
 

 

 

     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 4 – Investimenti f’Assi Fiżiċi 

Sotto Miżura 4.1 – Appoġġ għall-Investimenti f’Azjendi Agrikoli 

 

Sfond                                                            

Tip ta’ Appoġġ 

Għotjiet (grants) se jiġu pprovduti bħala appoġġ għal din is-sotto miżura 

Spejjeż Eliġibbli 

It-Tip ta’ Appoġġ eliġibbli taħt din is-sotto miżura jinkludi: 

• Kostruzzjoni, akkwist inkluż permezz ta’ lokazzjoni, jew titjib ta’ proprjetà immobbli; 

• Xiri jew xiri bil-kiri (lease-purchase) ta’ makkinarju u tagħmir ġdid; 

• L-ispejjeż ta’ kuntratturi speċjali biex iwettqu l-ġestjoni tal-proġett biex jitwettaq l-investiment; 

• Spejjeż ġenerali bħal periti, inġiniera u konsultazzjoni sa massimu ta’ 15 % tal-ispiża totali tal-proġett; 

• Spejjeż għall-kejl tal-ilma; 

 

Spejjeż Ineliġibbli: 

• Is-sostituzzjoni sempliċi ta’ investimenti m’għandhiex tkun eliġibbli għall-appoġġ; 

• Xiri tad-drittijiet tal-produzzjoni agrikola, intitolamenti għal ħlasijiet, annimali, pjanti annwali u t-tħawwil tagħhom; 

• Makkinarju jew tagħmir użat; 

Kundizzjonijiet tal-Eliġibbiltà 

• L-appoġġ mhux se jingħata lil azjendi jew intrapriżi f’diffikultà finanzjarja. 

• Id-durabbiltà tal-investiment trid tkun ta’ 5 snin wara t-tlestija tal-proġett. 

• L-applikanti jridu ikunu rziezet li huma effiċjenti u ekonomikament vijabbli. 

• Meta l-investiment aktarx li jkollu effetti negattivi fuq l-ambjent, qabel l-operazzjonijiet tal-investiment għandha ssir 

valutazzjoni tal-impatt mistenni fuq l-ambjent skont il-leġiżlazzjonijiet speċifiċi. 

• L-appoġġ mhux se jingħata meta dan ikun diġà previst skont il-Pilastru I tal-PAK. 

• L-appoġġ għall-investimenti fl-irrigazzjoni se jkun eliġibbli biss jekk jissodisfa r-rekwiżiti tal-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) 

Nru 1305/2013. 

• Għal aktar kundizzjonijiet dwar l-eliġibbiltà tal-irrigazzjoni ara l-Programm ta’ Żvilupp Rurali p. 239. 

Benefiċjarji Eliġibbli  

• Bdiewa jew gruppi ta’ bdiewa, kemm jekk persuni fiżiċi kif ukoll jekk ġuridiċi (whether natural or legal persons) 

Rata ta’ Appoġġ 

Għal din is-sotto miżura se jiġi appoġġjat 50 % tal-ammont eliġibbli. 

 

Għall-proġetti li ma jaqbżux it-EUR 300,000 (eskluża l-VAT), il-benefiċjarju jkun intitolat għal 50 % tal-ispiża totali eliġibbli tal-proġett.  

Fil-każ tal-proġetti li jaqbżu t-EUR 300,000 (eskluża l-VAT), l-ammont tal-għotja massima eliġibbli se jkun EUR 150,000 (eskluża l-VAT). 

 

Din is-sotto miżura se tipprovdi għall-investiment fir-razzett bil-għan li ttejjeb il-prestazzjoni globali u s-sostenibbiltà tal-azjendi 

agrikoli. 

 

L-għan tas-sotto miżura huwa li tappoġġja l-investiment f’sistemi u tagħmir kosteffettiv u ambjentalment effiċjenti mmirati lejn l-

immaniġġjar tal-ħamrija, maghqad  tal-ilma, l-użu tal-enerġija rinnovabbli, il-ġestjoni tal-iskart, it-titjib fl-effiċjenza fil-kontroll tal-

fertilizzanti u l-pestiċidi. L-appoġġ se jkun immirat ukoll lejn il-produttività mtejba fl-azjendi jew f’setturi speċifiċi soġġetti għall-

adattament tat-tekniki u tas-sistemi tal-biedja li mhumiex ta’ ħsara għall-ambjent. Din l-istrateġija hija mmirata lejn il-kompetittivita 

u s-sostenibbilta’ ambjentali bħala l-ewwel prijoritajiet li jikkontribwixxu għal benefiċċji għal oqsma ta’ prijorita’ kollha. 


