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1 ĦARSA ĠENERALI LEJN IS-SEJĦA GĦAL PROPOSTI 
 

 

1.1 Introduzzjoni u sfond 
 
Id-drittijiet ta’ proprjetà intellettwali (DPI) huma kruċjali biex jgħinu lill-intrapriżi żgħar u ta’ 
daqs medju Ewropej (SMEs) jipproteġu u jisfruttaw kummerċjalment l-assi intanġibbli 
tagħhom li ġejjin mill-isforzi ta’ innovazzjoni tagħhom. L-SMEs Ewropej jirrappreżentaw 
aktar minn 99 % tal-intrapriżi Ewropej kollha u jipprovdu 67 % tal-impjiegi totali fl-Ewropa. 
Għalhekk, ir-rwol tagħhom huwa deċiżiv biex tissaħħaħ ir-reżiljenza tal-UE għall-isfidi li 
qed naffaċċjaw bħalissa, tingħata spinta lill-kompetittività industrijali, tingħata spinta lill-
ekonomija tal-UE u jittejbu l-ħajjiet u l-benesseri taċ-ċittadini Ewropej. 
 
Meta jitqies dan, il-Pjan Strateġiku (SP2025) attwali tal-Uffiċċju Ewropew tal-Proprjetà 
Intellettwali (EUIPO) għandu l-għan li jtejjeb kif taħdem is-sistema Ewropea tal-IP għan-
negozji u speċjalment għall-SMEs. Permezz tal-programm tal-SMEs, taħt l-ixprunatur 
strateġiku 2 tal-SP2025, l-EUIPO jindirizza l-ħtieġa li s-servizzi tal-IP isiru aktar 
aċċessibbli għan-negozji ż-żgħar u jappoġġa l-kompetittività tal-SMEs permezz ta’ użu u 
protezzjoni aħjar tal-IP tagħhom. 
 
L-inizjattiva “Ideas Powered for Business SME Fund 2021” imnedija mill-EUIPO hija sforz 
konġunt bejn l-EUIPO, il-Kummissjoni Ewropea u l-uffiċċji nazzjonali tal-IP tal-UE 
b’reazzjoni għall-isfidi li jiffaċċjaw l-SMEs Ewropej minħabba l-pandemija tal-COVID-19. 
Din l-inizjattiva, implimentata matul l-2021, uriet li hija għodda b’saħħitha biex tagħti 
spinta lill-kompetittività tal-SMEs Ewropej permezz ta’ użu u protezzjoni aħjar tad-drittijiet 
tal-IP tagħhom. 
 
Mit-tnedija tagħha f’Jannar 2021, aktar minn 13 000 SME Ewropea bbenefikaw minn din 
l-azzjoni fis-27 pajjiż kollha tal-UE. Filwaqt li huwa suċċess kbir, dan huwa wkoll bażi u 
punt tat-tluq għall-implimentazzjoni ta’ verżjoni mtejba, il-Fond għall-SMEs 2022, fejn l-
EUIPO u l-Kummissjoni Ewropea flimkien jipproponu skema ġdida ta’ finanzjament li hija 
aktar sempliċi u flessibbli għall-ħtiġijiet tal-IP li qed jevolvu tal-SMEs fil-kuntest tal-
COVID19. 
 

1.2 Objettivi u prijoritajiet 
 
L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. L-objettiv ġenerali ta’ din l-azzjoni huwa 
li tikkontribwixxi għat-tisħiħ tat-tkabbir u l-kompetittività tal-SMEs tal-UE u b’hekk 
tippermetti rkupru aktar mgħaġġel tal-ekonomija tal-UE u reżiljenza akbar minkejja l-
ambjent tan-negozju diffiċli kkawżat mill-pandemija tal-COVID-19. 
 
L-azzjoni għandha l-għan speċifiku li tgħin lill-SMEs Ewropej jingranaw l-assi tal-proprjetà 
intellettwali tagħhom billi tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-ispejjeż relatati mal-IP. B’dan 
l-appoġġ finanzjarju, wieħed jittama li l-SMEs li jistgħu jkunu għaddejjin minn kriżi 
ekonomika jiġu skoraġġuti milli jnaqqsu l-ispejjeż fuq l-assi tal-IP tagħhom u/jew fuq il-
protezzjoni tagħhom. Minħabba l-ispiża għolja tal-privattivi, u r-riżorsi finanzjarji limitati 
tal-SMEs, l-azzjoni għandha l-għan ukoll li tipprovdi appoġġ finanzjarju għall-SMEs biex 
ikopru ċerti spejjeż tal-privattivi. 
 
Il-finanzjament permezz tal-Fond għall-SMEs se jieħu l-forma ta’ vawċers tal-IP li se 
jikkofinanzjaw żewġ tipi ta’ azzjonijiet: 
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• VAWĊER 1: Attivitajiet relatati mal-IP (IP Scan, protezzjoni tat-trademark u tad-
disinn fl-UE u barra minnha); 

• VAWĊER 2: Attivitajiet relatati mal-privattiva. 
 
L-attivitajiet relatati huma deskritti fit-taqsima 1.3 
 
Dawn l-azzjonijiet huma mistennija li jkollhom il-benefiċċji li ġejjin: 
 

➢ appoġġ ekonomiku lill-SMEs matul l-irkupru wara l-pandemija; 
➢ aktar sensibilizzazzjoni dwar il-benefiċċji tad-DPI fost l-SMEs tal-UE; 
➢ żieda fl-investiment f’attivitajiet relatati mal-IP bħall-parir dwar il-IP u l-

protezzjoni tal-IP; 
➢ vantaġġ kompetittiv aktar b’saħħtu minħabba ġestjoni aħjar tal-assi intanġibbli, 

inkluża l-protezzjoni akbar tal-proprjetà intellettwali tal-SMEs tal-UE; 
➢ il-promozzjoni tal-objettiv tal-UE li tappoġġa l-irkupru ekonomiku tal-UE, kif ukoll 

il-benefiċċji reputazzjonali li jirriżultaw għall-Uffiċċji tal-Proprjetà Intellettwali tal-
Istati Membri (IPOs tal-Istati Membri) u għall-UE. 

 
 

1.3 Attivitajiet eliġibbli 
 
 
a) IP Scan – servizzi tal-awditjar ta’ qabel id-dijanjożi tal-proprjetà intellettwali 

(IPPDA) – VAWĊER 1 
 

IP Scan – is-servizzi tal-awditjar ta’ qabel id-dijanjożi tal-proprjetà intellettwali (IPPDA) 
huma maħsuba biex jipprovdu pariri lill-SMEs dwar il-potenzjal tal-proprjetà intellettwali 
għall-iżvilupp tan-negozju tagħhom. Dawn jiġu pprovduti minn esperti maħtura mill-IPOs 
tal-Istati Membri parteċipanti, taħt il-koordinazzjoni tagħhom u fuq talba tal-benefiċjarju. 
 
Għall-IP Scan, l-SMEs iridu jkunu stabbiliti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea li fih jistgħu 
jiġu pprovduti servizzi eliġibbli ta’ IP Scan. Il-lista ta’ dawn l-Istati Membri hija disponibbli 
fl-anness 1. 
 
 
b) Il-protezzjoni tat-trademark u tad-disinn fl-UE (livell nazzjonali, reġjonali u dak 

tal-UE) – VAWĊER 1 
 
Id-drittijiet tal-IP eliġibbli huma trademarks u disinji nfilzati direttament u b’mod 
elettroniku (fejn possibbli) fl-EUIPO u fl-IPOs tal-Istati Membri, inkluż l-Uffiċċju tal-
Benelux għall-Proprjetà Intellettwali (BOIP). 
 
Fejn disponibbli, l-SMEs għandhom jagħmlu użu mill-infilzar elettroniku biex jiżguraw il-
konformità mal-Bażi ta’ Data Armonizzata jew mad-DesignClass tal-applikazzjonijiet u l-
pagament immedjat tat-tariffi tal-applikazzjoni (eż. formoli ta’ applikazzjoni Fast Track fl-
EUIPO). 
 
Il-kamp ta’ applikazzjoni jinkludi t-tariffi tat-trademark u tad-disinn għall-akkwist tal-
protezzjoni tat-trademark jew tad-disinn fl-UE (inklużi l-applikazzjoni, il-klassi, l-
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eżaminazzjoni, ir-reġistrazzjoni, il-pubblikazzjoni u d-differiment tat-tariffi tal-
pubblikazzjoni kif applikabbli). 
 
c) Il-protezzjoni tat-trademark u tad-disinn barra mill-UE - VAWĊER 1 

 
Sabiex jiġi appoġġat it-tkabbir tal-SMEs tal-UE fuq skala aktar internazzjonali, it-tariffi 
eliġibbli jinkludu trademarks u disinji internazzjonali bl-użu tas-sistemi amministrati mill-
WIPO. 
 
It-tariffi soġġetti għar-rimbors huma dawk mitluba għall-applikazzjonijiet (inklużi t-tariffi 
bażiċi, it-tariffi tad-deżinjazzjoni u t-tariffi tad-deżinjazzjoni sussegwenti) skont: 
 
• is-sistema internazzjonali tat-trademark (Sistema ta’ Madrid); 
• is-sistema internazzjonali tad-disinn (is-Sistema ta’ The Hague). 
 
It-tariffi ta’ deżinjazzjoni tal-pajjiżi tal-UE huma esklużi, l-istess bħal tariffi ta’ ġestjoni 
imposti mill-uffiċċju ta’ oriġini. 
 
d) It-tariffi tal-privattivi għall-protezzjoni tal-privattiva nazzjonali – VAWĊER 2 

 
It-tariffi eliġibbli huma dawk mitluba mill-IPOs tal-Istati Membri għar-reġistrazzjoni tal-
privattivi nazzjonali, inklużi t-tariffi tal-infilzar, it-tariffi tar-riċerka, it-tariffi tal-eżaminazzjoni 
u t-tariffi tal-pubblikazzjoni. 
 
Sabiex jibbenefikaw minn attività relatata mal-privattivi, l-SMEs se jkollhom jindikaw, 
għall-finijiet tal-informazzjoni, jekk ikunux irċevew ċertifikat tal-IP Scan minn fornitur 
nazzjonali tal-IP Scan fi Stat Membru tal-UE jew jekk ikunux rċevew il-Horizon IP Scan. 
L-SMEs huma mħeġġa l-ewwel japplikaw għal servizz tal-IP Scan biex jimmassimizzaw 
il-benefiċċji mill-attivitajiet relatati mal-privattivi. 
 
 

1.4 Ir-regoli dwar il-baġit disponibbli u l-finanzjament 
 
Il-baġit totali disponibbli għall-kofinanzjament ta’ azzjonijiet skont din is-sejħa għal 

proposti huwa stmat li huwa EUR 16 000 000, fil-limiti previsti fit-tabella li ġejja: 

 

TIP TA’ AZZJONI BAĠIT AMMONT 
MASSIMU TAL-

VAWĊER 

ALLOKAZZJONI 

Vawċer 1 – attivitajiet 
relatati mal-Ip  

EUR 15 000 000  EUR 1 500  Ibbażat fuq l-għadd ta’ 
parteċipanti 

Vawċer 2 - Privattivi 

  

EUR 1 000 000  EUR 750  Ibbażat fuq l-għadd ta’ 
parteċipanti 

 

Kull SME tista’ titlob bħala massimu wieħed mill-Vawċer 1 u wieħed mill-Vawċer 2 u r-

regoli ta’ finanzjament li ġejjin se japplikaw għal kull tip ta’ attività: 
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TIP TA’ ATTIVITAJIET PERĊENTWAL TA’ RIMBORS U 
SPEJJEŻ ELIĠIBBLI 

MEKKANIŻMU TA' 
FINANZJAMENT 

Vawċer 1 

IP SCANS 

 

90 % 

tal-ammont imħallas għall-IP Scan u 
sa 90 % tal-ammont massimu għal 
kull Stat Membru tal-UE kif stabbilit 

fl-Anness 1 

spejjeż reali 

TRADEMARKS U DISINJI 
FL-UE 

75 % 

tat-tariffi eliġibbli għat-TM / għad-
disinji reġjonali jew nazzjonali jew 
għall-EUTM/RCD (applikazzjoni, 

klassi, eżaminazzjoni, reġistrazzjoni, 
pubblikazzjoni u differiment tat-tariffi 

tal-pubblikazzjoni) 

spejjeż reali 

TRADEMARKS U DISINJI 
BARRA MILL-UE 

50 % 

tat-tariffi eliġibbli għall-
applikazzjonijiet ta’ Madrid jew ta’ 

The Hague inklużi t-tariffi bażiċi u ta’ 
deżinjazzjoni ta’ pajjiżi mhux tal-UE 

spejjeż reali 

Vawċer 2 

PRIVATTIVI 
NAZZJONALI 

  

50 % 

tat-tariffi eliġibbli għar-reġistrazzjoni 
ta’ privattiva nazzjonali 

(applikazzjoni, tiftix, eżaminazzjoni, 
reġistrazzjoni u pubblikazzjoni) 

spejjeż reali 

 

1.5 Skeda ta’ żmien 
 
Is-sejħa għall-proposti se tinfetaħ skont il-perjodu ta’ żmien proviżorju ta’ hawn taħt: 

 

Perjodu ta’ sottomissjoni tas-sejħa mill-10/01/2022 sas-16/12/2022 

Bidu tal-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet 

sottomessi  

Il-punt ta’ limitu ta’ kull ġimgħa: kull nhar 

ta’ Ġimgħa 
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Evalwazzjoni u notifika tar-riżultati 10 ijiem tax-xogħol mill-punt tal-limitu 

 

Il-punt tal-limitu ta’ kull ġimgħa jfisser li l-applikazzjonijiet kollha sottomessi matul il-
ġimgħa preċedenti se jgħaddu mill-istadju ta’ evalwazzjoni. 

F’każ li l-Uffiċċju jikkuntattja lill-applikant matul il-proċess ta’ evalwazzjoni biex jitlob 
informazzjoni komplementari, is-sospensjoni tal-perjodu ta’ evalwazzjoni u notifika tidħol 
fis-seħħ fid-data li fiha l-Uffiċċju jibgħat it-talba. Il-perjodu jerġa’ jibda mid-data li fiha tasal 
l-informazzjoni mitluba jew id-dokumenti riveduti. 
 

Jekk il-fondi kollha jintużaw qabel it-tmiem tal-perjodu tas-sottomissjoni tas-sejħa, 

is-sistema ta’ applikazzjoni online (eFormola) se tingħalaq u l-applikanti se jiġu 

infurmati b’dan fuq is-sit web. 

 

1.6 Min jista’ jikseb il-vawċer 
 

Biex ikunu eliġibbli, l-applikanti jridu jkunu intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) 

stabbiliti f’wieħed mill-Istati Membri tal-UE. 

 

“Intrapriża żgħira u ta’ daqs medju (SME)” tfisser intrapriża mikro, żgħira jew ta’ daqs 

medju kif definita fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE tas-6 ta’ Mejju 

2003 dwar id-definizzjoni ta’ intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju1, jiġifieri: 

 

- involuti f’attività ekonomika, irrispettivament mill-forma legali tagħha (inklużi, 

b’mod partikolari, persuni li jaħdmu għal rashom u negozji tal-familja involuti 

f’attivitajiet ta’ sengħa jew oħrajn, u sħubijiet jew assoċjazzjonijiet involuti b’mod 

regolari f’attività ekonomika) abbażi tal-limiti li ġejjin: 

 

1 ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36. 

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
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Entità ġuridika hija kkunsidrata li tkun involuta f’“attività ekonomika”, jekk tagħti prova li 

hija involuta fi kwalunkwe forma ta’ kummerċ jew attività magħmula għal remunerazzjoni 

jew interess pekunarju fis-suq. Għalhekk, b’mod ġenerali, kwalunkwe attività li tikkonsisti 

(direttament jew indirettament) fl-offerta ta’ prodotti jew servizzi f’suq partikolari hija 

attività ekonomika. 

 

Fl-eFormola, l-applikanti se jkollhom jiddikjaraw li huma SME abbażi tar-regoli stabbiliti 

hawn fuq u se jintalbu jtellgħu dokument tal-VAT riċenti jew estratt tar-Reġistrazzjoni 

Nazzjonali (TIN) mill-Awtorità Nazzjonali kompetenti. 

 

Il-benefiċjarji jridu jiddikjaraw huma stess li ma rċevewx u li mhux se jirċievu finanzjament 

minn skemi oħra tal-UE għall-istess attivitajiet. 

 

L-applikant jista’ jippermetti lil rappreżentant estern (persuna terza) jissottometti l-

applikazzjoni f’ismu. F’każ bħal dan, l-applikant irid jimla u jiffirma d-dikjarazzjoni fl-

anness 3 għal din is-sejħa għall-proposti. 

 

 

1.7 Kif tikseb il-vawċer 
 

Il-vawċers mhumiex retroattivi, l-ispejjeż għall-attivitajiet eżegwiti qabel ma ħadt il-

vawċer ma jistgħux jiġu rimborsati. 

 

Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw: 

 

1. L-applikazzjonijiet iridu jiġu sottomessi b’mod elettroniku fil-perjodu tas-

sottomissjoni tas-sejħa (ara l-iskeda ta’ żmien tat-taqsima 1.5). Sottomossjonijiet 

stampati MHUX se jiġu aċċettati. 
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Meta jimlew l-applikazzjoni, l-applikanti jistgħu japplikaw għall-Vawċer 1, għall-Vawċer 2, 

jew it-tnejn. 

 

Applikant jista’ jissottometti applikazzjoni oħra biss jekk: 

- L-applikazzjoni preċedenti ġiet miċħuda jew 

- Huma jixtiequ japplikaw għall-vawċer mhux mitlub fl-ewwel applikazzjoni (jiġifieri 
applikant li jkun ingħata l-Vawċer 1 jista’ japplika biss għall-Vawċer 2 u viċi 
versa). 

 

2. L-Uffiċċju se jeżamina l-applikazzjonijiet sottomessi u jitlob kjarifika jekk ikun 

meħtieġ. Jekk tirnexxi, l-applikant se jirċievi deċiżjoni dwar l-għotja. Jekk ma tirnexxix, l-

applikanti jiġu infurmati dwar ir-raġunijiet tad-deċiżjoni negattiva. 

 

3. Il-benefiċjarji jistgħu jibdew jimplimentaw l-attivitajiet relatati mid-data tan-notifika 

tad-deċiżjoni dwar l-għotja biss. Aktar dettalji huma pprovduti fit-Taqsima 4. 

 

4. It-talbiet għal rimbors jiġu eżaminati u, jekk jiġu aċċettati, jitħallsu mill-Uffiċċju fi 

żmien 30 jum mid-data tar-riċevuta tat-talbiet. Il-pagamenti jitnaqqsu mill-ammont tal-

vawċer u l-ammont totali tal-pagamenti ma jridx jaqbeż l-ammont massimu tal-għotja. 

 

Informazzjoni dettaljata se tiġi ppubblikata fuq il-paġna web tal-FOND għall-SMEs sabiex 

jiġi żgurat li l-applikanti kollha jiġu ttrattati b’mod ġust u jkollhom aċċess għall-istess 

informazzjoni. 

 

2 PROĊEDURA GĦAS-SOTTOMISSJONI 
 
 

 

2.1 Kif tiġi sottomessa applikazzjoni 
 
L-applikanti jridu jużaw il-formola tal-applikazzjoni online (eFormola) disponibbli mill-
paġna web tal-Ideas Powered for Business SME FUND fuq: 
 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund 

 
Proposti mibgħuta lill-Uffiċċju permezz ta’ email jew bħala kopji stampati ma jiġux 
aċċettati. 
 
Is-sottomissjoni hija proċess f’żewġ stadji: 
 
a) il-ħolqien ta’ kont tal-utent 
 
Sabiex jużaw l-eFormola (l-uniku mod biex japplikaw), l-applikanti jridu l-ewwel joħolqu 
kont tal-utent tal-login tal-EUIPO. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
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Ladarba jinħoloq il-kont tal-utent tal-login, l-applikant ikollu aċċess permezz ta’ link għall-
eFormormola li tippermetti l-ħolqien u s-sottomissjoni tal-applikazzjoni. 
 
b) sottomissjoni tal-applikazzjoni 
 
Is-sottomissjoni tal-applikazzjoni tista’ ssir fi ftit passi sempliċi. L-SMEs iridu: 
 

• Jagħżlu liema vawċers huma interessati fihom; 
 

• Jimlew l-oqsma obbligatorji rigward 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 tal-komunikazzjoni. 
 

Jekk jogħġbok agħti attenzjoni partikolari biex tindika l-indirizz tal-email korrett 

tal-persuna ta’ kuntatt peress li l-komunikazzjoni kollha relatata ma’ din il-

proċedura tintbagħat b’mod elettroniku lil dan il-kuntatt. 

 

• Tella’ d-dokumenti ta’ sostenn obbligatorji bħaċ-ċertifikat tal-VAT jew tat-TIN u 
rendikont bankarju. Fil-formola, se jkun hemm links għal eżempji ta’ ċertifikati mill-
Istati Membri kollha. Fil-każ ta’ rappreżentant estern li jissottometti l-applikazzjoni, id-
dikjarazzjoni (ara l-Anness 3) iffirmata mill-SME trid tittella’. 

 

Jekk jogħġbok tella’ verżjonijiet li jinqraw u li huma reċenti ta’ dawn id-
dokumenti peress li se jintużaw matul il-proċess tal-evalwazzjoni, b’appoġġ 
għad-deċiżjoni dwar l-għotja u għat-twettiq tal-pagamenti. 

 

• Jikkonfermaw id-dikjarazzjonijiet dwar il-prinċipji tal-għoti ta’ kofinanzjament, il-
projbizzjoni ta’ finanzjament doppju, u ta’ sanzjonijiet amministrattivi f’każ ta’ 
dikjarazzjonijiet foloz qabel is-sottomissjoni. 

 
Ladarba tkun imtliet l-informazzjoni kollha u jkunu ttellgħu d-dokumenti ta’ sostenn, jekk 
jogħġbok issottometti il-proposta tiegħek. 
 
Ladarba tiġi sottomessa proposta, l-SME tiġi infurmata permezz ta’ email awtomatika li l-

proposta waslet b’suċċess. Tkun mehmuża kopja tal-applikazzjoni sottomessa. 

Madankollu, din il-konferma tar-riċevuta ma għandhiex tittieħed bħala indikazzjoni li l-

proposta hija ammissibbli iżda biss li l-proposta ġiet sottomessa b’suċċess lil EUIPO. 

 

Jekk ma tirċevix din l-eamil ta’ konferma fi żmien siegħa, għandek tikkuntattja l-kaxxa 
postali li ġejja minnufih: information@euipo.europa.eu 
 
Jekk ikun hemm il-ħtieġa li jiġu ċċarati ċerti aspetti jew li jiġu kkoreġuti żbalji klerikali, l-
Uffiċċju jista’ jikkuntattja lill-SME matul il-proċess ta’ evalwazzjoni. 
 

2.2 Kuntatt matul il-perjodu tas-sottomissjoni 
 
Kwalunkwe mistoqsija speċifika relatata ma’ din is-sejħa trid tiġi indirizzata liċ-Ċentru tal-
Informazzjoni tal-EUIPO fuq: information@euipo.europa.eu 
 

mailto:information@euipo.europa.eu
mailto:information@euipo.europa.eu
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jew ikkuntattja direttament fuq +34 96 513 9100 
 

Jekk jogħġbok l-ewwel ikkonsulta t-taqsima tal-Mistoqsijiet Frekwenti peress li l-
Uffiċċju se jużaha regolarment biex jippubblika tweġibiet għal kwalunkwe 
mistoqsija sottomessa, sabiex jiżgura li l-applikanti potenzjali kollha jiġu ttrattati 
bl-istess mod. 

 

2.3 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 tal-

Parlament 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. 

 

Id-data personali tista’ tiġi rreġistrata fis-Sistema ta’ Identifikazzjoni Bikrija u ta’ Esklużjoni 

tal-Kummissjoni, f’każ li l-benefiċjarju jkun f’xi waħda mis-sitwazzjonijiet imsemmija fl-

Artikoli 136 u 141 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046. 

 

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għad-dikjarazzjoni dwar il-protezzjoni tad-

data/il-privatezza fuq il-formola ta’ applikazzjoni online. 

 

 

3 IL-PROĊEDURA TAL-GĦOTJA 
 

L-Uffiċċju (EUIPO) huwa responsabbli mill-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 tal-
evalwazzjoni tal-proposti tagħhom. 

 

3.1 Rekwiżiti tal-ammissibbiltà 
 

L-applikazzjonijiet kollha l-ewwel jiġu vverifikati għall-konformità mar-rekwiżiti tal-
ammissibilità. Dawn il-kontrolli għandhom l-għan li jivvalutaw: 

- jekk l-applikazzjoni ġietx sottomessa elettronikament bl-użu tal-formola 
elettronika tal-applikazzjoni (eFormola); 

- jekk ġietx sottomessa qabel l-iskadenza (ara t-Taqsima 1.5 – Skeda ta’ żmien); 

- jekk hijiex kompluta; 

- jekk l-ebda vawċer simili kienx diġà ngħata lill-istess applikant. 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/help-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Privacy%20Statement_CDSMEFUND2022_mt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Privacy%20Statement_CDSMEFUND2022_mt.pdf
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3.2 Verifiki tal-eleġibbiltà 
 
L-eliġibbiltà tkopri: 
 

• Eliġibbiltà tal-applikanti: l-applikanti li mhumiex intrapriża żgħira u ta’ daqs 
medju (SME) kif definit fir-rakkomandazzjoni 2003/361tal-UE stabbilita f’wieħed 
mill-Istati Membri tal-UE, mhumiex meqjusa eliġibbli. 
 

• Kriterji ta’ esklużjoni: l-applikanti f’ċerti sitwazzjonijiet jiġu esklużi (eż. applikanti 
li huma falluti jew li qed jiġu likwidati, applikanti li kienu ħatja ta’ kondotta 
professjonali ħażina serja, eċċ.). 
 
Is-sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni jinsabu fl-Artikolu 136(1) a sa h tar-Regolament 
Finanzjarju (2) u huma deskritti fl-anness 2 għal dawn il-linji gwida. Is-Sistema ta’ 
Identifikazzjoni Bikrija u ta’ Esklużjoni tal-UE tista’ tiġi kkonsultata biex jiġi 
vverifikat l-istatus tal-applikanti. 
 

• Kriterji tal-għażla: l-applikanti li ma jkollhomx il-kapaċità li jżommu l-attività 
tagħhom matul id-durata tal-għotja biex jimplimentaw l-attivitajiet eliġibbli deskritti 
fit-taqsima 1.3. mhux se jitqiesu bħala applikanti eliġibbli. 
 

Il-kriterji ta’ hawn fuq (tal-eliġibbiltà, l-esklużjoni u l-għażla) jiġu vverifikati fuq il-
bażi ta’ awtodikjarazzjoni u/jew evidenza dokumentata xierqa kif ġej. 
 
L-applikanti jintalbu jiddikjaraw li qraw id-dikjarazzjoni fuq l-unur integrata fl-eFormola u 
li 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 jew tat-TIN riċenti 
maħruġ mill-awtorità nazzjonali kompetenti 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 il-
proċess ta’ evalwazzjoni. 
 
Il-proposti li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti tal-ammissibilità jew tal-eliġibbiltà jiġu 
rrifjutati u l-applikanti jiġu infurmati kif xieraq bir-raġuni(jiet) għar-rifjut. 
 

 
(2) Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-

regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361&locale=en
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3.3 Il-Proċess tal-Evalwazzjoni/Għażla Finali 
 
Il-proposti ammissibbli u eliġibbli se jiġu vvalutati abbażi tal-kriterji li ġejjin: 
 

• Kwalunkwe riskju identifikat/identifikabbli ta’ finanzjament doppju mill-
iskemi tal-UE jew minn skemi nazzjonali oħra ffinanzjati mill-UE għall-
istess attivitajiet. 

 
Dan ir-rekwiżit jiġi ssodisfat biss jekk l-applikanti jimmarkaw il-kaxxa xierqa fil-formola tal-
applikazzjoni online (eFormola), 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. Jekk jinstab li hemm finanzjament doppju, il-proposta tiġi miċħuda. 
 

• Min jiġi l-ewwel, jinqeda l-ewwel 
 
L-azzjoni(jiet) proposta/proposti għandha/għandhom tkun/ikunu 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. Il-proposti jiġu ffinanzjati 
f’ordni kronoloġika abbażi tad-data u l-ħin tal-applikazzjoni (in-numru tar-reġistrazzjoni) 
sakemm jiġi eżawrit il-baġit. 
 
Matul il-proċess ta’ evalwazzjoni, se titfassal lista ta’ dawk il-proposti rrakkomandati għall-
finanzjament. Se titfassal lista oħra għal dawk il-proposti li ġew miċħuda l-finanzjament. 
 
Imbagħad, id-deċiżjoni ta’ għoti tiġi adottata. Din telenka l-proposti kollha magħżula għall-
finanzjament, l-ammonti massimi rispettivi ta’ finanzjament għal kull azzjoni(jiet) u l-
benefiċjarji tal-għotja. 
 

3.4 Notifika tar-riżultat 
 
L-applikanti jiġu nnotifikati individwalment dwar ir-riżultati tal-proċess ta’ evalwazzjoni 
wara li d-deċiżjoni dwar l-għotja tkun ġiet adottata. 
 
L-applikanti li l-proposti tagħhom jiġu miċħuda se jiġu informati kif xieraq dwar ir-
raġuni(jiet) għar-rifjut. 
 
L-applikanti li l-proposti tagħhom jintgħażlu għall-finanzjament jirċievu deċiżjoni dwar l-
għotja ffirmata mill-Uffiċċju, imfassla f’ewro u li tagħti dettalji dwar il-kundizzjonijiet 
ġenerali u l-livell ta’ finanzjament. Id-deċiżjoni ma għandhiex tintbagħat lura lill-Uffiċċju. 
 
Il-mudell tad-deċiżjoni dwar l-għotja disponibbli fl-anness 4 mhuwiex negozjabbli. L-
applikanti jifhmu li s-sottomissjoni ta’ applikazzjoni għal għotja timplika l-aċċettazzjoni tal-
dispożizzjoni tal-linji gwida preżenti, tad-deċiżjoni dwar l-għotja u tal-kundizzjonijiet 
ġenerali. 
 
Din in-notifika formali tintbagħat permezz ta’ email lill-persuna ta’ kuntatt ipprovduta fil-
eFormola. Hija r-responsabbiltà tal-applikant li jipprovdi indirizz tal-email validu għall-
kuntatt fl-eFormola. 
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3.5 Pubblikazzjoni u tixrid tar-riżultati 
 
L-għotjiet kollha mogħtija matul sena finanzjarja jistgħu jiġu ppubblikati fuq is-sit web tal-
Uffiċċju 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 jikkondividi din l-informazzjoni mal-uffiċċji 
nazzjonali tal-IP 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 
jew tkun ta’ ħsara għall-interessi kummerċjali tal-benefiċjarji. Dan huwa konformi mal-
protezzjoni mogħtija mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 
 
 

4 PROĊEDURA GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAD-DEĊIŻJONI DWAR L-
GĦOTJA (VAWĊER) 

 
Id-Deċiżjoni dwar l-Għotja għandha tidħol fis-seħħ fid-data tan-notifika tagħha lill-
benefiċjarju (“id-data tal-bidu”). 
 
Id-Deċiżjoni dwar l-Għotja hija maqsuma fiż-żewġ perjodi li ġejjin: 
 

− Perjodu ta’ attivazzjoni 
 
Il-perjodu ta’ attivazzjoni jdum għal perjodu ta’ 4 xhur mill-jum ta’ wara d-data tal-bidu. 
 
Il-Vawċer irid jiġi attivat f’dan il-perjodu b’mill-inqas attività waħda mibdija u t-talba 
korrispondenti għall-pagament sottomessa mill-benefiċjarju. 
 
F’każ li din l-ewwel talba għal pagament tiġi miċħuda mill-Uffiċċju, il-benefiċjarji jiġu 
nnotifikati bin-nuqqas ta’ attivazzjoni tal-Vawċer. Talba oħra għall-ħlas tista’ mbagħad tiġi 
sottomessa, anke fil-perjodu ta’ attivazzjoni, sabiex tiġi attivata. 
 
L-attivazzjoni tal-Vawċer tiskatta l-perjodu ta’ implimentazzjoni (ara s-subtaqsima li ġejja). 
 
Il-perjodu ta’ attivazzjoni jista’ jiġi estiż qabel l-iskadenza għal perjodu ta’ xahrejn skont l-
istess kundizzjonijiet, billi tiġi sottomessa talba għal estensjoni. Din l-estensjoni se 
tingħata awtomatikament mal-wasla tat-talba għal estensjoni, dment li tkun waslet għand 
l-Uffiċċju qabel l-iskadenza tal-perjodu ta’ attivazzjoni. 
 

− Perjodu ta’ implimentazzjoni 
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Il-perjodu ta’ implimentazzjoni jibda fl-ewwel jum wara l-attivazzjoni tiegħu għal perjodu 
sa 6 xhur għall-Vawċer 1 u sa 12-il xahar għall-Vawċer 2. Matul dan il-perjodu, il-
benefiċjarji jistgħu jimplimentaw l-attivitajiet koperti mill-vawċer(s) tagħhom u 
jissottomettu t-talbiet relatati għall-pagamenti. 
 
Il-perjodu ta’ implimentazzjoni ġenerali fl-ebda każ ma jista’ jaqbeż is-6 xhur għall-Vawċer 
1 u 12-il xahar għall-Vawċer 2. 
 
Il-Vawċer għandu jintemm: 

• fi tmiem il-perjodu ta’ attivazzjoni jekk ma tkun ġiet sottomessa l-ebda 
talba għall-pagament (“id-data ta’ skadenza”) jew 

• fi tmiem il-perjodu ta’ implimentazzjoni (“id-data tat-tmiem”). 
 
30 jum addizzjonali wara d-data tat-tmiem tal-vawċer huma disponibbli biss għall-finijiet 
tat-talba ta’ pagamenti. 
 
Kuntatt matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni 
 
Kwalunkwe mistoqsija speċifika relatata mal-implimentazzjoni tad-deċiżjoni dwar l-għotja 
(vawċer) tista’ tiġi indirizzata lill-EUIPO jew lill-punti ta’ kuntatt fl-Uffiċċji Nazzjonali tal-
Proprjetà Intellettwali li se jiġu pprovduti lill-benefiċjarji fil-komunikazzjoni individwali tad-
deċiżjoni dwar l-għotja. 
 

5 PROĊEDURA GĦAT-TALBA TA’ ĦLAS 
 
 

5.1 Sottomissjoni ta’ talbiet għal ħlas 
 
Il-benefiċjarji jridu jitolbu l-pagament tal-vawċer billi jużaw il-link għat-talba elettronika 
għall-formola tal-pagament disponibbli fil-user area. 
 
L-informazzjoni sottomessa f’din it-talba għal pagament trid tipprovdi d-dettalji tal-attività 
jew l-attivitajiet implimentati u tat-tariffi relatati effettivament imġarrba u mitluba mill-
benefiċjarju. 
 
Il-benefiċjarju jrid jiċċertifika li l-informazzjoni pprovduta fit-talba hija kompluta, korretta u 
vera. Il-benefiċjarju jrid jiċċertifika wkoll li l-ispejjeż imġarrba huma eliġibbli u li t-talba 
għall-pagament hija ssostanzjata minn dokumenti ta’ sostenn adegwati. 
 

Jekk jogħġbok innota li ladarba jintuża l-ammont totali tal-vawċer, ma tkun 
possibbli l-ebda talba oħra għall-pagament. 

 

5.2 Valutazzjoni tat-talbiet għall-ħlas 
 
Il-pagamenti huma soġġetti għall-approvazzjoni tat-talba għall-pagament u tad-
dokumenti li jakkumpanjawha. 
 
Il-valutazzjoni tat-talba tinkludi l-elementi li ġejjin: 

− evalwazzjoni tal-attivitajiet imwettqa (biex jiġi vverifikat li jikkorrispondu għall-
attivitajiet definiti fis-sejħa għall-proposti u stabbiliti fid-deċiżjoni dwar l-għotja); 
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− evalwazzjoni tal-eliġibbiltà tat-tariffi ddikjarata: din tinkludi l-verifika tad-
dokumentazzjoni evidenzjarja. 
 

Jekk it-talba ma tkunx kompluta jew tkun teħtieġ kjarifika, l-Uffiċċju jikkuntattja lill-
benefiċjarju u jispeċifika d-data/il-formola li għandha tiġi sottomessa bl-informazzjoni 
addizzjonali. 
 
Tariffi dikjarati jistgħu jitqiesu bħala ineliġibbli waqt il-valutazzjoni għal waħda mir-

raġunijiet li ġejjin: 

- servizzi li ma jikkorrispondux mal-attivitajiet eliġibbli; 

- servizzi implimentati barra mill-validità tal-vawċer; 

- nuqqas ta’ dokumenti evidenzjarji relatati mal-ispejjeż mitluba. 

 

L-Uffiċċju jikkalkola l-ammont dovut kif ġej: 
 
Pass 1 — Japplika r-rata ta’ rimbors għall-ispejjeż eliġibbli stabbiliti fit-taqsima 1.4; 
Pass 2 — Huwa jnaqqas l-ammont dovut mill-ammont li għadu disponibbli taħt il-Vawċer. 

 

Il-pagamenti huma LIMITATI għall-ammont massimu tal-għotja ddikjarat fil-Vawċer. Fil-
każ ta’ diversi talbiet, dan l-ammont jiġi vverifikat bl-ammont diġà aċċettat għall-attivitajiet 
preċedenti. 

 

5.3 Perjodu ta’ eżekuzzjoni tal-pagamenti 
 
L-ammont dovut jitħallas fil-kont bankarju tal-benefiċjarju (indikat fl-applikazzjoni jew 
emendat fit-talba għall-pagamenti) u l-limitu ta’ żmien għall-Uffiċċju biex jagħmel il-
pagament ikun ta’ 30 jum mir-riċevuta tat-talba għall-pagament. 
 
Dan il-perjodu ta’ pagament jiġi sospiż meta l-Uffiċċju jitlob informazzjoni addizzjonali 

mill-benefiċjarji. Is-sospensjoni tidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Uffiċċju jibgħat din it-talba. 

Il-perjodu tal-pagament li jifdal jerġa’ jibda mid-data li fiha l-informazzjoni jew id-

dokumenti mitluba jiġu riċevuti u vvalidati mill-Uffiċċju. 

 
L-Uffiċċju jinnotifika elettronikament l-eżekuzzjoni tal-pagament lill-benefiċjarju kif xieraq. 
 

 
5.4 Verifiki ex post — Irregolaritajiet u/jew dikjarazzjonijiet foloz 
 

L-EUIPO u/jew korpi oħra tal-UE (il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-Uffiċċju tal-Prosekutur 
Pubbliku Ewropew, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) jew korp maħtur 
minnhom) jirriserva d-dritt li jwettaq — fi kwalunkwe mument — kontrolli, rieżamijiet, 
awditi jew investigazzjonijiet. 
 
Jekk il-parteċipanti jkunu diġà rċevew finanzjament tal-UE għall-istess attivitajiet bħal 
dawk li għalihom issir talba għall-pagament tal-vawċer, jiġu rkuprati l-ammonti mħallsa li 
mhux dovuti. 
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F’każ ta’ irregolaritajiet jew dikjarazzjonijiet foloz, il-parteċipanti jistgħu barra minn hekk 
jiġu mmultati u esklużi minn finanzjament futur (għotjiet/offerti, premjijiet, ftehimiet ta’ 
kontribuzzjoni, eċċ.; ara l-Artikoli 135 sa 145 tar-Regolament Finanzjarju tal-UE) Barra 
minn hekk, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jiġi infurmat. 
 

Annessi 

 
Anness 1 — Lista tal-ammonti massimi għal kull pajjiż tal-UE għall-IP SCAN 
 
 
Anness 2 — Sitwazzjonijiet ta’ esklużjoni 
 
 
Anness 3 — Dikjarazzjoni għar-rappreżentanti 
 
 
Anness 4 — Mudelli tad-deċiżjoni dwar l-għotja (VAWĊER) 


