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Introduzzjoni

• Il-Programm Operazzjonali tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
(FEMS) għal Malta jistipula l-pjan ta’ investiment li l-Gvern ser iwettaq fil-perjodu
t’implimentazzjoni tal-programm 2014-2020 li biha l-investment ser jkun immirat
lejn għadd ta’ oqsma ewlenin skont il-prijoritajiet ta’ Malta kif ukoll il-miri tal-
iStrategija Ewropa 2020.

• Il-Bażi Legali tal-Programm Operazzjonali tal-FEMS għal Malta hija r-Regolament
(UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew, u tal-Kunsill, dwar il-FEMS, li ġiet
introdotta fil-15 ta’ Mejju, 2014.



Il-FEMS huwa strutturat madwar 4 pilastri ewlenin: 

• Sajd ekoloġiku u intelliġenti

• Akkwakultura ekoloġika u intelliġenti

• Żvilupp territorjali sostenibbli u inklużiv

• Politika Marittima Integrata (PMI)

Il-Programm Operazzjonali tal-FEMS għal Malta jinkludi diversi Prijoritajitiet tal-
Unjoni u Objettivi Specifiċi marbutin mal-pilastri ewlenin msemmijin fosthom:

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



Taħt il-Prijorità tal-Unjoni 1, aparti miżuri oħra li qed jiġu implimentati
hemm wkoll miżuri mmirati għas-sajjieda, fosthom il-miżura taħt
Artikolu 30 tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 (Miżura I.6)-
Diversifikazzjoni u forom ġodda ta’ dħul.

Din il- miżura tindirizza Objettiv Speċifiku 4 tal-Prijorità tal-Unjoni
1:

Itejjeb il-kompetittività u l-vijabbiltà tal-impriżi tas-sajd, inkluż is-
sajd kostali fuq skala żgħira, u t-titjib tas-sikurezza jew tal-
kondizzjonijiet tax-xogħol.



Informazzjoni ġenerali fuq l-iskema varata għas-sajjieda:

• Ikkofinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014-2020

• Data ta’ Skadenza għas-Sottomissjoni:

• L-Ewwel Blokk ta’ Skadenza: 27-05-2019 12:00:00

• It-Tieni Blokk ta’ Skadenza: 28-06-2019 12:00:00

• It-Tielet Blokk ta’ Skadenza: 26-07-2019 12:00:00

• Ir-Raba’ Blokk ta’ Skadenza: 30-08-2019 12:00:00

• Link ghad-dokumenti u nformazzjoni:
https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/Agricultural%20Fisheries%20Fun
d/Pages/News-and-Events.aspx



Ammissibilita’ tal-Applikazzjoni:

• 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,
mhumiex eliġibli

• L-applikazzjoni għandha timtela b'mod sħiħ, tkun iffirmata u ddatata mill-
applikant. Id-dokumentazzjoni ta’ appoġġ għandha tkun mehmuża mal-formola
ta’ applikazzjoni kompluta. L-applikazzjoni ghandha tkun sottomessa kemm

f’format elettroniku kif ukoll f’format stampat.



Noti ta’ Gwida 

Inkluzi f’kull formola t’applikazzjoni u speċifiċi għal kull miżura. Dawn jinkludu:

• Informazzjoni fuq il-Mizura u Regolamenti marbutin magħha tal-UE;
• Informazzjoni fuq Attivitajiet li Mhumiex Eliġibbli;
• Persuni ta' Kuntatt li jgħinu biex jigu ottenuti ċertu dokumenti mitluba;
• Informazzjoni fuq l-intensita t’għajnuna pubblika li tista tiġi applikata mal-miżura (mhux kull

miżura ghandha l-istess rata);
• Informazzjoni fuq il-Proċess t’Applikazzjoni;
• Informazzjoni fuq il-Proċess ta’ Għazla;
• Links ta’ informazzjoni fosthom għall-Kriterji ta’ Ammissibilita u Għażla bil-Malti;

Noti oħra jinsabu wkoll fl-applikazzjoni stess bħala ‘footnotes’. Huwa mportanti li dawn n-noti
wkoll jiġu kkonsultati.



Dokumenti ta’ Konsultazzjoni oħra:

1. Kriterji ta’ Ammissibilità u Għażla bil-Malti jew bl-Ingliż (link tinsab fin-Noti ta’ Gwida)
a) Kriterji ta’ Ammissibilità: Kriterji essenzjali li l-proġetti kollha jridu jissodisfaw sabiex ikunu

ammissibbli għal valutazzjoni kwalitattiva. Proġetti li ma jissodisfawx il-kriterji ta’ ammissibilità ma
jipproċedux għal evalwazzjoni sħiħa u għall-għoti tal-punti. Dawn il-Kriterji jinqasmu f’kriterji
ġenerali (applikabli ghall- miżuri kollha) u dawk speċifiċi;

b) Kriterji tal-Għażla: Huma maħsuba biex jivvalutaw l-adegwatezza u l-kontribuzzjoni tal-proposti tal-
proġett għall-istrateġija tal-PO, il-grupp fil-mira tiegħu u l-objettivi tiegħu. Dawn il-Kriterji jinqasmu
wkoll f’kriterji ġenerali (applikabli ghall-miżuri kollha) u dawk speċifiċi. Punti huma alllokati ma’
dawn il-kriterji;

2. Regolament (UE) Nru 508/2014 u Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill (link tinsab fuq is-sit elettroniku fejn hemm l-informazzjoni fuq
is-sejħiet) u regolamenti oħra (jekk relevanti għall-miżura).



Taqsimiet tal-Applikazzjoni:

� DETTALJI FUQ L-APPLIKANT, L-OPERAZZJONI ATTWALI JEW/U L-BASTIMENT U FUQ L-OPERAZZJONI PROPOSTA

� VALUTAZZJONI TAR-RISKJU OPERATTIV

� L-ISTAT TA’ TĦEJJIJA

� SOSTENIBBILTÀ TAL-PROĠETT

� VALUR MIŻJUD U KOST-EFFETTIVITÀ

� PRIJORITAJIET ORIZZONTALI

� INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI

� PROTEZZJONI TAD-DATA

� DIKJARAZZJONI

� LISTA TA’ KONTROLL TAD-DOKUMENTI MEHMUŻA



DETTALJI TAL-APPLIKANT:

• Dettalji Ġenerali u Informazzjoni Addizzjonali/dwar l-Impjieg tal-Applikant

• Dettalji fuq il-Bastiment tas-Sajd u fuq s-sid(ien) tal-bastiment 

• Vijabbiltà Finanzjarja tal-Applikant (Kriterju ta’ Ammissibilità) 

• Informazzjoni fuq Ksur Serju Mwettaq (Kriterju ta’ Ammissibilità

DETTALJI TAL-OPERAZZJONI:

• Deskrizzjoni tal-Operazzjoni (Kriterju tal-Għazla)

• Informazzjoni fuq it-Tip ta' Operazzjoni 

• Kontribut tal-Operazzjoni lejn l-Objettiv Speċifiku u l-Indikatur/i tar-Riżultat tal-PO FEMS  (Kriterju 
tal-Għazla)

• Kumplementarjetà (Kriterju tal-Għazla)



VALUTAZZJONI TAR-RISKJU OPERATTIV (KRITERJU TAL-GĦAZLA)

• L-Applikant għandu jiddeskrivi kwalunkwe riskju li jista' jaffettwa l-implimentazzjoni tal-
operazzjoni u jindika l-probabilità (probabilità baxxa, medja jew għolja) li dawn ir-riskji jseħħu.

• Għandu jiddentifika wkoll kwalunkwe miżura implimentata/trid tiġi implimentata sabiex tnaqqas l-
okkorrenza u/jew l-impatti ta' dawn ir-riskji (impatt baxx, medju jew għoli).

L-ISTAT TA’ TĦEJJIJA (KRITERJU TAL-GĦAZLA)

• L-Applikant għandu jindika l-istat ta’ tħejjija tal-operazzjoni. Marki addizzjonali jingħataw għal
proġetti li jkollhom lest/jkunu bdew il-proċessi għall- permessi meħtieġa (ambjentali/tal-
ippjanar/ta’ awtoritajiet kompetenti ohra), u studji/riżorsi oħra jew pjanijiet.



SOSTENIBBILTÀ TAL-PROĠETT (KRITERJU TAL-GĦAZLA)

• L-applikant għandu jiddeskrivi kif il-benefiċċji 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-proġett ), filwaqt li jiġu kkunsidrati wkoll l-ispejjeż relatati ma kwalunkwe
xogħol ta' manutenzjoni mistenni . Iddeskrivi x'tip ta' xogħol ta' manutenzjoni se jkun meħtieġ.

VALUR MIŻJUD U KOST-EFFETTIVITÀ (KRITERJU TAL-GĦAZLA)

• Marki addizzjonali jigu mogħtija għal proġetti li juru valur miżjud, l-effikaċja tal-proġett kif ukoll il-
ġustifikazzjoni tal-ispejjeż ippjanati.

PRIJORITAJIET ORIZZONTALI (KRITERJU TAL-GĦAZLA)

• L-Applikant għandu jiddeskrivi kif l-operazzjoni proposta tintegra effettivament il-prijoritajiet
orizzontali tal-Programm Operazzjonali: fosthom is-Sostenibbiltà Ambjentali u l-Opportunitajiet
Indaqs.



DIKJARAZZJONI MILL-APPLIKANT

• Trid tkun iffirmata u datata mill-applikant, bl-isem tal-applikant miktub sħiħ b’ittri kbar
• L-applikant jiddikjara li:

• id-dettalji kollha nkluzi fl-Applikazzjoni sa fejn jaf u jemmen, huma korretti;

• huwa f’ konformità mal-kriterji elenkati taħt l-Artikolu 10.1(a-c) tar-Regolament (UE) 508/2014 u
jiddikjara wkoll li ma għamel ebda frodi taħt il-Fond Ewropew għas-Sajd (2007-2013) jew il-Fond
Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (2014-2020);

• jikkonferma wkoll li l-operazzjoni proposta, 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;

• din l-operazzjoni mhijiex qed tiġi appoġġjata minn Fondi oħra Komunitarji;

• se jirrispetta l-klawsola ta’ durabbiltà stabbilita fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE) 1303/2013 u l-
Artiklu 25.1 tar-Regolament (UE) 508/2014.



LISTA TA’ KONTROLL TAD-DOKUMENTI MEHMUŻA

• Għandha tintuża mill-applikant sabiex jikkonferma li d-dokumenti meħtieġa huma annessi
mal-applikazzjoni kif huwa rekwiżit.

• Sabiex l-applikazzjoni titqies bħala kompluta, id-dokumenti kollha mmarkati bħala obbligatorji
jridu jiġu sottomessi mal-Formola ta’ Applikazzjoni sad-data tal-għeluq tas-sejħa.

• Id-dokumenti mmarkati bħala meħtieġa huma meħtieġa wkoll iżda ma jeħtieġx li jkunu
disponibbli sad-data tal-għeluq.

• L-Awtorità ta’ Ġestjoni twettaq kontroll tal-validità wara li tirċievi l-applikazzjoni. Kull
dokumentazzjoni meħtieġa li ma tiġix sottomessa mal-formola tal-applikazjoni trid tiġi
sottomessa mill-applikant fi żmien ħamest ijiem tax-xogħol mid-divulgazzjoni/talba tal-
Awtorità ta’ Ġestjoni.



Informazzjoni Speċifika 
fuq l-Iskema Varata



Artikolu 30 tar-Reg. (UE) Nru 508/2014: Diversifikazzjoni

Artikolu 30(1): Il-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.

Artikolu 30(2): l-appoġġ għandu jingħata lil sajjieda li:
(i) jippreżentaw pjan ta’ negozju għall-iżvilupp tal-attivitajiet ġodda tagħhom
(ii) għandhom ħiliet professjonali adegwati

B’konformità mal-Artikolu 30(2), 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’ EUR75,000
għal kull benefiċjarju.

Artikolu 95 tar-Reg. (UE) Nru 508/2014: tirregola l-intensità massima ta’ għajnuna pubblika ta’
50% tan-nefqa eliġibbli tal-proġett/operazzjoni. L-applikant għalhekk huwa meħtieġ li
jiffinanzja l-50% li jifdal tal-proġett/operazzjoni.

Operazzjonijiet relatati mas-sajd kostali fuq skala żgħira jistgħu jibbenefikaw minn żieda ta’

għajnuna pubblika ta’ 30% (l-Anness I tal-istess Regolament).

Operazzjonijiet implimentati minn intrapriżi li ma jaqgħux taħt id-definizzjoni ta’ SMEs
għandhom jitnaqqsu b’20% (l-Anness I tal-istess Regolament).



L-applikazzjonijiet kollha jridu jitwasslu BL-IDEJN sad-data ta’ skadenza tal-blokk
ikkonċernata, lill-Awtorità ta’ Ġestjoni tal-FEMS fl-indirizz li ġej:

Id-Diviżjoni għall-Fondi u Programmi

Triq il-Kukkanja, 

Santa Venera

Għall-aktar informazzjoni tista’ tikkuntatja:

Posta elettronika: fpd.meae@gov.mt 

Nru. Tel: 22001108 

Siti elettroniċi: www.eufunds.gov.mt u    www.eufundsmalta.gov.mt/
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