FOND EWROPEW GĦALL-AFFARIJIET
MARITTIMI U S-SAJD [FEMS] 2014-2020
INVESTIMENT F’SAJD U AKKWAKULTURA SOSTENIBBLI

PROGRAMM OPERATTIV GĦAL MALTA
SKEMI TA’ GĦAJNUNA GĦAS-SAJJIEDA

KRITERJI
TA’ L-GĦAŻLA
Fost kriterji oħrajn
aktar punti ser
jingħataw lillapplikazzjonijiet minn
benefiċċjarji li:
Jippromwovu leffiċjenza enerġetika
Ikunu innovattivi floriġinalità tan-negozju
Ikollhom dħul għoli
mill-attivitajiet
diversifikati

MIŻURA I.6
DIVERSIFIKAZZJONI U FOROM ĠODDA TA’ DĦUL
Għajnuna disponibbli taħt il-FEMS 2014-2020.
Din il-miżura speċifikament hija miftuha għall-applikazzjonijiet minn
benefiċċjarji għad-diversifikazzjoni u forom ġodda ta’ dħul

Il-lista sħiħa ta’ kriterji
ta’ l-għażla tista
tinkiseb mis-sit
elettroniku ta’ lAwtorità ta’ Ġestjoni

RISPOSTI GĦAL MISTOQSIJIET KOMUNI
1.
Minn fejn jistgħu jinkisbu l-applikazzjonijiet?
L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit elettroniku ta’ l-Awtorità ta’ Ġestjoni:
http://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/Agricultural%20Fisheries%
20Fund/Pages/News-and-Events.aspx

Din l-iskema ta’
għajnuna hija bbażata
fuq il-Regolament
tal-Unjoni Ewropea
Nru.508/2014 dwar
il-FEMS 2014-2020

2.
Kemm hija r-rata ta’ għajnuna pubblika?
50% għajnuna pubblika u 50% spiża privata. L-operazzjonijiet relatati ma’ sajd
kostali fuq skala żgħira jistu jibbenefikaw minn żieda ta’ 30% fl-intensità ta’ lgħajnuna pubblika, filwaqt li l-operazzjonijiet implimentati minn intrapriżi li jaqqħu
barra mid-definizzjoni ta’ SMEs se jkollom l-intensità ta’ l-għajnuna pubblika
imnaqqsa b’20%.
3.
Meta se tkun uffiċjalment varata din l-iskema?
Din l-iskema ġiet varata fl-4 ta’ Jannar 2018.
4.
Sa meta se nkun nista’ nissottometti l-applikazzjoni?
Id-data ta’ għeluq għal din is-sejħa hija t-28 ta’ Frar 2018 sa l-10.00am.

Dawwar il-paġna għal aktar informazzjoni

AWTORITÀ TA’ ĠESTJONI
DIVIŻJONI GĦALL-FONDI
U L-PROGRAMMI
TRIQ IL-KUKKANJA
STA. VENERA SVR 1411
MALTA
Kuntatt
+356 22001108
fpd.meae@gov.mt
www.eufunds.gov.mt

AKTAR INFORMAZZJONI DETTALLJATA [i]
5.
Jien sajjied reġistrat part-time, nista’ napplika għall-Miżura I.6?
Sajjieda reġistrati part-time huma eliġibbli sabiex jissottomettu l-applikazzjoni għall-Miżura I.6 sakemm ikkonformaw malkriterji kollha ta’ l-ammissibilità.
6.
Hemm ammont massimu ta’ appoġġ għal kull benefiċjarju?
L-ammont ta’ appoġġ mogħti ma għandux jaqbeż 50% tal-baġit previst fil-pjan tan-negozju għal kull operazzjoni, u ma
għandux jaqbeż ammont massimu ta’ €75, 000.00 għal kull benefiċjarju.
7.
Jekk jien diġa iddiversifikajt l-operazzjoni tas-sajd tiegħi, nista’ napplika għall din l-iskema?
Le. Attivitajiet diġà mwettqa fiżikament jew implimentati għal kollox ma jistawx jiġu iffinanzjati. Apparti minnhekk, l-attivitajiet li
ġejjin mhux se jkunu eliġibbli taħt il-FEMS 2014-2020: [i] Attivitajiet li jżidu l-kapaċità tas-sajd ta’ bastiment jew tagħmir li jżid labilità ta’ bastiment li jsib il-ħut; [ii] Kontribuzzjonijiet jew ħlas ‘in natura’; iii] Manutenzjoni preventiva jew skedata.
8.
Jien, bħala operatur u/jew sid ta’ bastiment tas-sajd partikolari, ġejt assenjat punti ta’ ksur wara azzjonijiet li
waslu għal ksur serju tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd. Għadni eliġibbli sabiex nissottometti applikazzjoni
għall-għajnuna taħt il-Miżura I.6?
Bl-assenjazzjoni ta’ punti ta’ ksur ma tiskattax b’mod immedjat u awtomatiku l-inammissibbiltà għall-għajnuna taħt ilFEMS. Operaturi u/jew sidien ta’ bastimenti tas-sajd li ġew assenjati punti ta’ ksur fir-rigward ta’ kwalunkwe ksur serju
[minbarra dawk elenkati taħt Nru.1, 2 u 5 ta’ l-iskeda annessa ma’ l-Avviż Legali 406 tal-2013], se jkunu inammissibbli
għall-għajnuna mill-FEMS għall-perjodu ta’ 12 -il xahar. Minflok, ir-regoli t’hawn taħt japplikaw fir-rigward ta’ ksur serju
Nru. 1, 2 u 5 elankati fl-istess skeda; [i] Jekk il-punti ta’ ksur akkumulati minn operatur/sid fir-rigward ta’ bastiment tas-sajd
jibqgħu inqas minn 9, applikazzjonijiet għall-għajnuna mill-FEMS għandhom ikunu ammissibbli; [ii] Jekk in-numru tal-punti
ta’ ksur akkumulati minn operatur/sid fir-rigward ta’ bastiment tas-sajd huwa 9 punti, il-perjodu ta’ inammissibbiltià għandu
jkun ta’ 12 -il xahar; [iii] Kull punt ta’ ksur assenjat, flimkien mal-punti msemmija hawn fuq, akkumulati minn operatur/sid
fir-rigward ta’ bastiment tas-sajd għandu jirriżulta f’perjodu addizzjonali ta’ inammissibbiltà ta’ xahar.
9.
Jiena għandi kawża l-qorti li għadha pendenti biex tiddetermina jekk l-azzjonijiet tiegħi wasslux għal ksur serju
tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd. Għadni eliġibbli sabiex nissottometti applikazzjoni għall-għajnuna taħt
il-Miżura I.6?
Iva. Madanakollu, dan jiddependi fuq il-punti li huma diġà assenjati lill-bastiment. Jekk il-benefiċjarju jkun ħati ta’ reat serju,
wara determinazzjoni tal-kawża fil-qorti, il-fondi jistgħu jiġu irkuprati mill-Awtorita’ ta’ Ġestjoni.
10.
Jiena benefiċċjarju eliġibbli li bbenifikajt mill-għajnuna taħt il-Miżura I.6. Għandi bżonn inħallas il-pagament kollu
bil-quddiem, imbaghad nitlob ħlas lura tal-għajnuna pubblika?
Iva, il-benefiċjarju għandu l-ewwel jirrisolvi il-pagament sħiħ bil-quddiem, imbaghad jitlob ħlas lura ta’ l-ammont tan-nefqa
pubblika. Huwa għalhekk imperattiv li l-fatturi u l-prova tal-pagament ikunu miżmuma mill-benefiċċjarju.
11.
Jien benefiċċjarju eliġibbli u ġejt mogħti għajnuna taħt Miżura I.6. X’jiġri jekk wara li niddiversifika,
niddeċiedi li nbiegħ il-bastiment jew li nieqaf nopera?
B’konformità mal-Artikolu 71 tar-Regolament [UE] Nru.1303/2013 benefiċjarju għandu jħallas lura l-kontribuzzjoni mill-Fondi
Strutturali u ta’ Investiment Ewropej jekk fi żmien ħames snin mill-pagament finali lill-benefiċjarju, iseħħ kwalunkwe minn
dawn li ġejjin: [i] Waqfien jew rilokazzjoni ta’ attività produttiva barra mill-Gżejjer Maltin; [ii] Bidla fis-sjieda; [iii] 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.
12.
Jien sajjied/sid ta’ bastiment eliġibbli u ssottometejt applikazzjoni għal għajnuna taħt Miżura I.6. Min se jkun qed
jevalwa l-applikazzjoni u jikkonferma l-ammissibilità tagħha?
Ġie mwaqqaf Bord ta’ l-Għażla indipendenti sabiex jevalwa u jikklassifika l-applikazzjonijiet. Ġie mwaqqaf Bord ta’
l-Appelli separat f’każ li jiġu sottomessi xi appelli.
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AKTAR INFORMAZZJONI DETTALLJATA [ii]
13.
Jien sajjied/sid ta’ basitment u qiegħed nippjana li nixtri/nibni dgħajsa ġdida/second-hand biex niddefersifika loperazzjoni tas-sajd tiegħi. Nista’ napplika għall din l-iskema’?
Iva, sakemm tikkonforma mal-kriterji kollha ta’ l-ammissibilità. Pero l-ispiza għax-xiri ta’ bastimenti ġodda u/jew second
hand, m’huwiex eliġibbli taħt din l-iskema - għaldaqstant ix-xiri ta’ bastimenti ġodda u/jew second hand irid jiġi finanzjat
minn flus privati.
14.
Fejn għandi nissottometti l-applikazzjoni mimlija?
L-applikazzjonijiet mimlija għandhom jiġu sottomessi għand id-Diviżjoni għall-Fondi u Programmi, Triq il-Kukkanja, Santa
Venera sa mhux aktar tard mit-28 ta’ Frar 2018 fl-10.00am.
F’każ ta’ diffikultajiet hi u timtela’ l-applikazzjoni, l-applikant huwa mħeġġeġ jikkuntatja lil MEUSAC fuq in-numri
tat-telefon 22003300 (Malta), 21552868 (Għawdex), jew permezz ta’ e-mail fuq info.meusac@gov.mt.
Dokument maħruġ f’Jannar 2018.
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