Miżura 4 – Investimenti f’Assi Fiżiċi
Sotto Miżura 4.4 – Appoġġ għal Investimenti Mhux Produttivi Marbuta mal-Ilħuq tal-Objettivi tal-Klima
Agroambjentali
Sfond
L-għan ta’ din il-miżura huwa li tipprovdi għal investiment mhux rimunerattiv previst li jikkontribwixxi għall-ilħuq ta’ objettivi talklima agroambjentali u se tinkludi r-restawr tal-ħabitats u l-pajsaġġi, il-konservazzjoni tal-ħamrija, u l-ġestjoni tal-ilma fejn m’hemmx
redditu ekonomiku sinifikanti għal razzett jew negozju rurali ieħor minn tali azzjoni.
Il-biedja bħala l-influwenza ewlenija fuq il-pajsaġġ u fuq il-ħabitat u l-bijodiversità teħtieġ l-appoġġ biex ikun inkoraġġit l-investiment
fil-fehim, fl-identifikazzjoni u fiż-żamma tal-karatteristiċi ewlenin tal-pajsaġġ.
Tip ta’ Appoġġ
Għotjiet (grants) se jiġu pprovduti bħala appoġġ għal din is-sotto miżura.
Spejjeż Eliġibbli
L-ispiża/azzjonijiet eliġibbli jinkludu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il-kostruzzjoni, l-akkwist, inkluż permezz ta’ lokazzjoni (leasing), jew it-titjib ta’ proprjetà immobbli (immovable property);
Spejjeż ġenerali bħal periti, inġiniera, spejjeż għall-ġestjoni tal-proġetti u tariffi tal-konsultazzjoni, studji tal-fattibbiltà
(feasibility studies), l-akkwist ta’ drittijiet ta’ privattivi u liċenzji (acquisition of patent rights and licences) sa massimu ta’
15 % tal-ispiża totali eliġibbli tal-proġett.
Investimenti intanġibbli bħal drittijiet tal-awtur, trademarks jew proċessi;
L-ispejjeż għall-istabbiliment ta’ pjanijiet ta’ ġestjoni (bħall-Pjanijiet ta’ Ġestjoni tan-Natura 2000, Pjanijiet ta’ Ġestjoni
Integrati ta’ Organiżmi ta’ Ħsara u Pjanijiet tal-Immaniġġjar tal-Ħamrija) u l-ekwivalenti tagħhom;
Bini ta’ stekkati u xogħlijiet oħra meħtieġa biex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-konservazzjoni, inkluż il-protezzjoni tal-ilma u lħamrija;
It-tneħħija ta’ speċijiet ta’ siġar aljeni invażivi jew it-tħawwil ta’ siġar ġodda fuq ħbula inklinati (slopes) jew raba’ mtarġa;
L-ispejjeż tar-restawr ta’ wetlands u moorlands, u pajsaġġi u karatteristiċi;
L-ispejjeż għall-bini/ir-restawr ta’ ħitan tal-ġebel niexef u ħitan tas-sejjieħ;

Spejjeż ineliġibbli:
•
•
•

Ix-xiri ta’ makkinarju u proprjetà immobbli mhuwiex eliġibbli, sakemm l-intervent ma jkunx jikkonċerna l-istabbiliment jew linstallazzjoni mill-ġdid ta’ infrastrutturi speċifiċi sabiex jiġu mmaniġġjati l-ħabitats differenti.
Spejjeż għas-sempliċiment sostituzzjoni ta’ investimenti m’għandhomx ikunu eliġibbli għall-appoġġ;
Ix-xiri ta’ drittijiet ta’ produzzjoni agrikola, intitolamenti għal pagamenti, annimali, pjanti annwali u t-tħawwil jew it-tneħħija
tagħhom.
Kundizzjonijiet tal-Eliġibbiltà

•
•
•
•

•

L-appoġġ mhux se jingħata lil azjendi jew intrapriżi f’diffikultà finanzjarja.
Id-durabbiltà tal-investiment għandha tkun ta’ 5 snin wara t-tlestija tal-proġett.
Meta l-investiment aktarx li jkollu effetti negattivi fuq l-ambjent, qabel l-operazzjonijiet tal-investiment għandha ssir
valutazzjoni tal-impatt mistenni (assessment of the expected environment impact) fuq l-ambjent skont il-leġiżlazzjonijiet
speċifiċi.
L-appoġġ jista’ jiġi pprovdut għal investimenti tanġibbli u/jew intanġibbli li jkunu investimenti mhux produttivi f’konformità
mal-ilħuq tal-objettivi tal-klima agroambjentali, inkluż l-istatus ta’ konservazzjoni tal-bijodiversità ta’ speċijiet u ħabitats kif
ukoll mat-titjib tal-valur, f’termini ta’ benefiċċju għall-pubbliku, ta’ żona tan-Natura 2000 jew sistema oħra ta’ valur naturali
għoli.
L-appoġġ mhux se jingħata meta dan ikun diġà previst skont il-Pilastru I tal-Politika Agrikola Komuni.

Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2014-2020
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Rata ta’ Ko-finanzjament:
75% Unjoni Ewropea; 25% Gvern ta’ Malta
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali:
L-Ewropa tinvesti f’żoni rurali

Benefiċjarji Eliġibbli

• Bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa, kemm jekk persuni fiżiċi kif ukoll jekk ġuridiċi (whether natural or legal persons);
• Negozji oħra / entitajiet pubbliċi / organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ u maniġers tal-artijiet. Madankollu, l-appoġġ
m’għandux jingħata lil djar individwali li l-investimenti tagħhom ikunu jikkonċernaw biss titjib estetiku ta’ abitazzjoni privata
u ż-żona li tmiss magħha, fejn ma jkunx hemm kontribuzzjoni sinifikanti għall-ħames oqsma ta’ bżonn ta’ Malta.
Rata tal-Appoġġ

Fil-każ ta’ investimenti li jikkonċernaw investimenti mhux produttivi r-rata minima ta’ intensità tal-għajnuna hija 80 %.
l-ammont tal-għotja massima eliġibbli se jkun EUR 150,000 (eskluża l-VAT).
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