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Tibdiliet fil-fondi tal-Programm

• Fondi Allokati għall-Programm 2007-

2013:  €101,611,140

• Fondi Allokati għall-Programm 2014-

2020: €129,769,197.33 

• Żieda ta’ €28,158,057.33 jew 27.71%
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Xi punti importanti:

• Bdiewa u raħħala huma mħeġġa li

jilħqu jippreparaw il-pjanijiet u l-

permessi meħtieġa għall-

investimenti.

• Biex nefqiet ikunu eliġibbli għall-

ħlas huma meħtieġa mill-inqas tliet

kwotazzjonijiet komparabbli.
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Xi punti importanti:

• Importanti li bdiewa ma

jikkommettux għal nefqiet ta’

investimenti qabel ma jkun ġie

ffirmat il-kuntratt. Nefqiet qabel ma

jkun iffirmat il-kuntratt mhux ħa

jkunu eliġibli għall-ħlas.

• Fuq numru ta’ miżuri, ser ikun hemm

process ta’ għażla minn bord

indipendenti.
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Xi punti importanti:

• Investimenti għandhom

jinżammu u jiġu mantenuti għal

minimu ta’ ħames (5) snin.

• Fil-każ ta’ makkinarju,

investimenti f’apparat ġdid biss

huwa eliġibbli.
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Il-Programm il-Ġdid

• 5 “bżonnijiet” identifikati
għal Malta u Għawdex
matul il-proċess ta’
konsultazzjoni:

- L-ilma, l-iskart u l-enerġija;

- Prodott ta’ kwalità Malti;

- Settur tal-bhejjem
sostenibbli;

- Il-pajsaġġ u l-ambjent;

- Ekonomija rurali u kwalità
tal-ħajja aħjar.
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Lista ta’ 12 il-Miżura8



Miżura  10 –Agroambjent-Klima
9

Sotto Miżura 10.1- Pagamenti għal Impenji

Agroambjentali Klimatiċi

Sotto Miżura 10.2- Manutenzjoni ta’ Siġar



Xi kundizzjonijiet ta’ Eliġibbiltà ta’ l-

AECM u l-ANC

• Il-bdiewa jrid ikollhom minn
tal-anqas tomna (0.1124
ettaru) ta’ art agrikola;

• Ghall-AECM, kull ħabel
għandu jkun minn ta’ l-anqas
0.04Ha huwa eligibbli (bidla
mill-Programm 07-13),
filwaqt li ghall-ANC, kull
ħabel ghandu jkun 0.01HA
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Xi kundizzjonijiet ta’ Eliġibbiltà ta’ l-

AECM u l-ANC 

• Il-bdiewa jridu jkunu
rreġistrati fir-reġistru
tal-IACS

• Il-bdiewa jridu
jsegwu l-obbligi tal-
cross compliance
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F’ iktar dettall: Miżura  10 –

Agroambjent-Klima

Sotto Miżura 10.1- Pagamenti għal Impenji 

Agroambjentali Klimatiċi

AECM 1- Miżura għall-kontroll ta’ ħaxix ħażin 

permezz ta’ metodi mekkaniċi fil-vinji u fl-

imsaġar tal-frott
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L-Obbligi tal-Benefiċjarji

• Bejn il-15 ta' Ottubru u l-15 ta' Marzu l-
ħaxix ħażin jista' jiġi kkontrollat biss
b'magna tal-ħsad jew tal-qtugħ tal-ħaxix;

• L-użu tal-erbiċidi huwa pprojbit matul is-
sena bl-eċċezzjoni ta' erbiċida speċifika li
tindirizza n-niġem bejn il-15 ta' Ġunju u
l-15 ta' Awwissu.

• Il-fertilizzant ibbażat fuq in-nitroġenu
għandu jinqasam f'minimu ta' 2
applikazzjonijiet separati
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• Fil-każ li l-bdiewa ma jżommux il-ħaxix
ħażin bħala mulch (imneħħi bejn il-
15 ta' Ottubru u l-15 ta' Marzu) huma
mitluba li jikkultivaw diversi wċuħ bejn
id-dwieli u s-siġar tal-frott, pjanti li
jassimilaw in-nitroġenu (aktar dettalji fil-
linji gwida)

• Il-bdiewa se jkunu meħtieġa jattendu kors
rilevanti appoġġjat permezz tal-Miżura 1
tal-PŻR ta' Malta għall-2014-2020, u
jibbenefikaw minn servizzi ta' konsulenza
appoġġjati permezz tal-Miżura 2 tal-PŻR
ta' Malta għall-2014-2020, fl-ewwel
sentejn tal-impenn;
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F’ iktar dettal: Miżura  10 –

Agroambjent-Klima

Sotto Miżura 10.1- Pagamenti għal Impenji 

Agroambjentali Klimatiċi

AECM 6 Miżura għall-Integrazzjoni u l-

Manutenzjoni tà Speci Indiġeni Maltin 
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AECM 6 Miżura għall-

Integrazzjoni u l-Manutenzjoni tà 

Speci Indiġeni Maltin 
•AECM6A – Miżura għall-integrazzjoni u 

ż-żamma ta' speċijiet Maltin awtoktoni –

Tiġieġa sewda Maltija

•AECM6B - Miżura għall-integrazzjoni u 

ż-żamma ta' speċijiet Maltin awtoktoni –

Gendus Malti

•AECM6C – Miżura għall-integrazzjoni u 

ż-żamma ta' speċijiet Maltin awtoktoni –

Ħarrub u Ċawsli



AECM6B
Miżura għall-integrazzjoni u ż-żamma ta' 
speċijiet Maltin awtoktoni – Gendus Malti

• Din l-AECM hija applikabbli għar-raħħala li
huma rreġistrati mad-Diviżjoni tar-
Regolamentazzjoni tal-Ikel u l-Attività
Veterinarja; 

• Il-ktieb tal-merħla għandu jinżamm aġġornat; 

• Raħħala li jirreġistraw għall-appoġġ taħt din l-
AECM għandhom jipprovdu akkreditazzjoni
tat-tnissil u ċertifikazzjoni għal kull unità tal-
bhejjem hekk kif diretti mill-Awtoritajiet;
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AECM6C – Miżura għall-

integrazzjoni u ż-żamma ta' 

speċijiet Maltin awtoktoni –

Ħarrub, Tut u Ċawsli

• Siġar tal-Ħarrub, Tut u Ċawsli li jinsabu fuq

is-sit;

• Is-siġar għandhom ikunu fuq art agrikola

eliġibbli;
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• Il-bdiewa se jkunu meħtieġa jattendu kors rilevanti

appoġġjat permezz tal-Miżura 1 tal-PŻR ta' Malta 

għall-2014-2020, u jibbenefikaw minn servizzi ta' 

konsulenza appoġġjati permezz tal-Miżura 2 tal-

PŻR ta' Malta għall-2014-2020, fl-ewwel sentejn

tal-impenn.
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F’ iktardettal: Miżura 13 – Pagamenti għal żoni li 

għandhom nuqqasijiet naturali jew nuqqasijiet

speċifiċi oħra (ANC)

Sotto Miżura 13.3 - Pagamenti għal żoni

affettwati minn nuqqasijiet speċifiċi
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• It-territorju Malti huwa meqjus kollu bħala żona

affettwata minn nuqqasijiet speċifiċi (ANC),

għalhekk l-art agrikola kollha f’Malta u Għawdex

hija eliġibbli taħt din il-miżura

• Din il-miżura giet imfassla biex tipprevjeni l-

abbandun ta’ art agrikola f’żoni żvantaġġjati.

• Bdiewa li japplikaw taħt il-Miżura ANC huma

mħeġġa biex japplikaw ukoll għall-għajnuna taħt

il-miżuri Agroambjentali Klimatiċi (AECM – Il-

Miżura 10).
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Xi obbligi tal-Benefiċjarji

• L-impenn jieħu forma ta’ kuntratt

annwali li jista’ jiġi mġedded kull

sena (bidla mill-Programm 07-13);

• Il-bdiewa jridu josservaw l-linja bażi

tal-cross compliance kif ukoll il-

kondizzjonalità ambjentali li tinkludi

r-rekwiżiti statutorji ta’ ġestjoni u l-

kundizzjoni agrikola u ambjentali

tajba (GAEC).
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Xi Obbligi tal-Benefiċjarji

• Bdiewa li jirċievu din l-għajnuna jridu

jikkommettu ruħhom li jaħdmu dik l-art li jkunu

qed jirċievu pagamenti fuqha. Bdiewa jirċievu

pagament fiss ghal kull ettaru/tomna, fis-sena, li

jiġi kkalkulat skont id-daqs tal-art agrikola.
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Rati ta’ Għajnuna ta’ l-

AECM kollha u ta’ l-ANC

24



AECM Rata applikabli Perjodu tal-

Kuntratt

Miżura

mnedija fl-

2016

AECM 1 €110.67/tomna/sena

jew €984.92/ha/sena

5 snin

Miżura

mnedija fl-

2016

AECM 6b €1557.28/bhima/sena 5 snin

Miżura

mnedija fl-

2016

AECM 6ċ €38.99/siġra/sena 5 snin

Miżura

mnedija fl-

2016

ANC €250/ettaru/sena Kull sena
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Miżuri li ser

jiġu mnedija

iktar tard

AECM 3 €125.95/xehd

a/sena

Minimu ta’ 5

xehda tan-

naħal

€629.75/ettar

u/sena
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Miżuri li ser

jiġu mnedija

iktar tard

AECM 4 168.08/t/sena

1495.92/ettaru/

sena

5 snin

Miżuri li ser

jiġu mnedija

iktar tard

AECM 5 €213.75/t/sena

jew

€1902.36/ettaru/

sena

5 snin

Miżuri li ser

jiġu mnedija fl-

2016

AECM 6a 

(tiġieġa sewda

maltija)

€20/tigiega/sena

(minimu ta’ 30

tiġieġa)

5 snin
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Il-Miżuri l-oħra



• Miżura 1 - Trasferiment tal-
għarfien u azzjonijiet ta’
informazzjoni

• Miżura 2 – Servizzi
konsultattivi, ġestjoni tal-
azjendi agrikoli u servizzi
ta’ skambju tal-azjendi
agrikoli

• Miżura 3 – Skemi ta’
kwalità għal prodotti
agrikoli, u oġġetti tal-ikel
– Sotto Miżura 3.1- Sapport għall-

parteċipazzjoni ġdida fi skemi ta
‘kwalità

– Sotto Miżura 3.2- Sapport għall-
informazzjoni u promozzjoni ta’
attivitajiet implimentati minn
gruppi ta’ produtturi fis-suq intern
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• Miżura 3 – Skemi ta’

kwalità għal prodotti

agrikoli, u oġġetti tal-

ikel

– Sotto Miżura 3.1- Sapport

għall-parteċipazzjoni ġdida fi

skemi ta ‘kwalità

– Sotto Miżura 3.2- Sapport

għall-informazzjoni u

promozzjoni ta’ attivitajiet

implimentati minn gruppi ta’

produtturi fis-suq intern



• Miżura 4 – Investimenti f’assi fiżiċi

– Sotto Miżura 4.1 – Sapport għall-
investimenti fl-azjendi agrikoli

– Sotta Miżura 4.2 – Sapport għall-
investimenti fl-ipproċessar/marketing u
żvilupp ta’prodotti agrikoli

– Sotto Miżura 4.3 - Sapport għall-
investimenti fl-infrastruttura relatata ma’
żvilup, moderniżżar jew adattament tal-
agrikoltura u l-forestrija

– Sotto Miżura 4.4 - Sapport għall-
investimenti mux produttivi marbuta mal-
kisba tal-objettivi Agro-Ambjent Klima
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Miżura 6 – Żvilupp tal-azjenda agrikola u

tan-negozju

• Sotto Miżura 6.1 - Start Up Aid għall-bdiewa

żgħazagħ

• Sotto Miżura 6.4 – Sapport għall-

investimenti fil-ħolqien u l-iżvilupp ta’

attivitajiet mhux agrikoli
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• Miżura 8 – Investimenti fl-

iżvilupp taż-żoni forestali u

titjib tal-vijabbiltà tal-foresti

– Sotto Miżura 8.5 – Sapport

għall-investimenti li jtejbu

r-reżistenza u l- valur

ambjentali tal-ekosistemi

tal-foresti

– 8.5.1 – Tħawwil ta siġar u

arbuxelli indiġeni

– 8.5.2 – protezzjoni tal-ħabitats u

l-bijodiversità

– 8.5.3 Investimenti f’public

amenities
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Miżura 10 – Agroambjent-

klima
Lista ta’ AECMs
–AECM 1: Miżura għall-kontroll

ta’ ħaxix ħażin fil-vinji u fl-
imsaġar tal-frott permezz ta’
metodi mekkaniċi, minflok kimiċi

–AECM 2 : Miżura għall-
manutenzjoni tà siġar
(Tikkumplimenta miżura 4.4)

–AECM 3 Miżura tà Appoġġ
għall-introduzzjoni tà kaxex
tan-naħal ġo Azjendi Agrikoli
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–AECM 4: Miżura għall-
Implimentazzjoni tal Ġestjoni
Integrata tal-Organiżmi tà
Ħsara Immirata lejn Vinji u
Msaġar tal frott

–AECM 5: Miżura għall-
Implimentazzjoni tà Pjan tà
Ġestjoni u konservazzjoni tal-
Ħamrija

–AECM 6: Miżura għall-
Integrazzjoni u l-Manutenzjoni
tà Speci Indiġeni Maltin
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• Miżura 11 –Biedja organika

– Sotto Miżura 11.1 – Pagamenti talli

tikkonverti għall prattiki u metodi ta’ biedja

organika

– Sotto Miżura 11.2 – Pagamenti għall-

manteniment ta’ prattiki u metodi ta’ biedja

organika
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• Miżura 16 – Kooperazzjoni

– Sotto miżura 16.1 - Sapport għall-istabbiliment ta’
gruppi operativi għall-Sħubija Ewropea għall-
Innovazzjoni għall- Produttività u Sostenibbiltà
Agrikola

– Sotto miżura 16.2 - Sapport għall-proġġetti pilota u
żvilupp ta’ prodotti , prattiki, proċessi u teknoloġiji
ġodda

– Sotto miżura 16.3 - Kooperazzjoni fost operaturi żgħar

– Sotto miżura 16.4 - Sapport għall-kooperazzjoni
orizzontali u vertikali bejn atturi fil-katina tal-provvista

– Sotto miżura 16.5 - Sapport għall-azzjonijiet konġunti
relatati mal-bidla tal-klima u l-ambjent

– Sotto miżura 16.6 - Sapport għall-kooperazzjoni għall-
atturi fil-katina tal-provvista; għall-provvista
sostenibbli tal-biomass

– Sotto miżura 16.9 – Sapport għall-diversifikazzjoni
f’attivitajiet agrikoli
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Miżura 17- Assigurazzjoni 

fuq il-prodotti tar-raba’, l-

annimali u l-pjanti 
–Sotto-Mizura 17.1- Primjum ta’ 

assigurazzjoni
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Miżura 19 – LEADER39



Kriterji ta’ Selezzjoni

Jistgħu jiġu aċċessati minn fuq is-sit elettroniku:

http://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Program

mes/European%20Agricultural%20Fund/Documents

/MC/Eligibility%20and%20Selection%20Criteria%2

02014-2020.pdf
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Indirizz elettroniku: rdd.meaim@gov.mt

Sit elettroniku: www.eufunds.gov.mt

Numru telefoniku: +356 2200 1142

L-Awtorità ta’ Ġestjoni

Id-Diviżjoni għall-Fondi u Programmi

Grazzi tal-attenzjoni

tagħkom


