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

• L-Artikolu 14 tar-Reg. (UE) Nru 
1305/2013 
- Taħriġ, attivitajiet ta’ 

demostrazzjoni, skambji – 100% 

 
Miżura 2 – Servizzi ta’ konsulenza, ġestjoni 
tal-irziezet 

• L-Artikolu 15 tar-Reg. (UE) Nru 
1305/2013 
- FAS, ġestjoni tar-razzett, taħriġ għal 

min iħarreġ/konsulenti – 100% 

 
Miżura 3 – Skemi ta’ kwalità għall-prodotti u 
ikel agrikolu 

• L-Artikolu 16 tar-Reg. (UE) Nru 
1305/2013 

- Parteċipazzjoni ġdida fi skemi ta’ 
kwalità nazzjonali/tal-UE – 100%, 

attivitajiet ta’ informazzjoni u 
promozzjoni minn gruppi ta’ 

produtturi – 70% 
 

- Attivitajiet ta’ informazzjoni u 

promozzjoni fis-suq komuni tal-UE 
 

Miżura 4 – Investimenti f’assi fiżiċi 
• L-Artikolu 17 tar-Reg. (UE) Nru 

1305/2013 

- irziezet, ipproċessar u marketing, 
infrastruttura, investimenti mhux 

produttivi – 50% 
 

Miżura 6 – Żvilupp tar-razzett u n-negozju 
• L-Artikolu 20 tar-Reg. (UE) Nru 

1305/2013 

- Għajnuna ta’ start-up għall-bdiewa 
żgħar - 100%, diversifikazzjoni ta’ 

prodotti agrikoli għal prodotti mhux 
agrikoli – 50% 

 

Miżura 8 – Investimenti fl-iżvilupp ta’ żoni 
forestali u titjib fil-vijabbiltà tal-foresti 

• L-Artikolu 21 tar-Reg. (UE) Nru 
1305/2013 

- Ġestjoni ta’ siti eżistenti u tħawwil 

ta’ siġar/boskijiet ġodda – 100% 
 
Miżura 10 – Agri-ambjent-klima 

• L-Artikolu 28 tar-Reg. (UE) Nru 
1305/2013 

- Sussidju għal numru ta’ azzjonijiet, 
konservazzjoni ta’ riżorsi ġenetiċi – 

100% 
 

Miżura 11 – Biedja organika 
• L-Artikolu 29 tar-Reg. (UE) Nru 

1305/2013 

- konverżjoni, manutenzjoni – 100% 
 

Miżura 13 – Pagamenti għal żoni li 
għandhom nuqqasijiet naturali jew 
nuqqasijiet speċifiċi oħra 

• L-Artikolu 31 tar-Reg. (UE) Nru 
1305/2013 

- LFA – 100 
 

Miżura 16 – Koperazzjoni 
• L-Artikolu 35 tar-Reg. (UE) Nru 

1305/2013 

- EIP, proġetti pilota, netwerk għat-
turiżmu rurali, żvilupp ta’ supply 

chains qosra u suq lokali, azzjonijiet 
konġunti relatati mat-tibdil fil-klima, 
mal-bijoenerġija, diversifikazzjoni 

 
Miżura 17 – Assigurazzjoni 

• L-Artikolu 36 tar-Reg. (UE) Nru 
1305/2013 

- Għajnuna għall-ħlas tal-poloz 
relatati mal-assigurazzjoni tal-uċuh, 
pjanti, annimali – 65% 

 
Miżura 19 – LEADER 

• L-Artikolu 35 tar-Reg. (UE) Nru 
1303/2013 
- Żvilupp u implimentazzjoni tal-

istrateġija ta’ żvilupp lokali – 80%, 
koperazzjoni – 80%, spejjeż 

preparatorji u operattivi – 100% 

 


