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Miri u struttura tal-gwida 

Matul il-perjodu 2007-2013, il-Fond Agrikolu Ewropew għal Żvilupp Rurali (FAEŻR) ser jgħin lil proġetti 

transnazzjonali u interterritorjali bejn gruppi ta’ azzjoni lokali fl-Istati Membri kollha.   

 
Din il-gwida nkitbet bl-iskop ewlieni li tkun ta’ għajnuna għal awtoritajiet ta’ Stati Membri u gruppi ta’ 

azzjoni lokali biex jimplimentaw il-miżura ta’ kooperazzjoni skont il-programmi ta’ Żvilupp Rurali (l-

Artikoli 63 b u 65 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005).  

Fuq il-livell prattiku, il-kooperazzjoni tqajjem diversi mistoqsijiet: kif jinstab sieħeb, kif jitqassam ix-

xogħol u r-responsabbiltajiet mas-sieħba. L-iskop ta’ din il-gwida huwa wkoll li tagħti pariri lill-gruppi ta’ 

azzjoni lokali u lil atturi oħra lokali involuti fl-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ proġetti ta’ 

kooperazzjoni;   

Tirrifletti l-esperjenza tal-Inizjattivi Komunitarji tal-Leader li ssostni ħafna l-fehma li dimensjoni ta’ 

kooperazzjoni żżid valur lil riżultati.  

 

Din il-gwida għandha titqies bħala dokument indikattiv ta’ referenza u ma toħloq ebda regoli leġiżlattivi 

ġodda. Għandu jkun innutat li, f’kull każ, l-interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju hija fl-aħħar mill-aħħar 

ir-rwol tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea.   

 

Werrej  

Kapitolu I. Introduzzjoni : Il-miżura ta’ “kooperazzjoni” skont l-assi tal-Leader 
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Kapitolu II. Id-diversi modi ta’ għażla ta’ proġett ta’ “kooperazzjoni”  

- għażla mill-GAL 

- għażla mill-awtorità ta’ ġestjoni 

 

Kapitolu III. Dispożizzjonijiet komuni għall-proġetti kollha  

- operazzjonijiet u spejjeż eliġibbli 

- eliġibbiltà ta’ sieħba ta’ kooperazzjoni  

- ir-rwol tal-grupp ta’ azzjoni lokali koordinatur  

- ir-rwol ta’ kull imsieħeb  

- il-kontribuzzjoni tan-netwerking 

Kapitolu  IV Il-proġett ta’ kooperazzjoni interterritorjali 

- korpi li jipparteċipaw fil-kooperazzjoni 

- eliġibbiltà ta’ operazzjonijiet 

Kapitolu  V Il-proġett ta’ kooperazzjoni transnazzjonali 

- il-kooperazzjoni transnazzjonali fl-Unjoni 

- skambju tal-informazzjoni dwar l-approvazzjonijiet tal-proġetti ta' 

kooperazzjoni transnazzjonali 

- kooperazzjoni transnazzjonali ma’ żoni f’pajjiżi terzi 

 

Kapitolu VI L-utilità ta’ ftehim ta’ kooperazzjoni 

Anness I Mudell ta’ ftehim ta’ kooperazzjoni   

Anness II Formola ta’ Skambju ta’ Informazzjoni għal proġett ta’ kooperazzjoni transnazzjonali 
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Kapitolu I: Introduzzjoni: il-miżura ta’ “kooperazzjoni” skont  l-assi tal-Leader 

Il-miżura ta’ “kooperazzjoni” hija waħda mit-tliet miżuri tal-Assi tal-Leader. Il-kooperazzjoni tmur lil hinn 

min-netwerking. Hija tinkoraġġixxi u tappoġġja lil Grupp ta’ Azzjoni Lokali biex jidħol għal azzjoni 

konġunta ma’ grupp ieħor tal-Leader, jew ma’ grupp li jkun qiegħed jieħu approċċ simili, f’reġjun ieħor, fi 

Stat Membru ieħor jew anke f’pajjiż terz.  

Għall-Kummissjoni l-valur miżjud mistenni ta’ kooperazzjoni bejn territorji rurali huwa għoli. Il-

kooperazzjoni hija meqjusa bħala parti minn strateġija ta’ żvilupp lokali u mhux bħala element miżjud fl-

istrateġija. Il-kooperazzjoni hija mezz biex jitwessgħu opinjonijiet lokali biex jitjiebu strateġiji lokali. Il-

kollaborazzjoni lil hinn minn fruntieri stabbiliti hija mezz ta’ aċċess għal informazzjoni u ideat ġodda, ta’ 

tagħlim minn reġjuni jew pajjiżi oħra, biex l-innovazzjoni tkun stimulata u sostnuta u biex jinkisbu ħiliet u 

mezzi biex is-servizz jitjieb: il-kooperazzjoni, għalhekk, hija meqjusa bħala importanti ħafna biex isir 

progress; il-fertilizzazzjoni mħallta twassal għal effetti pożittivi. Tagħlim reċiproku huwa r-riżultat ewlieni 

mistenni mill-kooperazzjoni. Għalkemm il-kooperazzjoni interreġjonali u transnazzjonali mhix dejjem faċli, 
ħafna drabi tista’ tkun l-aktar mezz effikaċi biex jinkisbu riżultati fl-innovazzjoni u l-bini ta’ ħiliet.  

 

It-tagħlim mill-kooperazzjoni għandu jinxtered fost aktar gruppi ta’ azzjoni lokali u b’hekk jilħaq ukoll 

gruppi ta’ azzjoni lokali li s’issa ftit jew xejn kellhom esperjenza ta’ kooperazzjoni.  

 

L-integrazzjoni ta’ dimensjoni transnazzjonali u interterritorjali f’inizjattivi lokali ssostni wkoll il-ħolqien 

ta’ identità tal-UE b’żieda ma’ dawk lokali, reġjonali u nazzjonali.  

Is-sostenn u l-ġestjoni ta’ attivitajiet ta’ kooperazzjoni jieħdu aktar żmien u jeħtieġu aktar riżorsi umani 

għall-ippjanar u l-ġestjoni. Stati Membri għandhom ikunu mħejjija jallokaw riżorsi xierqa ta’ għajnuna 

teknika għal dan l-iskop.   

Proġetti konkreti ta’ kooperazzjoni għandhom jirriżultaw f’valur miżjud reali għaż-żona. Azzjoni ta’ 

kooperazzjoni tista’ tkun ta’ “azzjonijiet ħfif" u/jew azzjonijiet produttivi.  Il-kooperazzjoni tista’ tgħin lil 

gruppi tal-Leader biex dawn jagħtu spinta lill-attivitajiet lokali tagħhom. Tista’ tippermettilhom jirriżolvu 

ċerti problemi jew iżidu valur lil riżorsi lokali. Pereżempju, tista’ tkun mezz biex tinkiseb il-massa kritika 

meħtieġa biex proġett speċifiku jkun vijabbli, jew biex tinkoraġġixxi azzjonijiet kumplimentari eż. 
kummerċjalizzazzjoni konġunta minn gruppi tal-Leader f’reġjuni differenti li ż-żoni tagħhom jaqsmu 

flimkien speċjalizzazzjoni fi prodott speċifiku (qastan, suf, eċċ), jew biex ikunu żviluppati inizjattivi 

flimkien fit-turiżmu bbażati fuq wirt kulturali komuni (Ċeltiku, Ruman, eċċ). 

L-arranġamenti biex ikunu sostnuti proġetti ta’ kooperazzjoni jistgħu jvarjaw minn Stat Membru wieħed 

għal ieħor. Madankollu, huwa importanti li dawn l-arranġamenti jkunu implimentati skont kundizzjonijiet li 

jqisu n-natura gradwali tal-kooperazzjoni. F’termini ta’ proċedura l-kooperazzjoni bejn gruppi ta’ azzjoni 

lokali qiegħda sseħħ f’żewġ fażijiet suċċessivi.  

1) Azzjonijiet ta’ qabel l-iżvilupp:  

Dawn l-azzjonijiet jiġu qabel il-proġett ta’ kooperazzjoni biex iħaffu t-tfittxija għal sieħba potenzjali (eż. 
mezzi ta’ kooperazzjoni f’netwerk nazzjonali) u biex isostnu l-elaborazzjoni ta’ azzjoni komuni (sostenn 

tekniku ta’ tħejjija), meta jitqies li din ix-xorta ta’ azzjonijiet ma tistax tirriżulta bilfors f’azzjoni konkreta 

konġunta għal raġunijiet differenti.   

2) L-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ azzjoni konġunta: partenarjat ta’ kooperazzjoni għandu jkun 

inkoraġġit biex jaħdem fuq l-iżvilupp ta’ prodotti komuni; għandhom jinvolvu proġett konkret konġunt 

immexxi minn grupp ta’ azzjoni lokali koordinatur inkarigat mill-koordinazzjoni. Il-kooperazzjoni prattika 

jista’ jkollha żewġ miri, ħafna drabi kumplimentari: il-kisba tal-massa kritika meħtieġa biex proġett komuni 

jkun vijabbli u l-identifikazzjoni ta’ kumplimentaritajiet  

Hemm żewġ tipi differenti ta’ kooperazzjoni possibbli mal-Leader: 

• Kooperazzjoni interterritorjali: din tfisser kooperazzjoni bejn żoni rurali differenti fi Stat Membru. 

Tista’ sseħħ bejn gruppi tal-Leader, u hija miftuħa wkoll għal gruppi lokali oħra li jużaw approċċ 
parteċipattiv simili (ara l-parti IV.1);  
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• Kooperazzjoni transnazzjonali: din tfisser kooperazzjoni bejn gruppi tal-Leader minn għall-inqas żewġ 
Stati Membri, jew ma’ gruppi f’pajjiżi terzi li jsegwu approċċ simili.  

Skont ir-responsabbiltajiet proprji tagħhom awtoritajiet ta’ Ġestjoni fl-Istati Membri għandhom:  

• jgħarrfu b’mod ċar lil gruppi ta’ azzjoni lokali bil-possibiltajiet ta’ fondi ta’ kooperazzjoni abbażi ta’ linji 

gwida ċari   

• jiżguraw li l-proċess ta’ applikazzjoni jkun sempliċi u flessibbli kemm jista’ jkun u, jekk applikabbli, 

għandhom jagħżlu benefiċjarji għal sostenn tekniku ta’ tħejjija u għal proġetti ta’ kooperazzjoni   

Netwerks nazzjonali għandhom: 

• jorganizzaw seminars ta’ kooperazzjoni għal gruppi ta’ azzjoni lokali  

• jistabbilixxu sistemi għal ġbir ta’ eżempji ta’ prattiki tajbin  

• jipprovdu mezz ta’ tfittxija għal sieħeb u jippubblikaw fuq bażi regolari avviżi għal sieħba transnazzjonali  

• jipprovdu għajnuna teknika lil gruppi ta’ azzjoni lokali (pariri individwali)  

• ikunu f’kuntatt regolari ma’ netwerks Nazzjonali oħra   

 F’livell Ewropew il-Kummissjoni: 

•  tipprovdi mezz biex issostni t-tfittxija għal sieħeb għal kooperazzjoni transnazzjonali  

• torganizza seminars tal-Leader Ewropew li jippromwovu l-kooperazzjoni għal gruppi ta’ azzjoni lokali  

• torganizza skambju ta’ informazzjoni dwar proġetti ta’ kooperazzjoni transnazzjonali skont proċess ta’ 

approvazzjoni  

• tipprovdi gwida(i) għall-kooperazzjoni transnazzjonali  

• tistabbilixxi qafas għall-ġbir u t-tixrid ta’ prattiki tajbin (f’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ netwerks 

nazzjonali) 

KAPITOLU II: ID-DIVERSI MODI TA’ GĦAŻLA TA’ PROĠETTI TA’ “KOOPERAZZJONI  

Ir-riżultat tal-proċess ta’ għażla fi Stat Membru jitħabbar lis-sieħba/Awtoritajiet ta’ Ġestjoni oħra malli 

titlesta l-proċedura uffiċjali tal-għażla. Dan l-iskambju ta’ informazzjoni jkun meħtieġ minħabba li l-

implimentazzjoni tal-proġett (eż. l-ħlasijiet) tkun tista’ tinbeda biss jekk ikunu tlestew il-proċeduri rilevanti 

kollha tal-għażla.   

Id-differenza bażika meta mqabbla mal-proġetti ta’ kooperazzjoni tal-Leader+ hija li l-kooperazzjoni tista’ 

tkun integrata fl-istrateġiji ta’ żvilupp lokali skont l-Artikolu 62.4 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005. 

F’dan il-każ il-grupp ta’ azzjoni lokali jiddikjara l-intenzjoni tiegħu li jikkoopera f’qasam (oqsma) kopert(i) 

mill-istrateġija tiegħu iżda s-sieħba ma jkunux neċessarjament identifikati minħabba li dawn ikunu 

approvati gradwalment mill-Istati Membri  

Fil-programmi fejn ikun adottat dan il-mudell, proġetti ta’ kooperazzjoni jintagħżlu mill-gruppi ta’ azzjoni 

lokali. Stat Membru jista’ jagħżel mudell differenti ta’ implimentazzjoni fejn l-għażla ssir mill-awtorità ta’ 

ġestjoni.  

Huwa wkoll possibbli li jkunu implimentati fl-istess waqt iż-żewġ mudelli fi programm wieħed: għażla 

minn gruppi ta’ azzjoni lokali għal dawk li jkunu nkludew il-kooperazzjoni fl-istrateġija ta’ żvilupp lokali 

tagħhom u għażla amministrattiva għal proġetti proposti minn gruppi ta’ azzjoni lokali li ma jkunux 

inkludew il-kooperazzjoni fl-istrateġiji tagħhom.       
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L-Awtorità ta’ Ġestjoni, jew jekk ikun rilevanti l-grupp ta’ azzjoni lokali, jagħtu attenzjoni partikolari lill-

kwalità tal-proġetti kif jidher mil-livell ta’ involviment tas-sieħba, mir-rilevanza tal-miżuri proposti fir-

rigward tal-miri tal-proġett, minn kemm il-metodoloġija tkun tajba, minn kemm il-baġit ikun ċar u mill-

ġestjoni tal-proġett propost. Stati Membri għandhom jieħdu ħsieb jaraw jekk il-proġett ikunx sostnut minn 

programm Komunitarju ieħor (eż. mira ta’ kooperazzjoni tal-FAEŻR).  

Għażla minn gruppi ta’ azzjoni lokali 

F’dan il-mudell ta’ implimentazzjoni, l-approċċ minn isfel għal fuq japplika wkoll għall-kooperazzjoni. 

L-azzjoni ta’ kooperazzjoni tkun integrata fl-istrateġija ta’ żvilupp lokali bħala waħda mill-prijoritajiet tal-

istrateġija. Skont l-Artikolu 37.4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 1974/2006 fi Stati Membri “antiki” 

tingħata prijorità, fil-proċedura ta’ għażla tal-GAL, lil gruppi ta’ azzjoni lokali li jkunu integraw il-

kooperazzjoni fl-istrateġiji ta’ żvilupp lokali tagħhom skont l-Artikolu 62(4) tar-Regolament (KE) Nru 

1698/2005.   

Il-Gruppi ta’ Azzjoni Lokali jiksbu, meta l-istrateġiji ta’ żvilupp lokali jintgħażlu, approprjazzjonijiet 

allokati minn qabel mill-miżura ta’ Kooperazzjoni li għandhom jippermettilhom jiffinanzjaw proġetti ta’ 

kooperazzjoni. Jekk dan huwa hekk, il-Grupp ikollu bil-quddiem kwantità ta’ approprjazzjonijiet (kemm 

jekk ikkreditati għall-baġit tiegħu stess u kemm jekk le) li huwa għandu juża għall-proġetti li jkollu jġib 

flimkien; il-grupp ta’ azzjoni lokali jagħżel il-proġett ta’ kooperazzjoni bħal kull proġett ieħor fl-

implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ żvilupp lokali; il-proġett wara jkun formalment approvat mill-

awtoritajiet tal-programm wara eżamijiet legali formali (kontroll ta’ eliġibbiltà). 

Għażla minn awtoritajiet ta’ ġestjoni 

L-Awtorità ta’ Ġestjoni meta tagħżel direttament il-proġetti għandha f’dati stabbiliti ssejjaħ għal proposta 

jew tagħżel proġetti permezz ta’ sottomissjoni f’kull żmien; proġetti ta’ kooperazzjoni jistgħu jintbagħtu 

mill-gruppi ta’ azzjoni lokali jew f’xi programmi minn koordinatur f’każ li jkun hemm diversi sieħba fl-

istess programm, lill-awtorità kompetenti sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013. Dawn l-

applikazzjonijiet jitlestew fil-formola relattiva għal kull programm. Il-bini ta’ proġetti li jinvolvi l-

approvazzjoni ta’ amministrazzjonijiet nazzjonali jew reġjonali differenti għandu jitħaffef permezz ta’ 

dispożizzjonijiet xierqa; pereżempju approvazzjoni provviżorja li tkun qed tistenna l-approvazzjoni ta’ 

Awtoritajiet ta’ Ġestjoni oħra b’dewmien raġjonevoli. 

Kapitolu III: Dispożizzjonijiet komuni għall-proġetti kollha  

1) operazzjonijiet u spejjeż eliġibbli  

Skont l-Artikolu 39.3 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 diversi azzjonijiet huma 

eliġibbli: 

- għajnuna teknika ta’ tħejjija  

- l-implimentazzjoni ta’ proġett ta’ kooperazzjoni: ikun eliġibbli biss infiq għall-azzjoni konġunta u 

għat-tmexxija ta’ kull struttura komuni. Infiq għal animazzjoni jista’ jkun eliġibbli fl-oqsma kollha 

milqutin mill-kooperazzjoni. 

Għajnuna teknika ta’ tħejjija 

Azzjonijiet ta’ qabel l-iżvilupp jistgħu jkunu ffinanzjati kemm f’livell ta’ programm permezz ta’ għajnuna 

teknika (netwerk nazzjonali) u kemm permezz tal-miżura ta’ kooperazzjoni (għajnuna teknika ta’ tħejjija);  

L-għajnuna teknika ta’ tħejjija hija għajnuna ta’ qabel l-iżvilupp. L-esperjenza ta’ Leader II u tal-Leader+ 

uriet li l-proġetti ma setgħux jitwettqu mingħajr għajnuna teknika, għaldaqstant ħafna programmi inkludew 

din ix-xorta ta’ għajnuna speċifika għal kooperazzjoni interterritorjali u transnazzjonali fil-fażi tal-ippjanar 

tagħha biex titħaffef it-tfittxija għal sieħba u biex dawn jidħlu f’kuntratt u tingħata għajnuna teknika biex 

ikun kompilat id-dossier.  
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Minħabba li l-kooperazzjoni hija diffiċli li titnieda, huwa rrakkomandat ħafna li fil-programmi kollha jkun 

inkluż element ta’ għajnuna teknika ta’ tħejjija u bħala sistema ta’ sostenn li tkun tista’ tinkiseb matul il-

perjodu kollu ta’ pprogrammar.  

Fil-prinċipju, din l-għajnuna teknika tiġi qabel il-proġett ta’ kooperazzjoni (infiq ’il fuq) u ma tistax 

tiffinanzja nfiq biex jinżammu laqgħat tal-partenarjat malli l-partenarjat ikun fl-aħħar ġie stabbilit abbażi ta’ 

ftehim. Dawn l-ispejjeż għal laqgħat fil-fażi tal-implimentazzjoni jkunu jagħmlu parti mill-ispejjeż tal-

animazzjoni, parti integrali tal-proġett. 

Xi gruppi ta’ azzjoni lokali jistgħu ma jkunux jeħtieġu għajnuna teknika ta’ tħejjija u jistgħu jkunu lesti 

biex jimplimentaw azzjoni konġunta abbażi tax-xogħol ta’ tħejjija tal-perjodu ta’ pprogrammar preċedenti.  

Infiq ‘’il fuq’ jista’ jinvolvi spejjeż relatati ma’ laqgħat (l-iskambju ta’ esperjenzi) ma’ sieħba potenzjali 

(eż. spejjeż ta’ vvjaġġar, akkomodazzjoni, u ħlasijiet lil interpreti) jew spiża ta’ żvilupp ta’ qabel il-proġett 

(eż. studju dwar kemm il-proġett ikun fattibbli, konsultazzjoni dwar kwistjonijiet speċifiċi, spejjeż ta’ 

traduzzjoni, spejjeż addizzjonali ta’ persunal)  

Biex jitħaffef jinbeda x-xogħol ta’ kooperazzjoni huwa rrakkomandat li jkun hemm proċedura speċifika 

separata u distinta mill-proċedura għall-għażla tal-proġett; l-għajnuna teknika ta’ tħejjija tkun implimentata 

jew permezz ta’ proċedura amministrattiva ta’ għażla (l-għotja tingħata lill-gruppi ta’ azzjoni lokali 

magħżula wara li jkun intbagħat il-fajl) jew permezz ta’ proċedura ta’ għażla lokali mill-gruppi ta’ azzjoni 

lokali billi tintuża parti mill-baġit allokat għall-implimentazzjoni tal-istrateġija ta’ żvilupp lokali tiegħu. 

Fl-ewwel mudell ta’ implimentazzjoni biex jitħaffef il-proċess huwa ssuġġerit li l-applikazzjoni titħalla 

tintbagħat f’kull żmien malli titlesta.  

Stati Membri jistgħu jadottaw limitu ogħla ta’ għotja għal għajnuna teknika ta’ tħejjija bħala perċentwali 

massima tal-ispiża totali tal-proġett. Madankollu Stati Membri jistgħu jqisu li, fil-każ li l-ispiża totali tal-

proġett ma tkunx għadha magħrufa, limitu massimu ta’ għotja għal kull imsieħeb ikun preferibbli. 

 

Azzjoni konġunta 

Il-proġett ta’ kooperazzjoni jikkorrispondi ma’ azzjoni konkreta b’riżultati tanġibbli b’mod ċar li 

jipproduċu benefiċċji għat-territorji; infiq relatat maż-żona tal-Leader ma jfissirx neċessarjament infiq li jsir 

fiż-żona. L-azzjoni hija “konġunta” fis-sens li tkun implimentata flimkien.  

Il-kontenut tal-azzjoni konġunta jista’ jolqot firxa sħiħa ta’ attivitajiet eliġibbli taħt l-assi/assijiet 

implimentat/i permezz tal-metodu tal-Leader.  

Azzjonijiet konġunti li jistgħu jkunu ffinanzjati jistgħu jkunu kkonċentrati wkoll fuq il-bini ta’ ħiliet, it-

trasferiment ta’ esperjenza dwar żvilupp lokali permezz, pereżempju ta’ pubblikazzjonijiet komuni, 

seminars ta’ taħriġ, arranġamenti ta’ ġemellaġġ (l-iskambju ta’ maniġers u persunal tal-programm) li 

jwasslu għall-adozzjoni ta’ metodi komuni ta’ metodoloġija u ta’ xogħol jew għall-elaborazzjoni ta’ xogħol 

ta’ żvilupp konġunt jew koordinat.  

                                 

Tmexxija ta’ struttura komuni 

It-tmexxija ta’ struttura komuni hija l-forma l-aktar “integrata” ta’ kooperazzjoni. Struttura ġdida mqassma 

tista’ tkun kull korp li juża forma legali rikonoxxuta fl-Istat Membru kkonċernat. Fil-każ ta’ kooperazzjoni 

transnazzjonali, jista’ jkun il-GEIE (Grupp Ewropew ta’ Interess Ekonomiku). 

Waħda mill-kondizzjonijiet ta’ prijorità biex tkun stabbilita struttura bħal din hija li s-sieħba jkunu huma 

nfushom strutturi legalment ikkostitwiti.  
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2) L-eliġibbiltà ta’ sieħba ta’ kooperazzjoni 

Il-kooperazzjoni għandha tinvolvi għall-inqas grupp ta’ azzjoni lokali wieħed magħżul taħt l-assi tal-

Leader. Hija għandha tkun implimentata taħt ir-responsabbiltà ta’ grupp ta’ azzjoni lokali li jikkoordina 

magħżul taħt l-assi tal-Leader (Artikolu 39.1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 1974/2006). 

Il-kooperazzjoni għandha tkun miftuħa għal partenarjati koperti mid-dispożizzjoni tal-Artikolu 59 (e) tar-

Regolament (KE) Nru 698/2005 (partenarjati pubbliċi-privati) u għal gruppi rurali lokali oħra organizzati 

skont il-karatteristiċi li ġejjin: a) il-preżenza ta’ grupp lokali attiv fi żvilupp rurali, b’ħila li jelabora 

strateġija ta’ żvilupp għal territorju ġeografiku, b) l-organizzazzjoni tal-grupp lokali tkun ibbażata fuq 

partenarjat ta’ atturi lokali. 

Għandu jkun innutat li partenarjati skont l-Artikolu 59(e) ma jkollhomx fond speċifiku biex jikkoordinaw 

il-kooperazzjoni; il-miżura ta’ kooperazzjoni taħt l-Assi 4 għandha, għalhekk, tintuża għal dak l-iskop.  

Għandu jkun innutat li implimentazzjoni attwali tal-proġett ma ssirx neċessarjament mill-gruppi ta’ azzjoni 

lokali nfishom iżda tista’ ssir minn operaturi (jew promoturi ta’ proġett) maħturin mill-grupp ta azzjoni 

lokali fil-ftehim ta’ kooperazzjoni (ara l-parti III.5).  

3) Ir-rwol tal-grupp ta’ azzjoni lokali koordinatur (animazzjoni) 

Il-grupp koordinatur tal-Leader fil-proġett għandu r-responsabbiltà finali li jimplimenta l-proġett u huwa l-

kanal ta’ komunikazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u/jew reġjonali biex jagħti l-informazzjoni meħtieġa 

dwar il-progress ta’ applikazzjonijiet għal finanzi u kisbiet attwali. Kull proġett ta’ kooperazzjoni jkun 

implimentat taħt is-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta’ grupp gwida maħtur bi ftehim minn fost il-gruppi 

involuti fil-proġett abbażi ta’ ftehim ta’ kooperazzjoni.  

Għandu jkun hemm minimu ta’ funzjonijiet assenjati lill-grupp koordinatur biex ikun hemm ‘Tmexxija’ 

vera. Funzjonijiet addizzjonali jistgħu jkunu assunti abbażi tal-ftehim.  

Il-grupp koordinatur normalment ikollu l-ħidmiet ta’ animazzjoni li ġejjin:  

- direzzjoni u koordinazzjoni tad-diżinn tal-proġett, inkluża t-tħejjija tal-ftehim ta’ kooperazzjoni li 

tippreżenta l-proġett ta’ kooperazzjoni (deskrizzjoni tal-proġett u d-definizzjoni tal-impenji rispettivi tad-

diversi gruppi ta’ azzjoni lokali)  

- koordinazzjoni finanzjarja tal-proġett: il-ġbir ta’ informazzjoni dwar l-applikazzjonijiet għal 

finanzjament ippreżentati minn kull grupp (din l-informazzjoni mbagħad tkun tista’ tinkiseb minn kull 

grupp u mill-awtoritajiet reġjonali jew nazzjonali kkonċernati)  

- direzzjoni u koordinazzjoni ta’ implimentazzjoni tal-proġett u tal-ħidmiet li huma r-responsabbiltà ta’ 

kull imsieħeb biex tkun żgurata implimentazzjoni korretta għall-proġett konġunt  

- promozzjoni u monitoraġġ tal-proġett ta’ kooperazzjoni (progress finanzjarju f’termini ta’ nfiq magħmul 

u dħul finanzjarju miksub, organizzazzjoni ta’ skambji bejn gruppi, tħejjija ta’ rekords ta’ 

implimentazzjoni)  

-Il-Grupp gwida tal-Leader jeżamina l-konformità mal-impenji ta’ kull Grupp tal-Leader għall-

implimentazzjoni korretta tal-proġett konġunt.  

L-infiq magħmul għal dawn il-ħidmiet jkun jagħmel parti mill-proġett ta’ kooperazzjoni ffinanzjat mill-

miżura ta’ “kooperazzjoni” tal-programm.  

4) Ir-rwol ta’ kull imsieħeb fil-proġett ta’ kooperazzjoni  

Ħidmiet u nfiq għandhom jitqassmu fost is-sieħba biex kull imsieħeb ikollu jieħu sehem f’attivitajiet tal-

proġett; kull imsieħeb ikun responsabbli għall-impenji tiegħu nnifsu fir-rigward ta’ gruppi oħra u ta’ grupp 

gwida abbażi ta’ ftehim ta’ kooperazzjoni (ara l-Anness I). 

Kull grupp għandu responsabbiltà amministrattiva u finanzjarja għall-operazzjonijiet li jmexxi. 

Għaldaqstant huwa jkun responsabbli mit-tfassil tal-pjan ta’ finanzjament previst u għal negozjati ma’ dawk 
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li jipprovdu finanzjament parzjali. Ikun responsabbli biex iżomm u jagħmel disponibbli lill-awtoritajiet 

reġjonali jew nazzjonali d-dokumenti kollha tal-kontijiet li jissustanzjaw l-infiq magħmul u n-natura ta’ 

finanzjament parzjali pubbliku.  

Kif iddikjarat hawn fuq, ikun possibbli li xi nfiq fuq il-proġett ta’ kooperazzjoni jsir permezz tad-diversi 

strutturi tal-grupp ta’ azzjoni lokali (eż. membru tal-partenarjat tal-GAL) jew permezz ta’ attur rurali fit-

territorju tal-GAL.  

5) Il-kontribuzzjoni tan-“Netwerking”  

L-għajnuna teknika għal kooperazzjoni hija eliġibbli skont il-pjan ta’ azzjoni tan-netwerk Nazzjonali taħt 
Għajnuna Teknika (Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru1698/2005). 

Ir-ragunijiet għan-netwerking għall-gruppi ta’ azzjoni lokali kollha f’kull programm jinkludu l-promozzjoni 

u t-tħaffif tal-kooperazzjoni bejniethom (kooperazzjoni interterritorjali).  

Fil-każ ta’ kooperazzjoni transnazzjonali, għajnuna tekniku ta’ tħejjija tkun sostnuta mix-xogħol tan-

Netwerk Rurali Ewropew li, malli jibda jaħdem, għandu jġib ’il quddiem din it-tip ta’ kooperazzjoni. Ix-

xogħol tan-netwerks nazzjonali biex jistimula l-kooperazzjoni transnazzjonali għandu wkoll ikun kruċjali.  

Għal dak l-iskop, huwa rrakkomandat li s-sit tan-netwerk nazzjonali jkun jinkludi paġna web li tippermetti 

tfittxija għal sieħba; tista’ tingħata attenzjoni partikolari lil deskrizzjoni preċiża tas-suġġett li l-gruppi ta’ 

azzjoni lokali li jitolbuha jkunu jixtiequ jiżviluppaw permezz tal-kooperazzjoni u l-esperjenza li jkun kiseb 

f’dan il-qasam; l-esperjenza tal-Inizjattivi Komunitarji tal-Leader uriet li mhux dejjem faċli jinstab l-aħjar 

sieħeb f’termini ta’ aspettativi u livell ta’ ħiliet, tagħrif u għarfien prattiku. Biex tissodisfa l-ħtiġijiet tal-

kooperazzjoni transnazzjonali, din l-informazzjoni għandha tkun tradotta bl-Ingliż.  

KAPITOLU IV: IL-PROĠETT  TA’ KOOPERAZZJONI INTERTERRITORJALI  

1) Korpi li jipparteċipaw fil-kooperazzjoni 

Il-Kooperazzjoni interterritorjali fi Stat Membru tikkonċerna mill-inqas qasam wieħed magħżul taħt l-Assi 

tal-Leader. Biex ikun inkoraġġit it-tixrid tal-metodu tal-Leader il-partenarjat jista’ jkun miftuħ ukoll għal 

partenarjati pubbliċi privati lokali magħżula taħt l-Assi 3 skont l-Artikolu 59(e) tar-Regolament (KE) Nru 

1698/2005 jew għal gruppi rurali oħra organizzati fuq il-linji tal-Leader u rikonoxxuti mill-Istat Membru.  

B’żieda mal-kriterji użati għar-rikonoxximent uffiċjali minn Stati Membri, dawn li ġejjin jistgħu jitqiesu 

għad-definizzjoni ta’ “żona rurali oħra organizzata fuq il-linji tal-Leader”: 

- Grupp lokali attiv fl-iżvilupp rurali li jkollu l-ħila jfassal strateġija ta’ żvilupp għal territorju ġeografiku 

partikolari. 

- L-organizzazzjoni tal-grupp hija bbażata fuq partenarjat miftuħ u wiesa’ li fih il-parteċipazzjoni ta’ atturi 

lokali hija nkoraġġita. Il-grupp għandu jkun magħmul minn rappreżentanti ta’ diversi setturi soċjo-

ekonomiċi, inklużi assoċjazzjonijiet. Il-grupp għandu jiżviluppa l-politika ta’ żvilupp tiegħu stess.  

- Il-grupp għandu jistinka biex jaħdem fuq bażi ta’ netwerk ma’ gruppi oħra.  

2) L-eliġibbiltà ta’ operazzjonijiet 

Minbarra operazzjonijiet li jikkorrispondu ma’ tema preċiża  ħafna li l-implimentazzjoni tagħha teħtieġ 
żona akbar minn dik tal-GALs ikkonċernati, operazzjonijiet li jikkonċernaw biss lit-territorji magħżula taħt 
l-assi tal-Leader ikunu eliġibbli skont il-miżura ta’ “kooperazzjoni”. Madankollu, infiq għal koordinazzjoni 

ta’ koperazzjoni jsir eliġibbli għaż-żoni kollha involuti.   

Il-koordinazzjoni tal-proġett titqies li tinkludi l-ħidmiet ta’ koordinazzjoni meħtieġa għall-implimentazzjoni 

tal-proġett (laqgħat mas-sieħba; ħidmiet amministrattivi u finanzjarji tal-grupp koordinatur bħala 

koordinatur; definizzjoni legali tal-ftehim ta’ kooperazzjoni u/jew l-operazzjoni tal-istruttura legali komuni 

tal-istruttura konġunta). Huwa ssuġġerit li l-finanzjament tal-ispejjeż ta’ koordinazzjoni jitqassmu fost 
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sieħba abbażi tal-ftehim ta’ kooperazzjoni. Dan jimplika li l-implimentazzjoni tal-proġett tista’ tinbeda biss 

meta awtorizzazzjoni ta’ għotja tkun waslet għand is-sieħba kollha.  

KAPITOLU V: IL-PROĠETT TA’ KOOPERAZZJONI TRANSNAZZJONALI   

Issir distinzjoni bejn kooperazzjoni transnazzjonali fl-Unjoni Ewropea u dik li tinvolvi pajjiż mhux 

membru:  

1) Il-kooperazzjoni transnazzjonali fl-Unjoni  

Kooperazzjoni transnazzjonali tkopri mill-anqas żewġ gruppi ta’ azzjoni lokali li jkunu jinsabu f’żewġ Stati 

Membri li bejnhom it-tnejn  għall-anqas wieħed minnhom ikun magħżul taħt l-Assi tal-Leader.  

Bħall-kooperazzjoni interterritorjali jkun possibbli li din il-kooperazzjoni tkun estiża għal gruppi magħżula 

taħt l-Assi 3 ta’ programmi ta’ żvilupp rurali (partenarjati pubbliċi-privati barra l-Leader  imsemmija fl-

Artikolu 59 e) tar-Regolament 1698/2005). Koordinazzjoni ġenerali tal-proġett mill-GAL koordinatur 

magħżul taħt l-assi tal-Leader tkun eliġibbli taħt l-assi tal-Leader. Spejjeż oħra relatati ma’ gruppi oħra 

(Artikolu 59 e), żoni jew kull żona rurali oħra organizzati skont il-Leader għandhom ikunu ffinanzjati 

indipendentement mill-assi tal-Leader.  

Abbażi tal-ftehim ta’ kooperazzjoni bejn is-sieħba (ara hawn taħt), il-grupp ta’ azzjoni lokali koordinatur 

fil-proġett ikollu r-responsabbiltà għall-koordinazzjoni tal-proġett. Kull grupp imsieħeb għandu jkun 

responsabbli għal komunikazzjonijiet mal-awtoritajiet ta’ sorveljanza tiegħu u finanzjarjament responsabbli 

mill-esekuzzjoni tal-parti tal-proġett fit-territorju tiegħu.  

2) Skambju tal-informazzjoni dwar l-approvazzjonijiet tal-proġetti ta' kooperazzjoni 
transnazzjonali. 

Skont l-Artikolu 39.5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006, "[l]-Istati Membri għandhom 

jikkomunikaw lill-Kummissjoni il-proġetti approvati ta’ kooperazzjoni transnazzjonali." L-għan ta' dan l-

obbligu huwa li tiżdied it-trasparenza tal-approvazzjonijiet maħruġa, fl-Istati Membri, u wkoll li titgħaġġel 

il-proċedura tal-approvazzjoni. L-awtoritajiet kompetenti maħtura għandhom jużaw il-formola komuni tal-

iskambju tal-informazzjoni għal proġett ta' kooperazzjoni transnazzjonali (TNC) mehmuż fl-Anness II. 

In-Netwerk Ewropew għall-Iżvilupp Rurali se jkollu rwol ta' appoġġ billi jistabbilixxi bażi dejta Ewropea 

dwar proġetti ta' kooperazzjoni transnazzjonali li qed jiġu approvati abbażi tal-informazzjoni pprovduta 

mill-awtoritajiet kompetenti. 

Normalment għandha tkun segwita l-proċedura li ġejja:  

L-Ewwel pass: Grupp ta’ azzjoni lokali (GAL) li jkollu l-ħsieb jieħu sehem fi proġett ta’ kooperazzjoni 

għandu jibgħat applikazzjoni għal approvazzjoni (jekk il-GAL jagħżel il-proġett) jew għal għażla u 

approvazzjoni lill-awtorità kompetenti tiegħu. L-awtorità kompetenti tista’ tagħti approvazzjoni provviżorja 

lill-GAL; approvazzjoni provviżorja, valida għal perjodu massimu ta' 6 sa 9 xhur, issir finali jekk is-sieħba 

kollha jiksbu l-approvazzjoni mill-awtoritajiet tagħhom. 

It-Tieni pass: L-awtorità kompetenti tal-Programm (l-Awtorità ta’ Ġestjoni/l-Aġenzija ta’ Ħlas) għandha 

tinnotifika lill-Kummissjoni bl-approvazzjoni provviżorja ta’ kull proġett ta’ kooperazzjoni transnazzjonali 

(azzjoni konġunta) billi tuża l-formola tal-proġett TNC għal skambju ta’ informazzjoni (li għandha 

tintbagħat permezz tal-SFC 2007). Hija għandha wkoll taħtar persuna ta' kuntatt fi ħdan l-awtorità 

kompetenti.  

It-Tielet pass: L-awtorità kompetenti jkollha l-possibbiltà li tikkonsulta l-bażi dejta Ewropea dwar proġetti 

ta' kooperazzjoni transnazzjonali li jkunu qed jiġu approvati biex isegwu l-proċeduri tal-approvazzjoni fi 

Stati Membri oħra. Wara li jiksbu l-evidenza dwar l-approvazzjonijiet maħruġa minn awtoritajiet 

kompetenti fi Stati Membri oħra, l-awtorità kompetenti tikkonferma l-approvazzjoni tagħha. 

Dan il-pass ma japplikax għal proġett ta’ kooperazzjoni transnazzjonali li jinvolvi biss lil Stat Membru 

wieħed u lil żona waħda f’pajjiż terz.  



 10

3) Kooperazzjoni transnazzjonali ma’ żoni f’pajjiżi terzi  

Kooperazzjoni transnazzjonali ma’ żona f’pajjiż terz tikkonċerna mill-inqas żona waħda magħżula taħt l-
assi tal-Leader. Meta żona magħżula taħt l-assi tal-Leader tidħol f’kooperazzjoni ma’ żona f’pajjiż barra l-

Komunità, organizzata skont l-approċċ tal-Leader, l-infiq involut relatat maż-żona tal-Leader isir eliġibbli 

(sehem mill-proġett ta’ koordinazzjoni u mill-proġett konġunt meħud abbażi tal-ftehim ta’ kooperazzjoni 

miż-żona tal-Leader, eż. parteċipazzjoni mill-grupp ta’ azzjoni lokali tal-Leader f’laqgħat ta’ partenarjati; 

applikazzjoni lokali fiż-żona tiegħu tal-proġett kongunt). Fi kliem ieħor, infiq “relatat ma’” żona tal-Leader  

ma jfissirx bilfors “fiż-żona”;   

Infiq fiż-żona fil-pajjiż mhux membru u li ma jkunx relatat maż-żona tal-Leader ma jkunx eliġibbli. Id-

definizzjoni taż-żona mhux tal-Komunità li tipparteċipa fil-kooperazzjoni għandha tkun konsistenti mal-

approċċ tal-Leader  (ara definizzjoni fil-paragrafu IV.1). 

KAPITOLU VI: L-UTILITÀ TA’ FTEHIM TA’ KOOPERAZZJONI 

L-esperjenza ta’ kooperazzjoni taħt il-Leader uriet b’mod ċar li biex tkun żgurata ġestjoni effikaċi huwa 

importanti li jkunu ċari mill-bidu tal-proġett il-miri li għandhom jinkisbu, kif ir-responsabbiltajiet (għal 

ġestjoni, koordinazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni) għandhom jitqassmu u l-kontribuzzjonijiet finanzjarji 

fi ħdan il-partenerajat ta’ kooperazzjoni. Ftehim formali ta’ kooperazzjoni jagħmilha possibbli li dawn l-

aspetti kollha jkunu, għaldaqstant, spjegati u jgħin biex tkun żgurata ġestjoni trasparenti kif ukoll iċ-ċarezza 

tal-impenji reċiproċi.   

Ftehim ta’ kooperazzjoni huwa dokument komuni f’forma legali rikonoxxuta f’wieħed mill-pajjiżi 
parteċipanti u ffirmat mis-sieħba kollha (inkluż il-Grupp ta’ Azzjoni Lokali koordinatur). Dan id-dokument 

għandu jistabbilixxi b’mod ċar il-miri tal-proġett, l-inizjattivi li jkollhom ikunu implimentati biex dawn 

jintlaħqu, ir-rwol ta’ kull imsieħeb fit-twettiq tal-proġett, flimkien mal-parteċipazzjoni finanzjarja ta’ kull 

wieħed fil-proġett.  

Il-ftehim ta’ kooperazzjoni jistabbilixxi l-komponenti kollha tal-baġit kollu għall-miżura konġunta. Id-

dokument, miktub bil-lingwi tad-diversi Stati Membri kkonċernati, jistabbilixxi l-kontenut tal-proġett ta’ 

kooperazzjoni u l-kontribuzzjonijiet finanzjarji u tekniċi ta’ kull grupp ta’ azzjoni lokali biex dan jintlaħaq.  

Ftehimiet ta’ kooperazzjoni għandu jkollhom: 

• impenn bil-miktub mis-sieħba bl-ismijiet u l-indirizzi tal-Grupp ta’ Azzjoni koordinatur u tal-

GALs/gruppi lokali sieħba;  

• deskrizzjoni dettaljata tal-proġett ta’ kooperazzjoni li turi:  

• l-miri tal-proġett; 

• il-miżuri li jkollhom jittieħdu biex jintlaħqu; 

• il-benefiċjarji potenzjali; 

• ir-rwol ta’ kull imsieħeb fl-organizazzjoni u l-implimentazzjoni tal-proġett (fejn ikun 

jaqbel, l-isem tal-organizzazzjonijiet tekniċi awtorizzati biex iwettqu ċerti 

operazzjonijiet);  

• l-arranġamenti għall-organizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-proġett;  

• ir-riżultati mistennija tal-proġett multilaterali; 

• baġit ippjanat għal kollox u l-parteċipazzjoni finanzjarja ta’ kull imsieħeb;   

• orarju indikattiv; 

• il-liġi applikabbli u l-qrati kompetenti fil-każ ta’ tilwima bejn il-partijiet jitħallew fid-diskrezzjoni tas-

sieħba/grupp ta’ azzjoni: jew dawk tal-post ta’ residenza jew tal-post prinċipali tan-negozju ta’ wieħed 

mis-sieħba/grupp ta’ azzjoni jew tal-post fejn jitwettaq il-proġett. Normalment tingħata preferenza lill-

post prinċipali tan-negozju tal-grupp ta’ azzjoni koordinatur;  
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• Jekk is-sieħba jkunu hekk jixtiequ, klawżola li tħalli jkun hemm GALs/gruppi ġodda.   

• Proċedura li tħalli lill-ftehim ikun emendat 

Ftehim mudell ta’ kooperazzjoni huwa mehmuż ma’ din il-gwida fl-Anness I. Fil-mudell, hemm ukoll 

anness tekniku għad-deskrizzjoni dettaljata tal-proġett. L-istess ftehim għandu biss it-termini ġenerali ta’ 

kuntratt.  

 

ANNESS I 

 

FTEHIM MUDELL TA’ KOOPERAZZJONI 

 

 

 

It-titolu ta’ proġett ta’ kooperazzjoni:                                                              

 

 

 

Dikjarazzjoni: 

 

Is-sottoskritt, li jirrappreżenta lis-sieħba tal-grupp ta’ azzjoni lokali, b’dan jintrabat li jimplimenta l-proġett 

ta’ kooperazzjoni definit fl-Anness u jiċċertifika wkoll il-veraċità tal-informazzjoni li tinsab hemm fih.   

 

 

Liġi applikabbli u l-qorti kompetenti 

 

Il-ftehim huwa rregolat mil-liġi ..... 

 

1. KULL TILWIMA BEJN IL-PARTIJIET LI TIRRIŻULTA MILL-INTERPRETAZZJONI JEW MILL-
APPLIKAZZJONI TAL-FTEHIM LI MA TKUNX TISTA’ TINĦALL BONARJAMENT GĦANDHA TINĠIEB 

QUDDIEM IL-QRATI TA’  …………. 
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2. KLAWŻOLA LI TIPPERMETTI D-DĦUL TA’ SIEĦBA ĠODDA ("IL-LEADER JEW GRUPPI TA’ AZZJONI 

LOKALI OĦRA JISTGĦU JIDDAĦĦLU PERMEZZ TA’ EMENDA GĦAL DAN IL-FTEHIM JEKK JESPRIMU 

X-XEWQA") 

 

3. KLAWŻOLA LI TĦALLI JSIRU EMENDI OĦRA 

4. FIREM 

 

 

L-isem tal-grupp ta’ azzjoni lokali tal-Leader koordinatur : 

 

 

 

L-isem tar-rappreżentant:  

 

 

Kariga: 

 

 

Data:                                                               Post (indirizz, inkluż il-pajjiż): 

 

 

Firma:                                                       
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L-isem tal-grupp ta’ azzjoni lokali tal-Leader/grupp ta’ azzjoni lokali ieħor 1: 

 

 

 

L-isem tar-rappreżentant:  

 

 

Kariga: 

 

 

Data:                                                               Post (indirizz, inkluż il-pajjiż): 

 

 

- 

Firma:                                                       

 

 

 

 

 

 

 

L-isem tal-grupp ta’ azzjoni lokali tal-Leader/grupp ta’ azzjoni lokali ieħor n: 

  

 

L-isem tar-rappreżentant:  

  

Kariga: 

Data:                                                               Post (indirizz, inkluż il-pajjiż): 

Firma: 
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ANNESS GĦALL-FTEHIM TA’ KOOPERAZZJONI 

 

DESKRIZZJONI TAL-PROĠETT   

 

 

 

 

 

It-titolu tal-proġett ta’ kooperazzjoni:        

 

 

L-IMSIEĦBA FIL-PROĠETT TA’ KOOPERAZZJONI 

 

 

Kuntatti: 

 

L-isem tal-Grupp ta’ Azzjoni Lokali koordinatur taħt l-Assi tal-Leader: 

 

L-isem tal-president: 

 

L-isem tal-persuna ta’ kuntatt għal din il-formola: 

 

L-organizzazzjoni responsabbli għall-programm lokali: 

 



 15

L-indirizz tal-persuna ta’ kuntatt: 

 

 

It-telefon: 

Il-faks: 

Il-posta elettronika: 

Il-lingwi mitkellma/li jinftiehmu: 

 

Kuntatti: 

 

L-isem tal-GAL tal-Leader/grupp ieħor ta’ azzjoni lokali 1: 

 

L-isem tal-president: 

 

L-isem tal-persuna ta’ kuntatt għal din il-formola: 

 

L-organizzazzjoni responsabbli għall-programm lokali: 

 

L-indirizz tal-persuna ta’ kuntatt: 

 

 

It-telefon: 

Il-faks: 

Il-posta elettronika: 

Il-lingwi mitkellma/li jinftiehmu: 

 

 

 

Kuntatti: 
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L-isem tal-GAL tal-Leader/grupp ta’ azzjoni lokali ieħor n: 

 

L-isem tal-president: 

 

L-isem tal-persuna ta’ kuntatt għal din il-formola: 

 

L-organizzazzjoni responsabbli għall-programm lokali: 

 

L-indirizz tal-persuna ta’ kuntatt: 

 

 

It-telefon: 

Il-faks: 

Il-posta elettronika: 

Il-lingwi mitkellma/li jinftiehmu: 
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Deskrizzjoni tal-proġett ta’ kooperazzjoni 

 

 

 

Deskrizzjoni tal-miri tal-proġett, l-attivitajiet prinċipali tal-proġett (inklużi postijiet u dati rilevanti); 

benefiċjarji tal-operazzjoni u l-istat ta’ progress tiegħu: 

 

 

 

 

 

 

 

Deskrizzjoni ta’ riżultati antiċipati għal benefiċjarji tal-operazzjoni u għaż-żoni kkonċernati:  

 

 

 

 

 

 

 

Approċċ, metodi u proċedura għall-implimentazzjoni tal-proġett li għalih jintalab il-finanzjament:  
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Perjodu ta’ implimentazzjoni tal-proġett: 

 

 

 

 

 

 

 

Ir-rwol ta’ kull imsieħeb fir-rigward ta’ attivitajiet prinċipali: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baġit ippjanat għall-proġett 

 

 
Programm ta’ 
Żvilupp Rurali  

 
GAL koordinatur jew 

GAL/gruppi oħra  

 
Attivitajiet antiċipati 

 
Prezz (EUR) 

Finanzjament (EUR) 

FAEŻR 
Komunitarju 

Pubbliku Privat 

 

 

 

 

Infiq 

organizzattiv/koordinattiv  

(imqassam) 

     

 

 

 

Infiq ieħor (imqassam)  

(attivitajiet prinċipali …): 

     

 

 

 

Infiq ieħor  

(mhux imqassam) 

     

 TOTAL      
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ANNESS II 

 

 

FORMOLA TA' L-ISKAMBJU TA' INFORMAZZJONI GĦAL 
PROĠETTI TA' KOOPERAZZJONI TRANSNAZZJONALI 

 

1. Informazzjoni bażika dwar il-proġett 

 

1.1 Titlu tal-proġett ta' kooperazzjoni: 

 

 

1.2. Akronimu: 

 

 

1.3. Tul taż-żmien għal azzjonijiet previsti fil-proġett ta' kooperazzjoni: 

 

 1.3.1. Id-data tal-bidu:  

 1.3.2. Id-data tat-tmiem:   
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1.4. Spiża totali għat-tul ta' ħajja tal-proġett ta' kooperazzjoni (f €): 

 

 Tqassim tal-baġit tal-proġett skond is-sorsi finanzjarji 

  1.4.1. Baġit totali:   

  1.4.2. FAEŻR:  

  1.4.3. Pubbliċi:  

  1.4.4. Fondi privati:  

 Tqassim tal-baġit skond is-soċju 

  1.4.5. Baġit totali tas-soċju Koordinatur:  

  1.4.6. Soċju 1:  

  1.4.7. Soċju 2:  

  1.4.8. Soċju 3:  

  1.4.9. Soċju 4:  

  1.4.10 Soċju 5:  

  1.4.11 Soċju 6:   

  1.4.12 Soċju 7:  
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  1.4.13 Soċju 8:  
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5. 2. Informazzjoni dwar is-soċji fil-kooperazzjoni 

5.1.  

2.1. Dettalji dwar is-soċju koordinatur 

 2.1.1 Isem l-uffiċjali tal-koordinator tal-LAG:  

 2.1.2 Isem il-President:  

 2.1.3 Il-persuna tal-LAG li tista' tiġi kkuntattjata  
  għall-kooperazzjoni 

 

  2.1.3.1. Isem:  

  2.1.3.2. L-ismijiet tal-kuntatti:  

  2.1.3.3. Nru. tat-Telefown:  

  2.1.3.4. Nru tal-Faks:  

  2.1.3.5. Posta elettronika:  

  2.1.3.6. Lingwi 

mitkellma/mifhuma: 

 

 2.1.4 Isem l-awtorità kompetenti ta' rapportaġġ  
  inkluż il-persuna li tista' tiġi kkuntattjata: 

 

 2.1.5 Data ta’ notifika lill-Kummissjoni:  
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 2.1.6 Isem l-awtorità kompetenti li qed tapprova l- 
  proġett: 

 

 2.1.7 Data ta' l-approvazzjoni tal-proġett:  

2.2. Dettalji dwar il-LAG 1 

 2.2.1. Isem uffiċjali tal-LAG:  

 2.2.2. Isem il-President:  

 2.2.3. Il-persuna tal-LAG li għandha tiġi kkuntattjata  
  għal kooperazzjoni 

 

  2.2.3.1 Isem:  

  2.2.3.2 L-indirizz ta' kuntatt:  

  2.2.3.3 Nru. tat-Telefown:  

  2.2.3.4 Nru tal-Faks:  

  2.2.3.5 Posta elettronika:  

  2.2.3.6 Lingwi mitkellma/mifhuma:  

 2.2.4. Isem l-awtorità kompetenti ta' rapportaġġ  
  inkluż il-persuna li tista' tiġi kkuntattjata: 

 

 2.2.5. Data ta’ notifika lill-Kummissjoni:  

 2.2.6. Isem l-awtorità kompetenti li qed twassal l-  
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  approvazzjoni: 

 2.2.7. Data ta' l-approvazzjoni tal-proġett:  
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2.3. Dettalji dwar il-LAG 2 

 2.3.1. Isem uffiċjali tal-LAG:  

 2.3.2. Isem il-President:  

 2.3.3. Il-persuna tal-LAG li tista' tiġi kkuntattjata  
  għal kooperazzjoni 

 

  2.3.3.1 Isem:  

  2.3.3.2 L-indirizz ta' kuntatt:  

  2.3.3.3 Nru. tat-Telefown:  

  2.3.3.4 Nru tal-Faks:  

  2.3.3.5 Posta elettronika:  

  2.3.3.6 Lingwi mitkellma/mifhuma:  

 2.3.4. Isem l-awtorità kompetenti ta' rapportaġġ  
  inkluż il-persuna li tista' tiġi kkuntattjata: 

 

 2.3.5. Data ta’ notifika lill-Kummissjoni:  

 2.3.6. Isem l-awtorità kompetenti li qed tapprova l- 
  proġett: 

 

 2.3.7. Data ta' l-approvazzjoni tal-proġett:  



 27

 

 

 


