Pjan tan- Negozju tal-Proġett
Kunfidenzjali

Artikolu 30 –
Diversifikazzjoni u forom ġodda ta’ dħul

Għandu jimtela mill-applikant:
Linja tal-Indirizz 1
Linja tal-Indirizz 2
Belt/Rahal, Kodiċi Postali
Tel: (++356) XXXXXXXX
Faks: (++356) XXXXXXXX
Posta elettronika: name@domain.com

Programm Operattiv għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014-2020
Parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
Rata ta’ kofinanzjament: 37.5% Fondi tal-Unjoni Ewropea;
12.5% Fondi Nazzjonali; 50% Fondi Privati

Investiment f’sajd u akkwakultura sostenibbli

Paġna 1

Stqarrija tal-Missjoni
L-istqarrija tal-missjoni tiddefinixxi n-negozju li tinsab fih l-organizzazzjoni llum. Ipprovdi
deskrizzjoni fil-qosor tal-attivitajiet ta’ negozju prinċipali mwettqa mill-applikant.

Deskrizzjoni Ġenerali tal-Entità
Din is-sezzjoni tista’ tipprovdi:
 l-informazzjoni bażika dwar l-entità, inklużi l-istruttura u s-sjieda tal-entità,
 il-leġislazzjoni rilevanti (jekk applikabbli), u
 deskrizzjoni fil-qosor tal-operazzjonijiet ewlenin

Paġna 2

Analiżi SWOT
Din is-sezzjoni għandha tippreżenta l-qawwiet u d-dgħufijiet (interni) u l-opportunitajiet u ttheddidiet (esterni) iffaċċjati min-negozju tal-applikant.

Għan
Din is-sezzjoni għandha tiddeskrivi r-raġuni għat-twettiq tal-proġett, fejn jiġu indikati lbenefiċċji mistennija.

Paġna 3

Objettivi
A. Din is-sezzjoni għandha tiddefinixxi l-prodott u r-riżultati li għandhom jinkisbu millproġett, ir-redditi u l-benefiċċji tiegħu. Għandu jintwera l-impenn lejn eżiti u riżultati
speċifiċi, kif ukoll jiġi pprovdut kejl li miegħu jistgħu jitkejlu l-prestazzjoni u l-progress.
L-objettivi għandhom ikunu ċari, speċifiċi, miżurabbli, jistgħu jintlaħqu, aċċettabbli,
realistiċi, marbuta biż-żmien u konsistenti mal-istrateġija.

B. Innovazzjoni (Marki Massimi: 5)1
Jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni li tindika oriġinalità tan-negozju lil hinn millkunċetti konvenzjonali.

1

Kriterji tal-għażla speċifiċi għall-miżuri: Innovazzjoni – oriġinalità tan-negozju li tmur lil hinn mill-kunċetti konvenzjonali.

Paġna 4

Oqsma ta’ Ħidma
Din is-sezzjoni għandha tiddefinixxi l-oqsma ta’ ħidma li se jkun maqsum fihom il-proġett, billi
tiġi pprovduta deskrizzjoni fil-qosor tax-xogħlijiet li għandhom jitwettqu f’kull qasam.

Paġna 5

Baġit tal-Proġett
Tqassim Stmat tal-Baġit (iċ-ċifri kollha jridu jiġu kkwotati f’EUR)
NETT
VAT
Spejjeż
Elementi ta’ nefqa
(€)
(€)
Oħra (€)

A.

Gross
(€)

Oġġetti ta’ konsum u Provvisti
Tagħmir
Evalwazzjoni u Riċerka
Ġestjoni tal-Proġett
Pubbliċità u Disseminazzjoni2
Servizzi
Spejjeż tal-Persunal
Taħriġ
Ivvjaġġar
Xogħlijiet
Spejjeż Oħra (jekk jogħġbok speċifika)
Sub-total tan-nefqa eliġibbli
Nefqa mhux eliġibbli
Spejjeż oħra (jekk jogħġbok speċifika)
VAT mhux eliġibbli (niżżel skont l-element ta’
nefqa speċifikat hawn fuq)
Sub-total tan-nefqa mhux eliġibbli
Somma Finali
Jekk ikun meħtieġ, jistgħu jiżdiedu ringieli addizzjonali.
Pjan finanzjarju
Eliġibbli3
Mhux
Eliġibbli

VAT Mhux
Eliġibbli

Total Mhux
Eliġibbli
Total

Dawn huma spejjez relatati mal-promozzjoni tal- progett, attivitajiet li jistghu jsiru huma plakkek/tabelli mwahhla ma’ binja/ facilitajiet
implimentati bl-investiment li jipromovu l-progett, .
2

Sabiex jitqiesu eliġibbli, l-ispejjeż tal-operazzjonijiet iridu jkunu konformi mar-Regolament rilevanti tal-UE, b’mod aktar speċifiku rRegolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (irRegolament Speċifiku għall-Fond), ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, ir-Regoli Nazzjonali tal-Eliġibbiltà u kwalunkwe
modifika sussegwenti.
3

Paġna 6

B.

Ġenerazzjoni tad-Dħul (iċ-ċifri kollha jridu jiġu kkwotati f’EUR)

Speċifika jekk l-operazzjoni hijiex mistennija li tiġġenera dħul nett 4 matul l-implimentazzjoni
u/jew wara t-tlestija tagħha
Matul l-implimentazzjoni biss

Iva

Le

Matul l-implimentazzjoni u wara t-tlestija tagħha

Iva

Le

Wara t-tlestija tagħha biss

Iva

Le

Jekk Iva, hawn taħt indika l-ammont stmat ta’ dħul nett iġġenerat fuq perjodu ta’ 3 snin matul
l-implimentazzjoni/matul l-implimentazzjoni u wara t-tlestija/wara t-tlestija tal-operazzjoni u
ddeskrivi kif dan se jiġi ġġenerat:5 (Marki Massimi: 10)

Sorsi ta’ Finanzjament
Din is-sezzjoni għandha tindika s-sors tal-finanzjament għall-proġett, li jinkludi:
 Riżorsi Proprji;
 Fond Konsolidat (jekk applikabbli);
 Fondi tal-UE – Fondi Strutturali (jekk applikabbli), Fond Ewropew għall-Affarijiet
Marittimi u s-Sajd; u
 Kwalunkwe sors ieħor ta’ finanzjament – għandu jiġi speċifikat.

‘Dħul Nett’ ifisser id-dħul ta’ flus direttament imħallsa mill-utenti għall-prodotti jew is-servizzi pprovduti mill-operazzjoni, bħall-imposti
merfugħa direttament mill-utenti għall-użu tal-infrastruttura, il-bejgħ jew kiri ta’ art jew bini, jew il-pagamenti għas-servizzi, li minnhom
jitnaqqsu kwalunkwe spiża operatorja u l-ispejjeż għas-sostituzzjoni ta’ tagħmir ta’ ħajja qasira li jiġġarrbu matul il-perjodu korrispondenti.
4

Paġna 7

Pjan tal-Istadji Importanti u Tabella tar-Responsabbiltà
Din is-sezzjoni għandha tidentifika l-istadji importanti ewlenin, il-bidu u t-tmiem skedat tagħhom,
u min għandu r-responsabbiltà ġenerali għall-istadju importanti.

Nru.

Deskrizzjoni tal-Istadju
Importanti

Bidu
(daħħal
iddata)

Tmiem6
(daħħal
iddata)

Il-Persuna
Responsabbli

Spiża stmata
tal-Attività
Implimentata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F’konformità man-nota f’qiegħ il-paġna 3 tas-Sommarju tal-Applikazzjoni, l-applikant għandu jinnota li l-operazzjoni trid tkun lesta salaħħar ta’ Novembru 2018. Dan għandu jkun rifless fil-Pjan tal-Istadji Importanti u t-Tabella tar-Responsabbiltà hawn fuq.
6

Paġna 8

Valutazzjoni tar-Riskji tal-Operazzjoni (massimu 5 marki)
Din is-sezzjoni għandha tidentifika r-riskji u s-suppożizzjonijiet. Hija għandha tindika wkoll irriskji (probabbiltà baxxa, medja jew għolja) u l-analiżi tar-riskji, il-konsegwenzi tar-riskji u lprobabbiltà li jseħħu, u għandha tidentifika miżuri korrettivi sabiex jiġu indirizzati r-riskji
(impatt baxx, medju jew għoli) fuq il-proġett.

Paġna 9

Sostenibbiltà tal-Proġett (massimu 10 marki)
Iddeskrivi kif il-benefiċċji tal-operazzjoni se jkomplu jitwasslu wara li l-appoġġ bl-għotja
jintemm u kif l-operazzjoni se tiġi appoġġata finanzjarjament wara t-tlestija (minimu ta’ 5 snin
mill-pagament finali lill-benefiċjarju 7) b’kont meħud tal-ispejjeż fir-rigward ta’ kwalunkwe
xogħol ta’ manutenzjoni mistenni (jekk ikun hemm) sabiex jiġi żgurat li l-operazzjoni proposta
tibqa’ vijabbli. Iddeskrivi x’kompiti se jitwettqu sabiex tiġi sostnuta l-operazzjoni f’konformità
mal-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 u l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru
508/2014.

Miżuri tas-Suċċess
Dawn il-miżuri jipprovdu kejl li se jindika jekk l-inizjattiva jew il-proġett tlestewx b’suċċess.
Dawn il-miżuri jridu jkunu definiti b’mod ċar, fejn jiġu dettaljati l-metodu tal-kejl, is-sorsi taddata li se jintużaw u l-perjodu taż-żmien tal-kejl. Il-miri jirrappreżentaw indikaturi miżurabbli
tal-attivitajiet espressi f’miżuri tanġibbli għall-kejl tal-prestazzjoni. Huma għandhom ikunu
oġġettivi, kontrollabbli, sempliċi, f’waqthom, preċiżi, gradati, kosteffettivi, utli u ta’
motivazzjoni.

7 L-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013
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