
 

 

 

     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 

Miżura 3 – Skemi tal-Kwalità għall-Prodotti Agrikoli u l-Oġġetti tal-Ikel 

Sotto miżura 3.1 – Appoġġ għall-Parteċipazzjoni Ġdida fi Skemi tal-Kwalità 

 

Sfond                                                            

Tip ta’ Appoġġ 

L-appoġġ se jingħata għall-parteċipazzjoni ġdida minn bdiewa f’waħda mill-iskemi tal-kwalità appoġġjati minn din il-miżura. L-appoġġ 

se jingħata għall-prodotti koperti mill-iskemi tal-kwalità li jirċievu l-appoġġ skont l-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013. 

L-appoġġ se jingħata biss għall-skemi tal-kwalità u t-tikketti li għandhom l-approvazzjoni meħtieġa mill-Kummissjoni Ewropea u li 

huma elenkati fil-Programm ta’ Żvilupp Rurali (PŻR). 

Spejjeż Eliġibbli 

L-ispejjeż eliġibbli skont din il-miżura jinkludu: 

• L-ispiża taċ-ċertifikazzjoni li tinkludi pagamenti relatati mal-analiżi professjonali u t-tariffi amministrattivi; 

• il-kontribuzzjoni annwali li tikkonsisti fin-nefqa fuq il-kontrolli meħtieġa u t-tariffi annwali mħallsa lil awtorità kompetenti; 

• l-ispejjeż fissi jinkludu n-nefqa assoċjata addizzjonali mġarrba għas-sħubija fi skema tal-kwalità; 

• fil-każ ta’ prodotti organiċi din il-miżura se tkopri biss l-ispejjeż t’hawn fuq. Il-Miżura 11 se tkopri l-ispejjeż relatati mad-dħul 

mitluf, u mal-konverżjoni għall-prattiki u l-metodi tal-biedja organika. 

Kundizzjonijiet tal-Eliġibbiltà 

• L-IĠP, id-DOP u l-Ispeċjalitajiet Tradizzjonali Garantiti, jistgħu jingħataw biss fir-rigward ta’ prodotti rreġistrati fir-reġistri tal-

UE. 

• L-iskemi nazzjonali huma eliġibbli għall-appoġġ jekk skema tikkonforma mal-kriterji fl-Artikolu 16 (KE) Nru 1305/2013. 

• L-Iskema Nazzjonali eliġibbli hija dik irregolata mil-Leġiżlazzjoni Sussidjarja 427.90 dwar l-Istabbiliment tar-Regolamenti tal-

Iskema Nazzjonali “Prodotti ta’ Kwalità”. 

• L-appoġġ għall-prodotti organiċi jingħata għall-prodotti li jikkonformaw mar-Regolament (KE) Nru 834/2007. 

• Fil-każ tal-ispirti li għandhom indikazzjoni ġeografika skont ir-Regolament (KE) Nru 110/2008, l-appoġġ jista’ jingħata biss fir-

rigward tal-prodotti rreġistrati fir-reġistru tal-UE. 

• L-appoġġ jingħata biss għall-parteċipazzjoni ġdida fl-iskemi tal-kwalità eliġibbli.   

Rata ta’ Appoġġ 

Għall-parteċipazzjoni l-ġdida fl-iskemi tal-kwalità, għandu jingħata appoġġ f’forma ta’ pagament ta’ inċentiv annwali skont il-livell tal-

ispejjeż fissi li jirriżultaw mill-parteċipazzjoni, għal massimu ta’ 5 snin. 

L-ammont massimu annwali ta’ appoġġ għal kull skema huwa ta’ EUR 3,000 għal kull azjenda agrikola; ammont li jikkonsisti minn 

100 % kontribuzzjoni pubblika. 

NB. Għall-Iskemi tal-Kwalità Nazzjonali, l-appoġġ għall-parteċipazzjoni l-ġdida fl-iskemi tal-kwalità se jingħata 

ladarba l-iskema tiġi introdotta fil-PŻR, li jikkonferma li l-iskema tissodisfa l-kriterji tal-Artikolu 16(1)(b) tar-

Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013. 

L-għan ta’ din il-miżura huwa li tassisti lill-bdiewa jissieħbu fi skema tal-kwalità li sservi ta’ garanzija tal-kwalità jew tal-attributi tal-

prodott. Tista’ tintuża wkoll biex tippromwovi prodotti ċċertifikati li kisbu l-istandards tal-iskemi tal-kwalità. 

 

Din is-sotto miżura għandha l-għan li tappoġġja lill-bdiewa u lil oħrajn biex jissieħbu fi skemi li jipprovdu skemi tal-kwalità għall-

prodotti. L-azzjonijiet li jaqgħu f’dan il-qafas jinkludu, imma mhumiex limitati għal: 

 

• Speċifikazzjonijiet vinkolanti tal-prodotti u/jew tal-metodi għal kull prodott li jidentifikaw il-metodi tal-produzzjoni u/jew 

tal-biedja u l-elementi li jikkaratterizzaw il-kwalità superjuri tal-prodott; 

• id-disinn tat-tikketta ta’ oriġini; 

• sistema ta’ kontroll sabiex isir monitoraġġ  tal-ispeċifikazzjonijiet vinkolanti tal-prodotti u/jew tal-metodi; 

• sistema ta’ traċċabilità obbligatorja li tiggarantixxi t-trasparenza tal-iskema u tiżgura t-traċċabilità sħiħa tal-prodotti. 

 

Inizjattivi ulterjuri jistgħu jorbtu mal-prodotti bit-tikketta tad-Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta (DOP) jew tal-Indikazzjoni 

Ġeografika Protetta (IĠP) eżistenti għal Malta, kif ukoll l-iskemi tal-kwalità stabbiliti tal-UE. L-appoġġ għas-sħubija f’dawn l-iskemi 

huwa rilevanti għal firxa wiesgħa ta’ prodotti agrikoli u prodotti pproċessati minn uċuħ staġjonali u permanenti, u minn bhejjem, 

bħaż-żejt taż-żebbuġa, prodotti fuq bażi ta’ tadam u ħxejjex, prodotti tal-ħalib, qatgħat tal-laħam u prodotti tal-laħam ipproċessati. 


