FORMOLA TA’
APPLIKAZZJONI
Fond Ewropew
għall-Affarijiet
Marittimi u s-Sajd
(2014 – 2020)
Titolu tal-Miżura talFEMS

Artikolu 30
Diversifikazzjoni u forom ġodda ta’ dħul

Kodiċi tal-Miżura talFEMS

I.6

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

[Għall-użu tal-uffiċċju biss – Nru ta’ Ref. RC/UP1I.6/2018/2]

Programm Operattiv għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014-2020
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
Rata ta’ kofinanzjament: 37.5% Fondi tal-UE;
12.5% Fondi Nazzjonali; 50% Fondi Privati
Investiment f’sajd u akkwakultura sostenibbli

Investiment f’sajd u
akkwakultura sostenibbli

NOTI TA’ GWIDA GĦALL-FORMOLA TAL-APPLIKAZZJONI
-

Qed jintlaqgħu applikazzjonijiet għall-iskema ta’ għajnuna għad-diversifikazzjoni u forom ġodda ta’ dħul.

-

B’konformità mal-Artikolu 30 (1) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 l-FEMS jista’ jappoġġa investimenti
li jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tad-dħul tas-sajjieda permezz tal-iżvilupp ta’ attivitajiet
komplementari, inklużi investimenti abbord, turiżmu tas-sajd bil-qasba, restoranti, u servizzi ambjentali
marbuta mas-sajd u attivitajiet edukattivi dwar is-sajd.

-

B’konformità mal-Artikolu 30 (2) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-appoġġ skont il-paragrafu 1 talArtikolu 30 tal-istess regolament, għandu jingħata lil sajjieda li: (i) jippreżentaw pjan ta’ negozju għalliżvilupp tal-attivitajiet ġodda tagħhom (ii) għandhom ħiliet professjonali adegwati relatati malattivita/jiet kumplimentari proposti li jistgħu jinkisbu permezz ta’ operazzjonijiet iffinanzjati skont ilpunt (a) tal-Artikolu 29 (1) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 li jgħid li bil-għan li jippromwovi l-kapital
uman, il-ħolqien tal-impjiegi u d-djalogu soċjali, il-FEMS jista’ jappoġġa (a) taħriġ professjonali, tagħlim
tul il-ħajja, proġetti konġunti, id-disseminazzjoni ta’ għarfien ta’ natura ekonomika, teknika, regolatorja
jew xjentifika u ta’ prattiki innovattivi, u l-akkwist ta’ ħiliet professjonali ġodda, marbuta b’mod
partikolari mal-ġestjoni sostenibbli tal-ekosistemi tal-baħar, l-iġjene, is-saħħa, is-sikurezza, l-attivitajiet
fis-settur marittimu, l-innovazzjoni u l-intraprenditorija.

-

B’konformità mal-Artikolu 30 (2) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, l-appoġġ skont il-paragrafu (1)
għandu jingħata biss jekk l-attivitajiet komplementari jkunu marbutin man-negozju tas-sajd prinċipali
tas-sajjieda.

-

L-ammont ta’ appoġġ mogħti taħt l-Artikolu 30 (1) ma għandux jaqbeż 50% tal-baġit previst fil-pjan
tan-negozju għal kull operazzjoni, u ma għandux jaqbeż ammont massimu ta’ EUR 75, 000 għal kull
benefiċjarju.

-

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 jistgħu jostakolaw 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 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-uffiċjali tad-Dipartiment tat-Taxxi
Interni li ġejjin:
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
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ATTIVITAJIET MHUX 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-abilità ta’ bastiment li jsib ilħut;
Kontribuzzjonijiet “in natura”;
Manutenzjoni preventiva jew skedata;
Attivitajiet imwettqa fiżikament jew implimentati għal kollox;
It-trasferiment tas-sjieda ta’ negozju;
Il-kostruzzjoni ta’ bastimenti tas-sajd ġodda jew l-importazzjoni ta’ bastimenti tas-sajd;

IL-PROĊESS TAL-APPLIKAZZJONI
-

L-applikazzjonijiet kollha jridu jsiru fuq il-Formola tal-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.

-

L-iskadenza għas-sottomissjonijiet kollha hija il-Ġimgħa 31 t’Awissu 2018 fil-11:00 am.
Applikazzjonijiet li jaslu wara din l-iskadenza MA JIĠUX IKKUNSIDRATI. L-applikanti huma mħeġġa
sabiex ma jħallux sal-aħħar ġurnata biex jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom.

-

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

-

Hija mistennija li titwettaq sessjoni ta’ informazzjoni għall-applikanti prospettivi reġistrati. Lapplikazzjoni tar-reġistrazzjoni tista’ titniżżel minn hawn: www.eufundsmalta.gov.mt jew
www.eufunds.gov.mt u tintbgħat lil fpd.meae@gov.mt mhux iktar tard mit-13 ta’ Lulju 2018 sa
nofsinhar.

IL-PROĊESS TAL-GĦAŻLA
-

Ġie stabbilit Kumitat tal-Għażla tal-Proġetti, sabiex jevalwa l-proposti kollha li jaslu, jiddetermina leliġibbiltà tagħhom u jivvaluta dawk il-proposti eliġibbli skont il-kriterji ta’ ammissibilita`u għażla. IlKumitat tal-Għażla tal-Proġetti għandu s-setgħa u l-awtorità sħiħa sabiex jikkunsidra u/jew jagħżel lapplikazzjonijiet għall-finanzjament matul il-proċess ta’ evalwazzjoni tal-proġetti.

-

Il-Kumitat tal-Għażla tal-Proġetti għandu jagħti Punti, lil kull proposta individwali, skont il-kriterji talgħażla. Il-proposti mbagħad jiġu kklassifikati skont il-Punti miksuba.

-

Sabiex jikkwalifikaw għall-għażla, il-proposti jridu jiksbu mill-inqas 50% tal-punti totali disponibbli. Ilproposti jiġu kklassifikati skont il-punti u l-fondi allokati għal dawk il-proposti li jiksbu l-ogħla punti.
Proposti oħra li jiksbu l-marka ta’ kwalifika iżda li ma jiġux iffinanzjati jitqiegħdu f’lista ta’ riserva skont
il-punti miksuba u l-finanzjament offrut, jekk u meta, il-fondi jsiru disponibbli.

-

Kopja tal-Kriterji ta’ Ammissibilità u Għażla bl-Ingliż hija disponibbli online, f’format PDF, fis-sit
https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/Agricultural%20Fisheries%20Fund/Docume
nts/EMFF%20links%20and%20downloads/Adopted%20EMFF%20Admissibility%20and%20Selection%
20Criteria%20v120418.pdf
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-

L-Awtorità ta’ Ġestjoni tinforma lill-applikanti kollha dwar ir-riżultat tal-proċess tal-għażla. L-Applikanti
aggravati għandu jkollhom id-dritt tal-appell fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mid-data tal-ittra ta’ rifjut
mill-Kumitat tal-Għażla tal-Proġetti, li għandha tintbagħat lill-applikant (mexxej tal-proġett) kemm fuq
karta kif ukoll f’kopja elettronika.

-

Bħala riżultat ta’ din is-sejħa, il-Kumitat tal-Għażla tal-Proġetti, beħsiebu jagħżel u jikkofinanzja,
operazzjoni/jiet skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014, għal ammont massimu totali
eliġibbli pubbliku ta’ €300,000. 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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SOMMARJU TAL-APPLIKAZZJONI
Titolu tal-Operazzjoni

Sommarju tal-Operazzjoni

Tip ta’ Operazzjoni/Diversifikazzjoni:






investimenti abbord
turiżmu tas-sajd bil-qasba
restoranti
servizzi ambjentali
attivitajiet edukattivi

Numru ta’ Sajjieda li jibbenefikaw mill-operazzjoni
Data tal-Bidu1

__
Data tat-Tmiem2

Għotja mitluba
L-ammont ta’ finanzjament pubbliku meħtieġ għalloperazzjoni3

EUR

Pjan Finanzjarju Totali
Eliġibbli4

EUR

Mhux Eliġibbli

EUR

VAT Mhux Eliġibbli

EUR

Total Mhux Eliġibbli

EUR

Total Eliġibbli u Mhux
Eliġibbli

EUR

1

Id-data tal-bidu tal-proġett tirreferi għad-data meta jibdew jew ikunu previsti li jibdew il-preparamenti dwar l-attivitajiet
tal-operazzjoni (eskluż it-tfassil tal-formola tal-applikazzjoni iżda inkluża d-data meta tkun bdiet titfassal sejħa għallofferti/stima/impjieg). It-tul ta’ żmien tal-operazzjoni għandu jinkludi l-ħin imqatta’ fil-preparazzjoni u t-tnedija tas-sejħiet. F’dan
ir-rigward, jista’ jinkiseb parir dwar it-tul ta’ żmien medju tal-offerti pubbliċi mit-taqsima tal-UE fi ħdan id-Dipartiment talKuntratti.
2
Id-data tat-tmiem tal-proġett tirreferi għal madwar xahrejn wara l-aħħar pagament magħmul permezz tal-għotja. Matul
dawn l-aħħar xahrejn, il-Benefiċjarju jkun mistenni jfassal ir-Rapport tal-Għeluq. Id-data tat-tmiem tal-proġett ma tistax testendi
lil hinn mill-aħħar ta’ Diċembru 2019 sakemm ma tiġix ipprovduta approvazzjoni bil-miktub mill-Awtorità ta’ Ġestjoni.
L-ammont ta’ appoġġ mogħti taħt l-Artikolu 30 (1) ma għandux jaqbeż 50% tal-baġit previst fil-pjan tan-negozju għal kull
operazzjoni, u ma għandux jaqbeż ammont massimu ta’ EUR 75, 000 għal kull benefiċjarju.
3

4

Sabiex jitqiesu bħala eliġibbli, l-ispejjeż tal-operazzjonijiet iridu jkunu konformi mar-Regolamenti rilevanti tal-UE, b’mod aktar
speċifiku r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi
u s-Sajd (ir-Regolament Speċifiku għall-Fond), ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, ir-Regoli Nazzjonali tal-Eliġibbiltà u
kwalunkwe modifika sussegwenti.
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TAQSIMA 1 – L-APPLIKANT
1.1

Dettalji tal-Applikant

1.1.1 Dettalji Ġenerali
Persuna Fiżika (Individwu)

Persuna Ġuridika
Privata (Entità Kummerċjali jew
Organizzazzjoni Mhux Governattiva)

Status Legali tal-Applikant:

Pubblika

(Organizzazzjoni

Governattiva)

Isem u Kunjom l-Applikant 5:

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

Kumpanija Privata b’Responsabbiltà Limitata
Tip ta’ Entità Kummerċjali (jekk
applikabbli):

Kumpanija Pubblika b’Responsabbiltà Limitata

Nru tar-Reġistrazzjoni (jekk
applikabbli):
Impjegat
Status tal-Impjieg (għall-persuni
fiżiċi)

Ħaddiem għal Rasu

Oħrajn (Jekk jogħġbok
Speċifika)

Numru tal-VAT (jekk hemm):

Indirizz Postali:

Kodiċi Postali:
Nru tat-Telefon:
Indirizz tal-Posta elettronika
(jekk disponibbli):
Indirizz tas-Sit elettroniku (jekk
disponibbli):

5 L-Applikant ifisser il-mexxej tal-proġett mill-organizzazzjoni benefiċjarja li f’konformità mal-Kriterji ta’ Ammissibilità u

Għażla għandu jġorr ir-responsabbiltà monetarja u legali għall-implimentazzjoni ta’ proġett f’isem il-benefiċjarju. L-assoċjazzjoni
diretta tal-persuna mal-benefiċjarju hija kruċjali speċjalment sabiex jiġi assigurat li l-għotja tintuża biss għall-iskop maqbul.
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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/ Tul ta’ żmien talImpjieg:
Lista tal-Ħiliet Professjonali
Miksuba/Korsijiet Segwiti
marbuta mal-operazzjoni
proposta6 (daħħal id-dati u
dettalji oħra relevanti bħal lorganizzazjoni li pprovdit isservizz):

Fil-każ ta’ organizzazzjonijiet
applikanti, jekk jogħġbok
ipprovdi informazzjoni dwar lattivitajiet prinċipali tagħha u nnumru ta’ impjegati (kemm jekk
jaħdmu għal rashom jew
impjegati) flimkien marresponsabbiltajiet assenjati
tagħhom.

Indika n-numru ta’ snin li lbastiment/i kkonċernat/i u lattivitajiet tas-sajd relatati
tiegħu/tagħhom ilhom joperaw
(jekk applikabbli).
Identifika kwalunkwe
individwu/organizzazzjoni li se
jassistu lill-applikant matul limplimentazzjoni tal-proġett.
Pereżempju, kontabilist, inġinier
jew surveyor). Iddeskrivi filqosor ir-rwoli u rresponsabbiltajiet tagħhom filproċess ta’ implimentazzjoni talproġett.

L-applikant għandu jehmeż:
- Kopja tal-Istorja ta’ Impjieg mingħand Jobsplus [Dokumenti Meħtieġ];
- Kopja taċ-ċertifikati miksuba mit-taħriġ imwettaq/ korsijiet segwiti [Dokumenti Meħtieġ jekk
applikabbli];

6 Kriterji ta’ Ammissibilità Speċifiċi għall-Miżuri (iridu jiġu ssodisfati): Il-ħiliet professjonali jistgħu jinkisbu permezz ta’

operazzjonijiet iffinanzjati taħt l-Artikolu 29(1) (a) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 bħal taħriġ professjonali u tagħlim tul ilħajja. L-applikant għandu jdaħħal referenza għall-korsijiet/taħriġ segwiti, inkluża referenza għad-dati tal-kors/taħriġ u lorganizzazzjoni responsabbli għall-għoti tat-taħriġ. L-Awtorità ta’ Ġestjoni tirriżerva d-dritt li tfittex gwida minn awtoritajiet
kompetenti, jekk ikun meħtieġ.
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1.2

Dettalji tal-Bastiment tas-Sajd (jekk applikabbli)

L-applikant għandu jehmeż:
- Kopja ta’ Liċenzja valida tal-Bastiment tas-Sajd [Dokument Meħtieġ];
- Kopja ta’ Ċertifikat validu tar-Reġistru Malti (Transport Malta) [Dokument Meħtieġ BISS għal
bastimenti b’tul globali li jaqbeż is-sitt (6) metri];
- Rapport tas-Survey li jinkludi ċ-Ċertifikat ta’ Navigabbiltà maħruġ minn Surveyor rikonoxxut
[Dokumenti meħtieġa].
- Skont il-Leġislazzjoni Sussidjarja 425 tal-2007, l-applikant irid jikseb approvazzjoni bil-miktub midDirettur tad-Dipartiment għas-Sajd u l-Akkwakultura skont il-kundizzjonijiet li d-Direttur jista’
jordna, bil-fehim li xejn minn dak previst hawnhekk ma għandu jxekkel lid-Direttur b’xi mod milli
jissospendi, jirrevoka jew jibdel l-approvazzjoni msemmija kif iħoss xieraq.
- Polza tal-assigurazzjoni [Dokument Meħtieġ)

1.3

Sid/ien tal-bastiment tas-sajd (jekk applikabbli)

L-applikant għandu jehmeż:
- Evidenza dokumentarja ċċertifikata li tagħti prova tas-sjieda tal-bastiment u l-magni tiegħu
[Dokument Meħtieġ].
Fil-każ ta’ aktar minn sid wieħed, il-koproprjetarji għandhom jimlew ukoll id-dikjarazzjoni ta’ hawn taħt
li biha jawtorizzaw lill-applikant jissottometti formola tal-applikazzjoni f’isimhom, u jekk jirnexxilu
jikseb finanzjament, jidħol fi ftehim ta’ għotja mal-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-FEMS.

Jien hawn taħt iffirmat, b’dan nawtorizza lill-applikant sabiex jaġixxi f’ismi biex jidħol fi ftehim ta’ għotja malAwtorità ta’ Ġestjoni tal-FEMS għall-iskopijiet tal-Iskema ta’ Għotja għad-Diversifikazzjoni, u nawtorizza wkoll
lill-applikant sabiex jirċievi, f’ismi, l-għotja dovuta mill-parteċipazzjoni fl-Iskema. Billi niffirma din il-formola,
jiena naqbel mat-termini u l-kundizzjonijiet tal-iskema u niddikjara li l-informazzjoni mogħtija hija vera u preċiża.

Isem il-bastiment
Sid/ien

Indirizz tal-Bastiment
Sid/ien

Nru tal-Karta tal-I.D.
ta’ Sid/ien ilBastiment

Firma ta’ Sid/ien ilBastiment

Jekk ikun meħtieġ, jistgħu jiżdiedu ringieli addizzjonali.
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1.4

Dettalji tal-Persuna ta’ Kuntatt (jekk applikabbli)

Persuna ta’ Kuntatt

Numru tat-telefon

Indirizz tal-posta elettronika
(jekk disponibbli)

1.5

Organizzazzjoni msieħba (lokali jew transnazzjonali)

1.4.1 Speċifika jekk l-operazzjoni tinvolvix l-involviment ta’ xi organizzazzjoni/jiet oħra
Iva7

Le

Jekk Iva, ipprovdi d-dettalji tal-organizzazzjoni/jiet

Isem tal-Organizzazzjoni

Sieħeb Transnazzjonali

1.6

Vijabilità Finanzjarja tal-Applikant

L-ammont ta’ appoġġ mogħti skont l-Artikolu 30 (1) tar- Regolament (EU) No. 508/2014, ma għandux jaqbeż
50% tal-baġit previst fil-pjan tan-negozju għal kull operazzjoni, u ma għandux jaqbeż ammont massimu ta’ EUR
75, 000 għal kull benefiċjarju. L-applikant għalhekk huwa meħtieġ li jiffinanzja l-kumplament tal-bagit li jifdal
tal-operazzjoni. L-applikant għalhekk għandu juri li jkun hemm fis-seħħ il-finanzi neċessarji għal-likwidità taloperazzjoni f’arretrati u biex iħallas lura l-għotja fil-każ ta’ irregolarità.

Jekk l-applikant ikun individwu privat/ħaddiem għal rasu, l-applikant irid jehmeż:
-

Kopja tad-dikjarazzjoni tat-taxxa u d-dikjarazzjoni tad-dħul għas-sena ta’ stima 2017 (bazi 2016)
u kopja ffirmata tad-dikjarazzjoni tad-dħul għas-sena bazi 2017 [Dokumenti Meħtieġa];
Kopja taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tal-VAT [Dokument Meħtieġ];
Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, tal-IRD u tal-SSC [Dokumenti Meħtieġa];
Dikjarazzjoni mill-individwu u l-kontabilist/avukat tiegħu/tagħha li tiċċertifika li huma disponibbli
fondi likwidi sabiex jiġi ssodisfat il-finanzjament privat [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabli];
Ittra ta’ intenzjoni tal-bank jew sanction letter tal-bank, jekk il-parti privata se tiġi ffinanzjata
permezz ta’ selfa [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli].

Fil-każ ta’ aktar minn sid wieħed tal-bastiment, id-dokumentazzjoni ta’ hawn fuq trid tiġi ppreżentata għal
kull koproprjetarju

7

L-imsieħba għandhom jiffirmaw ittra ta’ intenzjoni bħala prova tal-impenn lejn l-operazzjoni. Din l-ittra trid tirrifletti linformazzjoni kollha pprovduta f’din it-taqsima tal-formola tal-applikazzjoni. Din id-dikjarazzjoni trid tiġi ffirmata mill-imsieħeb
(ittimbrata u datata) u annessa mal-formola tal-applikazzjoni taħt it-taqsima 18. Jekk l-Imsieħeb ikun qiegħed jipprovdi
kwalunkwe kofinanzjament, il-Kumitat tal-Għażla tal-Proġetti jista’ jitlob prova ulterjuri ta’ dak il-kofinanzjament.

8

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, tal-IRD u tal-SSC [Dokumenti Meħtieġa];
Dikjarazzjoni mir-rappreżentant legali u l-kontabilist/avukat li tiċċertifika li huma disponibbli fondi
sabiex jiġi ssodisfat il-finanzjament privat [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabli];
Ittra ta’ intenzjoni tal-bank jew sanction letter tal-bank, jekk il-parti privata se tiġi ffinanzjata
permezz ta’ selfa [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli].

Jekk l-applikant huwa negozju ġdid fl-ewwel sena tal-operat tiegħu, l-applikant irid jehmeż:
-

Kopja tal-kontijiet tal-maniġment eżistenti fid-data tal-applikazzjoni [Dokument Meħtieġ];
Kopja tal-projezzjonijiet tal-flussi tal-flus u d-dħul għas-snin 2018 and 2019 ċċertifikati minn
Kontabilist Pubbliku Ċċertifikat [Dokument Meħtieġ];
Dikjarazzjoni mir-rappreżentant legali u l-kontabilist/avukat li tiċċertifika li huma disponibbli fondi
sabiex jiġi ssodisfat il-finanzjament privat [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabli];
Ittra ta’ intenzjoni tal-bank jew sanction letter tal-bank, jekk il-parti privata se tiġi ffinanzjata
permezz ta’ selfa [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli].

Jekk l-applikant huwa negozju ġdid fit-tieni sena tal-operat tiegħu, l-applikant irid jehmeż:
1.7

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 l-kontabilist/avukat li tiċċertifika li huma disponibbli fondi
sabiex jiġi ssodisfat il-finanzjament privat [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabli];
Ittra ta’ intenzjoni tal-bank jew sanction letter tal-bank, jekk il-parti privata se tiġi ffinanzjata
permezz ta’ selfa [Dokument Meħtieġ BISS jekk applikabbli];
Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, tal-IRD u tal-SSC [Dokumenti Meħtieġa];
Ksur Serju Mwettaq

Jekk ikun twettaq kwalunkwe ksur serju tal-Politika Komuni tas-Sajd mill-1 ta’ Jannar 2013, l-applikant
irid jehmeż:
-

Kopja tal-ittri ta’ notifika kollha maħruġa mid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura li bihom ġew
assenjati punti ta’ penalità lil-liċenzja tas-sajd [Dokumenti meħtieġa].

9

TAQSIMA 2 – DETTALJI TAL-OPERAZZJONI
2.1

Deskrizzjoni tal-Operazzjoni8

Iddeskrivi l-operazzjoni proposta li għaliha qed tiġi proposta għajnuna, billi tispeċifika l-karatteristiċi u lkomponenti ewlenin tagħha. Jekk jogħġbok indika wkoll kif l-operazzjonijiet tas-sajd preżenti tiegħek se jiġu
diversifikati.

2.2

Objettivi tal-Operazzjoni

Fil-kaxxa ta’ hawn taħt, indika b’mod ċar l-objettivi tal-Operazzjoni.

8

Kriterji ta’ Ammissibilità Speċifiċi għall-Miżuri (iridu jiġu ssodisfati): Mal-formola tal-applikazzjoni jrid jiġi ppreżentat pjan tantan-negozju għall-iżvilupp tal-attivitajiet ġodda li jinkludi referenza għall-pussess ta’ ħiliet professjonali adegwati – dan irid jindika
l-komponenti ewlenin tal-proġett u deskrizzjoni dettaljata tal-iskeda ta’ żmien u tal-miri tal-proġett. Il-ħiliet professjonali jistgħu
jinkisbu permezz ta’ operazzjonijiet iffinanzjati taħt l-Artikolu 29(1)(a) bħal taħriġ professjonali u tagħlim tul il-ħajja.

10

2.3

Kumplimentarjetà tal-attivitajiet proposti man-negozju prinċipali tas-sajjieda9

Fil-kaxxa ta’ hawn taħt, iddeskrivi n-negozju prinċipali tas-sajjieda u indika kif l-attivitajiet ta’ diversifikazzjoni
proposti fl-operazzjoni huma marbuta man-negozju prinċipali tas-sajjieda.

2.4

Gruppi fil-Mira Appoġġati mill-Operazzjoni
Gruppi fil-Mira
Valur Numeriku

Numru ta’ sajjieda li jibbenefikaw mill-operazzjoni10
2.5

Attivitajiet11

Fil-kaxxa ta’ hawn taħt, agħti tqassim u deskrizzjoni tal-attivitajiet li għandhom jitwettqu u l-mezzi, sabiex
jintlaħqu.

9

Kriterji ta’ Ammissibilità Speċifiċi għall-Miżuri (iridu jiġu ssodisfati): L-Applikant irid juri li l-attivitajiet kumplimentari proposti
huma marbuta man-negozju prinċipali tas-sajjieda.
10

Dan jirrigwarda l-impjegati full-time/part-time u l-persuni jaħdmu għal rashom li jibbenefikaw mill-operazzjoni (meta jitqiesu
l-impjiegi miżmuma u maħluqa)
11

L-attivitajiet jirreferu għall-allokazzjonijiet baġitarji tal-operazzjoni skont l-intestatura/komponent. L-attivitajiet għandhom
ikunu limitati għal oġġetti ta’ konsum u provvisti; tagħmir; evalwazzjoni u riċerka; primjums (mhux applikabbli għal din issejħa); ġestjoni tal-proġett; pubbliċità u disseminazzjoni; servizzi; spejjeż tal-persunal; taħriġ; ivvjaġġar; u xogħlijiet.

11

2.6

Sub-Attivitajiet12

Fil-kaxxa ta’ hawn taħt, agħti tqassim u deskrizzjoni tas-sub-attivitajiet li għandhom jitwettqu u l-mezzi, sabiex
jintlaħqu.

2.7

Attivitajiet Relatati Oħra

Identifika u ddeskrivi fil-qosor kwalunkwe attività relatata li tkun qiegħda titwettaq u/jew li tkun diġà twettqet
mill-organizzazzjoni applikanta u/jew minn partijiet oħra (permezz ta’ fondi tal-UE, nazzjonali u/jew oħrajn)
b’rabta ma’ jew b’appoġġ għall-istess operazzjoni. Jekk jogħġbok identifika wkoll liema fondi ntużaw għallattivitajiet relatati.

12

Is-sub-attivitajiet jirreferu għal impenji speċifiċi fi ħdan attività, pereżempju jekk l-attività “vjaġġar” tkun inkluża fi ħdan loperazzjoni, l-applikant jista’ jinkludi s-sub-attivitajiet ‘titjiriet’ u/jew ‘gratifika għas-sussistenza’, kif meħtieġ. Bl-istess mod jekk
tkun inkluża l-attività ‘tagħmir’, l-applikant jista’ jinkludi sub-attivitajiet bħal ‘tagħmir tal-laboratorju’ u/jew ‘tagħmir tal-IT’.

12

2.8
Proposta konformi mal-Programm Operazzjonali tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u
s-Sajd (PO FEMS):
2.8.1 Kontribuzzjoni lejn l-Objettiv Speċifiku tal-PO FEMS13
Jekk jogħġbok immarka  jekk l-operazzjoni hija konformi mal-Istrateġija dwar il-Prijoritajiet tal-Unjoni u
tikkontribwixxi għall-kisba tal-objettiv u r-riżultati kif deskritti fil-PO FEMS għal Malta (ara paġna 54 u paġna 58).
Objettiv Speċifiku
4 – It-titjib tal-kompetittività u l-vijabbiltà tal-impriżi tas-sajd, inkluż tal-flotta kostali fuq skala
żgħira, u t-titjib tas-sikurezza u l-kundizzjonijiet tax-xogħol

2.8.2 Kontribuzzjoni lejn l-indikaturi tal-PO FEMS14 (Punti Massimi: 15)15
Fil-kolonna mira għat-tlestija tal-operazzjoni hawn taħt, jekk jogħġbok daħħal il-valuri li huma mistennija li
jintlaħqu fid-dawl tal-operazzjoni proposta.
Indikatur tar-Riżultat (10 Punti)

16

Mira għat-Tlestija talOperazzjoni

1.8 – Żamma tal-impjieg (FTE) fis-settur tas-sajd jew attivitajiet kumplimentari
1.7 – Ħolqien ta’ impjieg (FTE) fis-settur tas-sajd jew attivitajiet kumplimentari

NB: L-indikaturi huma vinkolanti u jikkontribwixxu għall-għażla tal-operazzjoni. Jekk dawn ma
jintlaħqux, jista’ jkun hemm il-każ għall-irkupru sħiħ jew parzjali tal-fondi.
2.8.3 Jekk jogħġbok agħti d-dettalji (isem, kunjom u karta tal-ID) tas-sajjieda li l-impjieg
tagħhom/l-impjieg għal rashom jinżamm permezz tal-operazzjoni proposta.17

13

L-Objettivi Speċifiċi huma r-riżultati li Prijorità tal-Unjoni tikkontribwixxi għalihom f’kuntest nazzjonali jew reġjonali speċifiku
permezz ta’ azzjonijiet jew miżuri mwettqa fi ħdan dik il-prijorità. L-Applikant irid jassigura li l-proposta taqa’ taħt l-Objettiv
Speċifiku elenkat sabiex l-applikazzjoni tkun eliġibbli.
14

Operazzjonijiet li ma jilħqux il-kriterji minimi li jikkontribwixxu tal-anqas lejn output u indikatur tar-riżultati WIEĦED ma jitqisux
eliġibbli għall-finanzjament.
15

Kriterji Ġenerali tal-Għażla: L-applikant jiġi valutat f’termini tal-kontribut lejn l-indikaturi tal-P.O. lil hinn mill-minimu meħtieġ.

16

Kriterji tal-għażla speċifiċi għall-miżuri: Se jingħataw aktar punti lis-sajieda li jżommu stabbli l-livelli ta’ impjieg reġistrati
qabel id-diversifikazzjoni. Ħolqien tax-xogħol li jkun ogħla mil-livelli ta’ impjieg ta’ qabel id-diversifikazzjoni għandu jirċievi
valutazzjoni pożittiva.
17

Għandha tiġi pprovduta lista aġġornata tal-ekwipaġġ fl-istadju tar-rimborż li għandha tindika b’mod ċar iż-żamma tal-impjiegi
u l-impjiegi maħluqa.

13

2.9
2.9.1

Objettivi Speċifiċi Kumplimentari (Punti Massimi: 5)18
Speċifika jekk l-operazzjoni tikkontribwix għal xi Objettiv Speċifiku ieħor mhux prinċipalment identifikat
permezz ta’ din is-sejħa iżda li għalih se jikkontribwixxu direttament miżuri/azzjonijiet oħra fi ħdan ilprogramm.
Iva

Le

Jekk Iva, speċifika liema Objettiv/i Speċifiku/ċi għandhom jitqiesu bħala kumplimentari għall-operazzjoni.
Prijorità tal-Unjoni

Objettiv Speċifiku

1 – Il-promozzjoni ta’ sajd ambjentalment
sostenibbli,
effiċjenti
fl-użu
tar-riżorsi,
innovattiv, kompetittiv u bbażat fuq l-għarfien

1 – It-tnaqqis tal-impatt tas-sajd fuq l-ambjent talbaħar, inkluż l-evitar u t-tnaqqis, sa fejn possibbli, ta’
qabdiet mhux mixtieqa

1 – Il-promozzjoni ta’ sajd ambjentalment
sostenibbli,
effiċjenti
fl-użu
tar-riżorsi,
innovattiv, kompetittiv u bbażat fuq l-għarfien

5 – L-għoti ta’ appoġġ għat-tisħiħ tal-iżvilupp
teknoloġiku u l-innovazzjoni, inkluż iż-żieda fleffiċjenza fl-użu tal-enerġija, u t-trasferiment talgħarfien

1 – Il-promozzjoni ta’ sajd ambjentalment
sostenibbli,
effiċjenti
fl-użu
tar-riżorsi,
innovattiv, kompetittiv u bbażat fuq l-għarfien

6 – L-iżvilupp ta’ taħriġ professjonali,
professjonali ġodda u tagħlim tul il-ħajja

2 – It-trawwim ta’ akkwakultura ambjentalment
sostenibbli,
effiċjenti
fl-użu
tar-riżorsi,
innovattiva, kompetittiva u bbażata fuq lgħarfien

3 – Il-protezzjoni u l-irkupru tal-bijodiversità
akkwatika u titjib tal-ekosistemi relatati malakkwakultura u l-promozzjoni ta’ akkwakultura
effiċjenti fl-użu tar-riżorsi

3 – It-trawwim tal-implimentazzjoni tal-Politika
Komuni tas-Sajd

1 – It-titjib u l-forniment ta’ għarfien xjentifiku u l-ġbir
u l-ġestjoni tad-data

3 – It-trawwim tal-implimentazzjoni tal-Politika
Komuni tas-Sajd

2 – L-għoti ta’ appoġġ għall-monitoraġġ, il-kontroll u
l-infurzar, li jtejjeb il-kapaċità istituzzjonali u leffiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika, mingħajr ma
jiżdied il-piż amministrattiv

5 – It-trawwim tal-kummerċjalizzazzjoni u lipproċessar

1 – It-titjib tal-organizzazzjoni tas-suq għall-prodotti
tas-sajd u tal-akkwakultura

6 – It-trawwim tal-implimentazzjoni tal-Politika
Marittima Integrata

1 – L-iżvilupp u
Marittima Integrata

l-implimentazzjoni

ħiliet

tal-Politika

2.9.2 Kumplimentarjetà (Punti Massimi: 5)
Speċifika jekk l-operazzjoni proposta hijiex kumplimentari għal xi operazzjoni diġà ffinanzjata jew li għandha tiġi
ffinanzjata mill-Unjoni Ewropea 19
Iva

Le

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

18

Kriterji Ġenerali tal-Għażla: L-applikant jingħata punti skont il-kontribut ogħla tal-proposta tal-proġett lejn l-indikaturi speċifiċi
tal-miżura (billi jintuża l-prinċipju tal-proporzjonalità).

19

L-Artikolu 125.3(f) tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 jiddikjara li l-operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ mill-FEMS ma
jistgħux jinkludu attivitajiet li kienu parti minn operazzjoni li kienet jew kellha tkun soġġetta għal proċedura ta’ rkupru skont lArtikolu 71 wara r-rilokazzjoni ta’ attività produttiva ’l barra mill-qasam tal-programm.

14

2.10

Sorsi oħra ta’ finanzjament Komunitarju

Saret applikazzjoni għall-assistenza minn xi sors Komunitarju ieħor (inklużi l-FAEŻR, il-FEŻR, il-FSE, il-Fond ta’
Koeżjoni, LIFE …) għal din l-operazzjoni, xi parti minnha jew għal xi fażi preċedenti ta’ dan il-proġett (inklużi lfażijiet ta’ fattibbilità u preparatorji)?
Iva

Le

Jekk Iva, jekk jogħġbok agħti dettalji (strument finanzjarju kkonċernat, numru/i ta’ referenza, dati, ammonti
mitluba, ammonti mogħtija, eċċ.):

TAQSIMA 3 – L-ISTAT TA’ TĦEJJIJA (Punti Massimi: 10)
L-applikant għandu jehmeż:
-

Approvazzjoni bil-miktub mill-awtorità kompetenti rilevanti (jekk applikabbli)

3.1 Indika l-istat ta’ thejjija tal-operazzjoni.

15

3.2
Stima20/i għal Oġġetti/Servizzi/Xogħlijiet li għandhom jiġu akkwistati għall-operazzjoni li trid
tiġi implimentata
L-applikant irid jehmeż:
-

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

STIMA
Oġġett / Attività

Deskrizzjoni /
Speċifikazzjonijiet

Isem il-Fornitur

Data tat-talba
tal-istima

Prezz bil-VAT mhux
inkluża

Oġġett/i

EUR

Servizz/i

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Jekk ikun meħtieġ, jistgħu jiżdiedu ringieli addizzjonali.

20

Għandu jiġi nnotat li qabel ma jakkwista l-oġġett/i jew is-servizzi meħtieġa, l-applikant għandu jippreżenta lill-Awtorità ta’
Ġestjoni 3 stimi komparabbli u kopja tar-rikjesta tal-istimi. Dawn l-istimi għandhom jiġu ppreżentati flimkien ma’ ittra formali
indirizzata lill-Awtorità ta’ Ġestjoni fejn tiġi indikata l-istima magħżula billi tiddaħħal referenza għan-numru tal-istima u l-isem
sħiħ tal-fornitur/fornitur tas-servizz magħżul. Jekk l-applikant ma jagħżilx l-irħas stima, trid tiġi pprovduta ġustifikazzjoni. Lapplikant għandu jinnota li f’każijiet bħal dawn, l-ammont ta’ finanzjament kofinanzjat permezz tal-FEMS jista’ jkun ibbażat biss
fuq l-irħas stima miksuba. Jekk għal xi raġuni ma jinkisbux tliet stimi mill-applikant, dan irid jipprovdi wkoll ġustifikazzjoni għaliex
u tkun il-prerogattiva tal-Awtorità ta’ Ġestjoni jekk taċċettax dik il-ġustifikazzjoni jew le.

16

TAQSIMA 4 – PRIJORITAJIET ORIZZONTALI (Punti Massimi: 5)
4.1.1 Iddeskrivi kif din l-operazzjoni tintegra b’mod effettiv il-prijoritajiet orizzontali tal-Programm Operazzjonali:
b’mod aktar speċifiku s-Sostenibbiltà Ambjentali u l-Opportunitajiet Indaqs.

4.1.2 Iddeskrivi kif l-applikazzjoni se tinkludi konsiderazzjonijiet ekoloġiċi u azzjonijiet speċifiċi li jindirizzaw lambjent u pprovdi l-ammont allokat għall-azzjonijiet magħżula (Punti Massimi: 5)21

Azzjonijiet għall-Protezzjoni talAmbjent

Deskrizzjoni

Ammont allokat (EUR)

Tnaqqis fl-emissjonijiet ta’ GHG

Sorsi ta’ Enerġija Rinnovabbli

Effiċjenza Enerġetika

Użu mill-ġdid/trattament talilma
Kwalunkwe miżura oħra ta’
mitigazzjoni u adattament
għat-tibdil fil-klima

21

Kriterji tal-għażla speċifiċi għall-miżuri: Konsiderazzjonijiet ekoloġiċi – jingħataw punti addizzjonali għal proposti li
jippromwovu l-effiċjenza enerġetika.
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TAQSIMA 5 – VALUR MIŻJUD U KOST-EFFETTIVITÀ (Punti Massimi: 20) 22
Iddeskrivi l-valur miżjud tal-operazzjoni proposta u l-kost-effettività tagħha.

TAQSIMA 6 – INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI
Jekk jogħġbok uża din it-taqsima biex tipprovdi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali relatata mat-taqsimiet
preċedenti li tħoss li hija relevanti. Jekk jogħġbok bħala intestatura għall-informazzjoni tiegħek uża n-numri u
l-intestatura f’din il-formola.

TAQSIMA 7 – PROTEZZJONI TAD-DATA
Id-data personali trasmessa lid-Diviżjoni għall-Fondi u l-Programmi fl-ambitu tal-implimentazzjoni ta’
operazzjonijiet kofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd tiġi pproċessata, skont l-Att
dwar il-Protezzjoni tad-Data (2001), mid-Diviżjoni għall-Fondi u l-Programmi u minn partijiet interessati u
awtoritajiet kompetenti oħra b’mandat sabiex jimplimentaw, jimmonitorjaw, u jesegwixxu l-pagamenti,
jikkontrollaw u jawditjaw l-operazzjoni/kuntratt. Għal kwalunkwe mistoqsija dwar il-protezzjoni tad-data, ibgħat
email fuq fpd.meae@gov.mt
Jiena naqbel ma’ dak li hawn imsemmi hawn fuq

22

Kriterji Ġenerali tal-Għażla: Punti addizzjonali mogħtija fuq il-bażi tal-valur miżjud, l-effikaċja tal-proġett kif ukoll ilġustifikazzjoni tal-ispejjeż ippjanati. Il-kofinanzjament jeħtieġ l-aqwa valur monetarju possibbli minħabba l-fatt li l-fondi tal-UE
huma tabilħaqq il-flus tal-kontribwenti mill-Istati Membri kollha.
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TAQSIMA 8 - DIKJARAZZJONI
Niddikjara li l-entrati f’din il-formola ta’ Dikjarazzjoni, id-dettalji fil-Formola tal-Applikazzjoni sħiħa u kwalunkwe
anness ieħor inkluż hawnhekk huma, safejn naf u nemmen, korretti. Nikkonferma wkoll li l-Fondi tal-UE li qed
issir applikazzjoni għalihom huma l-minimu meħtieġ biex l-operazzjoni tipproċedi kif deskritt.
Nista’ nikkonferma li l-operazzjoni li għaliha tirreferi din l-applikazzjoni mhix lesta fiżikament jew implimentata
b’mod sħiħ fid-data tas-sottomissjoni tagħha lill-Awtorità ta’ Ġestjoni skont l-artikolu 65(6) tar-Regolament (UE)
Nru 1303/2013.
Nista’ nikkonferma wkoll li ma naf bl-ebda raġuni għaliex l-operazzjoni ma tistax tipproċedi jew tiġi ttardjata u
l-impenn jista’ jsir fil-limiti taż-żmien indikati fil-Programm Operazzjonali li miegħu hija marbuta din loperazzjoni. Nirrikonoxxi li l-applikazzjoni se tkun soġġetta għal monitoraġġ/awditjar/evalwazzjonijiet regolari u
nimpenja ruħi li nżomm rekords adegwati għal dan il-għan skont l-istruzzjonijiet riċevuti mill-Awtorità ta’ Ġestjoni
u kif deskritt fil-Manwal tal-Proċeduri u kwalunkwe gwida oħra pprovduta mill-Awtorità ta’ Ġestjoni / partijiet
interessati oħra, kif applikabbli.
Niddikjara li dan il-proġett mhux qed jiġi appoġġat permezz ta’ Finanzjament Komunitarju ieħor u li se nħares
il-prinċipju ta’ governanza tajba u r-Regolament tal-Kuntratti Pubbliċi dwar kwistjonijiet relatati mal-akkwist kif
applikabbli.
Niikkonferma li dan il-progett mhux sa jżid l-kapaċità tas-sajd tal- bastiment u mhux sa jfondi tagħmir li jżid ilkapaċità ta’ bastiment biex isib il-ħut. 23
Niddikjara wkoll li bis-sottomissjoni ta’ din l-applikazzjoni, qiegħed nagħti l-kunsens tiegħi għall-pubblikazzjoni
ta’ informazzjoni relatata mal-organizzazzjoni u l-operazzjoni (inkluż il-baġit) kif meħtieġ mir-Regolamenti
rilevanti tal-Kummissjoni dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (2014-2020).
Niddikjara li nirrispetta l-klawsola tad-durabbiltà mnaqqxa fl-artikolu 71 tar-Regolament (UE) 1303/2013 u lartikolu 25 tar-Regolament (UE) 508/2014. Nifhem ukoll li jekk l-informazzjoni inkluża fil-Formola talApplikazzjoni tinstab li mhijiex fattwalment korretta, l-applikazzjoni tal-proġett
tista’ tiġi rifjutata.
Niddikjara, safejn naf u nemmen, il-konformità mal-kriterji elenkati taħt l-Artikolu 10.1(a-c) tar-Regolament (UE)
508/2014 u niddikjara wkoll li ma twettaq l-ebda frodi taħt il-Fond Ewropew għas-Sajd (2007-2013) jew il-Fond
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (2014-2020) mis-sottoskritt.

________________________________
Applikant (Isem b’Ittri Kapitali)

__________________________
Firma

Data ____________________________

23

Applikabbli biss ghas-sid/-ien ta’ bastiment
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TAQSIMA 9 – LISTA TA’ KONTROLL TAD-DOKUMENTI
Applikazzjonijiet mhux se jitqiesu eliġibbli biex jgħaddu mill-istadju ta’ valutazzjoni jekk ma jiġux sottomessi fuq
il-Formola tal-Applikazzjoni rilevanti, u jekk ma jinkludux l-Annessi li ġejjin:
Formola tal-Applikazzjoni Oriġinali, Illegata, Iffirmata U Datata – Obbligatorja
Kopja elettronika tal-formola ta’ applikazzjoni (inkluża kopja skannjata ta' kwalunkwe dokumentazzjoni
ta' sostenn u annessi) – Meħtieġa
Taqsima 1.1.2 – Storja tal-Impjieg tal-Applikant (Jobsplus) - Meħtieġa
Taqsima 1.1.2 – Koppja ta’ certifikati ottenuti minn tahrig miksub u korsijiet segwiti- Meħtieġa
Taqsima 1.2 – Approvazzjoni tad-Direttur għall-użu tal-bastiment tas-sajd għal skop sekondarjuMeħtieġa JEKK applikabbli
Taqsima 1.2 - Ċertifikat tar-Reġistru (Transport Malta) – Meħtieġ BISS JEKK applikabbli u għal bastiment
b’tul komplessiv li jaqbeż sitt (6) metri
Taqsima 1.2 - Liċenzja tal-Bastiment tas-Sajd – Meħtieġa JEKK applikabbli
Taqsima 1.2 – Rapport ta’ Stharrig li jinkludi ċ-Ċertifikat ta’ Stat ta’ Navigabbiltà maħruġ minn Surveyor
rikonoxxut – Meħtieġ JEKK applikabbli
Taqsima 1.2 - Polza tal-Assigurazzjoni – Meħtieġa JEKK applikabbli
Taqsima 1.3 - Evidenza dokumentarja ċċertifikata li tagħti prova tas-sjieda tal-bastiment u l-magni tiegħu
– Meħtieġa JEKK applikabbli
Taqsima 1.5 - Ittra ta’ Intenzjoni fil-każ ta’ sħubija – Meħtieġa JEKK applikabbli
Taqsima 1.6 – Vijabilità Finanzjarja tal-Applikant – Meħtieġa
Jekk l-applikant huwa individwu privat/ħaddiem għal rasu, id-dokumentazzjoni li
ġejja għandha tiġi ppreżentata 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 (bazi 2016 u kopja ffirmata tad-dikjarazzjoni tad-dħul għas-sena bazi
2017)

Taqsima 1.6

2.

Kopja taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni tal-VAT

3.

Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, tal-IRD u tal-SSC

4.

Dikjarazzjoni mill-individwu u l-kontabilist/avukat tiegħu/tagħha li tiċċertifika li
huma disponibbli fondi likwidi sabiex jiġi ssodisfat il-finanzjament privat

5.

Ittra ta’ intenzjoni tal-bank jew sanction letter tal-bank, jekk il-parti privata se
tiġi ffinanzjata permezz ta’ selfa

Fil-każ ta’ aktar minn sid wieħed tal-bastiment, id-dokumentazzjoni ta’ hawn fuq trid tiġi
ppreżentata għal kull koproprjetarju
Jekk l-applikant huwa kumpanija privata, id-dokumentazzjoni li ġejja għandha tiġi
ppreżentata flimkien mal-formola tal-applikazzjoni – Meħtieġa BISS jekk applikabbli
Taqsima 1.6

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, tal-IRD u tal-SSC

4.

Dikjarazzjoni mir-rappreżentant legali u l-kontabilist/avukat li tiċċertifika li huma
disponibbli fondi sabiex jiġi ssodisfat il-finanzjament privat

5.

Ittra ta’ intenzjoni tal-bank jew sanction letter tal-bank, jekk il-parti privata se
tiġi ffinanzjata permezz ta’ selfa

Jekk l-applikant huwa negozju ġdid fl-ewwel sena tal-operat tiegħu, iddokumentazzjoni li ġejja għandha tiġi ppreżentata flimkien mal-formola tal-applikazzjoni
– Meħtieġa BISS jekk applikabbli

Taqsima 1.6

1.

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

2.

Kopja tal-projezzjonijiet tal-flussi tal-flus u d-dħul għas- snin 2018 and 2019
ċċertifikati minn Kontabilist Pubbliku Ċċertifikat

3.

Dikjarazzjoni mir-rappreżentant legali u l-kontabilist/avukat li tiċċertifika li huma
disponibbli fondi sabiex jiġi ssodisfat il-finanzjament privat

4.

Ittra ta’ intenzjoni tal-bank jew sanction letter tal-bank, jekk il-parti privata se
tiġi ffinanzjata permezz ta’ selfa

Jekk l-applikant huwa negozju ġdid fit-tieni sena tal-operat tiegħu, iddokumentazzjoni li ġejja għandha tiġi ppreżentata flimkien mal-formola tal-applikazzjoni
– 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 mir-rappreżentant legali u l-kontabilist/avukat li tiċċertifika li huma
disponibbli fondi sabiex jiġi ssodisfat il-finanzjament privat

4.

Ittra ta’ intenzjoni tal-bank jew sanction letter tal-bank, jekk il-parti privata se
tiġi ffinanzjata permezz ta’ selfa

5.

Kopji tad-Dikjarazzjonijiet tal-VAT, tal-IRD u tal-SSC

Taqsima 1.6

Taqsima 1.7 – Ittri ta’ notifika maħruġa mid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akkwakultura li bihom ġew assenjati
punti ta’ penalità lil-liċenzja tas-sajd – Meħtieġa BISS jekk ikun twettaq kwalunkwe ksur serju tal-Politika
Komuni tas-Sajd mill-1 ta’ Jannar 2013.
Taqsima 2.1 – Pjan tan-Negozju (Rapport ta’ Definizzjoni tal-Proġett) – Meħtieġ
Taqsima 3.1 – Approvazzjoni mill-miktub mill-awtorità kompetenti rilevanti – Meħtieġa (jekk applikabbli)
Taqsima 3.2 – Stima/i - Meħtieġa
Taqsima 8 – Dikjarazzjoni – Obbligatorja
Żid Dokumentazzjoni ta’ Sostenn

Biex l-applikazzjoni titqies bħala kompluta, id-dokumenti kollha mmarkati bħala obbligatorji għandhom jiġu
ppreżentati mal-Formola tal-Applikazzjoni sad-data tal-għeluq tal-istadju tal-applikazzjoni. Id-dokumenti
mmarkati bħala meħtieġa huma meħtieġa wkoll iżda m’hemmx għalfejn ikun disponibbli sad-data tal-għeluq
tal-istadju tal-applikazzjoni. L-Awtorità ta’ Ġestjoni se twettaq verifika tal-validità wara li tirċievi l-applikazzjoni.
Kwalunkwe dokumentazzjoni meħtieġa mhux ippreżentata mal-formola tal-applikazzjoni trid tiġi ppreżentata
mill-applikant fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mid-divulgazzjoni/talba tal-Awtorità ta’ Ġestjoni.
Applikazzjonijiet kompluti biss jiġu kkunsidrati mill-Kumitat tal-Għażla tal-Proġetti.

