċita għall-proġett); 

- id-dati li fihom jibda u jispiċċa l-ftehim; 

- il-prezz li jrid jitħallas (inkluż tqassim u deskrizzjoni tal-ispejjeż); 

- l-iskeda tax-xogħol/il-fażijiet ta' tlestija; 

- l-arranġamenti ta' ħlas (ħlas wieħed minn qabel jew aktar, pagamenti maqsuma, eċċ.); 

- klawżoli fir-rigward tan-nuqqas ta' twettiq jew tlestija tard. 

 

Il-Kummissjoni MHIJIEX parti għall-ftehim ta' subkuntrattar bejn il-benefiċjarju u s-

subkuntrattur/fornitur tas-servizzi u mhijiex responsabbli lejn il-partijiet skont tali ftehim. Il-benefiċjarju 

għalhekk iżomm ir-responsabbiltà unika għall-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim u għar-rispett tad-

dispożizzjonijiet tiegħu. Il-benefiċjarju jrid jagħmel l-arranġamenti meħtieġa sabiex jiżgura li s-

subkuntrattur/fornitur tas-servizzi jirrinunzja għad-drittijiet kollha fir-rigward tal-Kummissjoni skont dan it-

tip ta' ftehim. 

6.4. Kontribuzzjonijiet in natura 

Il-kontribuzzjonijiet in natura jirreferu għall-kontribuzzjonijiet mhux fi flus, bħal pereżempju: 

- kull donazzjoni ta' materja prima (pereżempju karta u linka għall-pubblikazzjonijiet); 
- xogħol ta' volontarjat mhux imħallas minn individwu jew entità korporattiva privati. 

Il-kontribuzzjonijiet in natura ma għandhomx jiġu kkalkulati bħala nefqa reali tal-proġett u mhumiex 

spejjeż eliġibbli. Madankollu, jekk dawn jiġu inklużi fil-baġit sabiex jikkontribwixxu għall-

implimentazzjoni tajba tal-proġett, il-benefiċjarju jieħu l-impenn li jikseb dawn il-kontribuzzjonijiet. 

Il-kontribuzzjonijiet in natura jitqiesu mill-Kummissjoni meta tivvaluta l-attivitajiet u l-livelli ta' 

involviment u impenn tal-applikant u l-organizzazzjonijiet sħab. 

7. Tħejjija tad-dokumenti neċessarji 

Imla l-partijiet rilevanti kollha tal-formola tal-applikazzjoni u l-annessi u poġġihom fl-ordni, sabiex tkun 

żgur li l-applikazzjoni tiegħek tkun kompluta. 

 

Ladarba d-dokumenti kollha tal-karti jkunu lesti, skenjahom u ssejvahom fuq mezz elettroniku (USB 

stick jew CD). Issejvja l-fajls elettroniċi fil-format oriġinali tagħhom (Excel, Word eċċ.) fejn possibbli 

(jekk, pereżempju, ma hija meħtieġa l-ebda firma). 
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7.1. Modifika ta' applikazzjoni 

Jekk trid timmodifika l-applikazzjoni tiegħek jew hemża, tista' tagħmel hekk biss sad-data ta' skadenza 

tas-sejħa. Trid tagħmel il-modifiki meħtieġa għall-formola ta' applikazzjoni u/jew id-dokument(i) rilevanti 

u tibgħathomlna sad-data ta' skadenza tas-sejħa. 

Wara li tkun għamilt il-modifiki meħtieġa, erġa' ehmeż id-dokumenti  KOLLHA mitlubin mal-formola ta' 

applikazzjoni l-ġdida u ssejvja l-verżjonijiet il-ġodda (flimkien ma' kopji tal-annessi l-oħrajn mhux 

mibdula) fuq mezz elettroniku (USB stick jew CD). 

BISS l-aktar verżjoni riċenti tal-formola ta' applikazzjoni u tal-hemżiet kollha li jakkumpanjawha 

jitqiesu validi u jiġu evalwati. Jekk id-dokumenti rilevanti ma jkunux mehmuża ma' din l-aħħar verżjoni, 

ma jiġux evalwati — verżjonijiet preċedenti ma jiġux ikkunsidrati għal evalwazzjoni. 

 

 

MA GĦANDEKX TISTENNA SAL-AĦĦAR MUMENT BIEX TIPPREŻENTA L-

APPLIKAZZJONI TIEGĦEK. 

Ma tingħata l-ebda estensjoni tad-data ta' skadenza. L-ebda applikazzjoni li tintbagħat b'email jew 

faks ma titqies eliġibbli. 

 
8. Il-proċess tal-għażla 

L-applikazzjoni tiegħek tgħaddi minn diversi stadji ta' proċess ta' għażla u ta' evalwazzjoni. L-ewwel nett, 

il-Kummissjoni tivverifika jekk is-sottomissjoni tiegħek tikkonformax mar-rekwiżiti formali kollha (il-

kriterji tal-eliġibbiltà msemmija fis-sejħa). Jekk tiġi eskluż f'dan l-istadju, inti tirċievi ittra mill-

Kummissjoni li tiddikjara r-raġunijiet għan-nuqqas ta' eliġibbiltà tiegħek. Jekk l-applikazzjoni tiegħek tkun 

eliġibbli, tiġi aċċettata għal valutazzjoni ulterjuri u ma tirċivix informazzjoni f'dan l-istadju. 

L-applikazzjonijiet kollha li jgħaddu b'suċċess mill-evalwazzjoni tal-eliġibbiltà mbagħad ikunu soġġetti 

għall-verifika tal-kapaċità operattiva u finanzjarja (il-kriterji tal-għażla msemmija fis-sejħa). L-evalwaturi 

tal-Kummissjoni jivverifikaw jekk l-organizzazzjoni tiegħek għandhiex biżżejjed riżorsi finanzjarji, tekniċi 

u professjonali biex twettaq il-proġett, fuq il-bażi tad-dokumenti li tkun ippreżentajt. 

Kun af li f'dan l-istadju tista' tintalab li tipprovdi dokumenti addizzjonali. F'kuntrast mal-istadju ta' 

valutazzjoni tal-eliġibbiltà, jekk tiġi eskluż għar-raġunijiet tal-kapaċità operattiva u finanzjarja, tirċievi ittra 

mill-Kummissjoni li tirrifjuta l-proposti tiegħek biss fi tmiem il-proċess ta' evalwazzjoni kollu meta 

tittieħed id-deċiżjoni ta' għotja finali. Dan ifisser li la l-applikanti li jkunu għaddew u lanqas dawk li jkunu 

ġew irrifjutati ma jirċievu informazzjoni f'dan l-istadju. 

Jekk il-proposta tiegħek tissodisfa kemm il-kriterji tal-eliġibbiltà kif ukoll dawk tal-kapaċità 

operattiva/finanzjarja, din tingħata lill-evalwaturi li jivvalutaw il-merti tagħha abbażi ta' kull wieħed mill-

kriterji tal-għoti (kif elenkati fis-sejħa). Il-proposti jiġu kklassifikati fuq il-bażi tal-punti mogħtija għal kull 

proġett. Wara l-evalwazzjoni skont il-kriterji tal-għoti, il-kumitat tal-evalwazzjoni jista' jissuġġerixxi 

korrezzjonijiet jew aġġustamenti tal-baġit għall-proġetti li jiġu kklassifikati fl-ewwel postijiet. Il-

Kummissjoni tieħu deċiżjoni formali dwar l-għotjiet fuq il-bażi tal-klassifikazzjoni tal-proġetti u tibgħat 
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ittri lill-applikanti li tgħarrfek bir-riżultati tal-proċess ta' evalwazzjoni. 

 


