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1. Ħarsa Ġenerali lejn is-Sejħa għal Proposti
1.1

Introduzzjoni u sfond

L-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju Ewropej (l-SMEs tal-UE) huma kruċjali għall-ekonomija
Ewropea peress li jirrappreżentaw aktar minn 99 % tal-intrapriżi Ewropej kollha u
jipprovdu 67 % tal-impjiegi kollha fl-Ewropa. L-innovazzjoni għandha rwol ewlieni finnegozji tal-SMEs tal-UE, u d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali huma għodda essenzjali filpromozzjoni ta’ din l-innovazzjoni. Il-pandemija tal-COVID-19 qed taffettwa l-pożizzjoni
kompetittiva tal-SMEs madwar l-Ewropa. Il-viżjoni tal-Pjan Strateġiku tal-EUIPO, lSP2025, tiffoka fuq li s-sistema tal-PI tkun taħdem għan-negozji, b’mod partikolari lSMEs, f’allinjament mal-Politika tal-Istrateġija Industrijali tal-Kummissjoni Ewropea.
Sabiex tissaħħaħ il-kompetittività tal-SMEs tal-UE fis-suq tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea
qed twettaq sensiela ta’ azzjonijiet fi ħdan il-qafas tal-programm tal-UE għallKompetittività tal-Intrapriżi u l-SMEs (COSME). F’dan il-qafas, kif approvat mill-Korpi tatTmexxija tal-EUIPO f’Novembru 2020, l-EUIPO qed jimplimenta azzjoni biex jgħin lillSMEs tal-UE jimmaniġġjaw l-assi tal-PI tagħhom taħt l-“Ideas powered for business SME
FUND”, fi ħdan il-pjan ta’ azzjoni għall-irkupru wara l-COVID-19 għall-SMEs tal-UE. Ilvawċers tal-PI tal-SME FUND għandhom baġit ta’ EUR 20 miljun iffinanzjat b’mod
konġunt mill-EUIPO u l-Kummissjoni Ewropea u dawn se jiġu implimentati fl-2021
permezz tal-għoti ta’ għotjiet lill-SMEs.

1.2

Objettivi u prijoritajiet

L-objettiv ta’ din l-azzjoni huwa li tipprovdi appoġġ finanzjarju lill-SMEs tal-UE li jixtiequ
jirċievu servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-PI (“IP scan”) permezz tal-uffiċċji Ewropej tal-PI li
joffru tali servizz, jew jipproteġu b’mod dirett it-trademarks u d-disinji tagħhom, permezz
tas-sistemi tal-PI nazzjonali, reġjonali u/jew tal-UE.
Għalhekk, l-SME Fund se jikkofinanzja żewġ tipi ta’ servizzi:
➢ servizz 1: servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-PI (“IP scan”)
➢ servizzi 2: it-tariffi tal-applikazzjonijiet bażiċi għal trademarks u disinji.
L-azzjoni hija mistennija li jkollha l-benefiċċji li ġejjin:
•
•
•
•
•

appoġġ ekonomiku lill-SMEs matul il-pandemija tal-COVID-19;
aktar għarfien dwar il-benefiċċji tad-drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali (IPR) għallSMEs tal-UE;
vantaġġ kompetittiv minħabba ġestjoni aħjar tal-assi intanġibbli, permezz ta’ żieda
fir-reġistrazzjoni tal-assi tal-proprjetà intellettwali tal-SMEs tal-UE;
promozzjoni ta’ sistemi ta’ reġistrazzjoni tal-PI nazzjonali u tal-UE;
promozzjoni tal-objettiv tal-Unjoni Ewropea li tappoġġja l-irkupru ekonomiku talUE.
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1.3

Azzjoni mmirata

L-azzjoni mmirata tkopri s-servizzi li ġejjin:
• Servizz 1 – servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-PI (“IP scan”)
Is-servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-PI huma essenzjali biex tinbena l-istrateġija tal-PI talSMEs bħala negozju. L-esperti tal-proprjetà intellettwali jeżaminaw il-mudell tan-negozju,
il-prodotti u/jew is-servizzi u l-pjanijiet għat-tkabbir tal-SMEs biex jifformulaw strateġija
magħhom.
Dan is-servizz jista’ jgħin lill-SMEs jiddeċiedu għal liema drittijiet tal-PI japplikaw, kif
jiżviluppaw il-portafoll tal-PI tagħhom jekk diġà għandhom drittijiet reġistrati, u kif
jippjanaw l-istrateġija tagħhom għall-futur.
Is-servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-PI skont din l-iskema huma disponibbli biss permezz
tal-uffiċċji parteċipanti tal-PI nazzjonali u reġjonali tal-UE. Qabel ma japplikaw, l-SMEs
għandhom jiċċekkjaw jekk is-servizz huwiex offrut fl-Istat Membru fejn huma stabbiliti.
Is-servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-PI jista’ jikkonsisti fil-passi li ġejjin.
-

-

-

Analiżi inizjali: l-SME tal-UE timla stħarriġ ta’ awtovalutazzjoni. L-espert janalizza
l-ambjent kompetittiv tal-SME tal-UE u t-tweġibiet tagħha għall-istħarriġ biex
jikseb fehim inizjali tas-sitwazzjoni tal-PI tal-benefiċjarju.
Żjara u intervista: l-espert iżur l-SME tal-UE u jagħmel intervista profonda, bl-użu
ta’ kwestjonarju bħala gwida, li għandha ddum bejn sagħtejn u 4 sigħat. Minħabba
l-pandemija tal-COVID-19, jistgħu jintużaw mezzi ta’ komunikazzjoni online.
Riżultati finali: l-espert jissottometti rapport lill-SME tal-UE personalment jew
permezz ta’ konferenza bil-vidjow/telekonferenza.

• Servizz 2 – it-tariffi tal-applikazzjoni għal trademarks u disinji
Tista’ ssir applikazzjoni għal trademarks u disinji f’wieħed mill-uffiċċji nazzjonali talproprjetà intellettwali tal-UE (il-livell nazzjonali), fl-Uffiċċju tal-Benelux għall-Proprjetà
Intellettwali (li jkopri l-Belġju, in-Netherlands u l-Lussemburgu; il-livell reġjonali), jew malEUIPO (li jkopri l-Istati Membri kollha tal-UE). Preferibbilment dan għandu jsir online.
Il-livell ta’ protezzjoni territorjali magħżul ovvjament jiddependi fuq l-istrateġija tannegozju u l-pjanijiet għat-tkabbir. Jistgħu jiġu indikati diversi trademarks u disinji flapplikazzjoni.
F’każ li trademark u/jew disinn ikunu l-proprjetà ta’ żewġ SMEs jew aktar, wieħed
minnhom biss jista’ japplika għal għotja bħala applikant u jiġi rimborżat.

1.4

Baġit disponibbli

Il-baġit totali disponibbli għall-kofinanzjament ta’ azzjonijiet skont din is-sejħa għal
proposti huwa stmat li huwa EUR 20 000 000.
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Kull kandidat jista’ jitlob il-kofinanzjament tal-ispejjeż tas-servizzi fil-limiti pprovduti fittabella li ġejja:
TIP TA’ AZZJONI

LIMITI TAS-SERVIZZ
LIMITU TALGĦAL KULL SME
KOFINANZJAMENT
GĦAL KULL
AZZJONI

Servizz 1 — IPPD

Servizz ta’ qabel iddijanjożi tal-PI wieħed

75 %

Applikazzjoni waħda
għal trademark u/jew
disinn jew aktar minn
wieħed/waħda

50 %

Servizz 2 — IPR

GĦOTJA
MASSIMA LIL
KULL SME

EUR 1 500

L-ammont totali li jista’ jingħata lil kwalunkwe SME partikolari huwa limitat għal
EUR 1 500, irrispettivament mit-tip ta’ azzjonijiet mitluba.
Il-25 % u/jew 50 % li jifdal iridu jiġu kofinanzjati mill-applikanti – pereżempju permezz tarriżorsi proprji tal-SMEs.

L-Uffiċċju jirriżerva d-dritt li ma jqassamx il-fondi disponibbli kollha.

1.5

Skeda ta’ żmien

Is-sejħa għal proposti se tkun miftuħa fi twieqi ta’ żmien differenti għas-sottomissjonijiet
— l-iskeda ta’ żmien proviżorja hija kif ġej:
TIEQA TA’ TIEQA TA’ TIEQA TA’ TIEQA TA’ TIEQA TA’
ŻMIEN 1
ŻMIEN 2
ŻMIEN 3
ŻMIEN 4
ŻMIEN 5
Baġit disponibbli għal kull 4 000 000
tieqa ta’ żmien
Bidu
tal-perjodu
applikazzjoni

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

tal- 11/01/2021 01/03/2021 01/05/2021 01/07/2021 01/09/2021

Data ta’ skadenza għas- 31/01/2021 31/03/2021 31/05/2021 31/07/2021 31/09/2021
sottomissjoni
talapplikazzjonijiet
L-applikanti jirċievu notifika
bil-miktub
tar-riżultati
u
notifika tad-deċiżjonijiet dwar
l-għotja fil-każ ta’ għotja

Frar Marzu
2021

April - Mejju
Ġunju 2021
Lulju 2021
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Huwa indikat baġit indikattiv li għandu jingħata f’kull tieqa ta’ żmien — jekk ma jintużawx
il-fondi kollha f’tieqa ta’ żmien speċifika, dawn jistgħu jiġu riportati għal twieqi ta’ żmien li
jiġu wara.
Min-naħa l-oħra, jekk jintużaw il-fondi kollha qabel id-data ta’ skadenza ta’ tieqa ta’ żmien
ta’ sottomissjonijiet speċifika, is-sistema tal-applikazzjoni online tingħalaq għal dik it-tieqa
ta’ żmien.
L-applikanti li jsibu s-sistema magħluqa f’tieqa ta’ żmien speċifika jistgħu japplikaw meta
tibda t-tieqa ta’ żmien sussegwenti ta’ sottomissjonijiet.
F’każ li tkun għadha disponibbli parti mill-baġit fid-data tat-tmiem tal-aħħar tieqa ta’ żmien
ta’ sottomissjonijiet, l-Uffiċċju jirriżerva d-dritt li jiftaħ tieqa ta’ żmien addizzjonali ta’
sottomissjonijiet.
Fi kwalunkwe wieħed mix-xenarji msemmija hawn fuq, se tiġi ppubblikata informazzjoni
dettaljata fuq il-paġna web tal-SME FUND biex jiġi żgurat li l-applikanti kollha jiġu ttrattati
b’mod ġust u jkollhom aċċess għall-istess informazzjoni.
1.6

Regoli għas-sottomissjoni

Applikant jista’ jissottometti applikazzjoni waħda biss fi kwalunkwe tieqa ta’ żmien ta’
sottomissjonijiet partikolari għas-servizz 1 jew is-servizz 2 jew taħlita tat-tnejn. Lapplikanti jistgħu jitolbu kull servizz darba biss (pereżempju applikant ma jistax jitlob
applikazzjoni għal trademark taħt is-servizz 2, u mbagħad f’tieqa ta’ żmien ta’
sottomissjonijiet sussegwenti jitlob applikazzjoni għal disinn taħt is-servizz 2).
F’każ li tiġi sottomessa aktar minn applikazzjoni waħda minn applikant matul tieqa ta’
żmien ta’ sottomissjonijiet, titqies biss l-ewwel applikazzjoni li tkun ġiet sottomessa. Lapplikazzjonijiet sussegwenti kollha sottomessi fl-istess tieqa ta’ żmien ta’
sottomissjonijiet awtomatikament jitqiesu bħala mhux ammissibbli.
F’tieqa ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet fil-futur, applikant jista’ japplika biss għas-servizz li
ma ngħatax fit-tieqa ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet preċedenti (jiġifieri applikant li jkun
ingħata s-servizz 1 f’tieqa ta’ żmien jista’ japplika biss għas-servizz 2 f’tieqa ta’ żmien
sussegwenti), inkella l-applikazzjoni awtomatikament titqies bħala mhux ammissibbli.
L-applikanti li jiġu rrifjutati għal tieqa ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet ta’ sejħa għal proposti
speċifika jistgħu japplikaw f’tieqa ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet sussegwenti.
L-applikazzjonijiet li jiġu ppreżentati fil-ħin u li jissodisfaw ir-rekwiżiti mniżżlin f’dan iddokument tas-sejħa għal proposti mhux neċessarjament jintitolaw lill-applikant li jingħata
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kwalunkwe waħda mill-azzjonijiet ta’ appoġġ mitluba. L-applikazzjonijiet kollha huma
soġġetti għal rieżami ulterjuri u għad-disponibbiltà ġenerali tal-fondi.
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2. Proċedura għall-Għażla tal-Proposti
L-Uffiċċju (EUIPO) huwa responsabbli għall-evalwazzjoni u l-għażla tal-proposti
sottomessi skont din is-sejħa għal proposti.
Il-proċess ta’ evalwazzjoni huwa bbażat fuq il-prinċipji ewlenin li ġejjin:
✓ it-trattament ugwali – il-proposti kollha jiġu evalwati bl-istess mod kontra l-istess
kriterji, u;
✓ it-trasparenza – jingħata feedback adegwat lill-applikanti dwar l-eżitu talevalwazzjoni tal-proposti tagħhom.
Il-proposti jridu jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-ammissibbiltà, kif ukoll il-kriterji tal-eliġibbiltà,
tal-esklużjoni u tal-għażla, u jiġu evalwati fuq il-bażi tal-kriterji tal-għoti definiti hawn taħt.
2.1

Rekwiżiti tal-ammissibbiltà

Ladarba tiġi ppreżentata proposta, l-applikant jiġi infurmat permezz ta’ email li l-proposta
waslet b’suċċess. Madankollu, din il-konferma tar-riċevuta ma tfissirx li l-proposta hija
ammissibbli, iżda biss li l-proposta daħlet b’suċċess fis-sistema.
Il-proposti sottomessi kollha l-ewwel jiġu ċċekkjati għall-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti
tal-ammissibilità:
•

l-applikazzjonijiet li jużaw il-formola tal-applikazzjoni elettronika (eForm) biss
jitqiesu ammissibbli;

•

l-applikazzjonijiet sottomessi sal-iskadenza tat-tieqa ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet
tal-applikazzjonijiet (kif imsemmi fit-Taqsima 5 – Skeda ta’ żmien) biss jitqiesu
ammissibbli;

•

f’każ li tiġi sottomessa aktar minn applikazzjoni waħda minn applikant f’tieqa ta’
żmien ta’ sottomissjonijiet partikolari, tiġi kkunsidrata biss l-ewwel applikazzjoni li
tkun ġiet sottomessa u l-applikazzjonijiet sussegwenti kollha sottomessi fl-istess
tieqa ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet awtomatikament jitqiesu bħala mhux
ammissibbli;

•

f’tieqa ta’ żmien fil-futur, applikant jista’ japplika biss għas-servizz li jkun għadu ma
ngħatax (jiġifieri applikant li jkun ingħata s-servizz 1 f’tieqa ta’ żmien ta’
sottomissjonijiet jista’ japplika biss għas-servizz 2 f’tieqa ta’ żmien ta’
sottomissjonijiet sussegwenti), inkella l-applikazzjoni awtomatikament titqies bħala
mhux ammissibbli.

Il-proposti li ma jissodisfaw l-ebda wieħed mir-rekwiżiti msemmija hawn fuq jiġu rrifjutati
u l-applikanti kkonċernati jiġu infurmati kif xieraq bir-raġuni(jiet) għar-rifjut.
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2.2

Kriterji tal-eliġibbiltà, l-esklużjoni u l-għażla tal-applikanti

Kull proposta ammissibbli tiġi vvalutata kontra l-kriterji li ġejjin.
2.2.1 Il-kriterji tal-eliġibbiltà
Biex ikunu eliġibbli, l-applikanti jridu jkunu intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) kif
definiti fir-Rakkomandazzjoni tal-UE 2003/361, u jkunu stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE.
Jiġi kkonsultat is-sit web tal-UE dwar it-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali għal kull applikant
sabiex jiġi vverifikat li n-numru tal-VAT ipprovdut huwa validu għat-tranżazzjonijiet fl-UE.
2.2.2 Il-kriterji tal-esklużjoni
L-applikanti f’ċerti sitwazzjonijiet jiġu esklużi mill-proċedura (eż. applikanti li huma falluti
jew li qed jiġu stralċjati, jew applikanti li nsabu ħatja ta’ mġiba professjonali ħażina serja,
eċċ.).
Dawn il-kriterji jinsabu fl-Artikolu 136(1)(a) sa (h) tar-Regolament Finanzjarju u huma
deskritti fid-dikjarazzjoni fl-anness għal dawn il-linji gwida. Fil-formola elettronika lapplikanti jridu jiċċertifikaw li mhumiex f’waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni
msemmija hemm.
Is-Sistema ta’ Identifikazzjoni Bikrija u ta’ Esklużjoni tal-UE tista’ tiġi kkonsultata għal kull
applikant.
2.2.3 Il-kriterji tal-għażla
L-applikanti għandu jkollhom il-kapaċità li jtemmu l-azzjoni(jiet) proposta/proposti u li
jibqgħu jwettqu l-attività tagħhom matul id-durata tal-għotja.
Il-kriterji ta’ hawn fuq (tal-eliġibbiltà, l-esklużjoni u l-għażla) jiġu vverifikati fuq ilbażi ta’ awtodikjarazzjoni u evidenza dokumentata xierqa kif ġej.
L-applikanti jintalbu jiddikjaraw li qraw id-dikjarazzjoni fuq l-unur annessa mas-sejħa
għal proposti u jiċċertifikaw li:
-

l-applikant huwa kompletament eliġibbli u għandu l-kapaċità skont il-kriterji
stabbiliti fis-sejħa għal proposti;
l-applikant ma jinsabx f’waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni stabbiliti fiha.

Barra minn hekk, l-applikanti jintalbu jipprovdu ċertifikat tal-VAT riċenti maħruġ millawtorità kompetenti nazzjonali tagħhom li juri l-eżistenza legali tal-kumpanija tagħhom.
L-Uffiċċju jirriżerva d-dritt li jitlob aktar dokumentazzjoni bħala prova tal-veraċità ta’ din
id-dikjarazzjoni. Jistgħu jiġu imposti sanzjonijiet amministrattivi fuq l-applikanti jekk isir
magħruf li xi waħda mid-dikjarazzjonijiet jew mill-informazzjoni pprovduta bħala
kundizzjoni għall-parteċipazzjoni f’din il-proċedura kienet falza.
F’każ li jkun hemm bżonn ta’ aktar kjarifiki, l-applikanti jistgħu jiġu kkuntattjati matul ilproċess ta’ evalwazzjoni.
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Il-proposti li ma jissodisfawx il-kriterji tal-eliġibbiltà, tal-esklużjoni u tal-għażla stipulati fissejħa għal proposti jiġu rrifjutati, u l-applikanti jiġu infurmati kif xieraq dwar ir-raġuni(jiet)
għar-rifjut.
2.3

Eliġibbiltà tal-azzjoni(jiet)

Huma eliġibbli biss l-azzjoni(jiet) t’hawn taħt kif deskritti fit-taqsima 3 (azzjonijiet
immirati):
➢ servizz 1: servizz ta’ qabel id-dijanjożi tal-PI (“IP scan”);
➢ servizz 2: it-tariffi tal-applikazzjoni bażiċi għal trademarks u disinji li għalihom
għandha ssir applikazzjoni quddiem l-EUIPO, l-Uffiċċju tal-Benelux għall-PI u/jew
fl-uffiċċju tal-PI ta’ kwalunkwe Stat Membru tal-UE.
Aktar kriterji ta’ eliġibbiltà b’rabta mal-perjodu ta’ implimentazzjoni huma stabbiliti kif ġej.
−

L-azzjoni(jiet) tibda/jibdew fl-ewwel jum wara d-data tan-notifika tagħha/tagħhom (iddeċiżjoni dwar l-għotja ffirmata mill-Uffiċċju) lill-applikanti magħżula (“id-data talbidu”). L-azzjoni(jiet) li jkunu diġà ġew mitluba jew tlestew qabel id-data tal-bidu
jitqiesu bħala ineliġibbli.

−

L-azzjoni(jiet) jitqiesu eliġibbli biss jekk is-servizz(i) jintalab/jintalbu fi żmien 30 jum
kalendarju wara d-data tal-bidu tal-azzjoni (in-notifika tad-deċiżjoni dwar l-għotja
ffirmata mill-Uffiċċju). L-azzjoni(jiet) mitluba barra dan il-perjodu titqies/jitqiesu bħala
ineliġibbli.

−

L-azzjoni(jiet) tintemm/jintemmu fil-31/12/2021 (“id-data tat-tmiem”). Is-servizz(i)
għandu/għandhom jintalab/jintalbu u jiġi/u implimentat(i) sa mhux aktar tard minn dik
id-data. Is-servizz(i) li ma jkunx/jkunux ġie/ġew implimentat(i) qabel din id-data
jitqiesu bħala ineliġibbli.
2.4

Il-kriterji tal-għoti u l-verifiki finali fuq l-applikazzjonijiet

Matul il-proċess tal-għażla finali, l-aspetti li ġejjin jiġu vverifikati l-ewwel.
•

Kwalunkwe riskju identifikat/identifikabbli ta’ finanzjament doppju minn sorsi oħra
Nazzjonali jew tal-Unjoni.
Dan ir-rekwiżit jiġi ssodisfat biss jekk l-applikanti jimmarkaw il-kaxxi xierqa filformola tal-applikazzjoni online (eForm), fejn jindikaw li ma applikawx għal jew ma
rċevew l-ebda finanzjament nazzjonali jew tal-UE għall-istess servizzi jew għal
parti mis-servizzi mitluba f’din il-formola. Jekk jinstab li hemm finanzjament
doppju, il-proposta tiġi miċħuda.

•

Limitazzjonijiet baġitarji.
L-aċċettazzjoni ta’ applikazzjoni mill-Uffiċċju ma tikkostitwixxix impenn li tingħata
għotja tal-ammont mitlub mill-applikant. L-ammont mitlub fl-ebda ċirkostanza ma
jista’ jaqbeż l-ammont massimu ta’ EUR 1 500.
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F’każ ta’ applikazzjonijiet separati, l-ammont mitlub jiġi vverifikat kontra l-ammont
diġà mogħti għas-servizz preċedenti biex jiġi żgurat li ma jinqabiżx l-ammont
massimu ta’ EUR 1 500.
Imbagħad l-applikazzjonijiet jiġu vvalutati abbażi tal-kriterji li ġejjin:
•

Fuq il-bażi ta’ min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel
L-azzjoni(jiet) proposta/i għandha tkun konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet
iddikjarati tas-sejħa, u l-applikazzjonijiet li jaslu l-ewwel jingħataw prijorità, bħala
rikonoxximent tal-motivazzjoni u l-ħeffa tal-applikanti. Jekk jogħġbok kun af li lbaġit għal kull tieqa ta’ żmien huwa limitat. Il-proposti jiġu ffinanzjati f’ordni
kronoloġika abbażi tal-ħin tal-applikazzjoni (in-numru tar-reġistrazzjoni) sakemm
jiġi eżawrit il-baġit.

2.5

Il-Proċess tal-Għażla Finali

Kumitat magħmul minn rappreżentanti mill-EUIPO jivvaluta l-eżitu tal-evalwazzjoni u
jfassal listi ta’ proposti li huwa rrakkomandat li jiġu ffinanzjati u dawk li mhuwiex
irrakkomandat li jiġu ffinanzjati.
Imbagħad tiġi adottata d-deċiżjoni tal-għażla, li telenka l-proposti kollha magħżula għallfinanzjament, l-ammonti massimi rispettivi ta’ finanzjament għal kull azzjoni(jiet) u lbenefiċjarji tal-għotja.
L-applikanti li l-proposti tagħhom jintgħażlu għall-finanzjament jirċievu deċiżjoni dwar lgħotja ffirmata mill-Uffiċċju. Il-mudell tad-deċiżjoni dwar l-għotja huwa ppubblikat fuq ilpaġna web tal-Ideas powered for business SME FUND.
Il-mudell tad-deċiżjoni dwar l-għotja mhuwiex negozjabbli. L-applikanti huma mitluba
jaqraw b’attenzjoni l-mudell, speċjalment il-kundizzjonijiet ġenerali, qabel ma jressqu
proposta.
L-applikanti rrifjutati f’sejħa għal proposti speċifika għal tieqa ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet
jistgħu japplikaw f'tieqa ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet sussegwenti, sakemm ma jkunx
għad fadal twieqi ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet oħra.
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3. Kundizzjonijiet Finanzjarji u Kuntrattwali
3.1

Impenn legali u implimentazzjoni

F’każ ta’ għotja mogħtija mill-Uffiċċju, għandha tintbagħat lill-applikant b’mod elettroniku
deċiżjoni dwar l-għotja, imfassla f’euro u li tagħti d-dettalji dwar il-kundizzjonijiet ġenerali
u l-livell ta’ finanzjament. Id-deċiżjoni ma għandhiex tintbagħat lura lill-Uffiċċju.
L-applikanti jifhmu li s-sottomissjoni ta’ applikazzjoni għal għotja timplika aċċettazzjoni
tal-kundizzjonijiet ġenerali mehmuża ma’ din is-sejħa għal proposti. Dawn ilkundizzjonijiet ġenerali jorbtu lill-benefiċjarju li jingħata l-għotja u jikkostitwixxu anness
għad-deċiżjoni dwar l-għotja.
➢ Id-deċiżjoni dwar l-għotja tidħol fis-seħħ fid-data tan-notifika tagħha lill-benefiċjarju;
➢ L-azzjoni(jiet) tibda/jibdew fl-ewwel jum wara d-data tan-notifika tagħha/tagħhom lillbenefiċjarju;
Il-benefiċjarji jistgħu japplikaw u jħallsu għas-servizzi magħżula fid-deċiżjoni dwar lgħotja:
- Servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-PI (“IP scan”) li huma disponibbli fl-uffiċċji
nazzjonali li joffru dan is-servizz;
u/jew
- tista’ ssir applikazzjoni għal trademarks u disinji f’wieħed mill-uffiċċji nazzjonali talproprjetà intellettwali tal-UE (il-livell nazzjonali), u/jew fl-Uffiċċju tal-Benelux għallProprjetà Intellettwali (li jkopri l-Belġju, in-Netherlands u l-Lussemburgu; il-livell
reġjonali), u/jew fl-EUIPO (li jkopri l-Istati Membri kollha tal-UE). Dan jista’ jsir online.
Il-benefiċjarji jridu jiżguraw li s-servizzi jiġu mitluba fi żmien 30 jum mill-bidu talazzjoni u jkunu tlestew sal-mument tat-talba għar-rimborż.
➢ L-azzjoni(jiet) għandha/għandhom tintemm/jintemmu sa mhux aktar tard mill31/12/2021 kif speċifikat fit-taqsima 9.
Bidliet fid-deċiżjoni dwar l-għotja ma jiġux aċċettati mill-Uffiċċju matul id-durata tagħha.
Madankollu, il-benefiċjarji jkunu jistgħu jinfurmaw lill-Uffiċċju dwar kwalunkwe bidla florganizzazzjoni u/jew fl-informazzjoni bankarja meta jissottomettu t-talba għallpagamenti tal-bilanċ.
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3.2

Forma/Forom tal-għotja

L-għotja tieħu l-forma ta’ rimborż tal-ispejjeż verament imġarrba.
L-għotja tkun ta’ ammont massimu ta’ EUR 1 500 u tiġi ddefinita billi tiġi applikata r-rata
massima ta’ kofinanzjament għall-ispejjeż eliġibbli verament imġarrba u ddikjarati millbenefiċjarju kif ġej:
−
−

Għas-servizz 1: rimborż ta’ 75 % tal-ispejjeż eliġibbli;
Għas-servizz 2: rimborż ta’ 50 % tal-ispejjeż eliġibbli.
3.3

Spejjeż eliġibbli

L-ispejjeż eliġibbli jridu jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:
•
•
•
•
•

•
•

jiġġarrbu mill-benefiċjarju;
jiġġarrbu fl-iskeda ta’ żmien stabbilita tal-azzjoni;
ikunu indikati fil-baġit stmat tal-azzjoni;
ikunu meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proġett li huwa s-suġġett tal-għotja;
ikunu identifikabbli u verifikabbli – irreġistrati fir-rekords kontabilistiċi talbenefiċjarju;
jikkonformaw mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni fiskali u soċjali applikabbli;
ikunu raġonevoli, iġġustifikati, u jikkonformaw mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja
tajba, b’mod partikolari fir-rigward tal-ekonomija u l-effiċjenza.

B’kunsiderazzjoni xierqa tal-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà stabbiliti hawn fuq, il-kategoriji
ta’ spejjeż diretti eliġibbli marbuta mat-twettiq tal-azzjoni huma dawn li ġejjin:
Għas-servizz 1:
•

l-ammont fiss ta’ servizzi ta’ qabel id-dijanjożi tal-PI eliġibbli.

Għas-servizz 2:
•

għat-trademarks, it-tariffa bażika mħallsa fil-mument tal-applikazzjoni, minbarra
klassijiet addizzjonali ta’ oġġetti u servizzi;

•

għad-disinji, it-tariffa bażika mħallsa fil-mument tal-applikazzjoni, minbarra
kwalunkwe tariffa addizzjonali għall-pubblikazzjoni jew għad-differiment.

Għaż-żewġ servizzi, l-ammonti u t-tariffi fissi skont il-pajjiż tal-UE huma elenkati flAnness 2 għal din is-sejħa.
L-ammont u/jew it-tariffi fissi għas-servizz(i) li jkunu diġà ġew irreġistrati jew mitluba qabel
id-data tal-bidu tal-azzjoni kif speċifikat fid-deċiżjoni dwar l-għotja mhumiex meqjusa
eliġibbli.
3.4

Talba għall-pagamenti tal-bilanċ u dokumenti evidenzjarji
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Il-benefiċjarju jrid jissottometti talba għall-pagamenti tal-bilanċ hekk kif is-servizz(i)
jkun(u) ġie/ġew implimentat(i) u sa mhux aktar tard minn 30 jum kalendarju wara t-tmiem
tal-azzjoni (31/12/2021).
Tista’ tiġi sottomessa talba waħda għall-pagamenti għaż-żewġ servizzi jew il-benefiċjarju
jista’ jissottometti żewġ talbiet separati għall-ħlas – waħda għal kull servizz. Fl-ebda każ
ma jiġu aċċettati aktar minn żewġ talbiet.
Il-benefiċjarju jista’ jitlob il-pagament tal-bilanċ sakemm is-servizzi jkunu ntalbu fi żmien
30 jum mill-bidu tal-azzjoni u jkunu tlestew sal-mument li jiġi sottomess ir-rapport.
Il-benefiċjarji jridu jitolbu r-rimborż billi jużaw il-link għall-formola elettronika tat-talba
għall-pagamenti skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness IV tad-deċiżjoni dwar l-għotja.
L-informazzjoni sottomessa f’din il-formola tat-talba trid tipprovdi d-dettalji tas-servizz(i)
implimentat(i) u dikjarazzjoni finanzjarja assoċjata tal-ispejjeż verament imġarrba u
mitluba mill-benefiċjarju.
Il-benefiċjarju jrid jiċċertifika li l-informazzjoni pprovduta fit-talba hija kompluta, affidabbli
u veritiera. Il-benefiċjarju jrid jiċċertifika wkoll li l-ispejjeż imġarrba jistgħu jitqiesu eliġibbli
skont din id-deċiżjoni u li t-talba għall-pagamenti tkun sostanzjata minn dokumenti
evidenzjarji adegwati li se jiġu speċifikati aktar fl-istruzzjonijiet stipulati fl-Anness IV taddeċiżjoni dwar l-għotja.
Il-valutazzjoni tat-talba tinkludi l-elementi li ġejjin:
− evalwazzjoni tas-servizzi mwettqa (biex jiġi vverifikat li jikkorrispondu masservizzi definiti fid-deċiżjoni dwar l-għotja);
− evalwazzjoni tal-eliġibbiltà tan-nefqa ddikjarata: din tinkludi l-verifika taddokumentazzjoni evidenzjarja.
Jekk it-talba ma tkunx kompluta jew tkun teħtieġ kjarifika, l-Uffiċċju jikkuntattja lillbenefiċjarju u jispeċifika d-data/il-formola li għandha tiġi sottomessa bl-informazzjoni
addizzjonali.
Il-pagament tal-bilanċ huwa soġġett għall-approvazzjoni tat-talba u tad-dokumenti li
jakkumpanjawha.
Sottomissjoni
Il-benefiċjarji jridu jimlew it-taqsimiet obbligatorji kollha, itellgħu d-dokumenti mehmuża
mitluba, jaċċettaw il-kundizzjonijiet tas-sottomissjoni u jissottomettu.
Il-benefiċjarji għandhom jirċievu konferma tas-sottomissjoni bl-email. Jekk ma tirċevihx,
jekk
jogħġbok
ikkuntattja
direttament
lill-kaxxa
postali
fuq:
smefund.grants@euipo.europa.eu.
L-ebda formola oħra ma tiġi aċċettata. Talbiet għall-pagament sottomessi b’xi mod ieħor
jiġu rrifjutati.
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3.5

Kalkolu tal-ammont finali tal-għotja

L-għotja finali tiġi kkalkulata fuq il-bażi tan-nefqa reali eliġibbli billi tiġi applikata r-regola
tal-“limitu doppju” li tillimita l-għotja kemm għall-perċentwal tal-ispejjeż eliġibbli kif ukoll
għall-ammont massimu msemmi fid-deċiżjoni dwar l-għotja.
L-għotja finali tiġi kkalkulata bl-applikazzjoni tal-perċentwal għall-kofinanzjament talispejjeż eliġibbli stabbilit fil-ftehim ta’ għotja għat-total tal-ispejjeż eliġibbli reali. Dan lammont ma għandux jaqbeż l-ammont massimu għall-għotja stabbilit fid-deċiżjoni dwar
l-għotja.
Jekk in-nefqa reali tirriżulta li hija inqas mill-baġit stmat, l-għotja reali tiġi kkalkulata fuq ilbażi tal-% tal-ispejjeż totali eliġibbli antiċipati fid-deċiżjoni dwar l-għotja. Jekk in-nefqa
reali tirriżulta li hija ogħla min-nefqa bbaġitjata, l-għotja ma tiżdiedx għal aktar millammont massimu tal-għotja antiċipat fid-deċiżjoni dwar l-għotja. Għalhekk huwa flinteress tal-applikant li jissottometti stima realistika tal-ispejjeż.
Il-kalkolu biex jiġi ddeterminat l-ammont finali tal-għotja huwa kif ġej:
SPEJJEŻ IDDIKJARATI FIR-RAPPORT
BI TNAQQIS tal-ispejjeż li jitqiesu bħala ineliġibbli waqt il-valutazzjoni għal waħda mirraġunijiet li ġejjin:
servizzi li ma jikkorrispondux għas-servizzi fl-applikazzjoni għall-għotja u li ngħataw
għotja fl-Anness I tad-deċiżjoni dwar l-għotja;
-

servizzi implimentati barra mill-perjodu ta’ eliġibbiltà (l-Artikolu 2.2 u 2.3 taddeċiżjoni dwar l-għotja);

-

servizzi mhux mitluba fi żmien 30 jum mill-bidu tal-azzjoni (l-Artikolu 2.2 taddeċiżjoni dwar l-għotja);

-

nuqqas ta’ dokumenti evidenzjarji relatati mal-ispejjeż mitluba.
= SPEJJEŻ ELIĠIBBLI TOTALI
X

75 % bħala perċentwal tal-kofinanzjament għas-servizz 1 (l-Artikolu 3)

U/jew
X

50 % bħala perċentwal tal-kofinanzjament għas-servizz 2 (l-Artikolu 3)

LIMITATI għall-ammont massimu tal-għotja ddikjarat fid-deċiżjoni dwar l-għotja (lArtikolu 3). F’każ ta’ talba separata, dan l-ammont jiġi vverifikat kontra l-ammont diġà
aċċettat għas-servizzi preċedenti sabiex jiġi żgurat li dan il-limitu ma jinqabiżx.
= AMMONT FINALI TAL-GĦOTJA LI GĦANDU JITĦALLAS (sa limitu ta’ EUR 1 500)
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3.6

Pagament finali

L-ammont finali tal-għotja jitħallas fil-kont bankarju tal-benefiċjarju (indikat fid-deċiżjoni
dwar l-għotja jew emendat fit-talba għall-pagamenti) u l-limitu ta’ żmien għall-Uffiċċju biex
jagħmel il-pagament ikun ta’ 30 jum.
L-Uffiċċju jinnotifika l-eżekuzzjoni tal-pagament lill-benefiċjarju kif xieraq.
3.7

Verifiki u awditi

L-Uffiċċju u/jew il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew
jew korp inkarigat minnhom jistgħu jivverifikaw l-użu li jkun sar mill-għotja fi kwalunkwe
mument waqt it-terminu tad-deċiżjoni dwar l-għotja u għal perijodu ta’ tliet snin wara laħħar pagament mill-Uffiċċju.
L-Uffiċċju jista’ jnaqqas l-għotja f’każ ta’ irregolarità, frodi jew ksur ta’ obbligi oħra. Lammont tat-tnaqqis se jkun proporzjonat mal-grad li fih l-azzjoni ma tkunx ġiet
implimentata kif suppost jew mas-serjetà tal-ksur.
3.8

Pubblikazzjoni u tixrid tar-riżultati

L-għotjiet kollha mogħtija matul sena finanzjarja jridu jiġu ppubblikati fuq is-sit web talUffiċċju matul l-ewwel nofs tas-sena ta’ wara l-għeluq tas-sena baġitarja li matulha jkunu
ngħataw.
Il-benefiċjarju jawtorizza lill-Uffiċċju jippubblika l-informazzjoni li ġejja fi kwalunkwe forma
u fuq kwalunkwe mezz, inkluż permezz tal-internet:
•
•
•

l-isem u l-indirizz tal-benefiċjarju,
is-suġġett u l-iskop tal-għotja,
l-ammont mogħti.

Il-benefiċjarju jawtorizza wkoll lill-Uffiċċju jaqsam din l-informazzjoni mal-uffiċċji
nazzjonali tal-PI u mal-Kummissjoni Ewropea.
Fuq talba motivata u sostanzjata kif xieraq mill-benefiċjarju, il-pubblikazzjoni tiġi
rinunzjata jekk tali divulgazzjoni thedded id-drittijiet u l-libertajiet tal-individwi kkonċernati
kif protetti mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jew tkun ta’ ħsara
għall-interessi kummerċjali tal-benefiċjarji.
3.9

Protezzjoni tad-data

It-tweġiba għal kwalunkwe sejħa għal proposti tinvolvi r-reġistrazzjoni u l-ipproċessar ta’
data personali. Din id-data tiġi pproċessata skont ir-Regolament (UE) Nru 2018/1725 talParlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni
fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u
aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE)
Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE.
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Id-data personali tista’ tiġi rreġistrata fis-Sistema ta’ Identifikazzjoni Bikrija u ta’ Esklużjoni
mill-Kummissjoni, f’każ li l-benefiċjarju jkun f’xi waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija flArtikoli 136 u 141 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046.
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għad-dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni taddata/il-privatezza fuq il-formola ta’ applikazzjoni online.
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4. Proċedura għas-Sottomissjoni tal-Proposti
4.1

Pubblikazzjoni

Is-sejħa għal proposti hija aċċessibbli mill-paġna web tal-SME FUND fuq:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
L-applikanti huma mitluba jaqraw bir-reqqa l-informazzjoni kollha dwar is-sejħa għal
proposti u l-proċedura ta’ sottomissjoni.
4.2

Aktar informazzjoni jew kjarifiki

Kwalunkwe mistoqsija speċifika relatata ma’ din is-sejħa trid tiġi indirizzata liċ-Ċentru talInformazzjoni tal-EUIPO fuq:
information@euipo.europa.eu
It-tweġibiet għall-mistoqsijiet sottomessi se jiġu ppubblikati fil-lista tal-mistoqsijiet
frekwenti disponibbli mill-paġna web tal-Ideas powered for business SME FUND, biex jiġi
żgurat it-trattament ugwali tal-applikanti potenzjali kollha.
L-applikanti huma mħeġġa jikkonsultaw dawn il-mistoqsijiet disponibbli fil-paġna web tassejħa regolarment. Il-helpdesk twieġeb individwalment għal mistoqsijiet ta’ natura teknika
relatati mal-formola tal-applikazzjoni online (eForm).
4.3

Ħolqien tal-applikazzjoni

L-applikanti jridu jużaw il-formola tal-applikazzjoni online (eForm) disponibbli mill-paġna
web tal-Ideas powered for business SME FUND fuq:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
Il-partijiet differenti tal-Formola tal-Applikazzjoni li jridu jimtlew huma:
•

Il-Parti I tinkludi l-informazzjoni kollha tal-applikant bħall-isem tal-kumpanija, l-indirizz,
it-tip ta’ SME, il-persuna ta’ kuntatt, l-informazzjoni bankarja u l-lingwa/lingwi talkomunikazzjoni.
L-applikant irid jissottometti l-indirizz tal-posta elettronika korrett tal-persuna/i ta’
kuntatt peress li l-komunikazzjoni kollha relatata ma’ din il-proċedura tintbagħat b’mod
elettroniku lil dawn il-kuntatti.

•

Il-Parti II tinkludi d-dikjarazzjoni billi tiġi mmarkata l-formola u l-evidenza obbligatorja
li trid tittella’, li hija ċ-ċertifikat tal-VAT u rendikont tal-bank. Fil-formola, se jkun hemm
links għal eżempji ta’ ċertifikati mill-Istati Membri kollha.
Huma aċċettati biss verżjonijiet pdf taż-żewġ forom ta’ evidenza. Jekk jogħġbok
ipprova tella’ verżjonijiet li jinqraw u li huma reċenti peress li ż-żewġ forom ta’
Linji gwida għall-applikanti

Paġna 18 minn 20

Sejħa għal proposti GR/001/21

evidenza se jintużaw matul il-proċess tal-għażla, fid-deċiżjoni dwar l-għotja u għattwettiq tal-pagament.
•

Il-Parti III hija relatata mas-servizz(i) li se titlob. Għas-servizz 1, il-lista ta’ uffiċċji
nazzjonali tal-PI li jipprovdu s-servizzi tista’ tinbidel minn tieqa ta’ żmien ta’
sottomissjonijiet għall-oħra.
Meta tagħżel is-servizzi, il-baġit totali (tariffi) li jkollok tħallas meta timplimentahom u
l-ammont totali tal-għotja mitluba jiġu kkalkulati awtomatikament kif ġej:
Il-baġit totali:
−
−

għas-servizz 1 huwa l-ammont fiss elenkat fl-Anness 2 għall-Istat Membru talUE magħżul,
għas-Servizz 2 huwa t-tariffa bażika tal-applikazzjoni għal trademark elenkata
fl-Anness 2 għall-EUIPO jew immultiplikata bil-pajjiż(i) tal-UE magħżul(a)
u/jew it-tariffa bażika tal-applikazzjoni għal disinn elenkata fl-Anness 2 għallEUIPO jew immultiplikata bil-pajjiż(i) tal-UE magħżul(a).

L-għotja totali tiġi kkalkulata bl-applikazzjoni tal-kofinanzjament ta’ 75 % fuq il-baġit
totali għas-servizz 1 u/jew ta’ 50 % fuq il-baġit totali għas-servizz 2. Jekk ir-riżultat
jaqbeż l-għotja massima ta’ EUR 1 500, din tkun limitata għal EUR 1 500.
•

Il-Parti IV hija relatata mal-baġit ikkalkulat awtomatikament skont is-servizzi
magħżula fil-parti III, bl-ammonti kollha jintwerew f’euro (€), u mad-dikjarazzjonijiet li
jiċċertifikaw il-prinċipji tal-għotja tal-kofinanzjament, il-projbizzjoni tal-finanzjament
doppju u mingħajr skop ta’ qligħ u ta’ sanzjonijiet amministrattivi f’każ ta’
dikjarazzjonijiet foloz qabel is-sottomissjoni.

4.4

−

Il-prinċipju tal-kofinanzjament:
l-għotjiet ma jistgħux jiffinanzjaw l-ispiża kollha tal-azzjoni. Il-kofinanzjament
jista’ jiġi pprovdut jew permezz tal-kontribuzzjoni finanzjarja proprja talapplikanti jew fil-forma ta’ kontribuzzjonijiet pubbliċi jew privati miksuba minn
donaturi oħra.

−

Ir-regola kontra l-finanzjament doppju:
kull azzjoni tista’ tagħti lok għall-għoti ta’ għotja waħda biss, u ma jista’ jkun
hemm l-ebda finanzjament doppju Nazzjonali u mill-Unjoni Ewropea tal-istess
nefqa. L-applikant għandu jindika s-sorsi u l-ammonti ta’ kwalunkwe
finanzjament ieħor li jkun irċieva jew li applika għalih fl-istess sena finanzjarja
għall-istess azzjoni.
Sottomissjoni tal-applikazzjoni għal għotja

Ladarba tkun imtliet l-informazzjoni kollha u jkunu ttellgħu d-dokumenti evidenzjarji, lapplikant jista’ jissottometti l-applikazzjoni.
L-applikazzjonijiet iridu jiġu sottomessi skont ir-rekwiżiti tal-ammissibbiltà stabbiliti fittaqsima 2.1 u sal-iskadenzi stabbiliti fit-taqsima 1.5.
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Proposti jew partijiet ta’ proposti mibgħuta lill-Uffiċċju permezz ta’ email jew bħala kopji
stampati ma jiġux aċċettati.
Ma hija permessa l-ebda modifika fl-applikazzjoni ladarba tkun ġiet sottomessa.
Madankollu, jekk ikun hemm il-ħtieġa li jiġu ċċarati ċerti aspetti jew li jiġu kkoreġuti żbalji
klerikali, l-Uffiċċju jista’ jikkuntattja lill-applikant matul il-proċess ta’ evalwazzjoni.
Wara li l-proposta tkun ġiet sottomessa, l-applikant li ħoloq u ssottometta l-applikazzjoni
jirċievi konferma tar-riċevuta tal-applikazzjoni awtomatika bl-email. Tkun mehmuża kopja
tal-applikazzjoni sottomessa. Din l-email ma għandhiex titqies bħala indikazzjoni li lproposta hija ammissibbli, iżda biss li ġiet sottomessa.
4.5

Notifika u pubblikazzjoni tar-riżultati tal-evalwazzjoni

L-applikanti jiġu nnotifikati individwalment dwar ir-riżultati tal-proċess ta’ evalwazzjoni
wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni dwar l-għotja għal kull tieqa ta’ żmien ta’ sottomissjonijiet.
Din in-notifika formali tintbagħat bl-email lill-persuni ta’ kuntatt imsemmija fil-formola
elettronika. Hija r-responsabbiltà tal-applikant li fil-formola elettronika jissottometti lindirizz tal-posta elettronika t-tajjeb tal-persuni ta’ kuntatt.
Din in-notifika ikun fiha:
- għall-applikanti li ġew irrifjutati, ir-raġunijiet għad-deċiżjoni negattiva;
- għall-applikanti li ġew aċċettati, il-kopja tad-deċiżjoni dwar l-għotja ffirmata kif
xieraq mill-Uffiċċju bħala dokument mehmuż.
Il-lista tal-applikazzjonijiet magħżula tiġi ppubblikata fuq is-sit web tal-Uffiċċju:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
4.6

Kuntatt

Jekk ikollok problemi tekniċi bis-sottomissjoni online tal-formola elettronika tiegħek,
għandek
tikkuntattja
liċ-Ċentru
tal-Informazzjoni
tal-EUIPO
(information@euipo.europa.eu) bl-email qabel id-data tal-iskadenza tas-sottomissjonijiet,
u tispjega l-problema tiegħek. Jekk id-data ta’ skadenza tkun qrib, għandek tinkludi ritratt
tal-iskrin ta’ kwalunkwe messaġġ ta’ żball flimkien ma’ prova tal-ħin li seħħ.
Annessi
Anness 1 — Dikjarazzjoni fuq l-unur
Anness 2 — Lista ta’ ammont/tariffi fissi mill-pajjiż tal-UE għaż-żewġ servizzi
Anness 3 — Mudell tad-deċiżjoni dwar l-għotja
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