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MIŻURA I.20 

EFFIĊJENZA ENERĠETIKA U MITIGAZZJONI 
TAD-TIBDIL FIL-KLIMA 

Għajnuna disponibbli taħt il-FEMS 2014-2020 

Din il-miżura speċifikament tirrelata ma’ investimenti abbord; verifiki u skemi 

ta’ l-effiċjenza fl-enerġija; studji għall-valutazzjoni tal-kontribut tas-sistemi ta’ 

propulsjoni alternattivi u d-disinnji tal-bwieq 

 

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: 

www.eufunds.gov.mt / www.eufundsmalta.gov.mt 

 

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’ l-

għajnuna 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 fit-28 ta’ Ġunju 2018. 

 

4. 

Sa meta se nkun nista’ nissottometti l-applikazzjoni? 

Id-data ta’ għeluq għal din is-sejħa hija il-31 ta’ Awwissu 2018 sal -11.00am. 

 

Dawwar il-paġna għal aktar informazzjoni 



AKTAR INFORMAZZJONI DETTALLJATA [i] 

 

Programm Operattiv għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014-2020 
Parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea 

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd [FEMS] 
Rata ta’ ko-finanzjament: 37.5% fondi UE; 12.5% fondi Nazzjonali; 

50% fondi privati 
  

Investiment f’sajd u akkwakultura sostenibbli 
 

5. 

Jien sajjied reġistrat part-time, nista’ napplika għall-Miżura I.20? 

Sajjieda reġistrati part-time huma eliġibbli sabiex jissottomettu l-applikazzjoni għall-Miżura I.20 sakemm dawn ikunu sidien 

ta’ bastiment u jikkonformaw mal-kriterji kollha ta’ l-ammissibilità.  

 

6. 

Hemm ammont massimu ta’ appoġġ għal kull benefiċjarju? 

Le.  M’hemmx ammont massimu ta’ appoġġ għal kull benefiċjarju.  

 

7. 

Jekk eliġibbli, inkun nista’ napplika għall-għajnuna aktar minn darba?  

Le.  Għajnuna ma għandiex tingħata aktar minn darba għall-istess tip ta’ investiment matul il-Programm għall-istess 

bastiment tas-sajd.  Biss wieħed jista jkollu applikazzjonijiet diversi taħt sejħiet differenti.  

 

8. 
Jien sid ta’ bastiment eliġibbli li riċentament għamilt investimenti abbord.  Għadni eliġibbli sabiex nissottometti 

applikazzjoni għall-għajnuna taħt il-Miżura I.20? 
Le.  Operazzjonijiet mhux se jiġu magħżula għall-għajnuna taħt il-FEMS fejn dawn ikunu diġà tlestew fiżikament jew 
implimentati kompletament qabel ma l-applikazzjoni għall-fondi tiġi sottomessa mill-applikant lill-Awtorità ta’ Ġestjoni, 

irrispettivament minn jekk il-pagamenti relatati jkunux saru mill-benefiċjarju. 
 

9.  
Jien sid ta’ bastiment eliġibbli imma għandi aktar minn bastiment wieħed.  Hemm bżonn nissottometti  

applikazzjonijiet separati għal għajnuna taħt Miżura I.20? 
Iva.  Wieħed għandu jissottometti aktar minn applikazzjoni waħda f’dan il-każ.  Iżda, l-appoġġ mhux se jingħata aktar minn 

darba għall-istess tip ta’ investiment matul il-perjodu ta’ programmazzjoni għall-istess bastiment tas-sajd. 
  

10. 
Liema attivitajiet mhumiex eliġibbli taħt din il-Miżura I.20? 

L-attivitajiet li mhux se jkunu eliġibbli: [i] Attivitajiet li jżidu il-kapaċità tas-sajd ta’ bastiment jew tagħmir li jżid l-abbilità ta’ 
bastiment li jsib il-ħut; [ii] Kontribuzzjonijet ‘in natura’ [in kind]; [iii] Manutenzjoni preventiva jew skedata ta’ kwalunkwe 

parti tat-tagħmir li żżomm apparat f’kundizzjoni li jaħdem; [iv] Manutenzjoni bażika tal-buq; [v] Attivitajiet imwettqa  
fiżikament jew implimentati għal kollox qabel ma l-applikazzjoni għall-fondi tiġi sottomessa mill-applikant lill-Awtorità ta’ 
Ġestjoni, irrispettivament minn jekk il-pagamenti relatati jkunux saru mill-benefiċjarju.  Apparti minn dawn, investimenti 

f’(GPS) radio transmitting buoys mhumiex eliġibbli.  Filwaqt li investimenti f’tagħmir ta’ riċeviment/interpretazzjoni abbord 
biex isegwi l-movimenti tat-tagħmir tas-sajd minn distanza huwa limitat għat-tagħmir irmunkat.  Huwa importanti li f’dan il-
każ, is-sistema tkun kapaċi biss li tittrażmetti u tirċievi l-posizzjoni ġeografika tat-tagħmir tas-sajd.  M’għandux ikun jista 

jiġbor jew jittrasmetti informazzjoni dwar il-presenza ta’ ħut, jiġifieri, m’għandux ikollu funzjonalità ta’ sonar. 
 

11. 
Liema attivitajiet huma eliġibbli taħt din il-Miżura I.20? 

L-attivitajiet eliġibbli huma: [i] 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 
dment li dawn ma jimminawx is-selettività ta’ l-irkaptu tas-sajd.  L-investimenti fit-tagħmir jew abbord għandhom ikunu 

konformi ma’ l-Artikoli 13 sa 16 tar-Regolament [UE] Nru.2015/531.  Aktar dettalji jinsabu fil-linji gwida li  
jakkumpanjaw l-applikazzjoni; [ii] Verifiki u skemi dwar l-effiċjenza fl-enerġija.  Verifiki ta’ l-effiċjenza fl-użu ta’ l-enerġija 

għandhom jitwettqu minn awdituri ta’ l-enerġija imħarrġa u kwalifikati; [iii] Studji għall-valutazzjoni tal-kontribut tas-sistemi 
ta’ propulsjoni alternattivi u disinnji tal-bwieq fir-rigward ta’ l-effiċjenza fl-enerġija tal-bastimenti tas-sajd. 

 
12. 

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.20? 
Bl-assenjazzjoni ta’ punti ta’ ksur ma tiskattax b’mod immedjat u awtomatiku l-inammissibbiltà għall-għajnuna taħt  

il-FEMS.  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.  



AKTAR INFORMAZZJONI DETTALLJATA [ii] 

 

Programm Operattiv għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014-2020 
Parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea 

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd [FEMS] 
Rata ta’ ko-finanzjament: 37.5% fondi UE; 12.5% fondi Nazzjonali; 

50% fondi privati 
  

Investiment f’sajd u akkwakultura sostenibbli 
 

13. 
Nista’ nimmoderniżża l-bastiment tiegħi jiena stess, jew għandi bżonn kuntratt ma’ mekkanik? 

Kontribuzzjonijiet materjali mhux finanzjarji f’forma ta’ disposizzjonijiet ta' xogħol li għalihom ma jkun sar ebda pagament fi 
flus kontanti appoġġjati minn fattura, m’humiex eliġibbli għal finazjament.  Għal daqstant wieħed irid iqabbad mekkanik 

professjonali sabiex jesegwixxi x-xogħolijiet.  Il-ħlas tax-xogħol mhux eliġibbli.  Il-materjal jew makkinarju biss huma 
eliġibbli. 

 
14. 

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.20?  
Iva. Madanakollu, dan jiddependi fuq il-punti li huma diġà assenjati lill-bastiment.  Ġentilment irreferi għal punt numru 12 
għal aktar dettalji.  Jekk il-benefiċjarju jkun ħati ta’ reat serju, wara determinazzjoni tal-kawża fil-qorti, il-fondi jistgħu jiġu 

irkuprati mill-Awtorita’ ta’ Ġestjoni.  
 

15. 
Jiena sid ta’ bastiment eliġibbli li bbenifikajt mill-għajnuna taħt il-Miżura I.20.  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-benefiċjarju. 
 

16. 
Jien sid ta’ bastiment eliġibbli u ġejt mogħti għajnuna taħt Miżura I.20.  X’jiġri jekk wara li ningħata l-għajnuna 

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. 

 
17. 

Jien sid ta’ bastiment eliġibbli u ssottometejt applikazzjoni għal għajnuna taħt Miżura I.20.  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. 

 
18.  

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 mil-31 ta’ Awwissu 2018 fil-11.00am. 
 

F’każ ta’ mistoqsijiet 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’Ġunju 2018 


