
 
 

 

 

 

 

  

 

 
Foirm Iarratais an Údaráis Áitiúil/na Gníomhaireachta Stáit 2020  

Beart 1 



 

Foirm Iarratais Tionscadail 2020 

Beart 1  
SCÉIM UM BHONNEAGAR CAITHIMH AIMSIRE LASMUIGH 2020 

Foirm Iarratais Tionscadail - Beart 1 

 

Eolas faoin nGrúpa Pobail/Údarás Áitiúil/Cuideachta Forbartha Áitiúla  

Ainm an Tionscadail:  

Beart Maoinithe  

Duine Teagmhála:  

Seoladh le haghaidh 

Comhfhreagrais: 

 

 

Seoladh Ríomhphoist le 

haghaidh Comhfhreagrais: 

 

Uimh. Theileafóin le 

haghaidh Comhfhreagrais: 

 

 

Eolas faoin nGrúpa Pobail Áitiúil 

Duine Teagmhála:  

Post:  

Seoladh le haghaidh 

Comhfhreagrais: 

 

 

Seoladh Ríomhphoist le 

haghaidh Comhfhreagrais: 

 

Uimh. Theileafóin le 

haghaidh Comhfhreagrais: 

 



Liostaigh aon pháirtithe 

leasmhara eile a bhfuil baint 

acu leis an iarratas seo: 

 

 

Eolas faoin Tionscadal  

Tabhair cuntas soiléir agus gearr 

ar an tionscadal atá beartaithe: 

(30 focal ar a mhéad) 

 

Láthair na n-oibreacha atá 

beartaithe: 

Éirchód nó Comhordanáidí GPS 

tosaigh agus deiridh: 

 

An tosaíocht atá tugtha don 

tionscadal seo: 

Úsáid oifige 

Mar a thugann an tionscadal 

tacaíocht do bhonneagar 

áiseanna caithimh aimsire sa 

cheantar/contae agus mar a 

chuireann an tionscadal leis. 

 

An céim amháin de thionscadal 

níos mó an tionscadal seo?  

Is ea/Ní hea 

Más ea, cad iad cuspóirí an 

tionscadail is mó agus tabhair 

mionsonraí gonta maidir leis an 

maoiniú atá ceadaithe, an 

maoiniú a ndearnadh iarratas ina 

leith agus an maoiniú atá 

beartaithe do na céimeanna eile: 

Cuir mionsonraí maidir le 

maoiniú a ceadaíodh faoi ORIS 

roimhe seo agus an maoiniú eile 

infheidhme go léir san áireamh 

(RRDF, srl.) 

 

Tabhair achoimre mionsonraithe ar an mbealach a dtacaíonn an tionscadal beartaithe 



le háineas faoin tuath1: 

 

 

 

 

Tabhair achoimre ar an mbealach a dtugann an tionscadal beartaithe aghaidh 

ar riachtanas aitheanta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cén tionchar a bheidh ag an tionscadal ar an gceantar áitiúil: 

 

 

 

 

 

 

Conas mar a dhéanfar an toradh atá beartaithe a thomhas (2 phointe le 

 
11Baineann áineas faoin tuath le gníomhaíocht spóirt, áineasa agus saoire atá bunaithe ar úsáid a bhaint as acmhainní faoin tuath a 

chuireann le stíl mhaireachtála atá folláin agus gníomhach.  Glacann an téarma ‘faoin tuath’ talamh, uisce agus aer san áireamh.  

Baineann an téarma 'áineas' sa chomhthéacs seo, le gníomhaíochtaí spóirt agus áineasa a oibríonn faoin tuath mar a 

shainmhínítear thuas. Ní thagraíonn sé do ghníomhaíochtaí spóirt a bhíonn ar siúl faoin tuath ar chúrsaí nó páirceanna atá leagtha 

amach agus tógtha go sainiúil don spórt sin, m.sh. galf, peil, seóléimneach, srl. 

 



hurchair): 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Luach an 

tionscadail 

don cheantar 

áitiúil 

An dtacaíonn an tionscadal go 

soiléir le hÁineas faoin Tuath?  

Tabhair achoimre 

An gcuireann an tionscadal 

tacaíocht agus/nó an gcuireann 

feabhas ar fáil d'áineas atá sa 

cheantar cheana? 

 

An mbeidh tionchar atá soiléir ó 

thaobh na sláinte mar thoradh ar 

an tionscadal? Tabhair achoimre 

 

An mbeidh tionchair atá soiléir ó 

thaobh an gheilleagair agus/nó na 
turasóireachta mar thoradh ar an 
tionscadal?  Tabhair achoimre  

 

An gcuireann an togra le luach an 

bhonneagair reatha nó an dtéann 
sé i ngleic le heasnaimh reatha? 

(tabhair achoimre) 

 

 An léiríonn torthaí an tionscadail 
tionchar inbhuanaithe agus 
dearfach ar an gceantar áitiúil? 

Tabhair achoimre 

 

 

 

Nádúr 

straitéiseach 

agus 

An bhfuil gné chomhoibríoch ag baint leis 

an iarratas?   Grúpaí 

Pobail/Gníomhaireachtaí/turasóireacht/gnó 

 



comhoibríoch 

an tionscadail   

Tabhair achoimre 

An bhfuil fianaise ann go gcuireann an 
tionscadal le cláir nó le cuspóirí a bhfuil 
tacaíocht Stáit acu nó go ndéanann sé iad 
a ghiaráil?  Tabhair achoimre 

 

An bhfuil litir(litreacha) ann ag tacú leis an 

bhfoirm iarratais (B1, B2 agus B3) ó 

sholáthraithe 

turasóireachta/gnó/gníomhaíochta áitiúla? 

 

 

 

 

 

 

 

Léargas ar 

riachtanas agus 

poitéinseal 

Déan cur síos ar an gcúis 

a dteastaíonn tionscadal 

mar seo? 

 

An dtugann an tionscadal 
atá beartaithe aghaidh ar 
na riachtanais atá 
aitheanta san iarratas? An 
mbeidh tionchar i gceist 
leis don cheantar áitiúil, 
den cur síos air seo 

 

An léirítear, nó an 

ndéantar breithniú, ar aon 

luach ar airgead breise a 

thagann chun cinn as an 

tionscadal seo a thabhairt 

chun críche 

 

 

 

An bhfuil an 

togra réalaíoch?  

An bhfuil gach ceadúnas 
nó faomhadh atá de dhíth i 
bhfeidhm nó ar dócha go 
mbronnfar iad  

 

An bhfuil amlínte an 

tionscadail leagtha amach 

go soiléir san iarratas?  

 



An raibh tú i gComhairle 

leis an Innealtóir Ceantair 

Bhardasaigh? Má tá an 

togra le bheith i Spás 

Poiblí nó in aice nó le 

taobh Spás Poiblí.    

Tabhair sonraí: 

 

An raibh tú i gComhairle 
leis an Rannóg Pleanála 
(an dteastaíonn cead 
pleanála ón tionscadal). 

An bhfuil seirbhísí 
Ailtire/Innealtóra fostaithe 
agat – Uimhir Thagartha 
Pleanála: 

 

An raibh tú i dteagmháil le 
hOifigeach Áineasa 
Tuaithe: Ríomhphost 
b.omalley@forumconnem
ara.ie 

Tabhair sonraí: 

Lena chinntiú go n-
éireoidh le Tionscadail, ní 
mór go mbeadh tacaíocht 
iomlán faighte ag 
tionscadail i do cheantarsa 
ó Ghrúpaí 
Pobail/Gnóthaí/soláthraith
e turasóireachta agus 
Daoine Aonair.  Tabhair 
Sonraí: 

 

Tabhair mar a 

dhéanfaidh na grúpaí an 

tionscadal a choinneáil 

ag imeacht, más 

infheidhme, le fios agus 

cur deimhniúchán ar fáil  

 

An bhfuil costais an 

tionscadail leagtha amach 

go soiléir san iarratas? 

 

 

mailto:b.omalley@forumconnemara.ie
mailto:b.omalley@forumconnemara.ie


 An mbeidh teacht níos 

fearr a bheith ag daoine 

níos sine agus ag daoine 

atá faoi mhíchumas ar 

shaoráidí áineasa mar 

thoradh ar an tionscadal 

seo 

 

 

   

Luach ar 

Airgead 

Déan cur síos ar an 
tionchar a bheidh ag an 
tionscadal seo ag leibhéal 
réigiúnach nó ag leibhéal 
níos airde má fhaigheann 
sé maoiniú  

 

An bhfuil fianaise ann gur 
luach maith ar airgead atá 
sa tionscadal seo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Maidir le hObair Dheisiúcháin ar chonairí, ní 
mór don iarratasóir sleachta as tuarascálacha 
Iniúchta Conairí Spórt Éireann a dheimhníonn 
go bhfuil an obair dheisiúcháin de dhíth a chur 
ar fáil/nó mura bhfuil sin ar fáil, d'fhéadfadh 
fianaise ghrianghrafadóireachta a bheith 
leordhóthanach 

 

Cuir léarscáileanna agus/nó grianghraif 
leis na hiarratais ag tabhairt suíomh na 
dtionscadal le fios chomh maith leis na 
naisc le bonneagar eile sa cheantar. 

 

Déan cur síos ar mar a 
fheabhsóidh/chuideoidh an togra seo le 
teacht níos fearr a bheith ag daoine níos 
sine agus ag daoine atá faoi mhíchumas 
ar shaoráidí áineasa  

 

 

 



Ní mór do gach Beart a bheith ag cloí go daingean leis na nithe seo a leanas: 

Is próiseas iomaíocht é seo. 

Ní mór cúram ar leith a ghlacadh maidir le hoibreacha beartaithe i gceantair ainmnithe, ar nós 

Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (SAC), Limistéir Caomhantais Speisialta (SPA), srl. Ní mór 

aon mheasúnú/cead/cead pleanála srl atá riachtanach agus a bhféadfadh gá a bheith leo a 

bheith faighte sula gcuirtear tús le haon oibreacha sna cásanna seo.   

Ba chóir d'iarratasóirí teagmháil a dhéanamh le Rannóg Pleanála Chomhairle Chontae 

na Gaillimhe lena chinntiú go bhfuiltear ag cloí leis an méid atá thuas/go bhfuil seirbhísí 

Ailtire/Innealtóra fostaithe má tá Cead Pleanála de dhíth. 

Ba chóir d’iarratasóirí a chinntiú go bhfuil na ceadanna go léir ó na húinéirí talún go léir is gá ar 

fáil (Príobháideach agus Poiblí) do na hoibreacha beartaithe agus go mbeidh na hoibreacha, 

nuair is cuí ag comhlíonadh caighdeáin ábhartha eile Conairí Spórt Éireann, Bonneagar 

Iompair Éireann (TII) nó comhlachtaí eile lena mbaineann.  Ní mór gach toiliú a bheith in 

éineacht leis an bhfoirm iarratais don Togra Tionscadail. 

I gcomhthéacs obair dheisiúcháin ar chonairí, ní mór don iarratasóir sleachta as tuarascálacha 

Iniúchta Conairí Spórt Éireann a dheimhníonn go bhfuil an obair dheisiúcháin de dhíth a chur 

ar fáil.  Mura bhfuil tuarascáil Conairí Spórt Éireann le déanaí ar fáil d'fhéadfadh gur leor 

fianaise ghrianghrafadóireachta den áit a bhfuil an obair dheisiúcháin de dhíth.    

Ní mór go dtabharfaí aitheantas in ábhar poiblíochta na dtionscadal críochnaithe, lena n-

áirítear, preasráitis, do thacaíocht Rialtas na hÉireann faoi Thionscadal Éireann 2040, don 

Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus Fáilte Éireann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costais mhionsonraithe don Tionscadal atá Beartaithe:  

Tabhair briseadh síos mionsonraithe maidir le gnéithe go léir na n-oibreacha beartaithe, lena n-

áirítear aon táillí/costais riaracháin: 

Gnéithe 1,2 srl Tabhair Costais Mhionsonraithe ar Tháillí Gairmiúla 
Is ceart costais riaracháin agus/nó 
gairmiúla a bhaineann leis an tionscadal 
beartaithe, nuair a cheadófar dóibh san 
Achoimre ar an Scéim, a choinneáil 
chomh híseal agus is féidir. Ní mór tuairisc 
shoiléir a thabhairt ar na costais sin san 
iarratas agus ní cheadófar iad ach amháin 

 



suas go méid uasta de 10% de chostais 
fhoriomlána an tionscadail. 
 

Iomlán - (áirigh sa chostas iomlán 

thíos) 

 

  

  

Costas Iomlán an Tionscadal lena n-
áirítear (táillí gairmiúla) 

 

An méid maoinithe atáthar a lorg: 

(Uasmhéid de 90% den chostas iomlán 

suas go Méid an Deontais) 

 

Costais mhionsonraithe Costais Mhionsonraithe 

Maoiniú Meaitseála: (ar a laghad 10% 

den chostas iomlán /uasmhéid an 

deontais) 

 

Luach an Mhaoinithe Meaitseála arb 
ionann é agus maoiniú “comhchineáil” 
(5% den Chostas Iomlán ar a mhéad) 

 

Méid na Ranníocaíochta Airgid:  
(ar a laghad 5% den Chostas Iomlán) 

 

Ranníocaíocht Dhaonchairdiúil (suas 

go 10% den chostas iomlán) Déan cur 

síos 

 

Tabhair achoimre ar chineál agus ar 

fhoinse na ranníocaíochtaí 

"comhchineáil" 2:  

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Déan tagairt d’achoimre na scéime maidir le heolas i ndáil le ranníocaíochtaí “comhchineáil”.  



 
 
Amlínte: 
 
Tabhair amlíne maidir le dátaí tosaithe agus dáta críochnaithe, agus amscála táscach i ndáil le 

gach gné den tionscadal a thabhairt chun críche (is féidir tuilleadh línte a chur leis de réir mar is 

gá): 

 

Tabhair briseadh síos mionsonraithe ar sceideal ama an tionscadail 

 An dáta atá beartaithe:  Amscála táscach 

(laethanta/seachtainí): 

Tosach Feidhme   

Céim 1.   

Céim 2: etc   

Dáta críochnaithe    

 
 
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, i gcomhar le Fáilte Éireann nuair is cuí, a 

roghnóidh na tionscadail deiridh, bunaithe ar na tograí a chuirfidh na hÚdaráis Áitiúla ar 

aghaidh. Déanfaidh Fáilte Éireann athbhreithniú ar gach iarratas chun an tairbhe a 

bhaineann leo ó thaobh na turasóireachta a mheas. 

 

Moltar d’iarratasóirí na Critéir Mheasúnachta a thabhairt ar aird agus iad ag comhlánú iarratais.   

Deimhním go bhfuil mionsonraí an iarratais seo ceart agus  

• Go bhfuil an tionscadal seo incháilithe faoi chritéir ORIS 

• Maoiniú meaitseála ar fáil don tionscadal 

• Go bhfuil gach cead pleanála riachtanach i bhfeidhm (tabhair uimhir 
thagartha/uimhreacha tagartha na pleanála): 

• Fianaise maidir le húinéireacht ar fáil (más infheidhme) 

• Go mbeidh an tionscadal ag comhlíonadh na dTreoirlínte maidir le Soláthar Poiblí  

• Go bhfuil an tionscadal ag teacht le pleananna an LECP agus/nó le pleananna áitiúla nó 
réigiúnacha eile, agus  

• Nár leithdháileadh maoiniú don tionscadal céanna ó fhoinse ar bith eile 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Arna shíniú ag*: _________________________________________________ 

Post: _______________________________ 

Dáta: _________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

Úsáid oifige: 

Arna shíniú ag*: __________________________________________________ 

 Stiúrthóir Seirbhísí, An Rannóg Forbartha Eacnamaíochta, Tuaithe agus Pobail, 

Comhairle Chontae na Gaillimhe  

Dáta: _________________________ 

 

 

 

 

 

 


