LINJI GWIDA GĦALL-ISKEMA TA’
TAĦRIĠ GĦALL-BDIEWA
ŻGĦAŻAGĦ V3

Kontenut
1.

Introduzzjoni ......................................................................................................................................3

2.

Buġit ..................................................................................................................................................3

3.

Bażi Legali .........................................................................................................................................3

4.

Rekwiżiti Ġenerali/Kundizzjonijiet ...................................................................................................4

5.

Kundizzjonijiet ta’ Eliġibbiltà ...........................................................................................................4
5.1

Sejħa għas-Sottomissjoni ta’ Applikazzjonijiet .........................................................................5

6.

X’jiġri jekk benefiċjarju ma jkunx jista’ jwettaq l-obbligi tiegħu minħabba każ ta' forza maġġuri?5

7.

Obbligi ...............................................................................................................................................5

8.

Sistema ta' Klassifikazzjoni ...............................................................................................................6

9.

Kif jiġi kkalkulat il-ħlas? ...................................................................................................................7

10.

Sospensjoni/ Irtirar tal-Appoġġ ......................................................................................................7

11.

Opportunitajiet Indaqs u Nuqqas ta’ Diskriminazzjoni .................................................................8

12.

Applikanti li ma Kellhomx Suċċess ...............................................................................................8

13.

Appelli ............................................................................................................................................8

14.

Ittra ta’ Aċċettazzjoni .....................................................................................................................8

15.

Kuntratt ..........................................................................................................................................8

16.

Bidliet .............................................................................................................................................8

17.

Obbligazzjonijiet Kuntrattwal ........................................................................................................9

18.

Dokumentazzjoni ...........................................................................................................................9

19.

Politika dwar id-Data .....................................................................................................................9

20.

Protezzjoni ta’ Data .......................................................................................................................9

t: +356 2292 6148
e: arpa.mafa@gov.mt w: www.arpa.gov.mt
Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali
Triq Ħal Luqa, Qormi QRM9075 – Malta

Skema ta’ Taħriġ għall-Bdiewa Żgħażagħ
1. INTRODUZZJONI
Il-produzzjoni tal-prodotti agrikoli f’Malta tista’ tgħid li hija waħda kostanti matul is-sena, b’komunità
agrikola li tipprovdilna ta’ kuljum prodotti friski u ġenwini li kulma jmur qiegħda tixjieħ. Ilġenerazzjonijiet il-ġodda għandhom it-tendenza li ma jsegwux karriera fis-settur agrikolu minħabba
diversi sfidi li jaf jagħmlu l-mixja lejn din il-karriera bħala waħda mhux daqshekk attraenti.
Il-bdiewa żgħażagħ jaffaċċjaw firxa wiesgħa ta’ ostakli biex jidħlu f’attività agrikola, speċjalment
minħabba l-ispejjeż għoljin tax-xiri jew kiri ta’ art agrikola. F'Malta u Għawdex, il-frammentazzjoni talart minħabba wirt b'suċċessjoni huwa fattur ieħor li jagħmel is-settur mhux attreanti. Id-diffikultà filksib ta' finanzjament għal aktar investiment kummerċjali, problemi ta’ aċċess fis-swieq u r-reżistenza
minn bdiewa aktar anzjani biex jgħaddu l-esperjenza u l-għarfien tagħhom lill-individwi li mhumiex talfamilja.
Biex itaffu ftit minn dawn l-isfidi tal-lum u jkun hemm aċċess għal aktar taħriġ, il-Ministeru għallAgrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali (MAFA) flimkien mal-Aġenzija għall-Agrikoltura
u l-Pagamenti Rurali (ARPA), b’kollaborazzjoni mal-Kulleġġ Malti tal-Arti, Xjenza u Teknoloġija
(MCAST) fasslu skema li biha l-bdiewa żgħażagħ jistgħu jidħlu f’arranġament ma’ bdiewa lokali. Dan
se jsir taħt il-koordinazzjoni, is-superviżjoni u l-gwida tal-MCAST, fejn ser ikun hemm numru ta’ sigħat
allokati biex jgħinu fix-xogħol ta’ kuljum li jkunu ippjanaw l-bdiewa ospitanti. L-għan huwa li l-bdiewa
żgħażagħ jiksbu l-esperjenza meħtieġa permezz ta’ tagħlim prattiku mogħti mill-bdiewa ospitanti u
tagħlim teoretiku, minn perspettiva teorika strutturata, sabiex b’hekk jiġu inkoraġġati aktar individwi
jidħlu fis-settur agrikolu. Il-benefiċċju aħħari ta’ din l-iskema huwa sabiex minn issa tiġi identifikata,
imrawma u żviluppata b’aktar għarfien il-ġenerazzjoni ta’ bdiewa li jmiss.

2. BUĠIT
Ammont totali ta’ €428,000 ġie allokat għal din l-iskema (€214,000 għal kull sejħa). Din l-iskema hija
interament finanzjata mill-Gvern ta' Malta. Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet
tal-Annimali jirriserva id-dritt li iżid jew jestendi l-ambitu ta’ din l-iskema skond id-disponibilita talfondi f’kull mument.

3. BAŻI LEGALI
Kapitolu 146 tal-Liġijiet ta’ Malta – Att dwar l-Għajnuna Finanzjarja lill-Industriji tal-Biedja u tas-Sajd.
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4. REKWIŻITI ĠENERALI/KUNDIZZJONIJIET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Din is-sejħa hija mmirata għall-bdiewa li jaħdmu l-art;
Il-bdiewa li jospitaw il-bdiewa żgħażagħ se jissejħu l-Bdiewa ospitanti;
lndividwi li jkunu qegħdin ifittxu taħriġ taħt din il-miżura se jissejħu l-Bdiewa Żgħażagħ;
L-arranġamenti taż-żewġ partijiet biex jissieħbu flimkien jaqgħu taħt ir-responsabbiltà talapplikanti nfushom;
Bdiewa ospitanti jistaw jospitaw bidwi żagħżugħ/a wieħed/waħda biss fl-azjenda tagħhom matul
il-kuntratt;
L-applikazzjonijiet taħt din l-iskema għandhom jiġu ppreżentati b’mod konġunt bejn il-bidwi
ospitanti u l-bidwi żagħżugħ/a.
Il-perjodu ta’ taħriġ taħt l-iskema għandu jkun ta’ mill-anqas ta’ sena mill-iffirmar tal-kuntratt;
L-azjendi agrikoli li jappartjenu lill-bdiewa ospitanti jridu jkunu f’Malta u/jew f’Għawdex;
Mal-applikazzjoni jrid jiġi ppreżentat pjan tal-uċuħ tar-raba’ skont Anness 1 għall-azjenda talbdiewa ospitanti li jkopri t-tul ta’ żmien ikkuntrattat;
L-applikanti għandhom jissottomettu Formola għall-Pagamenti Bankarji valida.

5. KUNDIZZJONIJIET TA’ ELIĠIBBILTÀ
Bdiewa ospitanti
•
•
•
•
•

Għandhom jkun irreġistrat mal-ARPA fis-Sistema tal-Integrated Administrative Control System
(IACS);
Għandhom jkollom 50 sena magħluqa sad-data tal-għeluq tal-applikazzjoni;
Bdiewa ospitanti huma definiti bħala persuni naturali li jkunu applikaw għal minimu ta’ 3 snin
taħt il-FAEŻR (l-Artikolu 31 u 32 tal-1305/2013) Il-Miżura 13 – Ħlasijiet għal Żoni li Jiffaċċjaw
Restrizzjonijiet Naturali u Restrizzjonijiet Speċifiċi Oħra (ANC)
Jippreżentaw l-formola RA1 approvata mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni li turi d-dħul ta’
€10,000 jew aktar mill-inqas f’sena mill-aħħar tliet snin kalendarji li jiġu qabel l-applikazzjoni.
Dan id-dokument jeħtieġ li jiġi ppreżentat mal-applikazzjoni konġunta.
L-applikanti għandhom jissottomettu Formola għall-Pagamenti Bankarji valida lill-ARPA.

Bdiewa Żgħażagħ
•
•

•

Il-bdiewa żgħażagħ għandhom ikollhom mhux iktar minn 41 sena meta jissottomettu lapplikazzjoni;
Il-bdiewa żgħażagħ għandhom ikunu persuni naturali li huma interessati fit-twaqqif għall-ewwel
darba ta' impriża agrikola, jew li diġà stabbilixxew tali impriża matul il-ħames snin ta’ qabel lewwel sottomissjoni ta’ applikazzjoni skont l-iskema ta’ pagament bażiku msemmija fl-Artikolu
72(1) tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013;
L-applikanti għandhom jissottomettu Formola għall-Pagamenti Bankarji valida lill-ARPA.
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5.1 SEJĦA GĦAS-SOTTOMISSJONI TA’ APPLIKAZZJONIJIET
L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-ARPA b’mod konġunt bejn bidwi ospitanti u bidwi
żagħżugħ.
Il-proposti kollha li jaslu se jiġu evalwati u kklassifikati mill-Kumitat tal-Għażla appuntat mill-MAFA
abbażi ta’ kriterji ta’ klassifikazzjoni skont it-Taqsima 8 ta’ dan id-dokument. Il-klassifikazzjoni talapplikanti li joperaw Għawdex ser tkun ikklassifikata f'għażla separata.

6. X’JIĠRI JEKK BENEFIĊJARJU MA JKUNX JISTA’ JWETTAQ LOBBLIGI TIEGĦU MINĦABBA KAŻ TA' FORZA MAĠĠURI?
Jekk il-benefiċjarji ma jkunux f’pożizzjoni li jħarsu l-impenji jew obbligi tagħhom b’riżultat ta’ forza
maġġuri jew ċirkostanzi eċċezzjonali, huma intitolati li jżommu d-dritt tagħhom għall-għajnuna li jkunu
eleġibbli għaliha sal-ġurnata ta’ meta jkun seħħ il-każ tal-forza maġġuri jew iċ-ċirkostanza eċċezzjonali.
Każijiet ta’ forza maġġuri u ċirkostanzi eċċezzjonali għandhom jiġu nnotifikati mill-ewwel bil-miktub
lill-ARPA, u għandhom jiġu ppreżentati kull evidenza rilevanti għas-sodisfazzjon tal-awtorità
kompetenti, fi żmien ħmistax-il jum ta’ xogħol mid-data li fiha l-benefiċjarji jew il-persuni intitolati
jkunu f’pożizzjoni li jagħmlu dan. Wara konsultazzjoni mal-Bord tal-Forza Maġġuri, ikun f’idejn lARPA li tiddeċiedi jekk kienx hemm każ ta' forza maġġuri skont il-parametri tar-Regolamenti tal-UE
applikabbli. Jekk l-ARPA tqis li hemm ġrajja ta' forza maġġuri, il-benefiċjarji jista' jkun ġustifikat jew
skużat bi sħiħ jew in parti għal xi inadempjenza li jista' jkun hemm. Iżda mill-banda l-oħra jekk lapplikazzjoni ta’ forza maġġuri tiġi rrifjutata, l-ARPA tista’ tfittex li tirkupra lura jew tirtira l-fondi
kollha relatati ma’ din l-iskema.
Każijiet ta’ Forza Maġġuri għal finijiet ta’ din l-iskema:
•
•
•
•
•

Kwarantina obbligatorja tal-bdiewa żgħażagħ/ospitanti
L-esproprjazzjoni tal-art tal-azjenda kollha jew ta’ parti kbira minnha jekk dik l-esproprjazzjoni
ma setgħetx tkun antiċipata dakinhar tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni
Mard jew kundizzjonijiet ta’ saħħa oħra intervjenenti li jolqtu il-bdiewa żgħażagħ jew ospitanti
u li ma tħallihomx kapaċi jipparteċipaw fl-iskema
Mewt tal-bidwi żagħżugħ/a / ospitant/a
Każijiet oħra ta’ Forza Maġġuri skont il-liġi Maltija

Ikun jeħtieġ li titressaq dokumentazzjoni uffiċjali mal-formola għal Forza Maġġuri. F’każ ta’ mard ikun
meħtieġ ċertifikat mediku u f’każ ta’ kwarantina obbligatorja, tkun meħtieġa n-notifika uffiċjali maħruġa
mill-Ministeru għas-Saħħa.

7. OBBLIGI
•
•

Il-perjodu li għandu jkun kopert bħala taħriġ taħt din l-iskema huwa dak ta’ 12-il xahar mid-data
tal-iffirmar tal-kuntratt;
Il-kuntratti ffirmati għandu jkun fihom perjodu ta’ prova ta’ 15-il jum li fih l-applikanti jistgħu
jiddeċiedu li jinħallu mill-kuntratt;
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•
•

•

Kull xahar il-bdiewa żgħażagħ għandhom itemmu mill-inqas 72 siegħa (80 %) mid-90 siegħa ta’
taħriġ li għandu jitwettaq fl-azjenda tal-bdiewa ospitanti biex ikun hemm eliġibbità għallpagament;
Il-bdiewa żgħażagħ għandhom jattendu wkoll 120 sigħat ta’ taħriġ teoretiku mogħti millMCAST kull xahar. Dan it-taħriġ se jinkorpora s-suġġetti li ġejjin: Produzzjoni ta’ Prodotti
Agrikoli, Kontroll tal-mard/insetti, Tmantnija bażika tal-kotba u dokumenti, Introduzzjoni għallKummerċjalizzazzjoni, l-obbligi tal-Cross Compliance, Użu ta’ Mobile apps amministrati millARPA u kull suġġett ieħor/ suġġetti oħra li jkunu qablu fuqhom l-MCAST u l-ARPA;
Bħala parti mit-taħriġ, il-bdiewa żgħażagħ li jkunu qegħdin jipparteċipaw f’din l-iskema
għandhom iżommu rendikont tad-dmirijiet kollha mwettqa kif indikat mill-MCAST.

8. SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI
Il-bord tal-għażla se jevalwa l-proposti u jassenja punti skont ir-rekwiżiti tas-sejħa. Is-sistema ta’
klassifikazzjoni se tkun ibbażata fuq il-kriterji li ġejjin (Massimu 120 punt).
1. Kwalifiki tal-Bdiewa Żgħażagħ – Massimu 20 punt. Il-punti se jiġu assenjati biss għall-ogħla
livell ta’ Kwalifika ppreżentata.
• MQF - 3
5 punti
• MQF – 4
10 punti
• MQF – 5
15-il punt
• MQF – 6 u l’ fuq 20 punt
2. Korsijiet oħra direttament relatati mal-agrikoltura tal-bdiewa żgħażagħ (punt għal kull kors
b’massimu ta’ 10 punti) (għandhom jiġu ppreżentati ċertifikati tal-korsijiet bħala evidenza)
3. Korsijiet oħra direttament relatati mal-agrikoltura mill-bdiewa ospitanti (punt għal kull kors
b’massimu ta’ 5 punti) (għandhom jiġu ppreżentati ċertifikati tal-korsijiet bħala evidenza)
4. Pjan għall-uċuħ (għelejjel) ippjanati fuq ir-raba’ tal-bdiewa ospitanti li ser jintuża għall-iskema
– Massimu 15 -il punt
• Uċuħ 2-5
5 punti
• Uċuħ 6-10
10 punti
• Uċuħ 11 jew aktar
15 -il punt
Biex wiċċ jikkwalifika għal dawn il-punti ta’ hawn fuq, dan irid ikun ikkultivat f’raba’ agrikola ta’ mhux
inqas minn tomna kontinwa.
Dawn id-dettalji se jiffurmaw parti mill-valutazzjoni tal-kuntratti fis-seħħ imsemmija fit-taqsima 9 u nnuqqas li wieħed jirrispetta l-pjan tal-uċuħ tar-raba’ propost jista’ jwassal biex il-bdiewa ospitanti jitilfu
d-dritt tal-pagament.

5. Età tal-Bdiewa Ospitanti (Massimu 10 punti)
• Bdiewa ospitanti ta’ mill-inqas 55 sena sal-għeluq tal-applikazzjoni – 5 punti
• Bdiewa ospitanti ta’ mill-inqas 60 sena sal-għeluq tal-applikazzjoni – 10 punti
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6. Kriterji Marbuta mal-bejgħ ta’ Prodotti Agrikoli tal-bdiewa ospitanti – (massimu ta’ 20 punt)
• Bejgħ ta’ mill-inqas €20,000 f’sena mill-aħħar tliet snin ta’ qabel din l-applikazzjoni (5 punti)
• Bejgħ ta’ mill-inqas €30,000 f’sena mill-aħħar tliet snin ta’ qabel din l-applikazzjoni (10 punti)
• Bejgħ ta’ mill-inqas €40,000 f’sena mill-aħħar tliet snin ta’ qabel din l-applikazzjoni (15-il punt)
• Bejgħ ta’ mill-inqas €50,000 f’sena mill-aħħar tliet snin ta’ qabel din l-applikazzjoni (20 punt)
7. Bdiewa ospitanti jingħataw 20 punt oħra kemm-il darba jagħżlu li jagħmlu għad-dispożizzjoni
mill-inqas tomna (0.1124Ha) ta’ art agrikola li l-bdiewa żgħażagħ ikunu jistgħu jibdew
jikkultivawha għaż-żmien tal-iskema skont l-istruzzjonijiet tal-MCAST;
Jekk ikun hemm każijiet fejn applikazzjonijiet differenti jiksbu l-istess punteġġ skont ilkundizzjonijiet hawn fuq imsemmija, l-applikazzjonijiet jiġu mbagħad ikklassifikati skont lammont ta’ art eliġibbli rreġistrata fis-Sistema tal-IACS għall-iskema ta’ Żoni li Jiffaċċjaw
Restrizzjonijiet Naturali u Restrizzjonijiet Speċifiċi Oħra (ANC) kif previst fir-Regolament (UE)
Nru 1305/2013 għas-Sena tal-Applikazzjoni 2021, fl-applikazzjoni li jkunu ssottomettew il-bdiewa
ospitanti.

9. KIF JIĠI KKALKULAT IL-ĦLAS?
Il-ħlasijiet relatati ma’ din l-iskema jinħarġu kull xahar mill-ARPA wara l-konferma u l-approvazzjoni
mill-MCAST, li ta’ kull xahar se jkun qiegħed jikkordina u jevalwa t-twettiq tal-kuntratti kollha fisseħħ. Din l-evalwazzjoni tinkludi l-attendenza, il-parteċipazzjoni, it-twettiq tal-obbligi mill-partijiet
kollha involuti kif ukoll inkarigu ieħor meħtieġ mill-MCAST. Tingħata konferma bil-miktub millMCAST sabiex l-ARPA tkun tista’ toħroġ il-ħlasijiet.
•
•
•

Il-pagament għall-bdiewa żgħażagħ se jkun ta’ 500 ewro fix-xahar għal perjodu ta’ 12-il xahar
Il-pagament għall-bdiewa ospitanti se jkun ta’ 200 ewro fix-xahar għal perjodu ta’ 12-il xahar
Il-ħlas għall-MCAST għandu jkun ta’ 94 ewro fix-xahar għal kull kuntratt attiv taħt l-iskema

10.SOSPENSJONI/ IRTIRAR TAL-APPOĠĠ
Il-MCAST u l-ARPA jistgħu jissospendu jew jirtiraw b’mod sħiħ l-appoġġ meta jinstab nuqqas ta’
konformità minn xi ħadd mill-partijiet, jew f’każ ta’ nuqqas ta’ qbil bejn il-bdiewa ospitanti u l-bdiewa
żgħażagħ. Is-sospensjoni jew l-irtirar jistgħu jiġu mneħħija mill-ARPA hekk kif il-benefiċjarju jagħti
prova għas-sodisfazzjon tal-Aġenzija li s-sitwazzjoni ġiet irrimedjata.
Is-sospensjoni tal-appoġġ se tiġi applikata f’każijiet fejn ċertu impenji u/jew l-obbligi ma jiġux sodisfatti,
u l-benefiċjarju huwa mistenni li jkun jista’ jikkoreġi n-nuqqas ta’ konformità. Jekk il-benefiċjarju ma
jistax jirrimedja s-sitwazzjoni matul il-perjodu previst mill-MCAST jew ARPA, l-appoġġ għandu jiġi
rtirat jew irkuprat lura.
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11.OPPORTUNITAJIET INDAQS U NUQQAS TA’ DISKRIMINAZZJONI
Il-benefiċjarji huma meħtieġa li jkunu proattivi favur opportunitajiet indaqs u għandhom jiżguraw li flistadji kollha tal-implimentazzjoni tal-kuntratt għandha tingħata konsiderazzjoni għall-opportunitajiet
indaqs. L-opportunitajiet indaqs u n-nondiskriminazzjoni mhumiex maħsuba biss biex jindirizzaw iddiskriminazzjoni bejn is-sessi iżda għandhom ambitu usa’ u jinkludu r-razza, l-etniċità, ir-reliġjon jew
it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età u l-orjentazzjoni sesswali.

12.APPLIKANTI LI MA KELLHOMX SUĊĊESS
L-ARPA ser tinforma lill-applikanti kollha dwar ir-riżultat tal-proċess.tal-għażla.

13.APPELLI
L-applikanti li jħossuhom aggravati bir-riżultat tal-għażla għandhom id-dritt ta' appell bil-miktub fi
żmien għaxart (10) ijiem tax-xogħol mid-data tal-pubblikazzjoni tar-riżultat.

14.ITTRA TA’ AĊĊETTAZZJONI
L-ARPA tinforma l-applikanti magħżula meta l-applikazzjoni tagħhom tiġi aċċettata. L-ittri ta’
aċċettazzjoni jistgħu jinkludu wkoll kundizzjonijiet oħra meqjusin meħtieġa mill-Bord tal-Għażla.

15.KUNTRATT
Dawk l-applikanti eliġibbli u li jkunu kisbu l-punteġġ meħtieġ għall-għażla, jiġu allokati l-baġit meħtieġ
għall-finanzjament tal-applikazzjoni tagħhom. Dawn jiġu msejħa sabiex jidħlu fi ftehim mal-ARPA u lMCAST billi jiffirmaw il-kuntratt. Aktar dettalji dwar id-dispożizzjonijiet ġeneriċi applikabbli u lobbligi kuntrattwali tal-benefiċjarji huma pprovduti fit-taqsimiet li ġejjin. L-ARPA tista’ minn żmien
għal żmien toħroġ aktar informazzjoni u linji gwida.
L-ebda għajnuna, ħlas jew benefiċċju mhu se jingħata mill-ARPA mingħajr il-konklużjoni tal-kuntratt
rilevanti, u l-kontenuti kollha ta’ dawn il-linji gwida huma suġġetti għal din il-konklużjoni u għandhom
jitqiesu bħala parti integrali mill-Kuntratt.

16.BIDLIET
’każijiet fejn il-benefiċjarju jeħtieġ li jagħmel emendi fil-kuntratt, il-benefiċjarju għandu jindika
x'emendi jeħtieġ lill-ARPA qabel ma dawn it-tibdiliet jiġu implimentati (a priori). L-ARPA imbagħad
tevalwa t-talba, tikkonsulta mal-MCAST u tinnotifika lill-benefiċjarju bl-eżitu tad-deċiżjoni. L-emendi
huma soġġetti għall-qbil bejn il-partijiet.
L-ebda emenda m’għandha tivvalida retrospettivament xi inadempjenza skont il-Kuntratt, u lbenefiċjarju rilevanti jibqa' responsabbli bi sħiħ għal dik l-inadempjenza.
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17.OBBLIGAZZJONIJIET KUNTRATTWAL
Mal-iffirmar tal-Kuntratt, il-Benefiċjarju jintrabat legalment b’ċerti dispożizzjonijiet. It-taqsimiet li
ġejjin jipprovdu informazzjoni dwar xi aspetti tal-obbligi kuntrattwali tal-benefiċjarju. L-Aġenzija talPagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA) tista’ minn żmien għal żmien toħroġ aktar informazzjoni u linji
gwida.

18.DOKUMENTAZZJONI
Għal finijiet ta’ verifika, l-ARPA, il-benefiċjarji (bdiewa ospitanti u bdiewa żgħażagħ) kif ukoll lMCAST għandhom iżommu d-dokumenti għal tliet (3) snin mid-data tal-ftehim tal-kuntratt.

19.POLITIKA DWAR ID-DATA
Meta l-applikant jissotometti l-applikazzjoni, l-applikant jifhem li d-dettalji personali u tal-proġett se
jiġu miżmuma mill-ARPA u l-MCAST sabiex tiġi proċessata l-applikazzjoni, u għal raġunijiet
kuntrattwali, ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni. Dawn id-dettalji jistgħu jiġu pprovduti wkoll lill-entitajiet
tal-awditjar meta jintalbu.

20.PROTEZZJONI TA’ DATA
Għall-għanijiet tal-applikazzjoni u l-kuntratt, filwaqt li tirrispetta l-obbligi applikabbli skont iddispożizzjonijiet stabbiliti fir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-liġi kollha
applikabbli fil-kuntest tal-protezzjoni tad-data, l-ARPA żżomm id-dritt li toħroġ, tgħaddi jew titlob
informazzjoni dwar kwalunkwe applikant, applikazzjoni u ftehim ma’ organizzazzjonijiet jew konsulenti
oħra li l-ARPA tikkunsidra adegwati għall-amministrazzjoni u evalwazzjoni.
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Host farmer name & ID:

Young farmer name & ID

CROP PLAN

YEAR:

Parcel no.

Parcel area
Ha

ZTN0-1234-56789

0.7200

Crop

Crop area
Ha

Date From

Date To

Potato

0.5000

Dec-20

Apr-22
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Remarks

