FORMOLA TA’
APPLIKAZZJONI

Artikolu 41(1)
Titolu tal-Miżura talFEMS

Investimenti abbord; verifiki u skemi taleffiċjenza
fl-enerġija;
studji
għallvalutazzjoni tal-kontribut tas-sistemi ta'
propulsjoni alternattivi u d-disinji talbwieq

Kodiċi tal-Miżura talFEMS

I.20

Sena tas-Sejħa

2018

Ċiklu tas-Sejħa

2

Data ta’ Skadenza
għas-Sottomissjoni
(jj-xx-ssss
hh:mm:ss)

31-08-2018 11:00:00

Fond Ewropew
għall-Affarijiet
Marittimi u s-Sajd
(2014 – 2020)
Investiment f’sajd u
akkwakultura
sostenibbli

[Għal użu uffiċjali biss – Ref Nru OC/UP1I.20/2018/2]

Programm Operattiv għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014-2020
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Investiment f’sajd u akkwakultura sostenibbli

1

L-operazzjonijiet marbuta ma' sajd kostali fuq skala żgħira jistgħu jibbenefikaw minn żieda ta' 30 % fl-intensità tal-għajnuna
pubblika, filwaqt li l-operazzjonijiet implimentati mill-intrapriżi li ma jaqgħux taħt id-definizzjoni tal-SMEs għandu jkollhom
tnaqqis ta' 20 % fl-intensità tal-għajnuna pubblika tagħhom.
1

NOTI TA' GWIDA GĦALL-FORMOLA TAL-APPLIKAZZJONI


Qed jintlaqgħu applikazzjonijiet minn sidien ta' bastimenti tas-sajd għal
o
Investimenti fit-tagħmir jew abbord bl-għan li titnaqqas l-emissjoni ta' inkwinanti jew gassijiet
b'effett ta' serra u tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija tal-bastimenti tas-sajd. Investimenti fl-irkaptu
tas-sajd huma eliġibbli wkoll diment li dawn ma jimminawx is-selettività tal-irkaptu tas-sajd;
o
Verifiki u skemi dwar l-effiċjenza fl-enerġija; u
o
Studji għall-valutazzjoni tal-kontribut tas-sistemi ta' propulsjoni alternattivi u disinji tal-bwieq
fir-rigward tal-effiċjenza fl-enerġija tal-bastimenti tas-sajd.



L-investimenti fit-tagħmir jew abbord għandhom ikunu konformi mal-Artikoli 13 sa 16 tar-Regolament
(UE) 2015/531. Hawn taħt qed tiġi prodotta mill-ġdid lista ta' spejjez eliġibbli għall-iffaċilitar tarreferenza.
Artikolu 13
13.1(a)
13.1(b)
13.1(c)
13.1(d)
Artikolu 14
14(a)
14(b)

Spejjeż eliġibbli relatati mal-idronamika tal-buq tal-bastiment
Investimenti f’mekkaniżmi ta' stabbiltà bħal, pereżempju, propelli tas-sentina u
pruwi stillati bbuzzati ‘l barra minn taħt (“bulbous bows”) li jikkontribwixxu għal
navigazzjoni aħjar u stabbiltà mtejba;
Spejjez relatati mal-użu ta’ żebgħa antiveġetattiva mhix tossika, bħal,
pereżempju, l-kisi bir-ram, sabiex titnaqqas il-frizzjoni;
Spejjez relatati mal-apparat tal-istering, bħas-sistemi ta’ kontroll tal-apparat talistering u diversi tmien sabiex titnaqqas l-attività tat-tmun skont il-kundizzjonijiet
tat-temp u tal-baħar;
Ittestjar f’baċir sabiex tiġi pprovduta bażi għat-titjib tal-idrodinamika.
Spejjeż eliġibbli relatati mat-titjib tas-sistema ta' propulsjoni talbastiment

14(e)
14(f)
14(g)
14(h)

Skrejjen effiċjenti fl-użu tal-enerġija inklużi x-xaftijiet ta’ trażmissjoni;
Katalizzaturi
Ġeneraturi effiċjenti fl-użu tal-enerġija bħal, pereżempju dawk li jaħdmu blidroġenu, jew bil-gass naturali;
Elementi ta' propulsjoni li jaħdmu bl-enerġija rinnovabbli, bħall-qlugħ, l-ogħla
qlugħ tal-bastiment li jittellgħu biss meta r-riħ ikun ħafif, l-imtieħen tar-riħ, itturbini jew il-pannelli fotovoltajċi;
Skrejjen fil-pruwa;
Konverżjoni tal-magni biex dawn jaħdmu bil-bijofjuwils;
Ekonometri, sistemi ta' ġestjoni tal-fjuwil u sistemi ta' monitoraġġ;
Investimenti fi żnienen li jtejbu s-sistema ta' propulsjoni.

Artikolu 15

Spejjeż eliġibbli relatati mal-investimenti fl-irkaptu u t-tagħmir tas-sajd

14(c)
14(d)

15(a)
15(b)
15(c)
Artikolu 16
16(a)
16(b)

Sostituzzjoni tal-irkaptu rmunkat bi rkaptu alternattiv;
Modifikazzjoni tal-irkaptu rmunkat;
Investimenti f’tagħmir ta' monitoraġġ tal-irkaptu rmunkat.
Spejjeż eliġibbli relatati mal-investimenti mmirati lejn it-tnaqqis talkonsum tal-elettriku jew tal-enerġija termali
Investimenti għat-titjib tas-sistemi ta' tkessiħ, ta’ ffriżar jew ta’ iżolazzjoni ta’
bastimenti ta’ inqas minn 18-il metru;
Investimenti biex jiġi mħeġġeg ir-riċiklaġġ tas-sħana li tkun fil-bastiment, li
jinvolvi l-irkuprar u l-użu mill-ġdid tas-sħana għal operazzjonijiet awżiljarji oħrajn
abbord il-bastiment.



Verifiki tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija għandhom jitwettqu minn awdituri tal-enerġija mħarrġa u
kkwalifikati. Lista aġġornata ta' awdituri kkwalifikati mħarrġa tista' tinstab fuq il-link li ġejja:
https://www.rews.org.mt/#/en/a/81-providers-res-and-energy-audits

-

B’konformità mal-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, operaturi li jkunu wettqu ksur serju
li jkun ġie ddeterminat minn deċiżjoni meħuda sa mill-1 ta’ Jannnar 2013, mhux se jibbenefikaw minn
għajnuna finanzjarja mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (2014-2020). Id-durata talperjodu tal-inammissibiltà għandha tkun proporzjonali għan-natura, il-gravità, id-dewmien u rripetizzjoni tal-ksur serju, reat jew frodi.
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-

B’konformità mal-Artikolu 41.9 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-appoġġ mhux se jingħata aktar
minn darba għall-istess tip ta’ investiment matul il-perjodu ta’ programmazzjoni għall-istess bastiment
tas-sajd.



B'konformità mal-Artikolu 95 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, tista' tiġi applikata intensità massima
ta’ għajnuna pubblika ta' 50 % tal-infiq eliġibbli totali tal-operazzjoni. Għalhekk, l-applikant jintalab
jiffinanzja l-50 % li jifdal mill-proġett/l-operazzjoni. Madankollu, skont l-Anness I tal-istess Regolament,
l-operazzjonijiet marbuta ma' sajd kostali fuq skala żgħira jistgħu jibbenefikaw minn żieda ta' 30 punt
perċentwali. F’dan il-każ, l-applikant ser ikun meħtieġ jiffinanzja 20 % tal-proġett/operazzjoni. Bl-istess
mod, għall-operazzjonijiet implimentati mill-intrapriżi li jaqgħu barra d-definizzjoni ta’ SMEs, l-intensità
ta’ għajnuna pubblika għandha titnaqqas b’20 punt perċentwali. F'dan il-każ, l-applikant ser jintalab
jiffinanzja 70 % tal-proġett/l-operazzjoni.



F'konformità mal-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, benefiċjarju għandu jħallas lura lkontribuzzjoni mill-fondi SIE jekk fi żmien ħames snin tal-ħlas finali lill-benefiċjarju tkun seħħet
kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:
 Waqfien jew rilokazzjoni ta’ attività produttiva barra l-Gżejjer Maltin;
 Bidla tas-sjieda;
 Bidla sostanzjali li taffettwa n-natura, l-għanijiet jew il-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni
tagħha, li jirriżulta fl-imminar tal-għanijiet oriġinali tagħha.



B’konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, is-sid ta’ bastiment tas-sajd, li jkun
irċieva appoġġ, ma għandux jittrasferixxi dak il-bastiment barra mill-Unjoni matul mill-inqas ħames snin
wara d-data tal-ħlas effettiv ta’ dak l-appoġġ lill-benefiċjarju. Jekk il-bastiment jiġi trasferit matul dak
il-perjodu ta’ żmien, is-somom imħallsa indebitament fir-rigward tal-operazzjoni għandhom jiġu
rkuprati, f’ammont proporzjonali għall-perjodu li matulu l-kundizzjoni ma tkunx ġiet sodisfatta.

PERSUNI TA' KUNTATT
-

Iċ-Ċertifikat ta' Konformità tal-Final Settlement u tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u ċ-Ċertifikat
ta’ Konformità tat-Taxxa fuq l-Introjtu jista' jinkisbu mingħand l-uffiċjal tad-Dipartiment tat-Taxxi
Interni li ġej:
Alexander Cassar
Tel: 22962755
Posta elettronika: alexander.cassar@gov.mt
-

Iċ-Ċertifikat ta’ Konformità tal-VAT jista’ jinkiseb billi tikkuntattja lill-Uffiċjali tad-Dipartiment tal-VAT
li ġejjin:
Mariella Orlando
Tel: 22799231
Posta elettronika: mariella.orlando@gov.mt
Jew
Joseph Attard
Tel: 22799232
Posta elettronika: joseph.b.attard@gov.mt

ATTIVITAJIET LI MHUMIEX ELIĠIBBLI
L-attivitajiet li ġejjin mhux se jkunu eliġibbli taħt il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (2014 –
2020):




-

Attivitajiet li jżidu l-kapaċità tas-sajd ta’ bastiment jew tagħmir li jżid l-abbiltà ta’ bastiment li jsib ilħut;
Kontribuzzjonijiet “in natura”;
Manutenzjoni preventiva jew skedata ta’ kwalunkwe parti tat-tagħmir li żżomm apparat f’kundizzjoni li
jaħdem;
Manutenzjoni bażika tal-buq;
Attivitajiet imwettqa fiżikament jew implimentati għal kollox qabel ma tkun ġiet imressqa millbenefiċjarju potenzjali l-applikazzjoni għall-finanzjament lill-Awtorità ta’ Ġestjoni, irrispettivament min
jekk il-pagamenti relatati kollha jkunux saru mill-benefiċjarju potenzjali;
3

IL-PROĊESS TA’ APPLIKAZZJONI
-

L-applikazzjonijiet kollha jridu jsiru fuq il-Formola ta’ Applikazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet
Marittimi u s-Sajd (FEMS). Il-formola għandha tkun sottomessa kemm f’format elettroniku kif
ukoll f’format stampat.

-

L-applikazzjonijiet kollha jridu jimtlew b'mod sħiħ, iffirmati u ddatati mill-applikant (il-Mexxej talProġett). Id-dokumentazzjoni ta’ appoġġ għandha tkun mehmuża invarjabbilment mal-formola ta’
applikazzjoni kompluta.

-

Lista ta’ kontroll tad-dokumenti li jridu jiġu mehmużin hija inkluża fil-Formola ta’ Applikazzjoni. Sabiex
applikazzjoni titqies bħala mimlija għal kollox, id-dokumenti kollha immarkati bħala obbligatorji jridu
jiġu sottomessi mal-Formola ta’ Applikazzjoni sad-data tal-għeluq tal-istadju tal-applikazzjoni. LAwtorità ta’ Ġestjoni se twettaq kontroll tal-validità wara li tirċievi l-applikazzjoni. Kull
dokumentazzjoni meħtieġa li ma tiġix sottomessa mal-formola ta’ applikazzjoni trid tiġi sottomessa
mill-applikant fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mid-divulgazzjoni/talba tal-Awtorità ta’
Ġestjoni. Huma biss applikazzjonijiet li huma kompluti li se jiġu kkunsidrati mill-Kumitat tal-Għażla
tal-Proġetti.

-

Id-data tal-iskadenza għas-sottomissjonijiet kollha hija l-Ġimgħa, 31 ta’ Awwissu 2018 fl-11:00
ta’ filgħodu. Applikazzjonijiet li jaslu wara din id-data ta’ skadenza MHUX SE JIĠU KKUNSIDRATI.
L-applikanti huma mħeġġa biex ma jħallux sal-aħħar ġurnata biex jissottomettu l-applikazzjoni
tagħhom.

-

L-applikazzjonijiet kollha jridu jitwasslu BL-IDEJN lill-Awtorità ta’ Ġestjoni fl-indirizz li ġej:
Id-Diviżjoni għall-Fondi u Programmi
Triq il-Kukkanja
Santa Venera
Posta elettronika: fpd.meae@gov.mt
Tel: 22001108
Sit elettroniku: www.eufunds.gov.mt / www.eufundsmalta.gov.mt

-

Hija mistennija li titwettaq sessjoni informattiva għall-applikanti prospettivi. L-applikazzjoni tarreġistrazzjoni tista’ titniżżel minn hawn: www.eufunds.gov.mt / www.eufundsmalta.gov.mt u tintbgħat
lil fpd.meae@gov.mt mhux iktar tard mit-13 ta’ Lulju 2018 f’nofsinhar.

IL-PROĊESS TAL-GĦAŻLA
-

Ġie stabbilit Kumitat tal-Għażla tal-Proġetti indipendenti apposta, biex jivvaluta l-proposti kollha li
jaslu, jiddetermina l-eliġibbiltà tagħhom u jivvaluta dawk il-proposti eliġibbli kontra l-kriterji ta’
Ammissibilità u Għażla. Il-Kumitat tal-Għażla tal-Proġetti għandu s-setgħa sħiħa u l-awtorità li
jikkunsidra u/jew li jagħżel l-applikazzjonijiet għall-finanzjament matul il-proċess ta’ evalwazzjoni talproġetti.

-

Il-Kumitat tal-Għażla tal-Proġetti sejjer jassenja punti għal kull proposta individwali, skont il-kriterji
tal-għażla. Imbagħad, il-proposti sejrin jiġu kklassifikati skont il-punti miksubin.

-

Sabiex jikkwalifikaw għall-għażla, il-proposti jridu jiksbu mill-inqas 50% tal-punti totali disponibbli. Ilproposti għandhom jiġu kklassifikati skont il-punti u l-fondi għandhom jiġu allokati lil dawk il-proposti
li jiksbu l-ogħla punti. Proposti oħra li jiksbu l-punti biex jikkwalifikaw iżda li mhumiex iffinanzjati sejrin
jitpoġġew fuq lista ta’ riżerva skont il-punti miksubin u sejrin jiġu offruti finanzjament, jekk u meta, lfondi jsiru disponibbli.

-

Kopja tal-Kriterji ta’ Ammissibbiltà u Għażla bl-Ingliż hija disponibbli online, f’format PDF, fuq
https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/Agricultural%20Fisheries%20Fund/Docu
ments/EMFF%20links%20and%20downloads/Adopted%20EMFF%20Admissibility%20and%20Selecti
on%20Criteria%20v120418.pdf

-

Kopja tal-Kriterji ta’ Ammissibilita u Għażla bil-Malti hija disponibbli online, f’format PDF, fuq
https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/Agricultural%20Fisheries%20Fund/Docu
ments/EMFF%20links%20and%20downloads/Admissibility%20and%20selection%20criteria%20201
4-2020%20final%20MT.pdf

-

L-Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tinforma lill-applikanti kollha bl-eżitu tal-proċess tal-għażla. Applikanti
li jħossu li ġew iddiskriminati għandu jkollhom id-dritt li jappellaw fi żmien ħamest (5) ijiem tax-xogħol
4

mid-data tal-ittra tar-rifjut mill-Kumitat għall-Għażla tal-Proġetti, li se tintbagħat lill-applikant (ilmexxej tal-proġett) kemm f’forma stampata kif ukoll f'forma elettronika.
-

Bħala riżultat ta’ din is-sejħa, il-Kumitat għall-Għażla tal-Proġetti, għandu l-intenzjoni li jagħżel u
jikkofinanzja, operazzjoni(jiet) b’konformità mal-Artikolu 41.1 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014,
għal ammont massimu totali pubbliku eliġibbli ta’ € 200,000.00 (mitejn elf EWRO). L-Awtorità ta’
Ġestjoni tirriżerva d-dritt li tnaqqas jew iżżid l-allokazzjoni indikattiva.

NOTA BENE:
Il-verżjoni Maltija tal-formola ta’ l-applikazzjoni hija traduzzjoni ta’ l-oriġinali bl-Ingliż. Fil-każ ta’ xi
diskrepanzi, l-oriġinal Ingliż jipprevali.
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TAQSIMA 1 – L-APPLIKANT
1.1

Dettalji tal-Applikant

1.1.1 Dettalji Ġenerali

Persuna Fiżika (Individwu)

Persuna Ġuridika

Stat Legali tal-Applikant:
Privat (Entità Kummercjali jew
Organizzazzjoni mhux Governattiva)

L-Isem u l-Kunjom tal-Applikant2:

Isem legali tal-Organizzazzjoni
tal-Applikant (jekk applikabbli):

Kumpanija Privata b'Responsabbiltà Limitata
Tip ta’ Entità tan-Negozju (jekk
applikabbli):
Nru
tar-Reġistrazzjoni
applikabbli):

Kumpanija Pubblika b'Responsabbiltà Limitata

(jekk

Nru tal-VAT (jekk applikabbli):

Indirizz Postali:

Kodiċi Postali:
Nru tat-Telefon:
Indirizz
tal-Posta
(jekk disponibbli):

Elettronika

Indirizz tas-Sit Elettroniku (jekk
disponibbli):

2

L-Applikant tfisser il-Mexxej tal-Proġett mill-organizzazzjoni benefiċjarja, li, skont il-Kriterji ta’ Ammisibilità u Għażla
(April 2018), għandu jerfa’ r-responsabbiltà monetarja u legali għall-implimentazzjoni ta’ proġett f’isem il-benefiċjarju. Lassoċjazzjoni diretta tal-persuna mal-benefiċjarju hija kruċjali, speċjalment bil-għan li jiġi żgurat li l-għotja tintuża
esklussivament għall-iskop miftiehem. Għal din is-sejħa, l-applikant tfisser ukoll is-sid tal-bastiment jew il-koproprjetarju
awtorizzat f’każ ta’ diversi sidien tal-bastimenti (ara t-taqsima 1.3).
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1.1.2 Informazzjoni Addizzjonali/dwar ix-Xogħol

Data tat-Twelid tal-Applikant:

Titolu u deskrizzjoni tax-xogħol:

Data tal-Bidu/Durata tal-Impjieg:
F’każ
ta’
organizzazzjonijiet
applikanti, jekk jogħġbok ipprovdi
informazzjoni dwar l-attivitajiet
ewlenin tagħhom u n-numru ta’
impjegati (kemm jekk impjegati
għal rashom u kemm jekk
impjegati) li jaħdmu abbord ilbastiment
flimkien
marresponsabbiltajiet assenjati:
Iddikjara n-numru ta’ snin li ilu
jopera l-bastiment ikkonċernat u
l-attivitajiet
tas-sajd
relatati
miegħu:
Identifika
kwalunkwe
individwu/organizzazzjoni li sejra
tassisti lill-applikant matul limplimentazzjoni
tal-proġett.
Pereżempju, kontabilista, inġinier
jew surveyor). Iddeskrivi fil-qosor
ir-rwoli u r-responsabbiltajiet
tagħhom
fil-proċess
ta’
implimentazzjoni tal-proġett:

L-applikant għandu jehmeż:
- Kopja tal-Istorja tal-Impjieg (Jobsplus) [Dokument Meħtieġ].

1.2

Dettalji tal-Bastiment tas-Sajd (Punti Massimi: 5)3

L-applikant irid jehmeż:
- Kopja tal-Liċenzja tal-Bastiment tas-Sajd valida [Dokument Meħtieġ];
- Kopja taċ-Ċertifikat tar-Reġistru ta’ Malta (Transport Malta) validu [Dokument Meħtieġ BISS għal
bastimenti b’tul kumplessiv li jaqbeż is-sitt (6) metri];
- Rapport ta’ Stħarriġ li jinkludi Ċertifikat ta’ Stat ta’ Navigabbiltà maħruġ minn Surveyor rikonoxxut
[Dokumenti Meħtieġa].

3

Kriterji tal-Għażla Speċifiċi għall-Miżuri: Preferenza tingħata lill-investimenti li jsiru fuq bastimenti operazzjonali qodma
iżda li għadhom jaħdmu, li l-operazzjonijiet tagħhom għandhom ikunu konformi mal-investimenti definiti fl-Artikolu 41.1(a)
tar-Regolament 508/2014 u l-ispejjeż eliġibbli definiti fl-Artikolu 13 – 16 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni
(UE) 2015/531. Punti massimi: 5 (bastimenti li għandhom sentejn = punt wieħed; bastimenti li għandhom bejn 3-5 snin =
2 punti; bastimenti li għandhom bejn 6-8 snin = 3 punti; bastimenti li għandhom bejn 9-10 snin = 4 punti; bastimenti li
għandhom 10 snin jew aktar = 5 punti)
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1.3

Sid(ien) tal-bastiment tas-sajd
L-applikant għandu jehmeż:
Evidenza dokumentata ċċertifikata li tagħti prova tas-sjieda tal-bastiment u l-magni tiegħu
[Dokument Meħtieġ].
Fil-każ ta’ sidien multipli, il-koproprjetarji iridu jimlew ukoll dikjarazzjoni, fejn jawtorizzaw lill-applikant
biex jissottometti formola ta’ applikazzjoni f’isimhom, u jekk jirnexxilhom jiksbu l-finanzjament, jidħlu
fi ftehim ta’ għotja mal-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-FEMS.

Jien, is-sottoskritt, nawtorizza lill-applikant biex jaġixxi f’ismi u jidħol fi ftehim ta’ għojta mal-Awtorità ta’
Ġestjoni tal-FEMS għall-finijiet tal-iskema rigward l-Effiċjenza ta’ l-Enerġija, u nawtorizza lill-applikant biex
jirċievi, f’ismi, l-għotja dovuta għall-parteċipazzjoni tiegħi fl-Iskema. Permezz tal-firma tiegħi f’din il-formola,
jiena qed naqbel mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-iskema u niddikjara li l-informazzjoni pprovduta hija vera u
preċiża.

Isem/Ismijiet tasSid(ien) tal-Bastiment

Indirizz tas-Sid(ien)
tal-Bastiment

Nru tal-Karta talidentità tas-Sid(ien)
tal-Bastiment

Firma tas-Sid(ien)
tal-Bastiment

Jekk meħtieġ, jistgħu jiżdiedu ringieli addizzjonali.

1.4

Vijabbiltà Finanzjarja tal-Applikant

B'konformità mal-Artikolu 95 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, tista' tiġi applikata intensità massima talgħajnuna pubblika ta' 50 % tal-ispejjeż totali eliġibbli tal-operazzjoni. Għalhekk, l-applikant jintalab jiffinanzja l50 % li jifdal mill-proġett/l-operazzjoni. L-applikant għalhekk għandu juri li hemm il-finanzi neċessarji għall-fluss
tal-flus għall-operazzjoni f’arretrati u għall-ħlas lura tal-għotja f’każ ta’ irregolarità.
Madankollu, skont l-Anness I tal-istess Regolament, l-operazzjonijiet marbuta ma' sajd kostali fuq skala żgħira
jistgħu jibbenefikaw minn żieda ta' 30 punt perċentwali. F’dan il-każ, l-applikant ser ikun meħtieġ jiffinanzja
20 % tal-proġett/operazzjoni. Bl-istess mod, għall-operazzjonijiet implimentati mill-intrapriżi li jaqgħu barra ddefinizzjoni ta’ SMEs, l-intensità ta’ għajnuna pubblika għandha titnaqqas b’20 punt perċentwali. F'dan il-każ, lapplikant ser ikun meħtieġ li jiffinanzja 70% tal-proġett/operazzjoni.
Jekk l-applikant huwa individwu privat/li jaħdem għal rasu, l-applikant irid jehmeż:
-

Kopja tad-dikjarazzjoni tat-taxxa u d-dikjarazzjoni tad-dħul għas-sena ta’ stima 2017 (bażi 2016) u
kopja ffirmata tad-dikjarazzjoni tad-dħul għas-sena bażi 2017 [Dokumenti Meħtieġa];
Kopja taċ-ċertifikat ta’ reġistrazzjoni tal-VAT [Dokument Meħtieġ];
Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, IRD u SSC [Dokumenti Meħtieġa];
Dikjarazzjoni mill-individwu u l-kontabilista/avukat tiegħu/tagħha li tattesta li hemm fondi likwidi
disponibbli li jaqblu mal-finanzjament privat [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli];
Ittra ta’ intenzjoni (letter of intent) tal-bank jew ittra ta’ sanzjoni (sanction letter) mill-bank, jekk ilparti privata se tkun iffinanzjata permezz ta' self [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli].

Fil-każ ta’ sidien multipli ta’ bastiment, id-dokumentazzjoni msemmija hawn fuq trid tiġi
sottomessa għal kull koproprjetarju.
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Jekk l-applikant huwa kumpanija privata, l-applikant irid jehmeż:
-

Kopja tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati għas-snin 2016 u 2015 [Dokumenti Meħtieġa].
Kopja ffirmata tal-kontijiet tal-maniġment (set sħiħ), għas-sena 2017 [Dokument Meħtieġ];
Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, IRD u SSC [Dokumenti Meħtieġa];
Dikjarazzjoni mir-rappreżentant legali u mill-kontabilista/avukat li tattesta li hemm fondi disponibbli
biex jaqblu mal-finanzjament privat [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli];
Ittra ta’ intenzjoni (letter of intent) mill-bank jew ittra ta’ sanzjoni (sanction letter) mill-bank, jekk
il-parti privata se tiġi ffinanzjata b’self [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli].

Jekk l-applikant huwa negozju li għadu jibda fl-ewwel sena ta’ operat tiegħu, l-applikant irid jehmeż:
-

Kopja tal-kontijiet tal-maniġment eżistenti fid-data tal-applikazzjoni [Dokument Meħtieġ];
Kopja tal-projezzjonijiet tal-fluss tal-flus u tad-dħul għas-snin 2018 u 2019 ċċertifikati minn
Kontabilista Pubbliku Ċċertifikat [Dokument Meħtieġ];
Dikjarazzjoni mir-rappreżentant legali u mill-kontabilista/avukat li tattesta li hemm fondi disponibbli
biex iqabblu l-finanzjament privat [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli];
Ittra ta’ intenzjoni (letter of intent) mill-bank jew ittra ta’ sanzjoni (sanction letter) mill-bank, jekk
il-parti privata se tiġi ffinanzjata b’self [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli].

Jekk l-applikant huwa negozju li għadu jibda fit-tieni sena ta’ operat tiegħu, l-applikant irid jehmeż:
-

1.5

Kopja tad-dikjarazzjoni finanzjarja awditjata għas-sena 2016 [Dokument Meħtieġ].
Kopja ffirmata tal-kontijiet tal-maniġment (set sħiħ), għas-sena 2017 [Dokument Meħtieġ];
Dikjarazzjoni mir-rappreżentant legali u mill-kontabilista/avukat li tattesta li hemm fondi disponibbli
biex iqabblu l-finanzjament privat [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli];
Ittra ta’ intenzjoni (letter of intent) mill-bank jew ittra ta’ sanzjoni (sanction letter) mill-bank, jekk
il-parti privata se tiġi ffinanzjata b’self [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli].
Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, IRD u SSC [Dokumenti Meħtieġa];

Ksur Serju Mwettaq

Fil-każ ta’ kwalunkwe ksur serju tal-Politika Komuni tas-Sajd, kommess sa mill-1 ta’ Jannar 2013, l-applikant
irid jehmeż:
-

Kopja tal-ittri kollha ta’ notifika maħruġa mid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura fejn ikunu ġew
assenjati punti penali lil-liċenzja tas-sajd [Dokumenti Meħtieġa].
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TAQSIMA 2 - DETTALJI TAL-OPERAZZJONI
2.1

Deskrizzjoni tal-Operazzjoni (Punti Massimi: 204)

Iddeskrivi, fid-dettall, l-operazzjoni proposta li għaliha qed tintalab assistenza, fejn jiġu speċifikati l-karatteristiċi
u l-għanijiet ewlenin tagħha, filwaqt li jitqiesu l-effiċjenza fl-enerġija u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima5.

4

Kriterji tal-Għażla Speċifiċi għall-Miżuri:
Punti li jingħataw lil investimenti immirati biex itejbu s-sistemi tar-refriġerazzjoni, tal-iffriżar jew tal-iżolament għal
bastimenti iżgħar minn 18-il metru f'konformità mal-Artikolu 41.1(a) tar-Regolament (UE) 508/2014 u l-Artikolu 16(a)
tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/531 - 5 Punti
Punti li jingħataw lil operazzjonijiet immirati biex itejbu s-sistema ta' propulsjoni tal-bastiment f'konformità malArtikolu 41.1(a) tar-Regolament (UE) 508/2014 u l-Artikolu 14 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE)
2015/531 - 5 Punti
Punti li jingħataw lil investimenti li jimmiraw lejn irkaptu u t-tagħmir tas-sajd f'konformità mal-Artikolu 41.1(a) tarRegolament (UE) 508/2014 u l-Artikolu 15 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/531 - 5 Punti
Punti li jingħataw lil investimenti mmirati biex itejbu l-idrodinamiċi tal-buq tal-bastiment f'konformità malArtikolu 41.1(a) tar-Regolament (UE) 508/2014 u l-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni 2015/431 5 Punti

5

Kriterji ta' Ammissibilità Speċifiċi għall-Miżuri:
Il-proposti tal-proġett dwar l-investimenti fit-tagħmir jew abbord għandhom jidentifikaw b'mod ċar kif l-operazzjonijiet
li għandhom jiġu implimentati ser jikkontribwixxu għat-tnaqqis fl-emissjoni ta' inkwinanti jew gassijiet serra u għażżieda fl-effiċjenza fl-enerġija tal-bastimenti tas-sajd;
Il-proposti tal-proġett dwar l-investimenti fl-irkaptu tas-sajd għandhom juru b'mod ċar li mhux ser jikkompromettu sselettività ta' dak l-irkaptu tas-sajd;
Il-proposti tal-proġett dwar il-kontrolli tal-effiċjenza fl-enerġija għandhom jidentifikaw kif ser jikkontribwixxu għallmitigazzjoni tat-tibdil fil-klima billi jnaqqsu l-emissjoni ta' gassijiet serra u/jew għat-titjib tal-effiċjenza fl-enerġija talbastimenti tas-sajd;
Il-proposti tal-proġett dwar l-istudji biex tiġi vvalutata l-kontribuzzjoni ta' sistemi ta' propulsjoni u tfassil ta' bwieq
alternattivi għall-effiċjenza fl-enerġija tal-bastimenti tas-sajd għandhom jidentifikaw b'mod ċar ir-riżultati mistennija firrigward taż-żieda fl-effiċjenza fl-enerġija tal-bastimenti tas-sajd imsemmija.
Il-proposti sottomessi għandhom ikunu konformi mar-regoli stipulati fl-Artikoli 13, 14, 15 u 16 tar-REGOLAMENT TA'
DELEGA TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/531 tal-24 ta' Novembru 2014 (kif japplika).
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2.2

Sorsi ta' ineffiċjenza fl-enerġija

Is-sajd jibqa' jkun wieħed mill-aktar metodi ta' produzzjoni tal-ikel intensivi fl-enerġija fid-dinja tal-lum. Biex tiġi
indirizzata l-problema tal-effiċjenza fl-enerġija, ikun utli li wieħed jifhem bl-eżatt fejn tintuża l-enerġija
f'bastiment tas-sajd. Għalhekk, l-applikant għandu jidentifika s-sorsi ta' ineffiċjenza fl-enerġija ġewwa lbastiment. Id-distribuzzjoni approssimattiva tal-enerġija maħluqa wkoll għandha tiġi identifikata.

2.3

Azzjonijiet li jindirizzaw l-ineffiċjenza fl-enerġija (Punti Massimi: 5)6

L-applikant għandu jidentifika b'mod ċar liema miżuri għandhom jittieħdu, bħala parti mill-operazzjoni proposta,
u liema huma maħsuba li jindirizzaw l-ineffiċjenza enfasizzata fit-Taqsima 2.2 t'hawn fuq. Kwalunkwe żieda fleffiċjenza tal-fjuwil bħala riżultat tal-azzjonijiet proposti, tradotta fi tfaddil - litri għal kull volum ta' qbid, għandha
tiġi kwantifikata b'mod ċar.

6

Kriterji tal-Għażla Speċifiċi għall-Miżuri: Punti li jingħataw lill-operazzjonijiet li jimmiraw lejn iż-żieda fl-effiċjenza filfjuwil (tradotta fi tfaddil - litri għal kull volum ta' qbid)
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2.4

Tip ta' Operazzjoni (tista' tintgħażel aktar minn tip ta' operazzjoni waħda)
Tagħmir abbord
Irkaptu tas-Sajd

Verifiki u Skemi tal-Effiċjenza fl-Enerġija
Studji

L-operazzjoni hi relatata ma':

2.5

Sajd fuq il-Baħar

Gruppi fil-Mira Appoġġjati mill-Operazzjoni

Iddikjara n-numru ta' sajjieda li jibbenefikaw mill-operazzjoni.
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2.6

Stimi7

L-applikant irid jehmeż:
-

Stima WAĦDA għall-ispejjeż li sejrin jiġġarrbu [Dokument Meħtieġ].

STIMA
Oġġett / Attività

Deskrizzjoni / Speċifikazzjonijiet
Isem tal-Fornitur

Data tat-talba

Prezz mingħajr il-VAT

€

€

€

€
Jekk meħtieġ, jistgħu jiżdiedu ringieli addizzjonali.

7

Jekk jogħġbok innota li qabel l-akkwist ta’ l-apparat jew servizzi meħtieġa, l-applikant irid jippreżenta lill-Awtorità ta’ Ġestjoni bi tliet (3) stimi ġodda komparabbli u kopja tar-rikjesta tal-istimi.
Dawn l-istimi iridu jiġu sottomessi flimkien ma’ ittra formali indirizzata lill-Awtorità ta’ Ġestjoni fejn l-istima magħżula hija indikata bl-inseriment tar-referenza għan-numru tal-istima u l-isem sħiħ
tal-fornitur/fornitur tas-servizz magħżul. Jekk l-orħos stima ma tintgħażilx mill-applikant, dan irid jipprovdi ġustifikazzjoni għal dan. L-applikant irid jinnota wkoll li f’każijiet bħal dawn, l-ammont
ta’ finanzjament kofinanzjat permezz tal-FEMS jista’ jkun ibbażat biss fuq l-orħos stima miksuba. Jekk, għal xi raġuni, l-applikant ma jistax jikseb tliet stimi, irid jipprovdi ġustifikazzjoni għal dan
u mbagħad tkun il-prerogattiva tal-Awtorità ta’ Ġestjoni jekk taċċettax jew le t-tali ġustifikazzjoni.
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2.7

Perjodu ta' Żmien tal-Operazzjoni

Fil-kaxxa t'hawn taħt, jekk jogħġbok indika d-data tal-bidu u tat-tmiem mistennija tal-operazzjoni.
Data tal-Bidu:
Data tat-Tmiem8:

2.8

Proposta f'konformità mal-Programm
Marittimi u s-Sajd (PO FEMS):

Operazzjonali

tal-Fond

Ewropew

għall-Affarijiet

2.8.1 Kontribuzzjoni lejn l-Objettiv Speċifiku tal-PO FEMS9
Jekk jogħġbok immarka  jekk l-operazzjoni tkun konformi mal-Istrateġija tal-Prijoritajiet tal-Unjoni u
tikkontribwixxi għall-kisba tal-għan u tar-riżultati kif deskritt fil-PO FEMS għal Malta.

Għan Speċifiku
5 - L-għoti ta' appoġġ għat-tisħiħ tal-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni, inkluż iż-żieda fleffiċjenza fl-użu tal-enerġija, u t-trasferiment tal-għarfien

2.8.2 Kontribuzzjoni lejn l-Indikatur tar-Riżultat tal-PO FEMS (Punti Massimi: 5)10
i.

Jekk jogħġbok daħħal l-informazzjoni meħtieġa skont dan:

Valur tal-profitt nett annwali qabel l-operazzjoni

eluf ta’ Ewro

Valur mistenni tal-profitt nett annwali wara loperazzjoni

eluf ta’ Ewro

ii.

Fil-kolonna tal-mira għat-tlestija tal-operazzjoni t'hawn taħt, jekk jogħġbok daħħal il-bidla ppjanata filprofitti netti mistennija li jinkisbu minħabba l-operazzjoni proposta u l-impatt tagħha fuq il-profitt nett
filwaqt li jitqies kwalunkwe tfaddil possibbli.
Indikatur tar-Riżultat

Mira għat-Tlestija tal-Operazzjoni

1.3 - Bidla fil-profitti netti

eluf ta’ Ewro

2.8.3 Jekk jogħġbok iddeskrivi kif il-valur tal-profitti neti11 sejjer jiġi kkalkulat:

8
9

10
11

Id-data tat-tmiem tal-proġett ma tistax tiġi estiża aktar minn 31/12/2019 sakemm ma jiġix approvat mod ieħor mill-Awtorità
ta’ Ġestjoni.
L-Għanijiet Speċifiċi huma r-riżultati li Prijorità tal-Unjoni tikkontribwixxi għalihom f'kuntest speċifiku nazzjonali jew reġjonali
permezz ta' azzjonijiet jew miżuri mwettqa fi prijorità bħal din. L-Applikant għandu jiżgura li l-proposta taqa' taħt l-Għan
Speċifiku elenkat sabiex l-applikazzjoni tkun eliġibbli.
Kriterji tal-Għażla Ġenerali: Ivvalutati f'termini ta’ kontribuzzjoni lejn l-indikaturi tal-PO lil hinn mill-minimu meħtieġ.
Abbażi tal-qligħ qabel l-interessi u t-taxxi.
14

2.8.4 Jekk jogħġbok iddeskrivi kif il-bidla prevista fil-profitti netti12 ser tiġi kkalkulata:

2.9

Kumplementarjetà (Punti Massimi: 5)13

Speċifika jekk l-operazzjoni proposta hijiex kumplementari għal kwalunkwe operazzjoni li diġà ġiet iffinanzjata
jew li għandha tiġi ffinanzjata mill-Unjoni Ewropea14
Iva

Le

Jekk iva, agħti d-dettalji (ipprovdi numru/i ta' referenza, dati, l-ammonti mitluba, l-ammonti mogħtija, eċċ.):

12
13

14

Abbażi tal-qligħ qabel l-interessi u t-taxxi.
Kriterji tal-Għażla Ġenerali: Applikazzjonijiet immarkati skont il-kumplementarjetà tal-proposta tal-proġett ma' proġetti
oħra ffinanzjati mill-U.E.
L-Artikolu 125.3(f) tar-Regolament (UE) Nru. 508/2014 jiddikjara li l-operazzjoni li jkunu ntgħażlu għall-appoġġ mill-FEMS
ma jistgħux jinkludu attivitajiet li kienu parti minn operazzjoni li kienet jew li kellha tkun soġġetta għal proċedura ta' rkupru
skont l-Artikolu 71 wara r-rilokazzjoni ta' attività produttiva 'l barra miż-żona tal-programm.
15

TAQSIMA 3 – VALUTAZZJONI TAR-RISKJU OPERATTIV (Punti Massimi: 5)15
Iddeskrivi kwalunkwe riskju li jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-operazzjoni u indika l-probabilità (probabilità
baxxa, medja jew għolja) li dawn ir-riskji jseħħu. Identifika wkoll kwalunkwe miżura implimentata/trid tiġi
implimentata sabiex tnaqqas l-okkorrenza u/jew l-impatti ta' dawn ir-riskji (impatt baxx, medju jew għoli).

TAQSIMA 4 – L-ISTAT TA’ TĦEJJIJA (Punti Massimi: 10)16
L-Applikant għandu jehmeż:
-

Approvazzjoni bil-miktub mid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura f'każ ta' kwalunkwe modifika
fil-buq u f'każ li l-magni jiġu kkonvertiti biex jaħdmu bil-bijofjuwil [Dokument Meħtieġ BISS jekk
applikabbli].

Indika l-istat ta’ tħejjija tal-operazzjoni.

15

16

Kriterji tal-Għażla Ġenerali: Il-Kumitat tal-Għażla sejjer jivvaluta r-riżultati li huma mistennija li jinkisbu permezz talimplimentazzjoni tal-operazzjoni approvata f'termini tas-soluzzjonijiet u tar-riskji li jistgħu jxekklu l-kisba tar-riżultati
identifikati.
Kriterji tal-Għażla Ġenerali: Disponibilità ta' permessi ambjentali/tal-ippjanar, disinni tal-offerti u studji/riżorsi jew
pjanijiet oħrajn.
16

TAQSIMA 5 – SOSTENIBBILTÀ TAL-PROĠETT (Punti Massimi: 10)17
Iddeskrivi kif il-benefiċċji tal-proġett/operazzjoni se jkomplu jitwasslu wara li tintemm l-għotja u kif l-operazzjoni
se tkun appoġġjata finanzjarjament wara t-tlestija (minimu ta' 5 snin wara l-għeluq tal-proġett18), filwaqt li jiġu
kkunsidrati wkoll l-ispejjeż relatati ma kwalunkwe xogħol ta' manutenzjoni mistenni. Iddeskrivi x'tip ta' xogħol
ta' manutenzjoni se jkun meħtieġ.

TAQSIMA 6 – VALUR MIŻJUD U KOST-EFFETTIVITÀ (Punti Massimi: 20)19
Iddeskrivi l-valur miżjud tal-operazzjoni proposta u l-kost-effettività tagħha.

17
18

19

Kriterji tal-Għażla Ġenerali: Ivvalutata skont kif il-benefiċċji se jkomplu jitgawdew wara li l-finanzjament tal-proġett ikun
effettivament intemm.
F'konformità mal-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, benefiċjarju għandu jħallas lura l-kontribuzzjoni mill-fondi
SIE jekk fi żmien ħames snin tal-ħlas finali lill-benefiċjarju tkun seħħet kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:
 Waqfien jew rilokazzjoni ta’ attività produttiva barra l-Gżejjer Maltin;
 Bidla tas-sjieda;
 Bidla sostanzjali li taffettwa n-natura, l-għanijiet jew il-kundizzjonijiet tal-implimentazzjoni tagħha, li jirriżulta flimminar tal-għanijiet oriġinali tagħha.
F'konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, is-sid ta’ bastiment tas-sajd li jkun irċieva appoġġ ma
għandux jittrasferixxi dak il-bastiment barra mill-Unjoni tal-inqas matul ħames snin wara d-data tal-pagament attwali ta’
dak l-appoġġ lill-benefiċjarju. Jekk bastiment jiġi trasferit f'dak il-perjodu ta' żmien, l-ammonti li tħallsu meta mhux suppost
fir-rigward tal-operazzjoni, għandhom jiġu rkuprati, f'ammont proporzjonat mal-perjodu li matulu l-kundizzjoni ma ġietx
issodisfata.
Kriterji tal-Għażla Ġenerali: Marki żejda mogħtija abbażi tal-valur miżjud, l-effikaċja tal-proġett u l-ġustifikazzjoni talispejjeż ippjanati. Il-kofinanzjament jeħtieġ l-aħjar valur fi flus minħabba li l-fondi tal-UE huma fir-realtà flus il-kontribwenti
mill-Istati Membri kollha.
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TAQSIMA 7 – PRIJORITAJIET ORIZZONTALI (Punti Massimi: 5)20
Iddeskrivi kif din l-operazzjoni tintegra effettivament il-prijoritajiet orizzontali tal-Programm Operazzjonali:
b'mod aktar speċifiku Sostenibbiltà Ambjentali21 u Opportunitajiet Indaqs.

TAQSIMA 8 – INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI
Jekk jogħġbok uża din it-taqsima sabiex tipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali relatata mat-taqsimiet
preċedenti li tħoss li huwa rilevanti. Jekk jogħġbok bħala intestatura għall-informazzjoni tiegħek uża n-numri u
l-intestatura f' din il-formola.

TAQSIMA 9 – PROTEZZJONI TAD-DATA
Id-dejta personali trażmessa lid-Diviżjoni għall-Fondi u l-Programmi fil-kamp ta’ applikazzjoni talimplimentazzjoni tal-operazzjonijiet li qed jiġu kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
hija pproċessata, skont l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (2001), mid-Diviżjoni għall-Fondi u l-Programmi u
minn partijiet interessati u awtoritajiet kompetenti oħra li għandhom il-mandat li jimplimentaw, jimmonitorjaw,
jeżegwixxu pagamenti, jikkontrollaw u jawditjaw l-operazzjoni/kuntratt. Għal kull mistoqsija dwar il-protezzjoni
tad-dejta ibgħat ittra elettronika lil fpd.meae@gov.mt
Jiena naqbel ma’ dak li hawn imsemmi hawn fuq

20

21

Kriterji tal-Għażla Ġenerali: Il-konformità mal-prinċipji fundamentali tal-aċċessibilità, tal-ugwaljanza bejn is-sessi u nnondiskriminazzjoni flimkien mal-iżvilupp sostenibbli.
B'referenza għall-iżvilupp sostenibbli, l-Applikant għandu jagħmel referenza għall-perċentwali ta' tnaqqis mistenni fil-konsum
tal-fjuwil u l-perċentwali ta' tnaqqis mistenni fl-emissjonijiet ta' CO2 (jekk rilevanti).
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TAQSIMA 10 - DIKJARAZZJONI
Jiena niddikjara li l-entrati fil-formola tad-Dikjarazzjoni, id-dettalji fil-Formola ta’ Applikazzjoni sħiħa u
kull anness ieħor mehmuż huma, sa fejn naf u nemmen, korretti. Nikkonferma wkoll li l-Fondi tal-UE
li qed napplika għalihom, huwa l-minimu meħtieġ għall-operazzjoni sabiex tipproċedi kif deskritt.
Jien niddikjara, sa fejn naf u nemmen, konformità mal-kriterji elenkati taħt l-Artikolu 10.1(a-c) tarRegolament (UE) 508/2014 u niddikjara wkoll li s-sottoskritt ma għamel ebda frodi taħt il-Fond
Ewropew għas-Sajd (2007-2013) jew il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (2014-2020).
Nikkonferma wkoll li l-operazzjoni li l-applikazzjoni tirreferi għaliha, mhijiex fiżikament kompletata jew
implimentata bi sħiħ fid-data tas-sottomissjoni tagħha lill-Awtorità ta’ Ġestjoni, skont l-Artikolu 65(6)
tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013.
Nikkonferma li l-operazzjoni li l-applikazzjoni tirreferi għaliha, mhux sa jżid l-kapaċità tas-sajd talbastiment u mhux sa jfondi tagħmir li jżid il-kapaċità ta’ bastiment biex isib il-ħut.
Nikkonferma wkoll li ma naf bl-ebda raġuni għaliex l-operazzjoni ma tistax tipproċedi jew għandha tiġi
mdewma u li l-impenn jista’ jsir fil-perjodi ta’ żmien indikati fil-Programm Operazzjonali li din loperazzjoni
tirrelata
għalih.
Nirrikonoxxi
li
l-applikazzjoni
se
tkun
soġġetta
għal
monitoraġġ/awditjar/evalwazzjonijiet regolari u lest inżomm rekords adegwati għal dan l-iskop
b’konformità mal-istruzzjonijiet li nirċievi mill-Awtorità ta’ Ġestjoni u kif deskritt fil-Manwal tal-Proċeduri
u kull gwida oħra pprovduta mill-Awtorità ta’ Ġestjoni/partijiet interessati oħra, kif applikabbli.
Niddikjara li din l-operazzjoni mhijiex qed tiġi appoġġjata minn Fondi oħra Komunitarji u li se nirrispetta
l-prinċipji tal-governanza tajba u r-Regolament dwar il-Kuntratti Pubbliċi dwar kwistjonijiet relatati malakkwist kif applikabbli.
Niddikjara wkoll li permezz tas-sottomissjoni ta’ din l-applikazzjoni, qed nagħti l-kunsens tiegħi għallpubblikazzjoni tal-informazzjoni relatata mal-benefiċjarju u l-operazzjoni (inkluż il-baġit) kif meħtieġ
mir-Regolamenti tal-Kummissjoni rilevanti dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
(2014-2020).
Niddikjara li se nirrispetta l-klawsola ta’ durabbiltà stabbilita fl-Artikolu 71 tar-Regolament
(UE) 1303/2013 u l-Artiklu 25.1 tar-Regolament (UE) 508/201422. Nifhem li jekk l-informazzjoni
inkluża fil-Formola ta’ Applikazzjoni tinstab li mhijiex fattwalment korretta, l-applikazzjoni tal-proġett
tista’ tiġi miċħuda.

Applikant (Isem b’Ittri Kapitali)

Firma

Data

22

B’konformità mal-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013 benefiċjarju għandu jħallas lura lkontribuzzjoni mill-fondi SIE jekk fi żmien ħames snin mill-pagament finali lill-benefiċjarju, iseħħ kwalunkwe
minn dawn li ġejjin:
 Waqfien jew rilokazzjoni ta’ attività produttiva barra mill-Gżejjer Maltin;
 Bidla fis-sjieda;
 Bidla sostanzjali li taffettwa n-natura, l-objettivi jew il-kundizzjonijiet ta’ implimentazzjoni
tagħha li tista’ tostakola l-objettivi oriġinali tagħha.
B’konformità mal-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, is-sid ta’ bastiment tas-sajd, li jkun irċieva
appoġġ, ma għandux jittrasferixxi dak il-bastiment barra mill-Unjoni matul mill-inqas ħames snin wara d-data
tal-ħlas effettiv ta’ dak l-appoġġ lill-benefiċjarju. Jekk bastiment jiġi trasferit f’dan il-perjodu ta’ żmien, is-somom
imħallsa indebitament fir-rigward tal-operazzjoni għandhom jiġu rkuprati, f’ammont proporzjonali għall-perjodu
li matulu l-kundizzjoni ma kinitx qed tiġi ssodisfata.
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TAQSIMA 11 – LISTA TA' KONTROLL TAD-DOKUMENTI MEHMUŻA
Applikazzjonijiet mhux se jitqiesu eliġibbli biex jgħaddu għall-istadju ta’ valutazzjoni jekk ma jiġux
sottomessi fuq il-Formola ta’ Applikazzjoni rilevanti, u jekk ma jkunux jinkludu l-Annessi li ġejjin:
/

1 Formola tal-Applikazzjoni Legata, Oriġinali, Iffirmata u Datata – Obbligatorja

/

Kopja elettronika tal-formola ta’ applikazzjoni (inkluża kopja skannjata ta'
kwalunkwe dokumentazzjoni ta' sostenn u annessi) – Meħtieġa

Taqsima 1.1

Storja tal-Impjieg tal-Applikant (Jobsplus) – Meħtieġ

Taqsima 1.2

Ċertifikat tar-Reġistrar (Transport Malta) – Meħtieġ BISS għall-bastimenti li ttul totali tagħhom jaqbeż is-sitt (6) metri

Taqsima 1.2

Liċenza tal-Bastiment tas-Sajd – Meħtieġ

Taqsima 1.2

Rapport ta' Stħarriġ li jinkludi Ċertifikat tal-Istat ta' Navigabbiltà maħruġ minn
Surveyor rikonoxxut23 – Meħtieġ

Taqsima 1.3

Dokumenti ta' evidenza ċċertifikati li juru s-sjieda tal-bastiment u l-magni tiegħu
– Meħtieġa
F'każ li l-applikant huwa individwu privat /jaħdem għal rasu dawn iddokumenti li ġejjin iridu jiġu ppreżentati flimkien mal-formola tal-applikazzjoni–
Meħtieġa BISS jekk applikabbli
1. Kopja tad-dikjarazzjoni tat-taxxa u d-dikjarazzjoni tad-dħul għas-sena
ta’ stima 2017 (bażi 2016) u kopja ffirmata tad-dikjarazzjoni tad-dħul
għas-sena bażi 2017

Taqsima 1.4

2.

Kopja taċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni tal-VAT

3.

Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, tad-Dipartiment tad-Dħul Intern,
tal-Kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali

4.

Dikjarazzjoni mill-individwu u mill-kontabilista/avukat tiegħu li
tiċċertifika li għandu assi likwidi disponibbli għall-finanzjament privat

5.

Ittra ta' intenzjoni mill-bank jew ittra ta' sanzjoni mill-bank, jekk ilparti privata se tkun iffinanzjata b'self

F'każ ta' diversi sidien tal-bastiment, id-dokumenti msemmija hawn fuq iridu
jiġu ppreżentati għal kull koproprjetarju
F'każ li l-applikant huwa kumpanija privata dawn id-dokumenti li ġejjin iridu
jiġu ppreżentati flimkien mal-formola tal-applikazzjoni– Meħtieġa BISS jekk
applikabbli
1.

Kopja tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji awditjati għas-snin 2016 u 2015

2.

Kopja ffirmata tal-kontijiet tal-maniġment (set sħiħ), għas-sena 2017

3.

Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, tad-Dipartiment tad-Dħul Intern,
tal-Kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali

4.

Dikjarazzjoni tar-rappreżentant legali u tal-kontabilista/avukat li
tiċċertifika li hemm fondi disponibbli għall-finanzjament privat

5.

Ittra ta' intenzjoni mill-bank jew ittra ta' sanzjoni mill-bank, jekk ilparti privata se tkun iffinanzjata b'self

Taqsima 1.4

Taqsima 1.4
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F'każ li l-applikant huwa negozju ġdid fl-ewwel sena tal-operat tiegħu
dawn id-dokumenti li ġejjin iridu jiġu ppreżentati flimkien mal-formola talapplikazzjoni– Meħtieġa BISS jekk applikabbli

Għal lista sħiħa u aġġornata ta' surveyors tal-bastimenti kwalifikati jekk jogħġbok
http://www.transport.gov.mt/ship-registration/technical/list-of-appointed-ship-surveyors

idħol

fil-link:
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1.

Kopja tal-kontijiet tal-maniġment eżistenti fid-data tal-applikazzjoni

2.

Kopja tal-projezzjonijiet tal-fluss tal-flus u tad-dħul għas-snin 2018 u
2019 ċċertifikati minn Kontabilista Pubbliku Ċċertifikat

3.

Dikjarazzjoni tar-rappreżentant legali u tal-kontabilista/avukat li
tiċċertifika li hemm fondi disponibbli għall-finanzjament privat

4.

Ittra ta' intenzjoni mill-bank jew ittra ta' sanzjoni mill-bank, jekk ilparti privata se tkun iffinanzjata b'self

F'każ li l-applikant huwa negozju ġdid fit-tieni sena tal-operat tiegħu dawn
id-dokumenti li ġejjin iridu jiġu ppreżentati flimkien mal-formola talapplikazzjoni– Meħtieġa BISS jekk applikabbli
1.

Kopja tad-dikjarazzjoni finanzjarja awditjata għas-sena 2016

2.

Kopja ffirmata tal-kontijiet tal-maniġment (set sħiħ) għas-sena 2017

3.

Dikjarazzjoni tar-rappreżentant legali u tal-kontabilista/avukat li
tiċċertifika li hemm fondi disponibbli għall-finanzjament privat

4.

Ittra ta' intenzjoni mill-bank jew ittra ta' sanzjoni mill-bank, jekk ilparti privata se tkun iffinanzjata b'self

5.

Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, tad-Dipartiment tad-Dħul Intern,
tal-Kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali

Taqsima 1.4

Taqsima 1.5

Ittri ta' notifika maħruġa mid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura li permezz
tagħhom ingħataw punti ta' penali lil-liċenzja tas-sajd – Meħtieġa BISS f'każ li
jkun sar xi ksur serju tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-1 ta' Jannar 2013.

Taqsima 2.6

Stima għall-ispejjeż li se jsiru – Obbligatorja

Taqsima 4.0

Approvazzjoni bil-miktub mid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura f'każ ta'
kwalunkwe modifika fil-buq u f'każ li l-magni jiġu kkonvertiti biex jaħdmu bilbijokarburant Meħtieġ BISS jekk applikabbli.

Taqsima 8.0

Żid Dokument ta' Sostenn

Sabiex l-applikazzjoni titqies bħala kompluta, id-dokumenti kollha mmarkati bħala obbligatorji jridu
jiġu sottomessi mal-Formola ta’ Applikazzjoni sad-data tal-għeluq tal-istadju tal-applikazzjoni. Iddokumenti mmarkati bħala meħtieġa huma meħtieġa wkoll iżda ma jeħtieġx li jkunu disponibbli saddata tal-għeluq tal-istadju tal-applikazzjoni. L-Awtorità ta’ Ġestjoni se twettaq kontroll tal-validità wara
li tirċievi l-applikazzjoni. Kull dokumentazzjoni meħtieġa li ma tiġix sottomessa mal-formola talapplikazjoni trid tiġi sottomessa mill-applikant fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol middivulgazzjoni/talba tal-Awtorità ta’ Ġestjoni. Huma biss applikazzjonijiet li jkunu mimlijin b'mod
sħiħ li sejrin jiġu kkunsidrati mill-Kumitat għall-Għażla tal-Proġetti.
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