
 1

25/02/2009      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANWAL DWAR IR-REGOLI TAL-KOMUNITÀ DWAR L-GĦAJNUNA 
MILL-ISTAT  
GĦALL-SMEs 

 
INKLUŻI MIŻURI TEMPORTANJI TA' GĦAJNUNA MILL-ISTAT BIEX ISOSTNU L-

AĊĊESS GĦALL-FINANZJAMENT FIL-KRIŻI FINANZJARJA U EKONOMIKA ATTWALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota ta' twissija: 
Dan il-Manwal jagħti sommarju konċiż, u xi drabi simplifikat, tal-leġiżlazzjoni dwar għajnuna 
mill-Istat. Ovvjament, is-sommarji u t-tabelli preżentati f'dan id-dokument ma jistgħu jagħtu lok 
għal ebda dritt. Għal verżjoni aktar awtorevoli tar-regoli li japplikaw f'kull qasam, il-qarrej 
għandu jirreferi għat-testi leġiżlattivi rilevanti sħaħ, li r-riferenzi eżatti għalihom huma 
speċifikati f'dan it-test.  
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1. DAĦLA 

1.1. L-importanza tal-SMEs 

L-Impriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs) huma s-sinsla tal-ekonomija tal-UE.  Jeżistu 
aktar minn 23 miljun SME fl-UE, li jirrappreżentaw 99% tal-impriżi Ewropej. Ankrati sew fil-
komunitajiet regjonali u lokali tagħhom, dawn l-impriżi huma dawk li joħolqu l-impjiegi fl-
Ewropa u filwaqt li jimpjegaw aktar minn 100 miljun persuna, huma jirrapreżentaw garanzija ta' 
koeżjoni u stabbilità soċjali.  L-SMEs għandhom rwol importanti relatat mat-tkabbir tal-Ewropa 
peress illi jipproduċu 60% tal-PGD tal-Ewropa.  L-imprendituri dinamiċi jinsabu f'pożizzjoni 
partikolarment tajba biex jieħdu vantaġġ mill-globalizzazzjoni u mill-aċċelerar fl-avvanz 
teknoloġiku.   L-SMEs għandhom rwol importanti wkoll fil-proċess ta' innovazzjoni u minħabba 
f'hekk jirrappreżentaw element prinċipali  f'ekonomija bbażata fuq l-għarfien. 

F'dan il-kuntest, l-Att dwar in-Negozji ż-żgħar għall-Ewropa1 riċenti (Small Business Act for 
Europe - SBA) li ġie adottat mill-Kummissjoni f'Ġunju 2008 jirrifletti r-rieda politika tal-
Kummissjoni li tagħraf ir-rwol ċentrali tal-SMEs fl-ekonomija tal-UE u għall-ewwel darba 
jqiegħed qafas politiku komprensiv għall-UE u għall-Istati Membri tagħha.  L-Att għandu l-għan 
li jtejjeb l-approċċ ġenerali għall-intraprenditorija, biex jankra b'mod permanenti l-prinċipju "L-
ewwel Aħseb fiż-Żgħir" fit-tfassil ta' politika mir-regolamentazzjoni sas-servizz pubbliku, u biex 
jippromwovi t-tkabbir tal-SMEs billi jgħinhom jegħlbu l-problemi li għad baqa' li huma ta' xkiel 
għall-iżvilupp tagħhom.  L-SBA jidentifika għadd kbir ta' azzjonijiet biex jagħtu spinta lill-SMEs 
fuq livelli differenti.  

L-aċċess għal finanzment xieraq hija waħda mill-akbar problemi li qegħdin iħabbtu wiċċhom 
magħha l-impriżi żgħar u ta' daqs medju tal-UE  L-investituri u l-banek qegħdin, aktar iva milli 
le, joqgħdu lura milli jagħtu finanzjament biex negozju jibda' jopera jew għal SMEs li għadhom 
fil-fażijiet bikrin, minħabba r-riskji involuti.  Fil-kuntest preżenti ta' tnaqqis fl-attività ekonmika u 
kriżi finanzjarja, l-SMEs qegħdin jiltaqgħu ma' diffikultajiet akbar ta' aċċess għall-finanzjament u 
b'mod aktar serju minn kumpaniji oħra u għalhekk ikollhom idewmu u saħansitra jabbandunaw 
il-finanzjament meħtieġ għat-tkabbir tagħhom u biex iwettqu l-investimenti ppjanati. Dan huwa 
wieħed mill-elementi prinċipali tal-proposta mill-Kummissjoni Pjan Ewropew għall-Irkupru 
Ekonomiku kif tħabbar mill-President tal-Kummissjoni J. M. Barroso fis-26 ta' Novembru 2008. 
Il-Pjan ta' Rkupru jkompli jibni fuq l-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar biex jipprovdi għajnuna 
ulterjuri lill-SMEs kollha u jinkludi miżuri speċifiċi u konkreti għall-aħħar biex jitnaqqsu l-
piżijiet amministrattivi fuq in-negozju, jippromwovu l-likwidità tagħhom u joffru għajnuna biex 
aktar individwi jsiru imprendituri. Il-Pjan ta' Rkupru huwa mmirat biex isaħħaħ l-aċċess għall-
finanzjament għall-SMEs, flimkien mal-Bank ta' Investiment Ewropew u l-Fond ta' Investiment 
Ewropew. Il-pjan ifakkar ukoll li l-Istati Membri għandhom jagħmlu użu sħiħ tar-regoli li dan l-
aħħar ġew immodifikati biex tingħata l-aħjar tip ta' għajnuna lill-SMEs. Is-sostenn mill-Istat għal 
negozji żgħar u ta' daqs medju se jwassal biss għal riżultati fir-rigward tal-kompettitività tagħhom 
                                                 
1 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni –"L-Ewwel Aħseb fiż-Żgħir" – "Att għan-Negozji ż-Żgħar" għall-Ewropa”, 
COM(2008) 394 Finali, 25.6.2008 
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jekk ikun immirat lejn titjib strutturali tal-kondizzjonijiet tas-suq permezz ta' "investimenti 
għaqlin"  li jwasslu għal aktar innovazzjoni u riċerka, effiċenza fl-enerġija ogħla, taħriġ aħjar, u 
impjiegi ta' kwalità ogħla.  Biex tipprovdi assistenza mill-Istat ulterjuri lill-SMEs, il-
Kummissjoni ħabbret pakkett ta' simplifikazzjoni biex jitħaffef it-teħid ta' deċiżjonijiet dwar 
għajnuna mill-Istat u miżuri temporanji biex ikun aktar faċli għall-Istati Membri biex jagħtu ċertu 
tipi ta' għajnuna aktar faċilment.  

 

Barra minn hekk, il-programmi ta' nfiq tal-UE, bħall-Programm ta' Kompetittività u 
Innovazzjoni2 u l-Programm ta' Qafas għar-Riċerka3, jistgħu jintużaw bl-aħjar mod biex l-SMEs 
ikunu sostnuti. Bl-istess mod, huwa possibbli li jissaħħu s-sinerġiji bejn l-istrateġija ta' Liżbona u 
l-Aġenda Ewropea dwar it-Tibdil fil-Klima u l-Enerġija billi jkun promoss l-investiment fit-
teknoloġiji innovativi li jserrħu anqas fuq il-karbonju u miżuri għall-effiċjenza fl-użu tal-enerġija 
li se jrawmu l-kompetittività Ewropea u, fl-istess ħin, jilħqu l-miri tagħna dwar is-sigurtà tal-
enerġija u t-tibdil tal-klima. 
 

1.2. Għajnuna mill-Istat għall-SMEs 

L-ewwelnett, ta' min jinnota li, biex isostnu l-SMEs, l-Istati Membri jistgħu jużaw strumenti 
differenti li ma jitqiesux bħala għajnuna mill-Istat: 
Miżuri ġenerali ta' sostenn, li jistgħu jinkludu tnaqqis ġenerali fit-tassazzjoni tax-xogħol u spejjeż 
soċjali, it-tisħiħ tal-investiment fl-edukazzjoni ġenerali u fit-taħriġ, miżuri biex tiġi provduta 
gwida u konsulenza, assistenza u taħriġ  ġenerali għal min hu qiegħed, u titjib fil-liġi tax-xogħol, 
ma jikkonstitwixxux għajnuna mill-Istat u għalhekk jistgħu jiġu implimentati immedjatament 
mill-Istati Membri. Xi miżuri fl-Att dwar in-Negozji ż-Żgħar bħal tnaqqis fid-dewmien fil-
ħlasijiet biex jitjib il-fluss ta' flus tal-SMEs jew il-proposta tal-Kummissjoni li n-negozji ż-żgħar 
għandhom ikunu eżentati mill-piż eċessiv fir-rigward ta' regoli tal-kontabbiltà u r-rappurtar ta' 
statistika lkoll ma' jinvolvux għajnuna mill-Istat.  
Il-miżuri ta' sostenn għall-SMEs li jinvolvu għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 87(1) tat-Trattat 
għandhom jirrispettaw il-proċedura ta' għajnuna mill-Istat Xi wħud minn dawn il-miżuri se: 

• taħt ċerti kundizzjonijiet, ma jiġux meqjusa bħala għajnuna mill-Istat (ara hawn isfel taħt 
de minimis għal miżuri ta' ammont limitat jew garanziji); 

• jikkonstitwixxu għajnuna mill-Istat iżda jkunu jistgħu jingħataw direttament mill-Istati 
Membri mingħajr notifika lill-Kummissjoni (ara hawn isfel għall-miżuri li jaqgħu taħt il-
GBER); 

• ikunu, b'mod ġenerali, ikkunsidrati bħala għajnuna mill-Istat kumpatibbli jekk 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet fil-linji gwida u l-oqfsa rilevanti tal-Kummissjoni (ara 
hawn isfel taħt kapital ta' riskju, R&D&I, il-protezzjoni ambjentali, u r-reġjuni 
żvantaġġati). Dawn il-miżuri għandhom jiġu notifikati lill-Kummissjoni u jistgħu jiġu 
implimentati biss wara li jkunu ġew awtorizzati mill-Kummissjoni. 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 
3 http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm?pg=understanding 
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Il-Kummissjoni dan l-aħħar immodernizzat ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat biex tinkoraġġixxi l-
Istati Membri jiddirezzjonaw aħjar l-investiment biex jintlaħħqu l-għanijiet tal-istrateġija ta' 
Liżbona għat-tkabbir, l-impjiegi u l-kompetittività.  F'dan il-kuntest, saret enfażi partikolari fuq l-
SMEs u żdiedu l-possibilitajiet li tingħatalhom l-għajnuna mill-Istat. Tabilħaqq, l-SMEs huma 
eliġibbli għall-kategoriji ta' għajnuna kollha permessi taħt ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna 
mill-Istat u, fir-rigward tal-kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna li jistgħu ukoll jiġu pprovduti 
għall-impriżi l-kbar, l-SMEs jibbenifikaw minn intensità ogħla ta' għajnuna.  Fid-dawl tal-
fatt li l-fallimenti tas-suq huma aktar serji għal impriżi ż-żgħar meta mqabbla ma' impriżi ta' daqs 
medju, huma stabbiliti intensitajiet ta' għajnuna bażiċi differenti u bonuses differenti għal dawn 
iż-żewġ kategoriji. 
Barra minn hekk, ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat ġew issimplifikati u aġġornati ħafna fir-
"Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa" (Global Block Exemption Regulation – GBER) 4 
li ġie adottat dan l-aħħar u li issa joffri lill-Istati Membri varjetà wiesgħa ta' miżuri ta' għajnuna 
mill-Istat b'piż amministrattiv minimu 
Il-kategoriji tal-miżuri ta' għajnuna fil-GBER huma eżentati mir-rekwiżit tan-notifika.  Bħala 
konsegwenza, l-Istati Membri jistgħu joffru dawn il-kategoriji ta' għajnuna immedjatament u 
jinfurmaw il-Kummissjoni biss wara l-għotja. Biex ikunu eżentati taħt il-GBER, il-miżuri tal-
għajnuna jridu jissodisfaw numru ta' kundizzjonijiet li tħabbru f'dan ir-Regolament. B'mod 
partikolari, il-GBER japplika biss għal għajnuna trasparenti, jiġifieri għajnuna li għaliha huwa 
possibbli li tikkalkula b'mod preċiż l-ammont ta' għajnuna ex ante. L-Istati Membri jistgħu jagħtu 
tipi ta' għajnuna differenti u jakkumulaw il-miżuri differenti sakemm ir-regoli ta' akkumulazzjoni 
mħabbrin fil-GBER jiġu sodisfati. Per eżempju, l-istess SME jista' jirċievi fl-istess żmien 
għajnuna għal proġett ta' taħriġ (għajnuna għal taħriġ), għajnuna biex biha jixtri xi tip ta' 
makkinarju (għajnuna għal investiment) u għajnuna biex jipparteċipa ġo fieri, mingħajr ma jkollu 
jgħaddi mill-proċess tan-notifika tas-soltu minħabba li jikkonċernaw attivitajiet differenti 
("spejjeż eliġibbli differenti"). 
 
Dan il-manwal għandu l-għan li jipprovdi ħarsa ġenerali konċiża tal-possibilitajiet ta' għajnuna 
għall-SMEs permess mir-regoli tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat.  
 
It-testi sħaħ tal-leġiżlazzjoni rilevanti jistgħu jinsabu fuq il-websajt tad-DĠ COMP: 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html). 
 
L-għajnunaniet għall-SMEs ġew konsolidatati u ssimplifikati fl-eċċezzjonijiet settorali kollha. L-
eċċezzjonijiet japplikaw essenzjalment għal għajnuna mill-Istat fis-setturi li ġejjin: is-setturi tas-
sajd u tal-akwakultura, is-settur agrikolu, is-settur tal-faħam, is-settur tal-kostruzzjoni tal-vapuri, 
is-settur tal-azzar u s-settur tal-fibri sintetiċi. Aktar dettalji dwar ir-regoli speċifiċi settorali 
jistgħu jinsabu fit-testi leġiżlattivi speċifiċi. 
 

                                                 
4 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ 

għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (ir-Regolament għal Eżenzjoni 
Ġenerali Sħiħa) ĠU L 214, 9.8.2008, p. 3. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html
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Setturi fejn japplikaw regoli speċifiċi ta' għajnuna mill-Istat: Dwar is-setturi tas-sajd u tal-
akwakultura: http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_fr.htm5 
Dwar is-settur tal-agrikultura: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm6 
Dwar is-setturi tal-enerġija u t-trasport: 
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm7  

                                                 
5 Ara l-"Linji Gwida għall-eżaminar tal-għajnuna mill-Istat għas-sajd u għall-akkwakultura" (ĠU C 84 tat- 

03.04.2008) 
6 Ara r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1857/2006 tal-15 ta' Diċembru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 

87 u 88 tat-Trattat tal-KE għal għajnuna mill-Istat għal impriżi ż-żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni ta' 
prodotti agrikoli  u li jemenda r-Regolament (KE) Nru  70/2001 (ĠU L 358 tas-16.12.2006) 

Linji gwida tal-Komunità għal għajnuna mill-Istat fis-settur agrikolu u forestali 2007-2013 (ĠU C 319 tas-
27.12.2006) 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2006 tas-26 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 
88 tat-Trattat għal għajnuna nazzjonali għall-investiment reġjonali  (ĠU L 302, tal-01.11.2006). 

Linji gwida tal-Komunità għall-għajnuna mill-Istat għar-reklamar ta' prodotti mniżżlin fl-Anness I tat-Trattat tal-KE 
u ta' ċertu prodotti li mhumiex imniżżlin fl-Anness I (ĠU C 252 tat-12.9.2001) 

Il-linji gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat għat-testijiet tat-TSE, għall-bhejjem mejtin u l-skart tal-
biċċerija (ĠU C 324 of 24.12.2002) 

7 Ara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni C(2005) 312 – il-linji ta' gwida tal-Komunità dwar il-finanzjament tal-
ajruporti u l-għajnuna tal-bidu lil linji tal-ajru li jitilqu minn ajruporti reġjonali (ĠU C 312, 09/12/2005, p. 0001) 

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni C(2004) 43 – il-linji gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat għat-
trasport marittimu (ĠU C 013, 17/01/2004 p. 0003 – 0012) 

Linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuniet mill-Istat għall-impriżi ferrovjarjiimpriżi (ĠU tat-22/07/2008, 2008/C 
184/07 p. 13) 

http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_fr.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/leg/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en.htm


 7

1.3. Definizzjonijiet 

1.3.1. X'inhi SME? 

Id-definizzjoni ta' SME li tintuża fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat hija identika għad-definizzjoni 
komuni ta' SME li tintuża mill-Kummissjoni kif tħabbar fir-Rakkomandazzjoni speċifika tagħha 
dwar id-definizzjoni tal-SMEs8. Din id-definizzjoni hija inkluża fl-Anness 1 tal-GBER u tista' 
tinsab fl-Anness II ta' dan il-Manwal.  
 
■ Impriża ta' daqs medju hija impriża li tissodisfa l-kriterji kollha li ġejjin: 
- tħaddem anqas minn 250 impjegat u 
- għandha fatturat annwali li ma jissuperax il-EUR 50 miljun, u/jew total tal-karta tal-bilanċ 
annwali li ma jissuperax it-EUR 43 miljun. 

 
■ Impriża ta' daqs żgħir hija impriża li tissodisfa l-kriterji kollha li ġejjin: 

- tħaddem anqas minn 50 impjegat u 
- għandha fatturat u/jew total tal-karta tal-bilanċ annwali li ma jissuperax l-EUR 10 miljun. 
 
■ Impriża mikro hija impriża li tissodisfa l-kriterji kollha li ġejjin: 

- tħaddem anqas minn 10 impjegati u 
- għandha fatturat u/jew total tal-karta tal-bilanċ annwali li ma jissuperax iż-EUR 2 miljuni. 
 
Il-kriterji għandhom ikunu applikati lill-kumpanija kollha kemm hi (inklużi sussidjarji li jinsabu 
fi Stati Membri oħra u dawk barra mill-UE).  Ir-Regolament jipprovdi definizzjonijiet ta' impriża 
awtonoma, impriża msieħba u impriża marbuta sabiex jassisti l-pożizzjoni ekonomika tal-SME 
kkonċernata.  
 
 

1.3.2. Kunċetti ta' għajnuna mill-Istat 

• "għajnuna" tfisser kwalunkwe miżura li tissodisfa il-kriterji kollha stabbiliti fl-Artikolu 87(1) 
tat-Trattat; 

• “skema ta’ għajnuna” tfisser kwalunkwe att li abbażi tiegħu, mingħajr ma jkunu meħtieġa 
miżuri oħra ta’ implimentazzjoni, ikunu jistgħu jsiru għotjiet ta’ għajnuna individwali lil 
impriżi definiti fl-att b’mod ġenerali u astratt u kwalunkwe att li abbażi tiegħu għajnuna li 
mhijiex marbuta ma’ proġett speċifiku tista’ tingħata lil impriża unika jew lil diversi impriżi 
għal perjodu ta’ żmien indefinit u/jew għal ammont indefinit; 

• “intensità tal-għajnuna” tfisser l-ammont tal-għajnuna espress bħala perċentwali tal-ispejjeż 
eliġibbli; 

                                                 
8 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' impriżiimpriżi mikro, ta' daqs 
zgħir jew medju  C(2003) 1422 finali (ĠU L 124 tal-20.05.2003) 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf   

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf
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• "reġjuni assistiti" tfisser reġjuni li huma eliġibbli għal għajnuna reġjonali, kif determinat fil-
mappa dwar l-għajnuna regjonali approvata għall-Istat Membru kkonċernat għall-perjodu 
2007-2013 
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2. SOSTENN FINANZJARJU GĦALL-SMES.  

2.1. Għajnuniet ta' ammont żgħir (ir-regola "de minimis") 

Ir-Regolament de minimis huwa strument li jippermetti lill-Istati Membri jagħtu sussidji ta' 
ammonti limitati lill-impriżi u b'mod partikolari lill-SMEs b'ħeffa kbira, mingħajr notifika lill-
Kummissjoni u mingħajr ma jkunu involuti f'xi proċedura amministrattiva.   Ir-regola hija 
bbażata fuq l-ipoteżi li, fil-biċċa l-kbira tal-każi, sussidji ta' ammont żgħir m'għandhom l-ebda 
effett fuq il-kummerċ u l-kompetizzjoni bejn l-Istati Membri u għalhekk ma jikkonstitwixxux 
għajnuna mill-Istat skont l-Artikolu 87(1) KE. 
 
Ir-Regolament de minimis jispeċifika li miżuri ta' għajnuna li sa EUR 200 000 għal kull 
kumpanija fuq kwalunkwe perjodu ta' 3 snin fiskali ma jikkonstitwixxux għajnuna mill-Istat 
fi ħdan it-tifsira tat-Trattat li jfisser li l-Istati Membri jistgħu jagħtu dawn l-ammonti mingħajr xi 
tip ta' piz proċedurali.     
Garanzija mill-Istat li tammonta għal EUR 1.5 miljun tista' tiġi kkunsidrata li timplika 
ammont ta' għajnuna li ma jissuperax il-EUR 200 000. 
 
Taħt il-Qafas temporanju għal miżuri ta' għajnuna mill-Istat biex isostnu l-appoġġ għall-
finanzjament fil-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali (ara l-kapitolu 4 ta' dan il-Manwal), l-Istati 
Membri jistgħu jagħtu, taħt ċerti kundizzjonijiet, somma f'daqqa ta' għajnuna ta' sa EUR 500 000 
għal kull kumpanija sal-31.12.2010. Għajnuna bħal din permessa taħt il-Qafas Temporanju 
tikkonstitwixxi għajnuna mill-Istat fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu 87(1) KE, li mhuwiex il-każ fir-
rigward tas-sostenn de minimis ta' EUR 200 000 permess mir-Regolament de minimis. 

 
 

Kundizzjonijiet:  

• Il-limitu ta' għajnuna kopert mir-regola de minimis huwa EUR 200 000 (ekwivalenti ta' għotja fi 
flus) matul kwalunkwe perjodu fiskali ta' tliet snin.   

• Il-limitu se japplika għat-total tal-assistenza pubblika kollha kkunsidrata bħala għajnuna de 
minimis .  Mhuwiex se jaffettwa l-possibilità tar-reċipjent li jieħu għajnuna oħra mill-Istat taħt 
skemi approvati mill-Kummissjoni, mingħajr ħsara għar-regola ta' kumulazzjoni deskritta hawn 
isfel.      

• Il-limitu japplika għal għajnuna ta' kull tip, irrispettivament mill-forma li tieħu jew l-għan li jrid 
jintlaħaq.    L-uniku tip ta' għajnuna li hija eskluża mill-benefiċċju tar-regola de minimis hija 
għajnuna għall-esportazzjoni. 

• Ir-regolament japplika biss għal forom "trasparenti" ta' għajnuna li jfisser għajnuna li għaliha 
huwa possibbli li jkun determinat minn qabel l-ekwivalenti tal-għotja grossa mingħajr il-bżonn 
li ssir valtuzzjoni tar-riskju.  
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Dan ir-Regolament japplika għal għajnuna mogħtija lil impriżi fis-setturi kollha, bl-eċċezzjoni ta': 

• Għajnuna mogħtija lil impriżi attivi fis-setturi tas-sajd u l-akwakultura9 
• Għajnuna mogħtija lil impriżi attivi fil-produzzjoni primarja ta' prodotti agrikoli10  
• Għajnuna mogħtija lil impriżi attivi fl-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti 

agrikoli (f'ċertu każi) 
• Għajnuna għal attivitajiet relatati mal-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi jew Stati Membri. 
• Għajnuna kontinġenti fuq l-użu ta' prodotti domestiċi minflok dawk importati; 
• Għajnuna mogħtija lil imprizi attivi fis-settur tal-faħam 
• Għajnuna għall-akkwist ta' vetturi tat-triq għat-trasport tal-merkanzija mogħtija lil impriżi 

li jeżegwixxu trasport tal-merkanzija bit-triq għal kiri jew ħlas 
• Għajnuna mogħtija lil impriżi li jinsabu f'diffikultà 
 

X'inhi għajnuna trasparenti? 
Għajnuna hija trasparenti meta huwa possibbli tikkalkula b'mod preċiż l-ekwivalenti f'għotja 
grossa tal-għajnuna ex ante mingħajr il-bżonn li ssir valutazzjoni tar-riskju. 
Per eżempju: 

• Għajnuna li tikkonsisti f’self għandha titqies bħala għajnuna de minimis trasparenti meta l-
ekwivalenti f'għotja grossa ġiet ikkalkulata fuq il-bażi tar-rati ta' interess tas-suq li kienu 
prevalenti fil-mument li saret l-għotja. 

• Għajnuna inkluża f’injezzjonijiet ta’ kapital m'għandhiex tkun ikkunsidrata għajnuna de 
minimis trasparenti, sakemm l-ammont totali ta' injezzjoni mill-fondi pubbliċi ma jissuperax 
il-limitu de minimis. 

• Għajnuna inkluża f'miżuri ta' kapital ta’ riskju m’għandhiex titqies bħala għajnuna de 
minimis trasparenti, sakemm l-iskema ta’ kapital ta’ riskju kkonċernata tipprovdi biss 
kapital sal-limitu de minimis għal kull impriża fil-mira. 

• Għajnuna individwali mogħtija taħt skema ta’ garanzija lil impriżi li mhumiex impriżi 
f’diffikultà għandha tiġi ttrattata bħala għajnuna de minimis trasparenti meta l-parti garantita 
mis-self ipprovdut taħt skema bħal din ma tissuperax l-EUR 1 500 000 għal kull impriża. 

• Għajnuna individwali mogħtija taħt skema ta’ garanzija lil impriżi attivi fis-settur tat-
trasport bit-triq li mhumiex impriżi f’diffikultà għandha titqies bħala għajnuna de 
minimis trasparenti meta l-parti garantita mis-self ipprovdut taħt skema bħal din ma 
tissuperax l-EUR 750,000 għal kull impriża. 

 
Għal aktar informazzjoni: 

- "Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1998/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 dwar l-
applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat dwar l-għajnuna de minimis" (ĠU L 379, tal-
28.12.2006 p.5). 

                                                 
9 Ir-Regolamnet de minimis għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 875/200 7dwar is-sajd: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF 
10 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1535/2007 tal-20 ta’ Diċembru 2007 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 
87 u 88 tat-Trattat KE għall-għajnuniet de minimis fis-settur tal-produzzjoni tal-prodotti agrikoli (ĠU L 3337, tal-
21.12.2007). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:193:0006:0012:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:325:0004:0009:EN:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:EN:PDF


 12

2.2. Garanziji mill-Istat  

Il-garanziji mill-Istat huma għodda tajba biex isostnu l-iżvilupp tal-kumpaniji u biex jiffaċilitaw 
l-aċċess tagħhom għall-finanzjament. Dan hu partikolarment importanti għall-SMEs.  
 
L-iskop prinċipali tal-Avviż dwar l-għajnuna mill-Istat fil-forma ta' garanziji, adottat mill-
Kummissjoni fl-2008, huwa li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li taħthom garanzija mill-Istat ma 
tikkonstitwixxix għajnuna mill-Istat, skont l-Artikoli 87 u 88 tat-trattat tal-KE. It-test 
jistabilixxi metodoloġiji ċari u trasparenti biex bihom jiġi kkalkulat l-element ta' għajnuna fil-
garanzija. Id-dispożizzjonijiet tal-Avviż japplikaw għall-garanziji kollha fejn iseħħ 
transferiment ta' risku. Il-garanziji l-aktar komuni huma assoċjati ma' self jew obbligu 
finanzjarju ieħor li daħal għalih b'kuntratt min issellef mingħand dak li sellef. Garanziji bħal 
dawn jistgħu jingħataw b'mod individwali jew fi ħdan skema. Madanakollu, jistgħu jeżistu forom 
oħra ta' garanziji u dawn huma koperti mill-Avviż. 
 
Ġew introdotti regoli ssimplifikati għall-SMEs sabiex jgħinu biex jiġu indirizzati d-
diffikultajiet partikolari tal-SMEs biex jiksbu l-aċċess għall-finanzjament. Żewġ għodda 
jippermettu lill-Istati Membri jevalwaw l-element ta' għajnuna ta' garanzija għal SME b'mod 
sempliċi:  

• Il-possibilità li jintużaw limiti ta' eżenzjoni predefiniti bbażati fuq klassifikazzjonijiet 
u li huma kkunsidrati li jikkonformaw mas-suq u għalhekk ma jinvolvux għajnuna mill-
Istat. Dawn jistgħu wkoll ikunu użati bħala referenza biex jiġi kkalkulat l-ekwivalent 
f'għajnuna fil-każ ta' limiti aktar baxxi.  

• Primjum ta' 3.8% fis-sena huwa applikabbli, anki fin-nuqqas ta' klassifikazzjoni,  għal 
kumpaniji ġodda.  

• Fir-rigward ta' skemi, jista' jkun applikat primjum uniku fuq il-firxa sħiħa, meta l-
ammont garantit jibqa' taħt t-EUR 2.5 miljun għal kull kumpanija. Dan jippermetti 
effett fejn r-riskju jista' jinqasam favur garanziji ta' ammont żgħir għall-SMEs. 

 
Kundizzjonijiet:  

(a) Garanziji individwali: 

• min jissellef ma jirrappreżentax kumpanija li tinsab f'diffikultà11  
• marbuta ma' tranżazzjoni finanzjarja speċifika u limitata fiż-żmien u fl-ammont  
• il-kopertura massima – 80% tas-self li għad irid jitħallas (jew obbligu finanzjarju ieħor) 
• proporzjonalità fil-pagamenti lura u tnaqqis fil-garanzija u l-kondiviżjoni tat-telf. 
• il-prezz li jitħallas għall-garanzija  orjentat lejn is-suq 
• il-possibilità li jintużaw limit ta' eżenzjoni predefiniti (marbutin mal-klassifikazzjoni tal-

kreditu tal-SME)  

                                                 
11  Skont id-definizzjoni li tinsab fil-Linji gwida Komunitarji dwar għajnuna tal-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati 

ditti f'diffikultà.. ĠU C 244, 1.10.2004, p.2. Ara wkoll il-kapitolu 3.9 ta' dan il-Manwal. 
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(b) Skemi ta' garanzija:  

• il-kumpaniji li jinsabu f'diffikultà għandhom ikunu esklużi mill-iskema12 
• il-garanziji jkunu marbutin ma' tranżazzjoni speċifika u limitati fiż-żmien u fl-ammont  
• mhux aktar minn 80% tas-self li għad irid jitħallas (jew obbligu finanzjarju ieħor) 
• il-primjums għandhom jiġu riveduti tal-inqas darba fis-sena 
• il-primjums għandhom ikopru r-riskju normali, l-ispejjeż amministrattivi u r-

remunerazzjoni fis-sena ta' kapital adekwat 
• termini trasparenti għal garanziji futuri (per eżempju, il-kumpaniji eliġibbli) 
• il-possibilità li jintużaw limiti ta' eċenzjoni jew primjum uniku (fejn tiġi evitata l-ħtieġa 

għal klassifikazzjoni individwali tal-SME benefiċjarju) għal ammont garantit ma 
jissuperax il-limitu ta' EUR 2.5 miljun għal kull kumpanija fi kwalunkwe skema (dan 
jippermetti effett fejn ir-riskju jista' jinqasam favur garanziji ta' ammont żgħir għall-SMEs) 

 

Għal aktar informazzjoni: 

"L-dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat fil-forma 
ta' garanziji", (Ġurnal Uffiċjali Nru C 155, 20.06.2008, p. 10-22 u corrigendum għall-paġna 15 
fil-Ġurnal Uffiċjali Nru C 244, 25.9.2008, p. 32)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EN:PDF  
 

                                                 
12 Skont id-definizzjoni li tinsab fil-Linji gwida Komunitarji dwar għajnuna tal-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati 

ditti f'diffikultà .  ĠU C 244, 1.10.2004, p.2. Ara wkoll il-kapitolu 3.9 ta' dan il-Manwal. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:EN:PDF
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2.3. L-għajnuna għall-kapital ta' riskju 

Il-kapital ta' riskju jikkostitwixxi strument importanti għall-iffinanzjar tal-SMEs. Linji gwida 
ġodda dwar il-Kapital ta' Riskju saru applikabbli f'Awwissu tal-2006.  
 
Il-GBER introduċa għajnuna fil-forma ta' miżuri ta' kapital ta' riskju fost il-kategoriji ta' għajnuna 
li huma eżenti mir-rekwiżit tan-notifika.  
 
Il-Kummissjoni stabbiliet limitu ta' eżenzjoni ġdid ta' EUR 1.5 miljun għal kull SME fil-mira. 
Fi ħdan dan il-limitu, il-Kummissjoni taċċetta, fil-prinċipju, li hemm nuqqas ta' mezzi alternattivi 
ta' finanzjament fis-swieq finanzjarji (jiġifieri li jeżisti falliment tas-suq).  
 
Dawn il-miżuri jrawmu l-ħolqien ta' fondi ta' kapital tar-riskju u l-investiment f'SMEs 
b'potenzjal għal żvilupp rapidu. Dan huwa partikolarment rilevanti taħt ċirkustanzi ekonomiċi 
li jaggravaw l-istmerrija għar-riskju fis-settur finanzjarju Ewropew. 
 
L-għoti ta' għajnuna għall-kapital ta' riskju huwa possibbli fis-setturi kollha tal-ekonomija 
bl-eċċezzjoni ta' impriżi:  
  

• li jinsabu f'diffikultà, fi ħdan it-tifsira tal-linji gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-
Istat għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta' kumpaniji li jinsabu f'diffikultà; 

• fis-setturi tal-bini tal-vapuri, tal-faħam u tal-azzar. 
 

Il-Kunċetti:  
Il-limitu ta' eżenzjoni: il-miżura dwar kapital tar-riskju għandha tipprovdi għal porzjonijiet ta' 
finanzjament, kemm jekk ikunu ffinanzjati totalment u kemm jekk parzjalment permezz ta' 
għajnuna mill-Istat, li ma tissuperax EUR 2.5 miljun għal kull SME fil-mira matul kull perjodu ta' 
tnax-il xahar. 

Il-kapital ta' riskju: ifisser l-iffinanzjar f'ekwità u fi kważi-ekwità għall-kumpaniji matul l-istadji 
bikrin tat-tkabbir tagħhom (fażijiet tat-tnissil, tal-bidu u ta’ espansjoni), inkluż l-investiment 
informali minn "business angels", kapital tar-riskju u boroż alternattivi speċjalizzati fl-SMEs li 
jinkludu kumpaniji b'potenzjal li jikbru malajr) 

 
Kundizzjonijiet: 
Taħt il-Linji gwida, huwa possibbli li tidderoga minn uħud mill-kundizzjonijiet hawn isfel. F'dan 
il-każ, l-għajnuna se tiġi analizzata permezz ta' valutazzjoni ddettaljata bl-għan li jiġu bbilanċjati l-
effetti negattivi u pożittivi tagħha. 

Taħt il-GBER, il-kundizzjonijiet kollha ta' hawn isfel għandhom jiġu sodisfati. 

• Sa EUR 1.5 miljun għal kull impriża fil-mira matul kwalunkwe perjodu ta' tnax-il 
xahar. 

• Għall-SMEs li qegħdin f’żoni assistiti, kif ukoll għal impriżi żgħar li qegħdin f’żoni 
mhux assistiti, il-miżura ta' kapital tar-riskju għandha tkun ristretta sabiex tipprovdi l-
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finanzjament għall-kapital tal-bidu, kapital għal negozji li għadhom kemm jibdew u/jew 
kapital għall-espansjoni.  

• Għal impriżi ta’ daqs medju li qegħdin f’żoni mhux assistiti, il-miżura ta' kapital tar-
riskju għandha tkun ristretta biex tipprovdi l-kapital tal-bidu u/jew kapital għal negozji li 
għadhom kemm jibdew, bl-esklużjoni tal-kapital ta’ espansjoni. 

• Il-fond ta' investiment għandu jipprovdi tal-inqas 70% tal-baġit totali tagħha investit fl-
SMEs fil-mira fil-forma ta' ekwità jew kważi-ekwità.  

• Mill-inqas 50% tal-iffinanzjar tal-fondi ta' investiment għandu jkun provdut minn 
investituri privati. 

• Fil-każ ta' fondi ta' investiment immirati esklussivament lejn SMEs li jinsabu f'żoni 
assistiti, tal-inqas 30% tal-finanzjament għandu jkun provdut minn investituri privati.  

• Il-fond ta' investiment għandu jkun immexxi mill-għan li jagħmel profit, u l-ġestjoni 
tiegħu għandha tkun fuq bażi kummerċjali.  

 
 
Kategoriji tat-tipi ta' għajnuna possibbli taħt il-Linji gwida  

 Twaqqif ta’ fondi ta’ investiment ("fondi ta’ kapital tar-riskju") li fihom l-Istat huwa 
sieħeb, investitur jew parteċipant, anke jekk fuq termini anqas vantaġġużi minn investituri 
oħra. 

 Garanziji għal investituri tal-kapital ta' riskju jew għal fondi ta' kapital tar-riskju kontra 
proporzjon mit-telf fl-investiment, jew garanziji mogħtija rigward self lil investituri/fondi 
għall-investiment f’kapital ta' riskju, sakemm il-kopertura pubblika tat-telf potenzjali li jista' 
jkun hemm ma tissuperax il-50% tal-ammont nominali tal-investiment garantit; 

 Strumenti finanzjarji oħra li jiffavorixxu l-investituri fi-kapital ta' riskju jew fondi ta' 
kapital tar-riskju biex jipprovdu aktar kapital għall-investiment; 

 Inċentivi fiskali lill-fondi ta' investiment u/jew lill-maniġers tagħhom jew lill-investituri 
biex iwettqu investiment fil-kapital ta' riskju. 

 
Kategoriji tal-forom ta' għajnuna possibbli taħt il-GBER 

 Twaqqif ta’ fondi ta’ investiment ("fondi ta'  kapital tar-riskju") li fihom l-Istat huwa 
sieħeb, investitur jew parteċipant, anke jekk fuq termini anqas vantaġġużi minn investituri 
oħra. 

 
 
Għal aktar informazzjoni: 

- "Il-Linji gwida tal-Komunità dwar Għajnuna mill-Istat li tippromwovi Investimenti fil-Kapital 
ta' Riskju f'Impriżi Żgħar u ta' daqs Medju" (Ġurnal Uffiċjali C 194, 18.08.2006, p.2)   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EN:PDF  
 
- "Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali 
Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Ġurnal Uffiċjali L 214, 9.8.2008, p. 003-047)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3. MIŻURI TA' GĦAJNUNA BIEX ISOSTNU T-TKABBIR U L-IŻVILUPP 
TAL-SMES 

 
3.1. Għajnuna għar-Riċerka u l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni 

Il-Kummissjoni adottat Qafas dwar l-għajnuna mill-Istat favur ir-riċerka u l-iżvilupp u l-
innovazzjoni (R&D&I) fl-2006 u l-GBER, li jinkludi wkoll ħafna kategoriji R&D&I fl-2008. 
Kemm il-Qafas kif ukoll il-GBER fihom dispożizzjonijiet ġodda dwar l-innovazzjoni, immirati 
speċjalment lejn l-SMEs u li jikkontribwixxu wkoll għall-immirar aħjar tal-għajnuna lejn il-
ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir skont l-aġenda ta' Liżbona.     
 
Kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna possibbli taħt il-Qafas 

 Għajnuna għal proġetti ta' riċerka u żvilupp:  Din il-kategorija tinkludi għajnuna għal: 
- riċerka fundamentali: sa 100% tal-ispejjeż eliġibbli 
- riċerka industrijali: sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli fil-każ ta' impriżi żgħar u 75% fil-każ ta' 
impriżi ta' daqs medju 
- żvilupp sperimentali: sa 60 % tal-ispejjeż eliġibbli fil-każ ta' impriżi żgħar u 50% fil-każ ta' 
impriżi ta' daqs medju  

 Għajnuna għal studji ta' vijabilità teknika: Tista' tingħata għajnuna għal studji ta’ 
vijabilità teknika bħala preparazzjoni għal riċerka industrijali jew attivitajiet ta' żvilupp 
sperimentali. Fir-rigward tal-SMEs, l-għajnuna tista' tirrappreżenta 75% tal-ispejjeż eliġibbli 
fil-każ ta' studji ta' preparazzjoni għal attivitajiet ta' riċerka industrijali u 50% tal-ispejjeż 
eliġibbli għal studji ta' preparazzjoni marbutin ma' attivitajiet ta' żvilupp sperimentali.  

 Għajnuna għal spejjeż ta’ drittijiet ta’ proprjetà industrijali: Din l-għajnuna tista' tkopri 
l-ispejjeż assoċjati mal-kisba u l-validazzjoni ta’ brevetti u drittijiet oħra ta’ proprjetà 
industrijali.  

 Għajnuna għas-self ta' persunal kwalifikat ħafna: Il-persunal għandu jkun impjegat 
f'funzjoni li għadha kemm inħolqot fi ħdan l-impriża li tkun qed tibbenefika u jrid ikun 
impjegat għal minn tal-anqas sentejn fl-organizzazzjoni ta' riċerka jew l-impriża l-kbira, li 
qiegħda tibgħat il-persunal fuq sekondar.   
L-intensità tal-għajnuna m’għandhiex tissupera l-50% tal-ispejjeż eliġibbli, għal massimu ta' 
3 snin għal kull impriża u għal kull persuna li tkun isselfet.  

 Għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp fis-setturi tal-agrikoltura u tas-sajd: L-għajnuna 
għandha tingħata direttament lill-organizzazzjoni tar-riċerka u m'għandhiex tinvolvi għoti 
dirett ta' għajnuna mhux relatata mar-riċerka lil kumpanija li tipproduċi, tipproċessa jew 
tikkummerċjalizza prodotti agrikoli, lanqas m'għandha tipprovdi sostenn għall-prezz lill-
produtturi ta' dawn il-prodotti. L-intensità tal-għajnuna m'għandhiex tissupera l-100% tal-
ispejjeż eliġibbli, u f'kull każ hija soġġetta għas-sodisfazzjon ta' kundizzjonijiet speċifiċi. 

 

 Għajnuna lil impriżi innovativi li ftit ilhom stabbiliti:  Il-benefiċjarja għandha tkun 
impriża żgħira li tkun ilha teżisti inqas minn sitt snin meta tingħatalha l-għajnuna.    
Għall-finijiet tal-GBER, il-karattru innovattiv tal-benefiċjarja għandu jkun stabbilit fuq il-bażi 
li l-ispejjeż tar-riċerka u l-iżvilupp tagħha jirrappreżentaw mill-inqas 15% tat-total tal-ispejjeż 
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operattivi f'minn tal-inqas waħda mit-tliet snin qabel ma ngħatatilha l-għajnuna, jew, fil-każ 
ta' impriża li għadha tibda li m'għandha l-ebda rekord finanzjarju, fuq il-verifika tal-perjodu 
fiskali kurrenti tagħha, kif iċċertifikat minn awditur estern. 
Il-benefiċjarja tista' tirċievi għajnuna mill-Istat minbarra għajnuna R&D&I u għajnuna għal 
kapital ta' riskju tliet snin biss wara li tkun ingħatat l-għajnuna għall-impriżi ġodda 
innovattivi li ftit ilhom stabbiliti.  
L-għajnuna m'għandhiex tissupera l-EUR 1 miljun Madanakollu, l-ammont tal-għajnuna jista' 
jlaħħaq il-EUR 1.5 miljun f'reġjuni eliġibbli għal deroga fl-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat tal-
KE, u l-EUR 1.25 miljun f'reġjuni eliġibbli għal deroga fl-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat tal-
KE. 

 Għajnuna għal servizzi ta' konsulenza għall-innovazzjoni u għal servizzi li jsostnu l-
innovazzjoni 

L-ammont ta' għajnuna m'għandux jissupera massimu ta' EUR 200 000 għal kull benefiċjarju 
fi ħdan kwalunkwe perjodu ta' tliet snin. Jekk il-fornitur tas-servizz jkollu ċertifikazzjoni 
nazzjonali jew Ewropea, l-għajnuna tista' tkopri 100% tal-ispejjeż eliġibbli, inkella l-ammont 
massimu tal-għajnuna huwa ta' 75% tal-ispejjeż eliġibbli.  

 Għajnuna għal innovazzjoni fil-proċessi u innovazzjoni organizzattiva fis-servizzi 
L-innovazzjoni fil-proċessi u l-innovazzjoni organizzattiva għandhom ikunu ġodda jew 
imtejba b'mod sostanzjali meta mqabbla dak li hu l-aktar avvanzat fl-industrija tagħhom fil-
Komunità, u jinvolvu element ċar ta' riskju. L-innovazzjoni organizzattiva għandha tkun 
dejjem relatata mal-użu u l-isfruttament ta' teknoloġiji tal-informatika u tal-komunikazzjoni 
biex tinbidel l-organizzazzjoni. 
L-intensità massima ta' għajnuna hija ta' 25% għal impriżi ta' daqs medju u 35% għal impriżi 
żgħar.  

 Għajnuna għal raggruppamenti (clusters) ta' innovazzjoni 
- Tista' tingħata għajnuna għall-investiment għat-twaqqif, l-espansjoni u l-animazzjoni ta' 

raggruppamenti ta' innovazzjoni lill-entità legali li qiegħda topera ir-raggruppament ta' 
innovazzjoni biss.  
L-intensità massima ta' għajnuna hija ta' 25% għal impriżi ta' daqs medju u 35% għal 
impriżi żgħar. Intensitajiet ogħla japplikaw għal raggruppamenti fir-reġjuni assistiti. 

- Għajnuna operattiva għall-animazzjoni ta' raggruppament tista' tingħata 
temporanjament lill-entità legali li topera r-raggruppament ta' innovazzjoni.  

 

Kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna possibbli taħt il-GBER 

Il-kategoriji ta' għajnuna R&D&I KOLLHA taħt il-Qafas huma koperti mill-GBER u 
b'konsegwenza huma eżentati mill-proċedura ta' notifika, minbarra l-eċċezzjonijiet li ġejjin   

1. Għajnuna għal innovazzjoni fil-proċessi u innovazzjoni organizzattiva fis-servizzi 

2. Għajnuna għal ragruppamenti (clusters) ta' innovazzjoni  

3. Ammonti kbar ta' għajnuna individwali: Il-kategoriji tal-għajnuna R&D&I jaqgħu taħt il-
GBER sakemm il-limiti ta' notifika li ġejjin ma jiġux issuperati:   
• Jekk il-proġett ikun il-biċċa l-kbira riċerka fundamentali EUR 20 miljun* 
• Jekk il-proġett ikun il-biċċa l-kbira riċerka industrijali: EUR 10 miljun* 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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• Kwalunkwe proġett ieħor: EUR 7.5 miljun* 
• Għajnuna għal spejjeż ta’ drittijiet ta’ proprjetà industrijali EUR 5 miljun  

*il-limiti huma doppji fil-każ ta' proġetti EUREKA 
 

 

Għal aktar informazzjoni: 

- "Qafas Komunitarju għal għajnuna mill-Istat għar-Riċerka u l-Iżvilupp u l-
Innovazzjoni"(Ġurnal Uffiċjali C 323 tat-30.12.2006, p.1)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:EN:PDF 
-"Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali 
Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Ġurnal Uffiċjali L 214, 9.8.2008, p. 003-047)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
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3.2. Għajnuna għall-ħarsien ambjentali 

Ġew adottati Linji gwida ġodda dwar il-ħarsien ambjentali fil-kuntest tal-pakkett dwar it-
tibdil fil-Klima fil-bidu tas-sena 2008. Taħt dawn il-linji gwida, l-Istati Membri jistgħu jagħtu 
sostenn għal proġetti favur l-ambjent lill-SMEs u lil impriżi kbar.    

Numru kbir ta' possibilitajiet ta' għajnuna għas-sostenn tal-ħarsien ambjentali ġew inklużi dan l-
aħħar fil-GBER biex iħallu l-Istati Membri jagħtu dawn l-għajnunjiet faċilment u immedjatament 
mingħajr notifika lill-Kummissjoni. Għajnuna bħal din ma teħtieġx li tiġi notifikata jekk l-
għajnuna ma tissuperax il-limitu ta' EUR 7.5 miljun għal kull impriża u kull proġett ta' 
investiment u jekk il-kundizzjonijiet tal-GBER jiġu sodisfatti.  

Għal għajnuna għall-investiment, l-ispejjeż eliġibbli huma l-ispejjeż ta' investimet żejda 
neċessarji biex jinkiseb livell ta' ħarsien ambjentali ogħla minn kemm hu meħtieġ minn 
kwalunkwe standard Komunitarju jew fin-nuqqas ta' standard Komunitarju. Kwalunkwe 
benefiċċji jew spejjeż operattivi li jinqalgħu matul il-perjodu speċifikat għandhom jitnaqqsu mill-
ispejjeż eliġibbli. 
 
Kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna possibbli taħt il-Linji gwida 

 Għajnuna għall-investiment għal impriżi li jmorru lil hinn mill-istandards tal-Komunità 
jew li jżidu l-livell tal-ħarsien ambjentali fin-nuqqas ta' standards Komunitarji: 
Għajnuna biex jiġu promossi investimenti favur l-ambjent sa 70% għal impriżi żgħar u 60% 
fil-każ ta' impriżi ta' daqs medju. Jistgħu jingħataw 10 punti bonus għal miżuri ta' 
innovazzjoni ambjentali u l-għajnuna tista' tilħaq sa 100% tal-ispejjeż żejda tal-investiment 
meta jiġi stabbilit proċess ta' sejħa għall-offerti. Din l-għajnuna tapplika wkoll għall-akkwist 
ta' vetturi tat-trasport ekoloġiċi. 

 Għajnuna għal adattament bikri għal standards Komunitarji futuri:  
Din il-kategorija tirrigwarda għajnuna biex jiġu rrispettati standards Komunitarji ġodda li 
jżidu l-livell tal-protezzjoni ambjentali u li għadhom mhumiex fis-seħħ. SME jista' 
jibbenefika mill-intensitajiet ta' għajnuna li ġejjin: Meta l-implimentazzjoni u l-finalizzazzjoni 
jseħħu:  

-Aktar minn 3 snin qabel id-dħul fis-seħħ tal-istandard: 25% fil-każ ta' impriżi żgħar u 
20% fil-każ ta' impriżi ta' daqs medju. 
-Bejn 1 u 3 snin qabel id-dħul fis-seħħ tal-istandard: 20% fil-każ ta' impriżi żgħar u 15% 
fil-każ ta' impriżi ta' daqs medju. 

 Għajnuna għal miżuri ta' ffrankar tal-enerġija:  
 - Tista' tingħata għajnuna għall-investiment ta' sa 80% tal-ispejjeż għall-impriżi żgħar u 
70% għall-impriżi ta' daqs medju u l-għajnuna tista' tilħaq sa 100% tal-ispejjeż żejda tal-
investiment meta jiġi stabbilit proċess ta' sejħa għall-offerti.   
- L-għajnuna operattiva hija limitata għal perjodu ta' 5 snin 

 Għajnuna għal sorsi ta' enerġija li jiġġeddu:  
- L-għajnuna għall-investiment tista' tilħaq it-80% għall-impriżi żgħar u 70% għall-impriżi 
ta' daqs medju. Hija possibbli intensità tal-għajnuna ta' 100% jekk jiġi stabbilit proċess ta' 
sejħa għall-offerti.  
- Għajnuna operattiva: L-Istati Membri jistgħu jkopru l-ispejjeż żejda kollha meta mqabbla 
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ma' dawk marbutin ma' enerġiji konvenzjonali. Jeżistu għażliet differenti għal għajnuna 
operattiva 

 Għajnuna għall-investiment għal koġenerazzjoni b'effiċjenza għolja: L-Istati Membri 
jistgħu jagħtu għajnuna li permezz tagħha l-impriżi jkunu jistgħu jiffrankaw l-enerġija u 
għajnuna għal koġenerazzjoni ta' sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli fil-każ ta' impriżi żgħar u sa 
100% tal-ispejjeż żejda jekk jiġi stabbilit proċess ta' sejħa għall-offerti. 

 Għajnuna għall-investiment f'sistemi tat-tisħin distrettwali li jiffrankaw l-enerġija: sa 
70% għall-impriżi żgħar u 60% għall-impriżi ta' daqs medju. 100% fil-każ li jiġi stabbilit 
proċess ta' sejħa għall-offerti. 

  Għajnuna għal studji dwar il-ħarsien ambjentali: għajnuna għal studji marbutin 
direttament ma' investimenti bl-iskop li jmorru lil hinn mill-istandards ambjentali tal-
Komunità jew li jwasslu għal iffrankar tal-enerġija jew li jipproduċu enerġija li tiġġedded ta' 
sa 70% tal-ispejjeż tal-istudju fil-każ tal-impriżi żgħar u 60% għall-impriżi ta' daqs medju. 

 

 Għajnuna għall-ġestjoni tal-iskart: din il-kategorija tkopri l-għajnuna għall-ġestjoni tal-
iskart ta' impriżi oħra, inklużi attivitajiet ta' użu mill-ġdid, reċiklaġġ u rkuprar L-għajnuna 
tilħaq 70% tal-ispejjeż eliġibbli fil-każ ta' impriżi żgħar u 60% għal impriżi ta' daqs medju. 

 Għajnuna għar-rijabilitazzjoni ta' siti kontaminati: din l-għajnuna tista' tingħata biss fejn 
niġġes ma ġiex identifikat jew ma jistax ikun imġiegħel iħallas. L-għajnuna tista' tkopri 100% 
tal-ispejjeż eliġibbli. 

 Għajnuna għar-rilokazzjoni ta' impriżi f'lokalitajiet ġodda minħabba raġunijiet ta' 
protezzjoni ambjentali. Il-tibdil fil-lokalità għandu jsir fuq prinċipji ta' protezzjoni jew 
prevenzjoni ambjentali u jrid ikun ġie ordnat permezz ta' deċiżjoni amministrattiva jew 
ġudizzjarja ta' awtorità pubblika kompetenti jew miftiehem bejn l-impriża u l-awtorità 
pubblika kompetenti.   L-impriża benefiċjarja għandha tikkonforma mal-istandards ambjentali 
l-aktar stretti li japplikaw fir-reġjun il-ġdid fejn tinsab.   Il-benefiċjarja tista' tkun impriża 
stabbilita f'żona urbana jew f'żona speċjali ta' konservazzjoni jew stabbiliment jew 
installazzjoni li jaqa' fi ħdan l-ambitu tad-Direttiva Seveso II. L-għajnuna tista' tammonta 
għal 70% fil-każ tal-impriżi agħar u 60% fil-każ tal-impriżi ta' daqs medju.   

 Għajnuna involuta fi skemi ta' permessi negozjabbli: il-Linji gwida jħabbru 
kondizzjonijiet speċifiċi li għandhom ikunu sodisfati kif ukoll il-mod kif wieħed jevalwa n-
neċessità u l-proporzjonalità tal-għajnuna mill-Istat involuta fi iskemi ta' permessi 
negozjabbli.  

 Għajnuna fil-forma ta' tnaqqis tat-taxxi ambjentali jew eżenzjonijiet minnhom: din hija 
biss pemessa tikkontribwixxi, almenu indirettament, għal titjib fil-livell ta' protezzjoni 
ambjentali u t-tnaqqis jew l-eżenzjonijiet ma jistgħux jippreġudikaw l-għan ġenerali tat-taxxa. 
Għajnuna fil-forma ta' tnaqqis fit-taxxa u eżenzjonijiet minn taxxi ambjentali armonizzati hija 
permessa għal perjodu ta' 10 snin jekk il-minimu tal-Komunità jitħallas. F'każijiet oħra, it-
tnaqqis tat-taxxa jew l-eżenzjonjiet minnha huma permessi għal 10 snin biss jekk l-għajnuna 
hija neċessarja u proporzjonata u wara li l-effetti tagħha fil-livell tas-setturi ekonomiċi 
kkonċernati jiġu analizzati.  
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Kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna possibbli taħt il-GBER 
Il-kategoriji ta' għajnuna ambjentali li ġejjin huma koperti mill-GBER u b'konsegwenza 
eżentati mill-proċedura ta' notifika: 

 Għajnuna għall-investiment għal impriżi li jmorru lil hinn mill-istandards tal-Komunità 
jew li jżidu l-livell ta' ħarsien ambjentali fin-nuqqas ta' standards Komunitarji: (li 
tinkludi x-xiri ta' vetturi ekoloġiċi ġodda għat-trasport)  

 Għajnuna għal adattament bikri għal standards Komunitarji futuri 
 Għajnuna għal studji ambjentali 
 Għajnuna għal miżuri ta' ffrankar tal-enerġija: l-ispejjeż eliġibbli jistgħu jkunu kkalkolati 

bil-metodu ssimplifikat (b'intensitajiet ta' għajnuna aktar baxxi) jew bil-metodu standard 
identiku għal-Linji Gwida (bl-istess intensitajiet ta' għajnuna).  

 Għajnuna għall-investiment għal sorsi ta' enerġija li jiġġeddu 
 Għajnuna għall-investiment għal koġenerazzjoni b'effiċenza għolja  
 Għajnuna fil-forma ta' tnaqqis ta' taxxi ambjentali jew eżenzjonijiet minnhom li 

tissodisfa l-kundizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni tal-Enerġija (2003/96/KE): 
permessa għal 10 snin meta l-livell minimu tat-taxxa Komunitarja jitħallas.  

 
Għall-kategoriji kollha ta' għajnuna għall-investiment hemm kalkolu ssimplifikat tal-ispejjeż 
eliġibbli taħt il-GBER: l-ispejjeż eliġibbli jistgħu jkunu kkalkulati mingħajr ma jitqiesu l-
ispejjeż/benefiċċji operattivi Bħala konsegwenza l-intensitajiet tal-għajnuna huma aktar baxxi 
taħt il-GBER meta mqabbla mal-intensitajiet ta' għajnuna taħt il-Linji Gwida sabiex jiġi żgurat li 
l-ammont ta' għajnuna mogħti għal kull għan ambjentali jkun l-istess taħt il-GBER u l-Linji 
Gwida.  
 
Il-kategoriji tal-għajnuna ambjentali jaqgħu taħt il-GBER sakemm l-ammont individwali tal-
għajnuna ma jissuperax is-EUR 7.5 miljun.  
 

Għal aktar informazzjoni: 

- "Linji gwida Komunitarji dwar l-għajnuna mill-Istat għall-ħarsien tal-ambjent (Gurnal Uffiċjali 
Nru C 82, 1.4.2008, p,1).  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EN:PDF 

 
 
 
-"Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali 
Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Ġurnal Uffiċjali L 214, 9.8.2008, p. 003-047)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.3. Għajnuna Reġjonali 

F'reġjuni żvantaġġati, l-Istati Membri jistgħu jagħtu għajnuna regjonali nazzjonali taħt il-linji 
gwida dwar l-għajnuna Regjonali li ilhom japplikaw minn Jannar tal-2007 u taħt il-GBER  L-
għajnuna reġjonali nazzjonali hija mfassla biex tassisti l-iżvilupp tar-reġjuni l-aktar żvantaġġati 
billi ssostni l-investiment u l-ħolqien tal-impjiegi marbutin mal-investiment, issostni impriżi fl-
istadji bikrin tagħhom u tagħti għajnuna operattiva f'ċirkustanzi speċifiċi. Hija tippromwovi l-
espansjoni u d-diversifikazzjoni tal-attivitajiet ekonomiċi tal-impriżi li jinsabu f'reġjuni 
żvantaġġati, b'mod partikolari billi l-kumpaniji jkunu inkoraġġiti jwaqqfu stabbilimenti ġodda 
f'dawn ir-reġjuni. 

Dawn il-Linji Gwida jkopru l-għajnuna nazzjonali reġjonali f'kull settur, minbarra dak tas-sajd, l-
industrija tal-faħam u tal-azzar, l-industrija tal-fibri sintetiċi u l-produzzjoni primarja ta' prodotti 
agrikoli. Huma japplikaw b'mod ġenerali għall-ipproċessar u l-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti 
agrikoli. Regoli speċjali japplikaw għat-trasport u l-bini tal-vapuri u l-ebda għajnuna reġjonali 
mhi permessa għal kumpaniji li jinsabu f'diffikultà13 

Bħala regola ġenerali, l-għajnuna reġjonali għandha tingħata taħt skema multisettorjali tal-
għajnuna li tifforma parti integrali minn strateġija reġjonali għall-iżvilupp. B'mod eċċezzjonali, 
l-Istat Membru jista' jagħti wkoll għajnuna individwali ad hoc lil kumpanija unika jew għajnuna 
limitata għal qasam wieħed ta' attività jekk din hija ġustifikata minn ċirkustanzi eċċezzjonali. 
 

Il-Kunċetti: 
Reġjuni taħt l-Artikolu 87(3)(a): Dawn huma reġjuni fejn il-livell ta' għajxien huwa baxx ħafna 
jew fejn hemm nuqqas ta' impjieg serju.  

Żoni taħt l-Artikolu 87(3)(c): Dawn huma żoni problematiċi definiti fuq il-bażi ta' indikaturi 
(nazzjonali) proposti mill-Istati Membri, u huma soġġetti għal kopertura ta' popolazzjoni 
massima u xi kundizzjonijiet minimi sabiex ma jkunx hemm abbuż. 

Investiment tal-bidu: investiment f’assi tanġibbli u/jew intanġibbli relatati ma': 
- it-twaqqif ta' stabbiliment ġdid,  
- l-estensjoni ta' stabbiliment eżistenti,  
- id-diversifikazzjoni fil-produzzjoni ta' stabbiliment f'prodotti addizzjonali ġodda,     
- jew bidla fundamentali fil-proċess ta' produzzjoni ġenerali ta' stabbiliment eżistenti; 

Ħolqien ta' impjiegi marbutin mal-investiment: żieda netta fl-impjiegi maħluqa fit-tliet snin 
minn mindu tlesta l-investiment. 

Proġett ta' investiment kbir huwa investiment inizjali b'nefqa eliġibbli li tissupera  l-EUR 50 
miljun. 
 
 
 
 

                                                 
13 Skont id-definizzjoni li fil-Linji gwida Komunitarji dwar għajnuna tal-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti 

f'diffikultà.  ĠU C 244, 1.10.2004, p.2. Ara wkoll il-kapitolu 3.9 ta' dan il-Manwal. 
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Kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna possibbli taħt il-Linji Gwida 

 Għajnuna reġjonali għall-investiment  
Din l-għajnuna tista' tingħata għal proġett ta' investiment inizjali 

L-ispejjeż eliġibbli jistgħu jkunu kkalkulati jew bħala:  
 Tanġibbli (art, bini, tagħmir) u l-ammont totali ta'  ta' spejjeż ta' investiment intanġibbli 

(involuti fit-trasferiment teknoloġiku) li jirriżultaw mill-proġett ta' investiment inizjali. L-
assi eliġibbli ma jridux ikunu bilfors ġodda.  

JEW 
 Stima ta' spejjeż marbuta mal-pagi għal impjiegi maħluqa direttament mill-proġett ta' 

investiment matul perjodu ta' sentejn. 
L-investiment jew l-impjiegi maħluqa jridu jinżammu fir-reġjun ikkonċernat għal minimu ta' 
tliet snin. 
Il-beneficjarju għandu jipprovdi kontribut finanzjarju ta' mill-inqas 25% tal-ispejjeż eliġibbli.  
Biex jiġu kkunsidrati n-natura u l-intensità tal-problemi reġjonali li qegħdin jiġu indirizzati, l-
intensitajiet ta' għajnuna ammissibbli huma ogħla fir-reġjuni tal-Artikolu 87(3)(a) milli f'dawk 
tal-Artikolu 87(3)(c). L-intensitajiet tal-għajnuna għall-SMEs ivarjaw minn 20% sa 80% fejn 
ikunu kkunsidrati l-iżvantaġġi ta' xi żona partikolari.   
Proġetti ta' investiment kbar huma soġġetti għal intensitajiet mnaqqsa ta' għajnuna. 
Fejn in-nefqa eliġibbli għal għajnuna reġjunali hija eliġibbli għal għajnuna għal skopijiet oħra 
(per eżempju R&D&I), din tkun soġġetta għal-limitu l-aktar favorevoli taħt l-iskemi 
kkonċernati. 

 

 Għajnuna Reġjonali Operattiva  
L-għajnuna reġjonali operattiva tista' tingħata biss f'ċerti każijiet preċiżi, meta dawn ikunu 
ġustifikati mill-iżvantaġġi strutturali ta' reġjun. Din l-għajnuna operattiva tikkonsisti f'sostenn 
għan-nefqa attwali ta' impriżi 

Kundizzjonijiet: 
• Għandha tiġi ġustifikata fit-termini tal-kontribuzzjoni tagħha għall-iżvilupp reġjonali, u n-

natura tagħha; 
• Il-livell tagħha għandu jkun proporzjonat mal-iżvantaġġi li qiegħda tipprova ttaffi; 
• Tkun limitata fiż-żmien u  titnaqqas progressivament.  

L-għajnuna operattiva tista' tkun mingħajr limitu u tista' ma titnaqqasx progressivament: 
- biex tpatti għall-iżvantaġġi tar-reġjuni mbegħdin ħafna 
- biex timpedixxi jew tnaqqas id-depopolazzjoni kontinwa tar-reġjuni l-inqas popolati 
- biex tikkumpensa għall-ispejjeż addizzjonali tat-trasport fir-reġjuni mbegħdin ħafna u f'dawk li 
għandhom densità tal-popolazzjoni baxxa   

 

 Għajnuna għal impriżi żgħar li għadhom kif ġew maħluqa 

L-għan tal-għajnuna għall-bidu huwa li ssostni l-impriżi ż-żgħar fl-istadji bikrin tal-iżvilupp 
tagħhom (l-ewwel ħames snin).  L-għajnuna tista' tammonta għal-livelli li ġejjin: 
- għajnuna sa total ta' EUR 2 miljun għal kull impriża fir-rigward ta' impriżi żgħar li l-
attività ekonomika tagħhom tinsab f'reġjuni eliġibbli għad-deroga fl-Artikolu 87(3)(a). L-
intensità tal-għajnuna tista' tilħaq il-35% tal-ispejjeż eliġibbli li jsiru matul l-ewwel tliet snin 
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wara l-ħolqien tal-impriża, u l-25% fis-sentejn ta' wara;  
- għajnuna sa total ta' EUR 1 miljun għal kull impriża fir-rigward ta' impriżi żgħar li l-
attività ekonomika tagħhom tinsab f'reġjuni eliġibbli għad-deroga fl-Artikolu 87(3)(a). L-
intensità tal-għajnuna tista' tilħaq sa il-25% tal-ispejjeż li jsiru matul l-ewwel tliet snin wara l-
ħolqien tal-impriża, u 15% fis-sentejn ta' wara. 
Dawn l-intensitajiet ta' għajnuna jistgħu jiżdiedu b' 5% fil-każ taż-żoni l-aktar żvantaġġati, żoni 
li għandhom densità ta' popolazzjoni baxxa u żoni iżolati. 
L-ispejjeż eliġibbli huma spejjeż legali, ta' parir, ta' konsulenza u amministrattivi relatati 
direttament mal-ħolqien tal-impriża ż-żgħira, flimkien ma' firxa ta' spejjeż operattivi li 
attwalment isiru matul l-ewwel 5 snin mill-ħolqien tal-impriża. 

L-ammonti annwali ta' għajnuna li jingħataw għal impriżi żgħar li għadhom jinħolqu 
m'għandhomx jissuperaw it-33% tal-ammonti totali tal-għajnuna għal kull impriża msemmijin 
hawn fuq. 
 
Kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna possibbli taħt il-GBER 

 Il-kategoriji ta' għajnuna reġjonali li ġejjin huma koperti mill-GBER u b'konsegwenza 
huma eżentati mill-proċedura ta' notifika: 

• Għajnuna reġjonali għall-investiment u għall-impjiegi (impjiegi direttament maħluqa mill-
proġett ta' investiment).  Il-forom ta' għajnuna li ġejjin biss huma eżentati mir-rekwiżit tan-
notifika: 

- skemi ta' għajnuna trasparenti 

- ċertu ammont ta' għajnuna ad hoc li jintuża bħala komponent tal-għajnuna mogħti taħt l-
iskemi 

- għajnuna mogħtija taħt l-iskema għal proġetti ta' investiment individwali kbar fejn l-
għajnuna ma tissuperax l-ammont ta' għajnuna massimu permess li investiment bi spejjeż 
eliġibbli ta' EUR 100 miljun jista' jirċievi taħt l-iskala u r-regoli mħabbrin fil-linji gwida dwar l-
għajnuna Regjonali. 

• Għajnuna għal impriżi żgħar li għadhom kif ġew maħluqa  

 

Għal aktar informazzjoni: 

- Linji ta' gwida dwar għajnuna nazzjonali reġjonali għall-2007-2013 (Ġurnal Uffiċjali C 54, 
4.3.2006, p.13)  

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF  

-"Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali 
Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Ġurnal Uffiċjali L 214, 9.8.2008, p. 003-047)  
 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:054:0013:0044:EN:PDF
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.4. Għajnuna għall-Investiment u l-Impjiegi 

Din l-għajnuna tista' tingħata kemm f'żoni assistiti kif ukoll f'dawk li mhumiex (għal għajnuna 
li tingħata f'reġjuni assistiti ara t-taqsima dwar l-għajnuna Reġjonali)  
 
L-ispejjeż eliġibbli huma:  

• l-ispejjeż tal-investiment f'assi tanġibbli jew mhux tanġibbli jew  
• l-ispejjeż stmati marbuta mal-pagi għall-impjiegi maħluqa direttament mill-proġrtt 

ta' investiment matul perjodu ta' sentejn. Dan ifisser li l-ispejjeż tal-investiment jistgħu 
jkunu kkalkulati wkoll fuq il-bażi tan-numru ta' postijiet tax-xogħol nħalqu. 

 
L-Istati Membri jistgħu jiffinanzjaw sa 20% tal-ispejjeż eliġibbli fil-każ ta' impriżi żgħar u 10% 
tal-ispejjeż eliġibbli fil-każ ta' impriżi ta' daqs medju.  
 
Dawn il-kategoriji ta' għajnuna huma koperti mir-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa u 
bħala konsegwenza m'għandhomx għalfejn ikunu notifikati lill-Kummissjoni, bl-eċċezzjoni ta' 
għajnuna individwali tissupera s-EUR 7.5 miljun. 
 
Japplikaw kundizzjonijiet speċifiċi fir-rigward ta' investiment fl-ipproċessar u l-
kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti agrikoli. 
 
Għal aktar informazzjoni: 

-"Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali 
Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Ġurnal Uffiċjali L 214, 9.8.2008, p. 003-047)  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.5. Għajnuna għat-taħriġ 

Taħt ir-Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa, l-Istati Membri jistgħu jagħtu kemm 
għajnuna għat-taħriġ ġenerali kif ukoll għajnuna għat-taħrig speċifiku lill-impriżi tagħhom.  
Dawn il-kategoriji ta' għajnuna huma koperti mill-GBER u bħala konsegwenza m'għandhomx 
għalfejn ikunu notifikati lill-Kummissjoni, bl-eċċezzjoni ta' għajnuna individwali li tissupera ż-
EUR 2 miljun  
 
L-ispejjeż eliġibbli huma spejjeż bħal spejjeż personali ta' dawk li jħarrġu, spejjeż tal-vvjaġġjar 
ta' dawk li jħarrġu u dawk li qegħdin jitħarrġu li jinkludi akkomodazzjoni, materjali u provvisti 
relatati direttament mat-taħriġ, l-iżvalutar ta' għodda u tagħmir li jintużaw esklużivament għat-
taħriġ, servizzi ta' gwida u ta' konsulenza, l-ispejjeż personali u dawk ġenerali indiretti ta' dawk li 
qegħdin jitħarrġu, jew l-ispejjeż bħala persunal ta' dawk li qegħdin jitħarrġu għas-sigħat li fihom 
jipparteċipaw fit-taħriġ.   
 

Il-Kunċetti:  
Taħriġ speċifiku: ifisser taħriġ li jinvolvi tagħlim li japplika direttament u prinċipalment għall-
pożizzjoni preżenti jew futura tal-impjegat fl-impriża u li jipprovdi kwalifiki li mhumiex 
trasferibbli jew huma trasferibbli biss sa ċertu punt, għal impriżi jew oqsma tax-xogħol oħra; 

Taħriġ Ġenerali: ifisser taħriġ li jinvolvi tagħlim li mhuwiex applikabbli biss jew b'mod 
prinċipali għall-pożizzjoni preżenti jew futura tal-impjegat fl-impriża iżda li jipprovdi kwalifiki li 
huma fil-biċċa l-kbira tagħhom trasferibbli għal impriżi jew oqsma tax-xogħol oħra. 

 

Kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna possibbli taħt il-GBER 

 Għajnuna għal taħriġ speċifiku: L-Istati Membri jistgħu jkopru sa 45 % tal-ispejjeż 
eliġibbli fil-każ ta' impriżi żgħar u 35 % fil-każ ta' impriżi ta' daqs medju  

 Għajnuna għal taħriġ ġenerali: L-Istati Membri jistgħu jkopru sa 80 % tal-ispejjeż 
eliġibbli fil-każ ta' impriżi żgħar u 70 % fil-każ ta' impriżi ta' daqs medju 

 
L-intensità tal-għajnuna tista’ tiġi miżjuda, sa intensità massima ta’ għajnuna ta’ 80% tal-
ispejjeż eliġibbli, b' għaxar punti perċentwali jekk it-taħriġ jingħata lil ħaddiema żvantaġġati 
jew b'diżabilità.  
 
Il-karatteristiċi tat-taħriġ fis-settur tat-trasport marittimu jiġġustifikaw strateġija speċifika, 
fejn l-għajnuna tista' tilħaq intensità ta' 100% tal-ispejjeż eliġibbli. 

 
Għal aktar informazzjoni: 

-"Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali 
Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Ġurnal Uffiċjali L 214, 9.8.2008, p. 003-047)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.6. Għajnuna għal konsulenza u għall-parteċipazzjoni ġo fieri 

Il-GBER tipprovdi possibilitajiet ta' għajnuna għall-għoti ta' għajnuna fir-rigward ta' konsulenza 
u l-parteċipazzjoni ġo fieri mingħajr il-proċedura ta' notifika, bl-eċċezzjoni ta' għajnuna 
individwali li tissupera ż-EUR 2 miljun  
 
Kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna possibbli taħt il-GBER 

• Għajnuna għal konsulenza: L-intensità tal-għajnuna m'għandhiex tissupera l-
50% tal-ispejjeż eliġibbli, li għandhom ikunu l-ispejjeż tas-servizzi ta' konsulenza forniti 
minn konsulenti esterni Is-servizzi kkonċernati m’għandhomx jirrappreżentaw attività 
kontinwa jew perjodika u lanqas m'għandhom ikunu relatati mal-ispejjeż operattivi ordinarji 
tal-impriża, bħal servizzi ta’ konsulenza abbitwali dwar it-taxxa, servizzi legali regolari jew 
riklamar. L-ammont totali tal-għajnuna mogħtija tista' tilħaq iż-EUR 2 miljun. 

 

(1) Għajnuna għall-parteċipazzjoni tal-SMEs f'fieri, li tista' tammonta għal sa 
EUR 2 miljun għal kull impriża u għal kull proġett L-intensità tal-għajnuna m'għandhiex 
tissupera l-50% tal-ispejjeż eliġibbli, li għandhom ikunu l-ispejjeż involuti biex jinkera, 
jitwaqqaf u jitħaddem l-istand għall-ewwel parteċipazzjoni ta' impriża fi kwalunkwe fiera jew 
eżibizzjoni. Din l-għajnuna tista' tingħata għall-parteċipazzjoni ġo fieri differenti, iżda mhux 
għal diversi parteċipazzjonijiet fl-istess fiera.  

 
 
Għal aktar informazzjoni: 

-"Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali 
Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Ġurnal Uffiċjali L 214, 9.8.2008, p. 003-047)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

3.7. Għajnuna għal imprendituri nisa 

Il-GBER jippermetti l-Istati Membri jsostnu, kemm f'reġjuni assistiti u kemm f'dawk li 
mhumiex, l-istabbiliment ta' impriżi żgħar li jkunu proprjetà ta' nisa u mmexxija minnhom. 
Dan se jippermetti lil imprendituri nisa jegħlbu l-fallimenti tas-suq speċifiċi li qegħdin iħabbtu 
wiċċhom magħhom (li jinkludu, b'mod l-aktar prominenti, diffikultajiet marbutin mal-aċċess 
għall-finanzjament), speċjalment meta jkunu se jwaqqfu l-ewwel negozji, u b'hekk tiġi promossa 
l-ugwalità sostantiva aktar milli formali, bejn l-irġiel u n-nisa f'dan il-qasam.  
 
L-Istati Membri għandhom il-possibilità li jagħtu sussisdji sa EUR 1 miljun għal impriżi żgħar 
ġodda li stabbiliti minn imprendituri nisa mingħajr ma jkun hemm bżonn li jgħaddu mill-proċess 
ta' notifika, sakemm jirrispettaw il-kundizzjonijiet stipulati fil-GBER.  
 
L-intensità tal-għajnuna tista' tilħaq il-15% tal-ispejjeż eliġibbli li jridu jitħallsu fl-ewwel 5 snin 
wara l-ħolqien tal-impriża. 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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L-ispejjeż eliġibbli huma spejjeż legali, ta' parir, ta' konsulenza u amministrattivi relatati 
direttament mal-ħolqien tal-impriża ż-żgħira, flimkien ma' firxa ta' spejjeż operattivi li 
attwalment isiru matul l-ewwel 5 snin mill-ħolqien tal-impriża. B'mod partikolari, u għall-ewwel 
darba, il-GBER jippermetti wkoll l-għoti ta' għajnuna għall-kura tat-tfal u relatati mal-kura 
ta' ġenitur.  
 

Il-Kunċetti:  
Impriża li għadha kif ġiet maħluq minn imprendituri nisa: tfisser impriża żgħira li tissodisfa 
l-kundizzjonijiet li ġejjin: 
(a) li mara waħda jew iżjed huma proprjetarji ta' mill-inqas 51% tal-kapital tal-impriża iż-
żgħira kkonċernata jew huma l-proprjetarji reġistrati tal-impriża ż-żgħira kkonċernata; u 
(b) li mara hija inkarigata bil-ġestjoni tal-impriża ż-żgħira; 

 
Għal aktar informazzjoni: 

-"Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali 
Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Ġurnal Uffiċjali L 214, 9.8.2008, p. 003-047)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.8. Għajnuna għal ħaddiema żvantaġġati jew b'diżabilità 

Il-GBER jippermetti lill-Istati Membri jagħtu għajnuna, eżentata minn notifika ta' qabel, biex 
jgħinu ħaddiema b'diżabilità jew ħaddiema żvantaġġati mod ieħor, isibu impjiegi normali.  
 

Il-Kunċetti:  
Ħaddiem żvantaġġat: Kwalunkwe persuna li għaliha tapplika xi waħda mis-segwenti:   

(1) li ma kellhiex impjieg regolari bi ħlas matul is-sitt xhur ta’ qabel;  

(2) ma kisbitx kwalifika edukattiva jew vokazzjonali minn skola sekondarja 
għolja (ISCED 3);  

(3) għandha aktar minn 50 sena;  

(4) tgħix bħala persuna adulta waħidha b'dipendent wieħed jew aktar;   

(5) taħdem f'settur jew fi professjoni fi Stat Membru fejn l-iżbilanċ bejn l-
irġiel u n-nisa huwa minn tal-inqas 25% ogħla mill-iżbilanċ medju fis-
setturi ekonimiċi kollha li jinsabu f'dak l-Istat Membru u tappartjeni għal 
dak il-grupp ta' nisa jew irġiel b'nuqqas ta' rappreżentanza;. jew 

(6) hija membru ta' minoranza etnika teħtieġ li tiżviluppa l-profil lingwistiku, 
it-taħriġ vokazzjonali jew l-esperjenza tax-xogħol tagħha biex ittejjeb il-
prospetti li issib impjieg stabbli  

 
Ħaddiem żvantaġġat ħafna: kwalunkwe persuna li ila bla xogħol  għal 24 xahar jew aktar.  

Ħaddiem b'diżabilità: kwalunkwe persuna li hija rikonoxxuta li ssofri minn diżabilità skont 
il-liġi nazzjonali jew li għandha limitazzjoni rikonoxxuta li tirriżulta minn dizabilità fiżika, 
mentali jew psikoloġika.   

 

Kundizzjonijiet:  
 L-impjieg għandu jirrappreżenta żieda netta fin-numru ta' impjiegi jew, jekk le, il-
postijiet tax-xogħol għandhom ikunu saru vakanti wara tluq volontarju, diżabilità, 
irtirar għal raġunijiet ta' età, tnaqqis volontarju tal-ħin tax-xoghol jew tkeċċija skont il-
liġi minħabba kondotta ħażina u mhux bħala riżultat ta' qagħad minħabba nuqqas ta' 
xogħol. 
 L-impjieg għandu jinżamm għal minn tal-inqas il-perjodu minimu li huwa konsistenti 
mal-leġiżlazzjoni nazzjonali jew ftehim kollettiv. 

 
Kategoriji ta' miżuri ta' għajnuna possibbli taħt il-GBER 

Ħaddiema żvantaġġati: 
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 Għajnuna għar-reklutaġġ ta' ħaddiema żvantaġġati fil-forma ta' sussidji fuq il-
pagi: L-għajnuna tista' tingħata biex tkopri sa 50% tal-ispejjeż eliġibbli, li huma l-
ispejjeż tal-pagi matul perjodu massimu ta' 12-il xhar wara r-reklutaġġ.  Dan il-perjodu 
jista' jkun estiż sa 24 xahar fil-każ ta' ħaddiema żvantaġġati severament. L-ammont tat-
total tal-għajnuna jista' jlaħħaq il-EUR 5 miljun għal kull impriża fis-sena. 

 
 
 
 
Ħaddiema b'diżabilità: 
 

 Għajnuna għall-impjegar ta' ħaddiema żvantaġġati fil-forma ta' sussidji fuq il-
pagi: L-għajnuna tista' tkopri sa 75% mill-ispejjeż eliġibbli, li huma l-ispejjeż tal-pagi 
matul kwalunkwe perjodu partikolari li fih il-ħaddiem b'diżabilità ikun impjegat Din l-
għajnuna tista' tilħaq l-EUR 10 miljun għal kull impriża fis-sena. 

 
 Għajnuna għal spejjeż adizzjonali biex jiġu impjegati ħaddiema b'diżabilità: Din l-

għajnuna tista' tkopri l-100% tal-ispejjeż eliġibbli li huma spejjeż barra mill-ispejjeż tal-
pagi (li ġew koperti diġà mill-kategorija ta' għajnuna hawn fuq) li huma addizzjonali 
għal dawk li l-impriża kien ikollha tħallas kieku impjegat ħaddiema mingħajr diżabilità, 
għall-perjodu li matulu l-ħaddiem ikkonċernat qed jiġi impjegat. L-ispejjeż eliġibbli 
huma: l-ispejjeż tal-adattament tal-bini, spejjeż biex jiġi impjegat persunal biss biex 
jassisti l-ħaddiem/a b'diżabilità, spejjeż għall-adattament jew l-akkwist ta' tagħmir għal 
ħaddiema b'diżabilità Il-kumpens ta' għajnuna għal spejjeż addizzjonali biex jiġu 
impjegati ħaddiema b'diżabilità jista' jammonta għal sa EUR 10 miljun għal kull 
impriża fis-sena.  

 

 
 
Għal aktar informazzjoni: 
-"Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-6 ta’ Awwissu 2008 li jiddikjara ċerti 
kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali 
Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (Ġurnal Uffiċjali L 214, 9.8.2008, p. 003-047)  

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm 
 

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/block.cfm
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3.9. Għajnuna għas-salvataġġ u r-ristrutturar ta' kumpaniji f'diffikultà  

Il-Linji gwida Komunitarji dwar għajnuna tal-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati impriżi 
f'diffikultà jippermettu l-eżekuzzjoni ta' miżuri ta' ristrutturar urġenti, anke fil-perjodu ta' 
salvataġġ għal impriżi individwali li jinsabu f'diffikultà.  L-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jużaw 
proċedura eħfef biex japprovaw għajnuna ta' salvataġġ jekk l-ammont tal-għajnuna ma jissuperax 
ir-riżultat ta' formula standard u, fi kwalunkwe każ, ma jissuperax l-EUR 10 miljun.  
Dawn il-Linji Gwida japplikaw għall-impriżi fis-setturi kollha, minbarra għal dawk li joperaw 
fis-settur tal-faħam u tal-azzar, mingħajr ħsara għal kwalunkwe regola speċifika relatata ma' 
impriżi f'diffikultà fis-settur ikkonċernat.  
 
Il-Kunċetti:  
Kumpanija f'diffikultà hija kumpanija li ma tistax, kemm jekk permezz tar-riżorsi proprji 
tagħha kif ukoll permezz tal-fondi li tista' takkwista mill-proprjetarju/azzjonisti jew mill-
kredituri tagħha, twaqqaf it-telf li, mingħajr l-intervent tal-awtoritajiet pubbliċi kważi ċertament 
se jikkundannaha għall-falliment fuq medda ta' żmien qasira jew medja.  

Għajnuna għas-salvataġġ hija assistenza temporanja u riversibbli. Permezz ta' dan it-tip ta' 
għajnuna għandu jkun possibbli li kumpanija li tinsab f'diffikultà, tinżamm milli tfalli għaż-
żmien meħtieġ biex jitfassal pjan ta' ristrutturar jew ta' likwidazzjoni u/jew għat-tul ta' żmien 
meħtieġ mill-Kummissjoni jew mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti biex jaslu għal deċiżjoni 
dwar dak il-pjan.  

L-għajnuna għar-ristrutturar hija bbażata fuq pjan fattibbli, koerenti u li jwassal fit-tul biex l-
impriża terga' tkun vijabbili fit-tul. 

 

L-għajnuna għas-salvataġġ għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet li ġejjin: 

• Tikkonsisti minn għajnuna ta' likwidità riversibbli fil-forma ta' garanziji ta' self 
jew self b'rati ta' interessi kummerċjali normali.  

• Tkun ristretta għall-ammont meħtieġ biex iżomm il-kumpanija milli tfalli. 

• Tkun biss għaż-żmien meħtieġ (massimu 6 xhur) biex jitfassal pjan ta' 
rkupru. 

• Tkun ġustifikata fuq il-bażi ta' diffikultajiet soċjali u ma jkollha l-ebda effett 
negattiv fuq is-sitwazzjoni industrijali fi Stati Membri oħra.  

 Tkun akkumpanjata, fuq notifika, minn impenn offrut mill-Istat Membru li 
jgħaddi lill-Kummissjoni pjan ta' ristrutturar jew ta' likwidazzjoni jew 
evidenza li s-self  tħallas lura jew li l-garanzija intemmet, mhux aktar tard minn 
6 xhur minn meta ngħatat l-għajnuna. 

• Għandha tirrappreżenta operazzjoni ta' darba (il-prinċipju "darba biss u għall-
aħħar darba" japplika) 
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L-għajnuna għar-ristrutturar tista' tingħata biss jekk ikunu sodisfatti l-kriterji li ġejjin:   

• Għandu jitressaq programm ta' ristrutturar/rkupru lill-Kummissjoni biex l-
impriża terġa' tkun vijabbli fi żmien raġjonevoli.  

• Għandhom jittieħdu miżuri ta' kumpens biex jiġu evitati distorsjonijiet 
inġustifikati fil-kompetizzjoni (per eżempju tnaqqis xieraq fil-kapaċità) 
Madanakollu, din il-kundizzjoni normalment ma tapplikax għal impriżi żgħar, 
peress illi wieħed jista' jassumi li għajnuna ad hoc għal impriżi ż-żgħar 
normalment ma tikkawżax distorsjoni fil-kompetizzjoni tali li tmur kontra l-
interess komuni.  

• L-għajnuna tkun limitata għall-minimu meħtieġ għall-implimentazzjoni tal-
miżuri ta' ristrutturar.  Il-benefiċjarji għandhom jagħmlu kontribut proprju 
sinifikanti, li m'għandu jinkludi l-ebda għajnuna. Għal impriżi żgħar il-kontribut 
tal-impriża għandu jammonta għal tal-inqas 25% tal-ispejjeż ta' ristrutturar, u fil-
każ ta' impriżi ta' daqs medju għal 40%. F'ċirkustanzi eċċezzjonali u fil-każ ta' 
tbatija estrema, il-Kummissjoni tista' taċċetta kontribut aktar baxx. 

• Il-kumpanija għandha timplimenta wkoll il-pjan ta' ristruturar kollu u 
tosserva l-kundizzjonijiet mehmuża kollha. 

• L-għajnuna ta' ristrutturar għandha tingħata darba biss (il-priċipju "darba biss u 
għall-aħħar darba" japplika) 

• Huma meħtieġa sorveljanza u rappurtaġġ annwali stretti. 

 
Għal SMEs u impriżi f'reġjuni assistiti: it-tnaqqis fil-kapaċità/kontribut propju jista' jiġi applikat 
b'grad ta' flessibilità ogħla. 

 

Għal aktar informazzjoni: 

- "Linji gwida Komunitarji dwar għajnuna tal-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà 
" (Ġurnal Uffiċjali Nru 244, 01.10.2004. p.2)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML 
  
 
 

 

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML
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4. MIŻURI TA' GĦAJNUNA TEMPORANJI BIEX ISOSTNU L-AĊĊESS 
GĦALL-FINANZAMENT FIL-KRIŻI FINANZJARJA U EKONOMIKA 
ATTWALI 

 
Fis-17 ta' Diċembru 2008, il-Kummissjoni adottat qafas temporanju għal miżuri ta' għajnuna 
mill-Istat biex isostnu l-appoġġ għall-finanzjament fil-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali.  
Barra minn hekk, xi aġġustamenti tekniċi ġew introdotti fil-25 ta' Frar 2009. Dan il-qafas 
jipprovdi lill-Istati Membri b'possibilitajiet adizzjonali fil-qasam tal-għajnuna mill-Istat biex 
jegħlbu l-effetti tan-nuqqas tal-kreditu fuq l-ekonomija reali. Il-qafas  jintroduċi numru ta' miżuri 
temporanji li jippermettu lill-Istati Membri jindirizzaw id-diffikultajiet eċċezzjonali tal-
kumpaniji, b'mod partikolari tal-SMEs, biex jakkwistaw il-finanzjament. 
Dawn il-miżuri temporanji huma bbażati fuq l-Artikolu 87 (3)(b) tat-Trattat li jippermetti l-
Kummissjoni tiddikjara bħala kumpatibbli mas-suq komuni, għajnuna "biex tirrimedja taħwid 
serju fl-ekonomija ta’ Stat Membru." L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw l-iskemi li jkunu 
jinkludu dawn il-miżuri, u, ladarba l-iskema tiġi approvata, jistgħu jagħtu għajnuna individwali 
immedjatament mingħajr notifika. 
 
Kundizzjonijiet:  

• Il-miżuri kollha japlikaw biss għal kumpaniji li ma kinux f'diffikultà14 fl-1 ta' Lulju 2008. 
Jistgħu japplikaw għal kumpaniji li ma kinux f'diffikultà f'dik id-data iżda li sabu ruħhom 
f'diffikultà wara b'riżultat tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali. 

• Il-miżuri jistgħu jiġu applikati sal-31 ta' Diċembru 2010. 

• Dawn il-miżuri temporanji ma jistgħux jiġu kumulati ma' għajnuna de minimis għall-istess 
spejjeż eliġibbli. L-ammont tal-għajnuna de minimis rċevut wara l-01.01.2008 għandu 
jitnaqqas mill-ammont ta' għajnuna kumpatibbli li ngħata għall-istess għan taħt dan il-
qafas Il-miżuri ta' għajnuna temporanja jistgħu jiġu kumulati ma' għajnuna kompatibbli 
oħra jew ma' tipi oħra ta' finanzjament Komunitarju sakemm l-intensitajiet massimi ta' 
għajnuna indikati fil-Linji gwida jew fir-Regolamenti ta' Eżenzjoni ta' Kategorija relevanti 
jkunu rispettati. 

 
Miżuri ġodda u modifiki temporanji ta' strumenti eżistenti 

 Somma f'daqqa ta' għajnuna ta' sa EUR 500 000 għal kull kumpanija għas-sentejn 
li ġejjin (01.01.2008-31.12.2010), biex isserraħhom mid-diffikultajiet attwali: din il-
miżura ta' għajnuna tista' tapplika biss għal skemi ta' għajnuna Impriżi fis-settur tas-sajd 

                                                 
14 Impriża f'diffikultà hija definita kif ġej: 
- Fir-rigward ta' kumpaniji kbar, ara l-punt 2.1 tal-Linji gwida Komunitarji dwar għajnuna tal-stat biex jiġu salvati u 
ristrutturati 
ditti f'diffikultà, Ġurnal Uffiċjali C 244, 1.10.2004, pp. 2-17. 
- Fir-rigward  ta' SMEs, l-Artikolu 1(7) dwar d-definizzjoni fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 tas-
6 ta’ Awwissu 
2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni 
Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 
u 88 tat-Trattat, Ġurnal Uffiċjali L 241, 9.08.2008. 
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u involuti fil-produzzjoni primarja ta' prodotti agrikoli mhumiex eliġibbli għal din l-
għajnuna kif ukoll għal għajnuna għall-esportazzjoni. Jekk l-impriża tkun irċeviet diġà 
għajnuna de minimis qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan il-qafas temporanju, l-ammont totali 
tal-għajnuna rċevuta taħt din il-miżur  u l-għajnuna de minimis irċevuta ma jistax 
jissupera l-EUR 500 000 bejn l-01.01.2008 u l-31.12.2010. 

 Garanziji mill-Istat għal self fil-forma ta' tnaqqis fil-primjum li jrid jitħallas: L-
SMEs jistgħu jibbenefikaw minn tnaqqis sa 25% tal-primjum annwali li jrid jitħallas 
għal garanziji ġodda matul is-sentejn wara li tkun ingħatat il-garanzija. Barra min hekk, 
dawn il-kumpaniji jistgħu japplikaw primjum stabbilit fil-komunikazzjoni għal tmien 
snin oħra L-ammont massimu tas-self ma jistax jissupera t-total tal-pagi annwali li jrid 
jitħallas mill-impriża benefiċarja.   Il-garanzija ma tistax tissupera d-90% tas-self u tista' 
tkopri kemm self għal investiment kif ukoll self għal kapital ċirkolanti. 

 Għajnuna fil-forma ta' rati ta' interess sussidjati li japplikaw għal kull tip ta' self: 
il-Kummissjoni taċċetta li self pubbliku jew privat mogħti b'rata tal-interess li tkun minn 
tal-anqas ekwivalenti għar-rata "overnight" tal-bank ċentrali miżjuda bi primjum 
ekwivalenti għad-differenza bejn ir-rata medja ta' fost il-banek għal sena waħda u r-rata 
"overnight" medja tal-bank ċentrali matul il-perjodu 1/1/2007 sat-30/6/2008, flimkien 
mal-primjum għar-riskju tal-kreditu li jikkorrispondi għall-profil ta' riskju tal-
benefiċjarju, kif stipulat mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-metodu li bih tiġi 
stabbilita r-rata ta' referenza u rata tal-iskont. Dan il-metodu jista' japplika għall-kuntratti 
kollha li jiġu konklużi sal-31 ta' Diċembru 2010 u jista' jkopri self għal kwalunkwe 
dewmien. Ir-rati ta' interess imnaqqsa jistgħu japplikaw għal pagamenti ta' interessi 
qabel il-31 ta' Diċembru 2012. 

 Għajnuna fil-forma ta' tnaqqis fir-rata tal-interess għal self għal investiment 
relatat ma' prodotti li jtejbu b'mod sinifikanti l-ħarsien ambjentali. L-SMEs jistgħu 
jibbenefikaw minn tnaqqis fir-rata tal-interess ta' 50% Ir-rata ta' interess ssussidjata 
tapplika matul perjodu massimu ta' sentejn wara l-għoti tas-self. L-għajnuna tista' 
tingħata għall-produzzjoni ta' prodotti li jinvolvu adattament bikri għal standards 
Komunitarji futuri, jew li jmorru lil hinn minnhom, li jgħollu l-livell tal-ħarsien 
ambjentali u li għadhom mhumiex fis-seħħ; 

 Deroga temporanja mil-linji gwida dwar il-kapital ta' riskju tal-2006:  
- żieda fil-porzjon ta' finanzjament għal kull SME fil-mira minn EUR 1.5 għal EUR 
2.5 miljun  
- tnaqqis fil-livell minimu ta' parteċipazzjoni privata minn 50% sa 30% (fi u 'l barra 
miż-żoni assistiti)  

 Simplifikazzjioni tar-rekwiżiti tal-Komunikazzjoni dwar il-kreditu għall-
esportazzjoni biex tintuża eżenzjoni li tħalli r-riskji li mhumiex kummerċjabbli jkunu 
koperti mill-Istat.  

 

Għal aktar informazzjoni: 

- Komunikazzjoni mill-Kummissjoni - Qafas temporanju għal miżuri ta' għajnuna mill-Istat biex 
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isostnu l-appoġġ għall-finanzjament fil-kriżi finanzjarja u ekonomika attwali (li ġiet adottata fis-
17 ta' Diċembru 2008) 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html
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ANNESS I 

Il-possibilitajiet massimi ta' għajnuna għall-SMEs li japplikaw taħt ir-regoli ta' għajnuna 
mill-Istat.  

SE = impriżi żgħar, ME = impriżi ta' daqs medju 
Il-limiti huma indikati għal kull impriża, għal kull proġett, jekk mhux iddikjarat mod ieħor 

Linji Gwida/ Oqfsa GBER 

Tip ta' miżura ta' 
għajnuna 

Limitu tal-intensità tal-
għajnuna/ammont taħt il-

Linji gwida/Oqfsa rilevanti/ 

L-ammont 
massimu ta' 

għajnuna 
permess taħt il-

GBER 
 

Il-limitu ta' intensità tal-
għajnuna taħt il-GBER  

Għajnuna de minimis EUR 200 000 għal kull impriża matul tliet snin fiskali ma titqiesx bħala għajnuna 

Għajnuna għall-kapital 
ta' riskju: 

Tipi differenti ta' għajnuna 
disponibbli (ara l-punt 2.3) 

EUR 1.5 M għal kull 
impriża fil-mira kull 
12-il xahar 

N/A 

 
SE 

 
100% 
 

70% 
 

 45% 

 
ME 

 
100% 
 
60% 
 
35% 

 
SE 

 
100% 
 

70% 
 

 45% 

 
ME 

 
100% 
 
60% 
 
35% 

Għajnuna għar-riċerka 
u l-iżvilupp 
 
Riċerka fundamentali 
-{}- 
Riċerka industrijali 
 
Żvilupp sperimentali 

+15-il punt perċentwali (sa total 
ta' 80%) jekk il-kollaborazzjoni 
jew ir-riżultati jitqassmu 

 
 
 
EUR 20 M 
 
EUR 10 M  
 
 EUR 7.5 M  

 
 
2x jekk EUREKA15 
 

+15-il punt perċentwali (sa total 
ta' 80%) jekk il-kollaborazzjoni 
jew ir-riżultati jitqassmu 

Għajnuna għal studji 
ta' vijabilità teknika  
 

Riċerka fundamentali 
 
Riċerka industrijali: 
 
Żvilupp sperimentali 
 

 
 
 
 
 
75% għal studji ta' riċerka 
industrijali,  
 
50% għal studji ta' żvilupp 
sperimentali 

 
 
 
EUR 20 M 
 
EUR 10 M 
 
 
 EUR 7,5 M  
 

2x jekk EUREKA 

  
 
 
 
 
75% għal studji ta' riċerka 
industrijali,  
 
50% għal studji ta' żvilupp 
sperimentali 

                                                 
15 Eureka huwa netwerk pan-Ewropew għal riċerka u żvilupp industrijali orjentata lejn is-suq 
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Linji Gwida/ Oqfsa GBER 

Tip ta' miżura ta' 
għajnuna 

Limitu tal-intensità tal-
għajnuna/ammont taħt il-

Linji gwida/Oqfsa rilevanti/ 

L-ammont 
massimu ta' 

għajnuna 
permess taħt il-

GBER 
 

Il-limitu ta' intensità tal-
għajnuna taħt il-GBER  

Għajnuna għal spejjeż 
marbutin ma’ drittijiet 
ta’ proprjetà 
industrijali 
 

Riċerka fundamentali 
 
Riċerka industrijali 
 
Żvilupp sperimentali 

 
 
 
100% 
 
 

50% 
 
 

25% 

  EUR 5 M 

 
 
 
100% 
 
 

50% 
 
 

25% 

Għajnuna għat-tislif ta' 
persunal kwalifikat 
ħafna 

50% għal kull impriża, għal tliet 
snin, għal kull persuna li msellfa 

N/A 50% għal kull impriża, għal tliet 
snin, għal kull persuna li msellfa 

Għajnuna għar-riċerka 
u l-iżvilupp fis-setturi 
tal-agrikoltura u tas-
sajd. 

100% taħt kundizzjonijiet 
speċifiċi 

N/A 100% taħt kundizzjonijiet 
speċifiċi 

Għajnuna għal impriżi 
innovativi li għadhom 
kif bdew (SE biss) 

1 M EUR 
  

EUR 1.25 M fir-reġjuni tal-
Artikolu 87(3)(c)  
 

EUR 1.5 M fir-reġjuni tal-
Artikolu 87(3)(c)  

1 M EUR 
  

EUR 1.25 M fir-
reġjuni tal-Artikolu 
87(3)(c)  
 

EUR 1.5 M fir-
reġjuni tal-Artikolu 
87(3)(c)  

N/A 

Għajnuna għal servizzi 
ta' konsulenza għall-
innovazzjoni u għal 
servizzi li jsostnu l-
innovazzjoni  

100% jekk dak li qiegħed 
jipprovdi jibbenefika minn 
ċertifikazzjoni Ewropea jew 
nazzjonali  
altrimenti 75%  
 

Mass. EUR 200 000 għal kull 
impriża matul 3 snin 

EUR 200 000 għal 
kull impriża matul 3 
snin 

100% jekk dak li qiegħed 
jipprovdi jibbenefika minn 
ċertifikazzjoni Ewropea jew 
nazzjonali  
altrimenti 75%  

Għajnuna għal 
innovazzjoni fil-proċessi 
u innovazzjoni 
organizzattiva fis-
servizzi 

 
SE: 35%  
ME: 25% 
 

Mhux koperta 

Għajnuna għal 
ragruppamenti 
(clusters) ta' 
innovazzjoni 

 

SE 35% 
ME 25% 

Mhux kopert 
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Linji Gwida/ Oqfsa GBER 

Tip ta' miżura ta' 
għajnuna 

Limitu tal-intensità tal-
għajnuna/ammont taħt il-

Linji gwida/Oqfsa rilevanti/ 

L-ammont 
massimu ta' 

għajnuna 
permess taħt il-

GBER 
 

Il-limitu ta' intensità tal-
għajnuna taħt il-GBER  

 

Għajnuna għall-
investiment 
 
 
 
Għajnuna operattiva 

 
• 100% bi 

tnaqqis lineari 
għal 0 fuq 
ħames snin 
JEW 

•  50% għal 5 
snin 

Għajnuna għall-
investiment għal 
impriżi li jmorru lil 
hinn mill-istandards 
Komunitarji dwar il-
ħarsien ambjentali jew 
li jżidu l-livell tal-
ħarsien ambjentali fin-
nuqqas ta' standards 
Komunitarji 

 
 
SE: 70% 
ME: 60% 
 
Sejħa għall-offerti: 100% 
 
Bonus għall-innovazzjoni 
ambjentali: +10% 

 
 
EUR 7.5 M  

 
 
SE:55%  
ME: 45% 
 

Għajnuna għall-akkwist 
ta' vetturi tat-trasport li 
jmorru lil hinn mill-
istandards tal-
Komunità tal-ħarsien 
tal-ambjent  

 
SE 70% 
ME 60% 
 
Sejħa għall-offerti: 100% 
 
Bonus għall-innovazzjoni 
ambjentali: +10% 

 
EUR 7.5 M  

 
SE 55%  
ME 45% 
 

Għajnuna għal 
adattament bikri għall-
istandards ambjentali 
futuri 
 

Aktar minn 3 snin bil-quddiem  
SE: 25% 
ME: 20% 
 
1-3 snin bil-quddiem:  
SE: 20% 
ME: 15% 

 
EUR 7.5 M 

Aktar minn 3 snin bil-quddiem 
SE: 15%  
ME: 10%  
 
1-3 snin bil-quddiem:  
SE: 10%  

Għajnuna għal studji 
ambjentali  

SE: 70%  
ME:  60% 

N/A SE: 70%  
ME: 60% 
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Linji Gwida/ Oqfsa GBER 

Tip ta' miżura ta' 
għajnuna 

Limitu tal-intensità tal-
għajnuna/ammont taħt il-

Linji gwida/Oqfsa rilevanti/ 

L-ammont 
massimu ta' 

għajnuna 
permess taħt il-

GBER 
 

Il-limitu ta' intensità tal-
għajnuna taħt il-GBER  

 
 
 
SE: 80% 
ME: 70% 
 

Sejħa għall-Offerti: 100% 

 
 
 
EUR 7.5 M  

Kalkolu tal-ispejjeż eliġibbli: 
1. Spejjeż żejda ta' investiment 
netti: 
SE: 80% 
ME: 70%  
2. Spejjeż żejda ta' investiment 
grossi: 
SE: 40% 
ME: 30% 

Għajnuna għal miżuri 
ta' ffrankar tal-enerġija  
 

 
Għajnuna għall-
investiment 
 
 
 
 
Għajnuna operattiva 

  
• 100% bi 

tnaqqis lineari 
għal 0 fuq 
ħames snin 
JEW 

•  50% għal 5 
snin 

Mhux kopert 

Għajnuna għal tisħin 
distrettwali effiċjenti fl-
użu tal-enerġija li juża 
enerġija konvenzjonali 

  
SE: 70% 
ME: 60% 
 

Sejħa għall-offerti: 100% 
Mhux kopert 

Għajnuna għall-
investiment għal 
koġenerazzjoni ta' 
effiċenza għolja  
 

 
 
SE: 80% 
ME: 70% 
 

Offerta pubblika: 100% 

 
 
EUR 7.5 M  

 
 
SE: 65% 
ME: 55% 
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Linji Gwida/ Oqfsa GBER 

Tip ta' miżura ta' 
għajnuna 

Limitu tal-intensità tal-
għajnuna/ammont taħt il-

Linji gwida/Oqfsa rilevanti/ 

L-ammont 
massimu ta' 

għajnuna 
permess taħt il-

GBER 
 

Il-limitu ta' intensità tal-
għajnuna taħt il-GBER  

Għajnuna għall-
investiment 
 
 
 
 
Għajnuna operattiva 

  

3 għażliet: 
• Kumpens 

għad-
differenza bejn 
l-ispejjeż tal-
produzzjoni u 
l-prezz tas-suq 
JEW 

• L-użu ta' 
mekkaniżmi 
tas-suq 
(ċertifikati 
ħodor, sejħiet 
għall-offerti) 

100% bi tnaqqis lineari għal 0 fuq 
ħames snin JEW 50% għal 5 snin 

Mhux kopert 

Għajnuna għall-
investiment għall-
promozzjoni tal-
enerġija minn enerġija  
li tiġġedded  
 

 
 
 
SE: 80% 
ME: 70% 
 

Sejħa għall-offerti: 100% 

 
 
 
EUR 7.5 M  

 
 
 
SE: 65% 
ME: 55% 
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Linji Gwida/ Oqfsa GBER 

Tip ta' miżura ta' 
għajnuna 

Limitu tal-intensità tal-
għajnuna/ammont taħt il-

Linji gwida/Oqfsa rilevanti/ 

L-ammont 
massimu ta' 

għajnuna 
permess taħt il-

GBER 
 

Il-limitu ta' intensità tal-
għajnuna taħt il-GBER  

Għajnuna għall-
investiment 
 
 
 
 
Għajnuna operattiva 

 

3 għażliet: 
• Kumpens 

għad-
differenza bejn 
l-ispejjeż tal-
produzzjoni u 
l-prezz tas-suq 
JEW 

• L-użu ta' 
mekkaniżmi 
tas-suq 
(ċertifikati 
ħodor, sejħiet 
għall-offerti) 

• 100% bi 
tnaqqis lineari 
għal 0 fuq 
ħames snin 
JEW 50% għal 
5 snin 

Mhux kopert 

Għajnuna għall-
ambjent, fil-forma ta' 
tnaqqis fit-taxxa jew 
eżenzjonijiet minnha  

Kundizzjonijiet speċifiċi 
japplikaw (ara l-kapitolu 4 tal-
Linji Gwida dwar Għajnuna 
Ambjentali) 

N/A It-taxxi fuq l-enerġija biss taħt 
id-Direattiva 2003/96/KE: 
permessa għal massimu ta' 10 
snin jekk mill-inqas jitħallas il-
minimu tal-Komunità  

Għajnuna għall-ġestjoni 
tal-iskart 

SE: 70% 
ME: 60% Mhux kopert 

Għajnuna għar-
rijabilitazzjoni ta' siti 
kontaminati: 

 

100%  
Mhux kopert 

Għajnuna għar-
rilokazzjoni ta' impriżi 

SE: 70% 
ME: 60% Mhux kopert 

Għajnuna involuta fl-
iskemi ta' permessi 
negozjabbli 

Kundizzjonijiet speċifiċi 
japplikaw Mhux kopert 
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Linji Gwida/ Oqfsa GBER 

Tip ta' miżura ta' 
għajnuna 

Limitu tal-intensità tal-
għajnuna/ammont taħt il-

Linji gwida/Oqfsa rilevanti/ 

L-ammont 
massimu ta' 

għajnuna 
permess taħt il-

GBER 
 

Il-limitu ta' intensità tal-
għajnuna taħt il-GBER  

Għajnuna għall-
investiment (u għall-
impjiegi) reġjonali  
 

20-80% skont l-iżvantaġġi ta' 
żona partikolari Għajnuna ta' inqas 

minn 75% tal-
għajnuna massima 
għal investiment bi 
spejjeż eliġibbli ta' 

EUR 100 M 

Intensità tal-għajnuna reġjonali 
taħt il-mappa ta' għajnuna 
reġjonali rispettiva 
 
SE + 20 punt perċentwali;  
ME +10 punti perċentwali 
(minbarra proġetti ta' investiment 
kbar u t-trasport)16 
 

Għajnuna reġjonali 
operattiva 
 

Kundizzjonijiet speċifiċi 
japplikaw Mhux kopert 

Għajnuna għal impriżi 
żgħar li għadhom kif 
inħalqu (f'regjuni 
assistiti) 

Reġjuni tal-Artikolu 87(3)(a):  
 35% għas-Snin 1-3 
 25% tas-snin 4-5 
It-total tal-għajnuna massima 
EUR 2 M 
 
Reġjuni tal-Artikolu 87(3)(c):  
25% għas-Snin 1-3 
15% għas-Snin 4-5 
It-total tal-għajnuna massima 
EUR 1 M 
 

hemm żieda ta' 5% f'ċertu każi 

 EUR 2 M fir-
reġjuni tal-Artikolu 
87(3)(a)   
 
 EUR 1 M fir-
reġjuni tal-Artikolu 
87(3)(c)   
 

 ammonti annwali 
għal kull impriża – 
massimu ta' 33% tal-
ammonti tal-
għajnuna msemmija 
hawn fuq  

Reġjuni tal-Artikolu 87(3)(a):  
 35% għas-snin 1-3 
 25% għas-snin 4-5 
 
Reġjuni tal-Artikolu 87(3)(c):  
25% għas-snin 1-3 
15% għas-snin 4-5 
 

hemm żieda ta' 5% 'ċertu każi 

Għajnuna għall-
investiment  u għall-
impjiegi għall-SMEs  
 
 

Mhux kopert 

 
EUR 7.5 M 
 
 
 

SE: 20%  
ME: 10%  
Għal investiment fl-ipproċessar u 
l-kummerċjalizzazzjoni tal-
prodotti agrikoli: 
75% fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda 
65% għall-iżgħar gżejjer tal-
Eġew  
50% fir-reġjuni tal-Artikolu 
87(3)(a) 
40% fir-reġjuni l-oħra kollha 

                                                 
16 Għall-agrikoltura, japplikaw intensitajiet differenti. 
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Linji Gwida/ Oqfsa GBER 

Tip ta' miżura ta' 
għajnuna 

Limitu tal-intensità tal-
għajnuna/ammont taħt il-

Linji gwida/Oqfsa rilevanti/ 

L-ammont 
massimu ta' 

għajnuna 
permess taħt il-

GBER 
 

Il-limitu ta' intensità tal-
għajnuna taħt il-GBER  

Għajnuna għat-taħriġ 

Mhux kopert 

 
EUR 2 M għal kull 
proġett ta' taħriġ 

Taħriġ speċifiku: 
SE: 45% 
ME: 35% 
 

Taħriġ ġenerali: 
SE: 80% 
ME: 70% 
 
+10 punti perċentwali għal 
ħaddiema b'diżabilità/żvantaġġati 
(total massimu ta' 80%) 
  
100% għal trasport marittimu 

Għajnuna għal impriżi 
żgħar li għadhom kif 
inħolqu minn 
imprenditurinisa   

Mhux kopert 
EUR 1 M 
(massimu 33% ta' 
dak l-ammont fis-
sena) 

15% għall-ewwel 5 snin 
 

Għajnuna għal 
konsulenza Mhux kopert EUR 2 M  50% 

Għajnuna għall-
parteċipazzjoni ta' 
SMEs f'fieri  

Mhux kopert EUR 2 M  50% 

Għajnuna għar-
reklutaġġ ta' ħaddiema 
żvantaġġati fil-forma 
ta' sussidji fuq il-pagi  

Mhux kopert 

EUR 5 M  Ħaddiema żvantaġġati: 
50% matul l-ewwel 12-il xahar 
 

Ħaddiema żvantaġġati 
severament: 
50% matul l-ewwel 24-il xahar 

Għajnuna għall-
impjegar ta' ħaddiema 
b'diżabilità fil-forma ta' 
sussisdji fuq il-pagi  

Mhux kopert EUR 10 M  75% 

Għajnuna biex 
tikkumpenda għall-
ispejjeż adizzjonali biex 
jiġu impjegati 
ħaddiema b'diżabilità    

Mhux kopert EUR 10 M  100% 

Għajnuna għas-
salvataġġ u r-
ristrutturar ta' impriżi 
f'diffikultà  

Kundizzjonijiet speċifiċi 
japplikaw 

Mhux kopert 
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ANNESS II 

Definizzjoni ta' SME 
Artikolu 1 

Impriża 

Impriża hija meqjusa li tkun kwalunkwe entità involuta f’attività ekonomika, tkun xi tkun il-
forma legali tagħha. Din tinkludi, partikolarment, persuni li jaħdmu għal rashom u negozji 
tal-familja involuti fi snajja jew attivitajiet oħra, u soċjetajiet bi sħab jew assoċjazzjonijiet 
involuti regolarment f’attività kummerċjali. 

Artikolu 2 

L-għadd ta’ persunal u l-limiti finanzjarji li jiddeterminaw kategoriji ta’ impriżi 

1.  Il-kategorija ta' impriżi mikro, żgħar u medji (IŻM) hija magħmula minn impriżi li 
jħaddmu anqas minn 250 persuna u illi ta' kull sena l-valur tal-introjtu tagħhom ma 
jaqbiżx il-50 miljun Ewro, u/jew it-total tal-karta tal-bilanċ tagħhom ma jaqbiżx t-43 43 
miljun EUR.2.  Fil-kategorija tal-IŻM, impriża żgħira hija definita bħala impriża li 
timpjega anqas minn 50 ruħ u li l-valur tal-introjtu tagħha ta’ kull sena u/jew it-total tal-
karta tal-bilanċ tagħha ma jaqbiżx l-10 miljun EUR. 

3.  Fil-kategorija tal-IŻM, il-mikro impriża hija definita impriża li timpjega anqas minn għaxra min-
nies u li l-valur tal-introjtu tagħha ta’ kull sena u/jew it-total tal-karta tal-bilanċ tagħha ma jaqbiżx 
iż-zewg miljun EUR. 

Artikolu 3 

Tipi ta’ impriżi li jitqiesu fil-kalkolu tal-għadd ta’ persunal u l-ammonti finanzjarji 

1.  "Impriża awtonoma" hija impriża illi ma tkunx ikklassifikata bħala impriża msieħba fis-
sens tal-paragrafu 2 jew bħala impriża relatata fis-sens tal-paragrafu 3. 

2.  L-"Impriżi msieħba" huma l-impriżi li m’humiex ikklassifikati bħala impriżi relatati fis-
sens tal-paragrafu 3 u li bejniethom hemm ir-relazzjoni illi ġejja: impriża (impriża li tkun 
eqreb lejn il-punt tal-produzzjoni milli lejn il-punt tal-bejgħ) ikollha, jew waħedha jew 
flimkien ma’ impriża konnessa waħda jew aktar, skond it-tifsira tal-paragrafu 3, 25 % 
jew aktar tal-kapital jew tad-drittijiet tal-vot ta’ impriża oħra (impriża li tkun eqreb lejn 
il-punt tal-bejgħ milli lejn il-punt tal-produzzjoni). 

 Madankollu, impriża tista’ tkun ikklassifikata bħala awtonoma, u għalhekk bħala li 
m’għandha ebda impriżi soċji, anki jekk dan il-limitu ta’ 25 % jintlaħaq jew jinqabeż 
mill-investituri segwenti, sakemm dawk l-investituri ma jkunux konnessi, skond it-tifsira 
tal-paragrafu 3, jew individwalment jew flimkien mal-impriża kkonċernata: 

(a) korporazzjonijiet ta’ investiment pubbliku, kumpaniji b’kapital spekulattiv, 
individwi jew gruppi ta’ individwi b’kapital regolari spekulattiv, attività ta’ 
investiment illi jinvestu kapital ekwu f’kummerċ mhux kwotat (anġli tal-kummerċ), 
jekk kemm-il darba l-investiment totali ta’ dawk l-anġli tal-kummerċ fl-istess 
impriża huwa anqas minn EUR 1250000; 
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(b) universitajiet u ċentri li ma jagħmlux qligħ; 

(c) investituri fl-investiment, inklużi l-fondi ta’ żvilupp reġjonali; 

(d) awtoritajiet lokali awtonomi b’ammont annwali ta’ anqas minn EUR 10 miljun u 
anqas minn 5000 abitanti. 

3. "Impriżi relatati" huma impriżi li għandhom xi waħda mir-relazzjonijiet li ġejjin 
bejniethom: 

(a) impriża li jkollha l-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-membri 
f’impriża oħra; 

(b) impriża li jkollha d-dritt taħtar jew tneħħi maġġoranza mill-membri tal-
amministrattiv, l-amministrazzjoni jew il-korp sorveljanti ta’ xi impriża oħra; 

(c) impriża li jkollha d-dritt teżerċita influwenza dominanti fuq impriża oħra skond 
ftehim illi jkun intlaħaq ma’ dik l-impriża l-oħra jew skond id-dispożizzjonjiet tal-
memorandum jew l-artikoli ta’ assoċjazzjoni; 

(d) impriża illi tkun azzjonista fi jew membru ta’ impriża oħra, li tikkontrolla waħidha, 
skond ftehim ma’ azzjonisti fi jew membri ta’ dik l-impriża, maġġoranza tad-
drittijiet tal-voti tal-azzjonisti jew tal-membri f’dik l-impriża. 

Hemm preżunzjoni li l-ebda influwenza dominanti ma teżisti jekk l-investituri elekanti fit-
tieni subparagrafu tal-paragrafu 2 ma jinvolvux ruħhom direttament jew indirettament fil-
maniġment tal-impriża kkonċernata, bla ħsara għad-drittijiet tagħhombħala azzjonisti. 

Impriżi li għandhom xi waħda mir-relazzjonijiet deskritti fl-ewwel subparagrafu permezz ta’ 
impriża waħda jew aktar, jew kwalunkwe wieħed mill-investituri msemmija fil-paragrafu 2, 
huma meqjusa wkoll bħala konnessi. 

Impriżi li għandhom relazzjoni waħda minn dawn jew aktar permezz ta’ persuna naturali jew 
grupp ta’ persuni naturali li jaġixxu flimkien huma wkoll meqjusa bħala impriżi konnessi 
jekk jieħdu sehem fl-attività tagħhom jew f’parti mill-attività tagħhom fl-istess suq rilevanti 
jew fi swieq qrib. 

"Suq qrib" huwa meqjus bħala li hu s-suq għal prodott jew servizz li qiegħed direttament 
eqreb lejn il-punt tal-produzzjoni milli lejn il-punt tal-bejgħ jew eqreb lejn il-punt tal-bejgħ 
milli lejn il-punt tal-produzzjoni tas-suq rilevanti. 

4. Barra mill-każijiet stabbiliti fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2, impriża ma tistax tkun 
kunsidrata bħala IŻM jekk 25 % jew aktar mill-kapital jew id-drittijiet tal-vot tagħha 
huma direttament jew indirettament ikkontrollati, konġuntivament jew individwalment, 
minn korp pubbliku jew aktar. 

5. L-impriżi jistgħu jagħmlu dikjarazzjoni ta’ status bħala impriża awtonoma, impriża 
msieħba jew impriża relatata, inkluża d-data fir-rigward tal-limiti stabbiliti fl-Artikolu 2. 
Id-dikjarazzjoni tista’ ssir anki jekk il-kapital ikun mifrux b’tali mod li mhux possibbli li 
jiġi stabbilit eżattament f’idejn min jinsab, f’liema każ l-impriża tista’ tiddikjara b’bona 
fide li tista’ leġittimament tippreżumi li mhix ta’ proprjetà kwantu għal 25 % jew aktar 
ta’ impriża waħda, jew flimkien minn impriżi konnessi ma’ xulxin. Dawn id-
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dikjarazzjonijiet jiġu magħmula bla ħsara għall-kontrolli u investigazzjonijiet li hemm 
ipprovdut dwarhom fir-regoli nazzjonali jew tal-Komunità. 

Artikolu 4 

Informazzjoni użata għall-għadd ta’ persunal u l-ammonti finanzjarji u perjodu ta’ referenza 

1. Id-data li għandha tiġi applikata fil-kalkolu tan-numru ta’ impjegati u l-ammonti 
finanzjarji hija dik li tirrigwarda l-aħħar perjodu ta’ kontabilità approvat u kkalkulat fuq 
bażi annwali. Tiġi kkunsidrata mid-data tal-għeluq tal-kotba tan-negozju. L-ammont 
magħżul għall-bejgħ huwa kkalkulat bl-esklużjoni tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) u 
taxxi indiretti oħra. 

2.  Meta, fid-data tal-għeluq tal-kontijiet, l-impriża ssib li, fuq bażi annwali, tkun qabżet jew 
niżlet taħt il-limiti tan-numru tal-impjegati jew il-limitu ta’ flus imsemmi fl-Artikolu 2, 
dan ma jirriżultax fit-telf jew l-akkwist tal-istatus ta’ impriża ta’ daqs medju, żgħir jew 
mikro impriża, jekk kemm-il darba dawk il-limiti ma jinqabżux fuq żewġ perjodi 
konsekuttivi tal-perjodu ta’ kontabilità. 

3.  Fil-każ ta’ impriża li tkun għadha kemm ġiet stabbilita, li l-kontijiet tagħha jkunu 
għadhom ma ġewx approvati, id-data li għandha tiġi applikata hi dik imnissla minn stima 
magħmula f’bona fide illi tkun saret matul is-sena finanzjarja. 

Artikolu 5 

L-għadd tal-persunal 

L-għadd jikkorrispondi man-numru ta’ unitajiet annwali ta’ xogħol (annual work units – 
AWU), jiġifieri n-numru ta’ persuni li ħadmu full-time fl-impriża kkonċernata jew f’isimha 
matul is-sena ta’ referenza sħiħa meqjusa. Ix-xogħol ta’ persuni li ma ħadmux is-sena sħiħa, 
ix-xogħol ta’ dawk li ħadmu part-time, mingħajr ma jitqies kemm damu jaħdmu, u x-xogħol 
ta’ ħaddiema staġjonali jingħadd bħala frazzjonijiet tal-AWU. Il-persunal huwa magħmul 
minn: 

(a) impjegati; 

(b) persuni li jaħdmu għall-impriża li tkun subordinata lejha u li tagħha individwu jkun 
meqjus bħala impjegat taħt il-liġi nazzjonali; 

(c) il-proprjetarji li jkunu qegħdin jiġġestixxu wkoll; 

(d) is-sħab li jkunu involuti f’attività regolari fl-impriża u jibbenefikaw mill-vantaġġi 
finanzjarji mill-impriża. 

Apprendisti jew studenti involuti f’taħriġ vokazzjonali b’kuntratt ta’ apprendistat jew ta’ 
taħriġ vokazzjonali mhumiex inklużi bħala persunal. Il-perjodu ta’ lif tal-maternità jew tal-
ġenituri ma jingħaddx. 
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Artikolu 6 

Kif tiġi stabbilita l-informazzjoni ta’ impriża 

1. Fil-każ ta’ impriża awtonoma, id-data, inkluż in-numru ta’ persunal, tiġi ddeterminata 
esklussivament fuq il-bażi tal-kontijiet ta’ dik l-impriża. 

2.  Id-data, inkluż in-numru ta’ persunal, ta’ impriżi msieħba jew relatati, tiġi ddeterminata 
fuq il-bażi tal-kontijiet jew data oħra tal-impriża, jew, fejn jeżistu, il-kontijiet konsolidati 
tal-impriża, jew il-kontijiet konsolidati li fihom l-impriża tkun inkluża permezz tal-
konsolidazzjoni. 

Mal-informazzjoni li għaliha saret referenza fl-ewwel subparagrafu tiġi miżjuda l-
informazzjoni ta’ kwalunkwe impriża soċja tal-impriża kkonċernata li tkun 
immedjatament eqreb lejn il-punt tal-produzzjoni milli lejn il-punt tal-bejgħ jew eqreb 
lejn il-punt tal-bejgħ milli lejn il-punt tal-produzzjoni minnha. L--aggregazzjoni tkun 
proporzjonali għall-interess perċentwali fil-kapital jew fid-drittijiet ta’ vot (liema 
minnhom ikun l-akbar). Fil-każ ta’ ishma inkroċjati ċioè meta l-impriżi jkollhom ishma 
f’xulxin, japplika l-ogħla perċentwali. 

Mal-informazzjoni li għaliha saret referenza fl-ewwel u t-tieni subparagrafu tiġi miżjuda 
100 % tal-informazzjoni ta’ kwalunkwe impriża, li tkun konnessa direttament jew 
indirettament mal-impriża kkonċernata, fejn l-informazzjoni ma tkunx diġà giet inkluża 
permezz ta’ konsolidazzjoni fir-rendikonti finanzjarji. 

3. Għall-applikazzjoni tal-paragrafu 2, id-data tal-impriża msieħba tal-impriża in-kwistjoni 
ġejja mill-kontijiet tagħhom u mid-data l-oħra tagħha, konsolidati jekk jeżistu. Ma’ dawn 
tiġi miżjuda 100 % tal-informazzjoni tal-impriżi li jkunu konnessi ma’ dawn l-impriżi 
soċji, sakemm l-informazzjoni fir-rendikonti finanzjarji tagħhom ma tkunx diġà ġiet 
inkluża permezz ta’ konsolidazzjoni. 

Għall-applikazzjoni tal-istess paragrafu 2, l-informazzjoni tal-impriżi li jkunu konnessi 
mal-impriża kkonċernata għandha tittieħed mir-rendikonti finanzjarji tagħhom u l-
informazzjoni l-oħra tagħhom, konsolidati jekk jeżistu. Ma’ dawn tiġi miżjuda, pro rata, 
l-informazzjoni ta’ kwalunkwe impriża soċja possibbli ta’ dik l-impriża konnessa, li 
jkunu jinsabu immedjatament eqreb lejn il-punt tal-produzzjoni milli lejn il-punt tal-bejgħ 
jew eqreb lejn il-punt tal-bejgħ milli lejn il-punt tal-produzzjoni minnha, sakemm ma 
tkunx diġà ġiet inkluża fir-rendikonti finanzjarji konsolidati b’perċentwali almenu 
proporzjonali mal-perċentwali identifikat skond it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 2. 

4.  Meta fil-kontijiet konsolidati ma tidher l-ebda data dwar l-impjegati għal xi impriża, il-
figuri tal-impjegati jiġu kkalkulati permezz ta’ aggregazzjoni proporzjonali tad-data mill-
impriżi msieħba tagħha u billi tiġi miżjuda d-data mill-impriżi li għaliha l-impriżi 
kkonċernati jiġu relatati.  
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