
   
 

   
 

Rural Development Programme for Malta 2014-2020 
Part financed by the European Union 

Co-financing Rate: 
75% European Union; 25% Government of Malta 

The European Agricultural Fund for Rural Development: 
Europe investing in rural areas 

 

                  



Permezz tal-Pjan Strateġiku 
tal-Politika Agrikola Komuni ta' 
Malta 2023-2027, il-pajjiż ser 
jibbenefika minn finanzjament ta' 
madwar EUR 167 miljun1 

għal-agrikoltura, l-qasam rurali u 
l-ambjent.

L-ewwel għan ġenerali

It-trawwim ta' settur agrikolu intelliġenti, 
kompetittiv, reżiljenti u diversifikat, li jiżgura 
s-sigurtà tal-ikel fit-tul
Allokazzjoni indikattiva ta' C74 miljun

• Pagamenti annwali lill-bdiewa biex isostnu
l-artijiet agrikoli tagħhom;

• Sostenn lis-settur tal-apikultura;

• Għajnuna akkoppjata għas-setturi tal-ħalib,
tal-baqar/ċanga, tan-nagħaġ u tat-tadam;

• Għajnuna għall-bdiewa li għadhom jibdew
fil-qasam agrikolu;

• Appoġġ sabiex jiżdied il-valur tal-prodott
agrikolu Malti għal investimenti f'teknoloġiji
innovattivi u sistemi ġodda biex tiżdied
l-kompetittività;

• Inżidu l-appoġġ f'enerġija rinnovabbli;

• Pariri professjonali u taħriġ biex titjieb
s-sostenibbilità u r-reżiljenza fis-settur
agrikolu f'Malta; u

• Sostenn biex titjieb l-pożizzjoni tal-bdiewa
fil-katina tal-valur.

'Dan l-ammont jeskludi Assistenza Teknika. 

It-tieni għan ġenerali 

L-appoġġ u t-tisħiħ ta' protezzjoni
ambjentali, inkluż il-bijodiversità u l-azzjoni
dwar il-klima, kif ukoll kontribuzzjoni
għall-kisba tal-objettivi tal-klima u
ambjentali tal-Unjoni, inklużi l-objettivi taħt
il-Ftehim ta' Pariġi
Allokazzjoni indikattiva ta' C67 miljun

• Tittaffa l-impatt tal-agrikoltura fuq 
l-ambjent u ntejbu r-reżiljenza tas-settur
għat-tibdil fil-klima;

• Eko-skemi biex jinċentivaw ġestjoni aktar
sostenibbli tal-ażjendi agrikoli lokali;

• Miżuri biex nipprevjenu l-erożjoni tal-ħamrija,
intejbu l-irrigazzjoni tal-ilma u l-kundizzjoni
tal-arja; u

• Nikkonservaw il-bijodiversità, nippromwovu
l-biedja organika, l-afforestazzjoni, il-ġestjoni
tal-ekosistemi kif ukoll is-siti Natura 2000.
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Tisħiħ tan-nisġa soċjoekonomika taż-żoni 
rurali 
Allokazzjoni indikattiva ta' C26 miljun 

• Appoġġ tekniku ta' konsulenza lill-bdiewa
żgħażagħ biex jibdew in-negozju
fl-agrikoltura;

• Miżuri ta' taħriġ għat-tfassil tal-istrateġija
għall-Iżvilupp Lokali u spejjeż amministrattivi
oħra;

• Restawr ta' strutturi ta' wirt kulturali f'żoni
rurali kif ukoll riġenerazzjoni ġenerali biex
tissaħħaħ in-nisġa soċjoekonomika u kulturali
taż-żona rurali; u

• Azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-benesseri
tal-annimali kif ukoll r-reżistenza
għall-antimikrobiċi.

Għan orizzontali 

Sistemi ta' Għarfien u Informazzjoni 
Agrikola (AKIS) 

• Appoġġ biex jitjieb it-taħriġ għall-iskambju
ta' għarfien u t-tisħiħ tal-iżvilupp tal-AKIS
f'Malta.


