Skema tal-effiċjenza fl-enerġija għal
Organizzazzjonijiet tal-Isport

SABIEX tgħin lill-organizzazzjonijiet tal-isport fit-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija tagħhom u biex
tindirizza l-mira tal-konsum tal-enerġija nazzjonali finali, l-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma
f’kollaborazzjoni ma’ SportMalta, qed tamministra l-iskema ffinanzjata fuq livell nazzjonali li ġejja li
għandha l-għan li tippromwovi l-investiment li jwassal għal effiċjenza fl-enerġija mtejba florganizzazzjonijiet tal-isport.

1. Id-Deskrizzjoni tal-Iskema
L-għan prinċipali tal-iskema tal-għajnuna huwa li l-organizzazzjonijiet tal-isport itejbu r-rendiment flużu tal-enerġija globali tagħhom permezz ta’ żieda fl-effiċjenza fl-enerġija. L-għajnuna hija
intenzjonata li tiffaċilita l-investiment f’soluzzjonijiet li jikkontribwixxu b’mod dirett lejn tnaqqis firrekwiżiti tal-enerġija tal-benefiċjarji. Il-proġetti eliġibbli taħt din l-iskema jridu jissodisfaw waħda jew
aktar minn dawn li ġejjin:
1) It-titjib fl-effiċjenza tat-tagħmir. L-interventi eliġibbli jinkludu iżda mhumiex limitati għalliskrappjar ta’ apparat domestiku ineffiċjenti u s-sostituzzjoni b’mudelli ġodda (il-mudell il-ġdid
irid ikun ta’ kapaċità/potenza elettrika simili sakemm ma jkunx ippruvat li t-tagħmir eżistenti
mhuwiex irendi biżżejjed minħabba kapaċità/potenza elettrika/daqs), u t-titjib ta’ muturi bi
trażmissjoni b’veloċità varjabbli.
2) It-titjib fl-involukru tal-bini relatat mal-enerġija. L-interventi eliġibbli jinkludu iżda mhumiex
limitati għall-iżolament tas-soqfa, is-sostituzzjoni ta’ aperturi bi ħġieġa waħda b’aperturi bi
ħġieġ doppju u l-installazzjoni ta’ tined/apparat li jagħti d-dell xierqa.
3) It-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija għal sistemi ta’ tisħin u ta’ tkessiħ. L-interventi eliġibbli
jinkludu iżda mhumiex limitati għas-sostituzzjoni ta’ ħiters tal-ilma tal-elettriku b’ħiters talilma solari jew pompi tas-sħana arja-ilma, l-iskrappjar ta’ unitajiet ta’ kundizzjonaturi tal-arja
qodma b’mudelli ġodda (il-mudell il-ġdid irid ikun ta’ kapaċità/potenza elettrika simili sakemm
ma jkunx ippruvat li t-tagħmir eżistenti mhuwiex irendi biżżejjed minħabba kapaċità/potenza
elettrika/daqs).
4) It-titjib tal-effiċjenza tat-tidwil. L-interventi eliġibbli jinkludu iżda mhumiex limitati għassostituzzjoni ta’ unitajiet tat-tidwil eżistenti għal LEDs u sistemi passivi oħra bħal sensuri ta’
preżenza jew tad-dawl tax-xemx li jgħinu fit-tnaqqis tal-konsum.
5) Kwalunkwe azzjoni oħra mhux ikkontemplata fil-proġetti msemmija hawn fuq li hija mistennija
li tirriżulta fl-iffrankar tal-enerġija ta’ mill-inqas 20 % kull sena.
Il-proġetti li jaqgħu taħt il-kategoriji li ġejjin mhumiex ikkunsidrati eliġibbli taħt din l-iskema.
1. It-titjib f’tagħmir jew sistemi li jista’ jkollhom impatt dirett fuq ir-riżultati tal-kompetizzjoni/ilprestazzjoni.
2. Interventi li jindirizzaw sistemi tal-ilma li ma jirriżultawx fl-iffrankar tal-enerġija fl-użu finali.
3. L-installazzjoni ta’ pannelli fotovoltajċi.
4. Oġġetti konsumabbli.
5. Xogħol ta’ manutenzjoni.

2. Definizzjonijiet
Impriża unika tinkludi l-impriżi kollha li għandhom tal-anqas waħda mir-relazzjonijiet li ġejjin ma’

xulxin:
a) Impriża waħda għandha l-maġġoranza tad-drittijiet tal-vot tal-azzjonisti jew tal-membri
f’impriża oħra;
b) Impriża waħda għandha d-dritt li taħtar jew tneħħi maġġoranza tal-membri tal-korp
amministrattiv, maniġerjali jew superviżorju ta’ impriża oħra;
c) Impriża waħda għandha d-dritt li teżerċita influwenza dominanti fuq impriża oħra skont
kuntratt li sar ma’ dik l-impriża jew provvediment fil-memorandum jew l-artikoli ta’
assoċjazzjoni tagħha;
d) Impriża waħda, li hija azzjonista jew membru ta’ impriża oħra, tikkontrolla waħedha, skont
ftehim ma’ azzjonisti oħra jew membri ta’ dik l-impriża, maġġoranza tad-drittijiet tal-vot talazzjonisti jew tal-membri f’dik l-impriża.
L-impriżi li għandhom kwalunkwe waħda mir-relazzjonijiet imsemmija fil-punti (a) sa (d) hawn fuq
permezz ta’ impriża jew impriżi oħra għandhom jitqiesu bħala impriża unika.
Inġinier bil-warrant tfisser inġinier li jkun ingħata warrant skont l-Artikolu 4 tal-Att dwar ilProfessjoni tal-Inġinerija (Kap. 321).

3. Benefiċjarji
Din l-iskema hija disponibbli għal organizzazzjonijiet tal-isport debitament irreġistrati ma’ SportMalta li
għandhom il-bini tagħhom jew li qed jużaw il-proprjetà tal-gvern bħala l-bini tagħhom. Interventi eliġibbli
iridu jigu mwettqa fit-tali bini.
4. Dettalji tal-Għajnuna
L-għajnuna għandha tkun fil-forma ta’ għotja.

5. Spejjeż Eliġibbli
Din l-iskema tista’ tappoġġja investimenti f’assi tanġibbli akkwistati bħala parti minn proġett
imwettaq minn impriża eliġibbli biex jinkiseb livell ogħla ta’ effiċjenza fl-enerġija.
L-għajnuna m’għandhiex tingħata fejn l-investiment u/jew it-titjib jitwettaq biex ikun hemm
konformità ma’ standards tal-Unjoni diġà adottati, anke meta ma jkunux għadhom daħlu fis-seħħ. Lgħajnuna tingħata skont ir-Regolament de minimis. L-ispiża eliġibbli minima għandha tkun ta’ EUR 250
minbarra l-VAT u l-ispiża eliġibbli massima għandha tkun limitata għal EUR 50 000 minbarra l-VAT. Lgħotja għandha tkopri 100 % tal-ispiża eliġibbli fil-każ ta’ investimenti sa EUR 20 000 (minbarra l-VAT)
u 90 % tal-ispiża eliġibbli fil-każ ta’ investimenti akbar minn EUR 20 000 (minbarra l-VAT) u sa
EUR 50 000 (minbarra l-VAT).

6. Proċedura tal-Applikazzjoni
L-organizzazzjonijiet eliġibbli se jkunu meħtieġa jirreġistraw l-interess tagħhom u japplikaw ma’
SportMalta. L-applikazzjoni trid tinkludi valutazzjoni tal-proposta speċifika mħejjija minn inġinier bilwarrant. Il-valutazzjoni tal-proposta speċifika għandha tinkludi:
a) identifikazzjoni ta’ liema rekwiżit(i) deskritt(i) fit-taqsima 1 qed jiġi/u indirizzat(i);
b) linja bażi ta’ konsum tal-enerġija preżenti. Il-konsum tal-enerġija ppreżentat irid ikun
rilevanti għall-intervent propost;
c) rakkomandazzjoni biex l-investimenti proposti jiġu segwiti, inklużi raġunijiet li jiġġustifikaw
bidla fid-daqs/il-kapaċità ta’ tagħmir ta’ sostituzzjoni propost jekk applikabbli; u
d) analiżi tal-iffrankar tal-enerġija mistenni tal-proġett propost.
L-investiment propost bi spiża eliġibbli ta’ inqas minn EUR 5 000 (minbarra l-VAT) se jiġi provdut
b’għajnuna teknika mingħajr ħlas sabiex tinġabar l-informazzjoni deskritta fil-punti (a) sa (d) hawn fuq
u biex tkun tista’ tiġi ppreżentata l-applikazzjoni. L-organizzazzjoni tal-isport jeħtieġ li tikkuntattja lil
SportMalta qabel ma tippreżenta l-applikazzjoni sabiex titlob dan l-appoġġ tekniku. L-applikazzjonijiet
mhux kompluti ma jiġux ipproċessati. Applikazzjoni valida trid tinkludi d-dettalji kollha mitluba filvalutazzjoni tal-proposta speċifika.
Kull applikazzjoni se tiġi vvalutata minn SportMalta, f’kollaborazzjoni mal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma.
Din il-valutazzjoni se tivverifika wkoll li l-prezzijiet ippreżentati fl-istadju tal-applikazzjoni huma sa +/20 % tal-prezzijiet medji fis-suq. Il-proposti tal-proġett li jonqsu milli jikkonformaw ma’ dan ir-rekwiżit
se jiġu miċħuda. L-applikazzjoni trid tiġi approvata minn SportMalta qabel ma jinxtara u jiġi installat
kwalunkwe tagħmir. Jekk jiġu ssodisfati l-kriterji tal-iskema u l-applikazzjoni tirnexxi, l-applikant se
jirċievi ittra dwar offerta ta’ għotja valida għal 6 xhur. F’dan l-istadju l-applikant jista’ jixtri u jinstalla lprodott. Kwalunkwe spiża mġarrba qabel il-ħruġ tal-ittra dwar offerta ta’ għotja mhux se tiġi
kkunsidrata bħala eliġibbli. Fil-każ ta’ ċaħda, tintbagħat ittra ta’ ċaħda lill-applikant mhux konformi. Irraġuni għaċ-ċaħda se tiġi indikata fl-ittra. Kwalunkwe talba għal reviżjoni minn applikanti miċħuda se
tiġi vvalutata minn Kumitat ta’ Reviżjoni maħtur b’mod speċifiku biex jisma’ oġġezzjonijiet minn
deċiżjonijiet taħt din l-iskema. L-applikanti se jiġu infurmati dwar id-deċiżjoni tal-Kumitat ta’ Reviżjoni.
Wara t-tlestija tal-proposta approvata tal-proġett, il-benefiċjarju jrid jippreżenta formola ta’ tlestija.
Din il-formola għandha tinkludi rapport dettaljat kif ukoll talba għal rimborż. Ir-rapport għandu jinkludi
dettalji tat-tagħmir installat (manifattur u mudell, numru tas-serje ta’ tagħmir installat u garanzija),
prova li t-tagħmir skrappjat ġie mormi b’mod korrett (jekk applikabbli) u l-iffrankar preżunt tal-enerġija
vvalidat mill-inġinier bil-warrant. Fil-każ ta’ proġetti bi spiża eliġibbli taħt EUR 5 000 (minbarra l-VAT),
l-applikant se jiġi pprovdut b’appoġġ tekniku mingħajr ħlas sabiex ilesti r-rapport dettaljat. F’dawn ilkażijiet, ladarba titlesta l-proposta approvata tal-proġett, il-benefiċjarju jrid jikkuntattja lil SportMalta
biex jitlob dan l-appoġġ tekniku.
SportMalta, flimkien mal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma, se tivvaluta r-rapport dettaljat kontra
informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni oriġinali ta’ qabel ix-xiri. Il-valutazzjoni se tinkludi wkoll żjara
fuq il-post fejn meħtieġ. Jekk il-valutazzjoni tkun sodisfaċenti u tkun ġiet ippreżentata ddokumentazzjoni finanzjarja kollha meħtieġa, jiġi pproċessat il-ħlas tal-għotja. Il-formoli ta’ tlestija li
mhumiex kompleti ma jiġux ipproċessati. Il-formola ta’ tlestija trid tinkludi r-riċevuta/i fiskali oriġinali
kollha meħtieġa u l-fatturi kummerċjali relatati man-nefqa tal-proġett approvat.
Wara l-ħlas, il-benefiċjarju xorta waħda jkun meħtieġ jipparteċipa fi kwalunkwe verifika li tista’
titwettaq.

7. Formola tal-Applikazzjoni
L-applikanti jistgħu japplikaw għal għotja skont din l-iskema permezz tal-Formola tal-Applikazzjoni li
tista’ titniżżel mis-sit web ta’ SportMalta (https://www.sportmalta.org.mt/).
L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu fuq il-formola xierqa flimkien mad-dokumenti ta’ appoġġ
kollha meħtieġa bil-posta lil: SportMalta, Energy Efficiency Support Grant, Regulatory Affairs
Department, Cottonera Sports Complex, Cottonera Avenue, Cospicua BML9020.

8. Tul ta’ żmien tal-iskema
L-applikazzjonijiet għal din l-iskema se jkunu qed jintlaqgħu bejn il-25 ta’ Marzu 2019 u s-6 ta’ Ġunju
2019.
L-ebda organizazzjoni sportiva mhu se tkun intitolata għal iktar minn applikazzjoni waħda b’suċċess
f’dan il-perjodu.
L-iskema tista’ tiġi modifikata jew terminata qabel dik id-data permezz ta’ avviż fil-Gazzetta tal-Gvern.
Din l-iskema tista’ tiġġedded kif jitqies neċessarju mill-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma anke permezz ta’
avviż fil-Gazzetta tal-Gvern.

9. Regoli dwar l-Għajnuna mill-Istat
L-iskema proposta hija konformi mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013 tat18 ta’ Diċembru 2013 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament talUnjoni Ewropea għall-għajnuna de minimis (ir-Regolament de minimis).
F’konformità mal-Artikolu 1 tar-Regolament de minimis, l-ebda għajnuna ma tingħata lil dawk l-impriżi
espressament esklużi milli jirċevuha.
L-ammont totali ta’ għajnuna de minimis mogħti lil impriża unika m’għandux jaqbeż EUR 200 000 (jew
EUR 100 000 fil-każ ta’ impriżi uniċi li jwettqu trasport tal-merkanzija bit-triq b’kiri jew bi ħlas) fuq
kwalunkwe perjodu ta’ tliet snin fiskali.
Ir-regoli dwar l-akkumulazzjoni deskritti fl-Artikolu 5 tar-Regolament de minimis se jiġu rispettati.
Il-formola tad-dikjarazzjoni de minimis trid timtela u tintbagħat flimkien mal-formola tal-applikazzjoni.
Dan se jsir sabiex jiġi żgurat li l-ammont ta’ għajnuna de minimis mogħti lil impriża unika ma jaqbiżx illimitu de minimis applikabbli fuq perjodu ta’ tliet snin fiskali.

