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Réamhrá
Cuireann Grúpaí Gníomhaíochta Iascaigh Áitiúla (GGIÁ) le cuspóirí náisiúnta Chlár Oibríochtúil an Chiste Eorpach 
Muirí agus Iascaigh (EMFF) 2014-2020 agus tugtar isteach é de bhun: Rialachán an Choimisiúin (CE) Uimh 
875/2007 ar iarratas chúnamh de minimis san earnáil iascaigh, Rialachán AE Uimh 508/2014 ar an EMFF.

Dearadh Tosaíocht Aontais 4 den EMFF go sonrach chun forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn agus chun cáilíocht 
beatha a fheabhsú i gceantair a raibh drochthionchar ag caillteanas na hiascaireachta nó an dobharshaothraithe 
orthu. Go háirithe, cuireann maoiniú tríd an scéim le cláir eile le maoiniú ón EMFF agus AE agus tá sí mar chuid de 
straitéis iomlán ina ndéantar iarracht tacú le forfheidhmiú chuspóirí an chomhbheartais iascaigh, fad is a 
chothaítear rathúnas geilleagair agus sóisialta na gceantar seo. Seachadtar Tosaíocht Aontais 4 trí Ghrúpaí 
Gníomhaíochta Iascaigh Áitiúla (GGIÁ) ina bhfuil feidhmeannaigh tionscail, pobail agus stáit.

Téarmaí agus Coinníollacha
Ba cheart ‘iarrthóirí a thabhairt faoi deara go mbeidh téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm ar gach iarratas. 
Áireofar orthu seo, ach ní bheidh siad teoranta don mhéid a leanas:

Ginearálta
1) Le bheith incháilithe do chúnamh deontais faoin Scéim Forbartha Iascaigh Áitiúla de chuid na gCeantar 

Spleácha Iascaigh, ní mór na téarmaí agus coinníollacha a leanas a shásamh i ngach cás. Ní bheidh iarratais 
nach gcloíonn leo seo incháilithe agus ní dhéanfar meas orthu.

Scóip na Scéime
2) Feidhmeoidh Scéim Forbartha Iascaigh Áitiúla sna ceantair ábhartha na straitéisí GGÁI sonraithe. Molfar agus 

forfheidhmeofar i ngach GGIÁ, Straitéis Forbartha Áitiúil Comhtháithithe bunaithe ar chur chuige ón mbonn 
aníos i gcomhaontú leis an Údarás Bainistíochta.

3) Tá maoiniú don scéim seo faoi réir airgead a bheith ar fáil do Bhord Iascaigh Mhara (BIM) ar bhonn bliantúil tríd 
an bpróiseas meastachán. I ngach cás, tá íocaíocht chúnamh deontais faoi réir maoiniú a bheith ar fáil do BIM.

4) Níl cúinsí ar bith ina maoineofar oibríochtaí ina n-úsáidtear an maoiniú sin, go díreach nó go hindíreach, chun 
iarracht iascaireachta a mhéadú nó chun cumas soitheach iasc a mharú a mhéadú.

5) Ní thabharfar tacaíocht, i gcúinse ar bith, chun costais a bhaineann le hiascaireacht thaiscéalaíoch a chlúdach.

An tÚdarás Bainistíochta agus an Comhlacht Idirmheánach
6) Is é an tÚdarás Bainistíochta don scéim an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM).

7) Is é an tÚdarás Forfheidhmithe don scéim seo Bord Iascaigh Mhara (BIM). Tá BIM ainmnithe go hoifigiúil, ag an 
Údarás Bainistíochta, mar Chomhlacht Idirmheánach (agus tascanna tarmligthe ag an Údarás Bainistíochta) 
chun críocha na scéime.

8) Tabharfaidh an Comhlacht Idirmheánach tacaíocht riaracháin do gach GGIÁ.

9) Cinnfidh an Comhlacht Idirmheánach incháilitheacht na n-iarratas agus measfar gach iarratas nach sásaíonn 
na critéir éigeantacha a bheith neamh-incháilithe agus seolfar ar ais chuig an iarrthóir iad le meamram 
mínithe.

10) Coimeádann an Comhlacht Idirmheánach, le comhaontú an Údaráis Bhainistíochta, an ceart chun 
coinníollacha na scéime seo a athrú nó a leasú agus/nó chun an scéim a chur ar fionraí nó chun scéim  
eile a chur in ionad na scéime.
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Iarrthóirí
11) Nuair is gá, ní mór don phríomhiarrthóir agus aon chomhpháirtí tionscadail cloí le nósanna imeachta um 

imréiteach cána na Roinne Airgeadais, de réir mar is cuí, tráth íocaíocht an deontais:

– I gcás cúnamh deontais €10,000 nó níos mó laistigh de thréimhse 12 mhí ar bith, beidh gá don deontaí 
dearbhú um imréiteach cánach a chur ar fáil;

– I gcás cúnamh deontais níos lú ná €10,000 laistigh de thréimhse 12 mhí ar bith, beidh gá don deontaí 
dearbhú um imréiteach cánach a chomhlánú.

12) Léireoidh an t-iarrthóir, más gá, chun sástacht an Chomhlachta Idirmheánaigh, a aitheantas dlíthiúil.

13) Taispeánfaidh an t-iarrthóir, más gá, inmharthanacht airgeadais (ag leibhéal eagraíochta nó aonair de réir mar 
is cuí).

14) Cuirfidh an t-iarrthóir, más gá, fianaise ar fáil go bhfuil siad in ann an tionscadal a bhainistiú agus a chur i gcrích 
ar bhealach sásúil.

15) Moltar don iarrthóir faisnéis mhionsonraithe a chur ar fáil maidir le héifeachtacht ó thaobh costais agus luach 
ar airgead an tionscadail a bheartaítear.

Cúnamh Deontais
16) Ní dhéanfar breith ar chúnamh deontais a fhaomhadh ach ar iarratais a chuirtear isteach ar an bhfoirm 

iarratais oifigiúil.

17) Ní hionann admháil ar iarratas agus aon chineál teidlíochta ar aon chineál cúnamh deontais in aon chor ná níor 
cheart don iarrthóir glacadh le haon chineál cúnamh a thugann oifigigh BIM mar leid go gcuirfear cúnamh 
deontais ar fáil.

18) Ní bhaineann aon íosleibhéal caiteachais leis an scéim seo ach baineann uasleibhéal i ndáil le gach iarratas.  
Is ionann an uasmhéid cúnamh deontais atá ar fáil agus €200,000.

19) Níl caiteachas a tabhaíodh (lena n-áirítear aon obair ar tugadh fúithi nó fáltais dar dáta) roimh dháta tosaigh 
tionscadail incháilithe i gcomhair íocaíocht deontais. Is ionann dáta tosaigh tionscadail agus an dáta a 
thaispeántar i Litir Admhála a eisíonn an t-údarás inniúil.

20) Ní bheidh obair a rinne an t-iarrthóir go díreach nó go hindíreach nó a rinne cuideachta, a bhfuil leas ag an 
iarrthóir ann, incháilithe do mhaoiniú deontais.

21) Áirítear le costais eile nach bhfuil incháilithe do chúnamh deontais:

– Innealra a fháil ar cíos ó chomhlacht eile;

– Gníomhaíochtaí a mheastar gur costais oibríochtúla gnó iad;

– Costas an táirge, stoic nó amhábhair reatha a úsáidtear mar chuid den tionscadal;

– Fuinneamh, cothabháil agus costais oibríochtúla; agus

– Costais chaighdeánacha tionscail cosúil le BRC.

22) I gcomhar le Bord GGIÁ, cinnfidh an Comhlacht Idirmheánach an ráta cúnaimh cuí.

23) Molfaidh Bord GGIÁ:

– Aon choinníollacha speisialta lena n-áireamh sa Litir Tairisceana caighdeánach agus sa chomhaontú um 
chúnamh deontais;

– Aon choigeartuithe le costais tionscadail.

24) Ní dhéanfar meas ar chostais chun críocha cúnamh deontais ach i ndáil le míreanna a ndéantar cur síos orthu 
ar an bhfoirm iarratais agus atá comhsheasmhach leis na costais sin a d’fhaomh BIM.
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25) Tabharfaidh BIM le fios go soiléir an dáta deiridh faoina gcaithfear éilimh a fháil i ndáil le gach deontas faofa.  
Ní mór do BIM gach éileamh ar obair chríochnaithe a fháil faoi aon dáta a shonraítear i litir fhaofa nó i 
gcomhfhreagras eile ó BIM. Mura gcuirtear éilimh isteach faoin dáta a leagtar amach, d’fhéadfaí éilimh a 
bheith ar neamhní chun críche cúnamh deontais.

26) Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara, i gcás faofa, do gach éileamh den chineál sin, go mbeidh orthu 
cruthúnas ar íocaíocht a sheoladh isteach cosúil le seiceanna íoctha, ráitis bhainc, nó cáipéisíocht idirbhainc 
chóipeáilte, nó aon cháipéisíocht eile a mheastar a bheith riachtanach, etc. Níl íocaíochtaí airgead tirim 
incháilithe i gcomhair tacaíochta.

27) Ní mór go mbeadh beartas agus cleachtas soláthair (d’earraí nó seirbhísí arna gcur ar fáil mar cuid den 
tionscadal) a bheith de réir treoirlínte Náisiúnta (MS) agus Choimisiúin AE um Sholáthar (Treoir 2014/24/CE 
(26 Feabhra 2014)) agus go gcloífidh siad le croí-phrionsabail na dtreoirlínte sin.

Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh
Comhlánaigh an fhoirm iarratais faoi iamh. Seol ar ais chuig:

BIM
BOSCA POIST 9799
F/Ch Caroline Curraoin,
Comhordaitheoir Infheistíochta GGIÁ, 
Bord Iascaigh Mhara,
Bóthar Crofton, Dún Laoghaire, 
Contae Bhaile Átha Cliath,
A96E5A0

Teil +353 1 214 4100
Facs + 353 1 230 0564

www.bim.ie

Ríomhphost: Curraoin@bim.ie

Moltar go láidir d’iarrthóir dul i dteagmháil lena gComhordaitheoir GGIÁ ábhartha.

Treoir
Déan tagairt do na nótaí treoracha ar chúl na foirme iarratais i gcomhair tacaíochta chun gach ceist a chomhlánú. 
Ní mór d’iarrthóirí na ceisteanna ábhartha ar fad sna 5 chuid den fhoirm iarratais seo a chomhlánú mar seo a 
leanas:

Cuid Cineál Iarratais

Ginearálta Oiliúint Féile

1 Q1-10 Q1-8 amháin

2 2A amháin

Q11-31

2B amháin

Q32-42

2C amháin

Q43-54

3 Q55-67 C55-61 amháin

4 Gach dearbhú/síniú

5 Gach seicliosta ábhartha
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Sonraí Teagmhála Chomhordaitheoir GGIÁ

GGIÁ Comhordaitheoir GGIÁ

AN TUAISCEART Owen Doyle

Líne dhíreach + 353 (0) 87 9093271

Soghluaiste + 353 (0) 74 9381745

Ríomhphost doyle@bim.ie

An tIARTHUAISCEART Declan Nee

Líne dhíreach + 353 (0) 95 44973 & + 353 (0) 97 20915

Soghluaiste + 353 (0) 087 2211503

Ríomhphost nee@bim.ie

AN tIARTHAR Séamus Breathnach

Líne dhíreach +353 95 32028

Soghluaiste +353 87 9093273

Ríomhphost breathnach@bim.ie

AN tIARDHEISCEART Vera O’Donovan

Líne dhíreach +353 (0) 66 9150909

Soghluaiste +353 (0) 87 2246518

Ríomhphost odonovan@bim.ie

AN DEISCEART Brenda O’Riordan

Work +353 (0)1 2144191

Soghluaiste +353 (0) 87 3512327 

Ríomhphost oriordan@bim.ie

AN tOIRDHEISCEART John Hickey

Líne dhíreach +353 53 912 9632

Soghluaiste +353 87 629 5047

Ríomhphost hickey@bim.ie

AN tOIRTHUAISCEART Paul Downes

Uimh. Oibre +353 (0) 1 2144135

Soghluaiste +353 (0) 87 1171449

Ríomhphost downes@bim.ie
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Cuid 1: Maidir Leat Féin agus d’Eagraíocht

1. Cén t-ainm atá ort féin nó ar d’eagraíocht?

 

2. Céard iad do shonraí teagmhála?

Ainm

Seoladh

Baile

Teileafón

Facs

Soghluaiste

Ríomhphost

Suíomh Gréasáin (más infheidhmithe)

Ról san Eagraíocht

Role in the Organisation

3. Cé hé/hí an ceannaire tionscadail? (murab ionann é agus an duine thuas)

Ainm

Post

Teileafón

Ríomhphost

4. Cé acu seo a leanas is fearr a dhéanann cur síos ar cé tú féin nó céard a dhéanann d’eagraíocht?

 Duine Príobháideach  Comhpháirtíocht  Comharchumann

 Cuideachta Teoranta Príobháideach  Trádálaí Aonair  Eagraíocht san Earnáil 

 Phoiblí  Carthanas/Eagraíocht

Sonraigh le do thoil: 

5. Cén uair ar bunaíodh d’eagraíocht?

6. Má gnó cláraithe nó carthanas cláraithe atá ionaibh, luaigh an uimhir chláraithe
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Cuid 1: Maidir Leat Féin agus d’Eagraíocht

7. An bhfuil tú cláraithe i gcomhair CBL

 Tá  Níl Tabhair an uimhir

8. An bhfuil tú díolmhaithe ó CBL 
Má tá, cuir litir ó na Coimisinéirí Ioncaim, Cáin agus Custaim na hÉireann ar fáil, ina ndearbhaítear 
an díolúine ó CBL. Níl CBL incháilithe do chúnamh deontais murar féidir leis an deontaí a léiriú nach 
bhfuil sé/sí in ann é a fháil ar ais. Mura bhfuil, tabhair litir ó na Coimisinéirí Ioncaim a dhearbhaíonn 
nach féidir an CBL a fháil ar ais.

 Tá  Níl

IA
R

R
A

TA
S 

G
IN

E
A

R
Á

LT
A

 A
M

H
Á

IN

9. Cé mhéad duine a fhostaítear i d’eagraíocht?

Líon FTE1 Líon páirtaimseartha

10. Céard iad príomhghníomhaíochtaí d’eagraíochta? (tabhair freagra 100 focal ar a mhéid)

1 Coibhéis lánaimseartha (FTE)
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Cuid 2A: Eolas faoin Tionscadal
(IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN) Feic na Nótaí Treoracha chun cabhair a fháil

11. Cén t-ainm atá ar an tionscadal?

 

12. Déan cur síos ar an gcaoi a oireann an tionscadal do Straitéis Forbartha Áitiúil GGIÁ 
(Go sonrach, an chaoi a oireann an tionscadal do théamaí, cuspóirí agus gníomhartha)

Ainm an GGIÁ  

Téama(í)  

Cuspóir(í)  

Gníomh(artha)  

13. Dáta Tosaigh an Tionscadail 14. Dáta Críochnaithe an Tionscadail

 

15. Láthair an Tionscadail

 

16. Sainmhínigh an ceantar tíreolaíoch a gheobhaidh buntáiste ón tionscadal, lena n-áirítear méid an 
cheantair, na mbailte, sráidbhailte, etc.

 

17. Déan cur síos achomair ar do thionscadal (Ceangail faisnéis bhreise más gá)

Cúlra  

Gníomhaíochtaí 
Tionscadail  
(100 focal)

 

Amscálaí / sceideal 
an tionscadail
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Cuid 2A: Eolas faoin Tionscadal
(IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN) Feic na Nótaí Treoracha chun cabhair a fháil

18. Cén chaoi a bhfuil a fhios agat go bhfuil gá don tionscadal? Cuir tic lena thabhairt le fios cé acu 
de na míreanna a leanas d’fhianaise tacaíochta atá curtha ar fáil agat? Ceangail cóipeanna den 
cháipéisíocht ábhartha

Cineál
Cuir tic le gach 

ceann bainteach
Cur síos

Comhairliúchán Pobail

Staidéar indéantachta

Plean gnó

Taighde maidir le riachtanas/héileamh

Eile (tabhair sonraí)

19. Déan cur síos ar an gcaoi a chuireann an tionscadal leis an Straitéis Forbartha Áitiúil mar a 
thomhaistear sna táscairí

Aschuir a gcuideoidh an 
tionscadal leo

 

Scála an chúnaimh  

Tairbhí Eile (e.g. méadaigh

fostaíocht, méadú sa 
líon áiseanna próiseála, 
inbhuanaitheacht 
chomhshaoil etc.)

 

20. Cé na hearnálacha ina gcruthóidh / gcothóidh do thionscadal poist nó an dá rud? 
Tabhair meastachán ar an líon (cuir tic le gach ceann bainteach)

Iascaireacht  

Dobharshaothrú  

Próiseáil bia  

Déantúsaíocht  

Turasóireacht  

Miondíol  

Fáilteachas  

Lónadóireacht  

Eile  
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Cuid 2A: Eolas faoin Tionscadal
(IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN) Feic na Nótaí Treoracha chun cabhair a fháil

21. An díláithreoidh an tionscadal a bheartaítear aon ghníomhaíochtaí reatha? Tabhair sonraí

 Tá  Níl

22. An dteastaíonn cead pleanála nó aon chineál eile comhlíonadh nó toiliú rialála ón tionscadal?

 Tá  Níl

23. Má fhreagair tú ‘teastaíonn’ le C22, tabhair sonraí

An cineál comhlíonadh nó toiliú 
rialála

Céimeanna Glactha agus Stádas 
(i.e. ar tugadh an toiliú / faomhadh)

Dáta

   

   

   

   

   

   

24. Inis dúinn faoi aon limistéir Natura 2000 atá sainithe faoin Treoir maidir le hÉin agus Gnáthóga (lena 
n-áirítear sampla de Láithreáin a bhfuil tábhacht Chomhphobail leo (SCI), Limistéir faoi Chaomhnú 
Speisialta (SAC), Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SPA), etc.) nó aon bhearta um chosaint spáis 
faoin gCreat-treoir Straitéise Muirí (Airteagal 13.4 de Threoir 2008/56/CE2), a mbeidh tionchar ag an 
tionscadal orthu (dearfach nó diúltach)

 

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056 TREOIR 2008/56/CE DE PHARLAIMINT NA HEORPA 
AGUS DEN CHOMHAIRLE an 17 Meitheamh 2008 a bhunaigh creat do ghníomh pobail i réimse an bheartais comhshaoil mara 
(Creat-treoir Straitéise Muirí)
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Cuid 2A: Eolas faoin Tionscadal
(IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN) Feic na Nótaí Treoracha chun cabhair a fháil

25. Déan cur síos ar na scileanna, taithí agus / nó cuntas teiste atá agatsa nó ag d’eagraíocht chun 
tionscadail den chineál céanna a bhainistiú

Scileanna  

Taithí agus / nó Cuntas Teiste  

26. An bhfuil aon ghrúpaí nó eagraíochtaí eile páirteach i mbainistiú nó i seachadadh an tionscadail seo? 
Má bhí, tabhair sonraí

Ainm Seoladh Cur síos gairid ar an rannpháirtíocht

   

   

   

   

27. An bhfuil comhaontú rannpháirtíochta agat? Tabhair sonraí nuair is infheidhmithe

 

28. Dearbhaigh go gcloífidh gach conradh oibre (earcaíocht san áireamh) leis na próisis rialála agus 
reachtúla ábhartha

 

29. Liostaigh garspriocanna tábhachtacha don tionscadal

Garsprioc thábhachtach Dáta faoina bhfuil sí le 
baint amach
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Cuid 2A: Eolas faoin Tionscadal
(IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN) Feic na Nótaí Treoracha chun cabhair a fháil

30. Liostaigh iad siúd ar fad atá freagrach as bainistíocht laethúil an tionscadail

Ainm Seoladh Cur síos gairid ar an rannpháirtíocht

   

   

   

   

31. Cén córas monatóireachta a chuirfidh tú i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil an tionscadal ag dul ar 
aghaidh mar is ceart? (e.g. cruinniú athbhreithnithe rialta um dhul chun cinn, etc.)

 

32. Déan cur síos ar na príomhrioscaí a bhaineann leis an tionscadal agus pleananna le déileáil leo seo

Rioscaí Maolú

 

 

 

 

 

 



12  |  CLÁR NA NGRÚPAÍ GNÍOMHAÍOCHTA IASCAIGH ÁITIÚLA 2016

Cuid 2B: Maidir le do Thionscadal 
IARRATAIS OILIÚNA AMHÁIN

33. Cén oiliúint a bhfuil iarratas á dhéanamh agat le tabhairt fúithi? 

 

34. Dáta Tosaigh an Tionscadail 34. Dáta Críochnaithe an Tionscadail

 

35. Cá háit a ndéanfaidh tú an oiliúint?

 

36. Déan cur síos ar an oiliúint atá á lorg agat agus sceideal / uainiú na ngníomhaíochtaí lena 
mbaineann?

 

37. Ar shainaithin tú an gá don oiliúint?

 

38. Déan cur síos ar an gcaoi a chuireann an oiliúint le scéimeanna oiliúna oideachas reatha sa Cheantar 
GGIÁ

 

40. Déan cur síos ar an gcaoi a oireann an oiliúint do Straitéis Forbartha Áitiúil GGIÁ  
(Go sonrach, an chaoi a oireann an tionscadal do théamaí, cuspóirí agus gníomhartha)

Ainm an GGIÁ  

Téama(í)  

Cuspóir(í)  

Gníomh(artha)  
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Cuid 2B: Maidir le do Thionscadal 
IARRATAIS OILIÚNA AMHÁIN

41. Déan cur síos ar an gcaoi a chuireann an oiliúint leis an Straitéis Forbartha Áitiúil mar a thomhaistear 
sna táscairí

Aschuir a gcuideoidh an 
tionscadal leo

 

Scála an chúnaimh  

Tairbhí Eile (e.g. 
méadaigh fostaíocht, 
inbhuanaitheacht 
chomhshaoil etc.)

 

42. Cén chaoi a chuirfidh an oiliúint le cruthú poist / cothú poist? 

 

43. Déan cur síos ar an gcaoi a gcuirfidh an oiliúint cáilíocht inchreidte, aitheanta agus/nó cosán chuig 
forbairt ghairme / breisoideachas trí a) NÓ b) thíos a dhéanamh

a) Más oiliúint 
chreidiúnaithe 
atá ann, tabhair 
sonraí thíos den 
chomhlacht 
creidiúnaithe

 

b) MURAR oiliúint 
chreidiúnaithe atá 
ann, tabhair breac-
chuntas ar ábhar an 
chúrsa
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Cuid 2C: Eolas faoin Tionscadal 
IARRATAIS FÉILE AMHÁIN

44. Cén t-ainm atá ar an tionscadal?

 

45. Dáta Tosaigh an Tionscadail 46. Dáta Críochnaithe an Tionscadail

 

47. Láthair an Tionscadail

 

48. Déan cur síos ar ghníomhaíochtaí an tionscadail agus sceideal / uainiú na ngníomhaíochtaí seo

Cúlra  

Gníomhaíochtaí an Tionscadail  

Amscálaí / sceideal an tionscadail  

49. Ar shainaithin tú an gá don tionscadal?

 

50. Déan cur síos ar an gcaoi a oireann an fhéile do Straitéis Forbartha Áitiúil GGIÁ  
(Go sonrach, an chaoi a oireann an tionscadal do théamaí, cuspóirí agus gníomhartha)

Ainm an GGIÁ  

Téama(í)  

Cuspóir(í)  

Gníomh(artha)  

51. Déan cur síos ar an gcaoi a chuireann an fhéile leis an Straitéis Forbartha Áitiúil mar a thomhaistear 
sna táscairí

Aschuir a gcuideoidh an 
tionscadal leo

 

Scála an chúnaimh  

Tairbhí Eile (e.g. 
méadaigh fostaíocht, 
méadaigh oícheanta 
leapa, cuir fad le séasúr 
na turasóireachta, 
inbhuanaitheacht 
chomhshaoil etc.)
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Cuid 2C: Eolas faoin Tionscadal 
IARRATAIS FÉILE AMHÁIN

52. Cén chaoi a chuirfidh an fhéile le cruthú poist / cothú poist nó a chothóidh sí gníomhaíocht 
gheilleagair mhéadaithe? 

 

53. Déan cur síos ar an gcaoi a bhfuil sé i gceist leis an tionscadal ceantair mhara agus chósta a chur 
chun cinn, lena n-áirítear bia mara agus / nó táirgí muirí

 

54. Déan cur síos ar an gcaoi a thógfaidh an tionscadal cumas pobail, a chuirfidh sé le próifíl an ceantair 
chósta agus / nó a bhfuil tionchair oidhreachta aige do réigiúin chósta

 

55. Déan cur síos ar na scileanna, taithí agus / nó cuntas teiste atá agatsa chun tionscadail den chineál 
céanna a bhainistiú

Scileanna  

Taithí agus/nó 
Cuntas Teiste
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Cuid 3: Costais Tionscadail – Gach Cineál 

56. Céard é costas iomlán an tionscadail? (Tabhair scagadh mar chuid de C59) € 

57. Luaigh an deontas / ráta idirghabhála gur mian leat iarratas a dhéanamh air?  
(Feic an treoir i gcomhair tuilleadh sonraí ar na ráta deontais)

 40%  50%  60%  80%  100%

58. Cé mhéad a bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar Chlár GGIÁ ina leith? € 

59. Cistiú meaitseála € (Tabhair scagadh mar chuid de C61) € 

60. Tabhair scagadh iomlán ar chostais an tionscadail (Ceangail tuilleadh sonraí más gá)

Cur Síos ar an gCostas Costas Iomlán Cúnamh 
Deontais 

Reatha

 € € 

 € € 

 € € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

 € € 

 € € 

Caipitil

 € € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

€ € 

 € € 

IOMLÁN € € 
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Cuid 3: Costais Tionscadail – Gach Cineál 

61. Tabhair sonraí maidir le foinsí agus méideanna aon chistiú meaitseála a úsáidfear don tionscadal 
(tabhair faoi deara: D’fhéadfadh BIM fianaise chistiú meaitseála a iarradh sula ndéanfar cinneadh 
maidir leis an iarratas). Feic an treoir chun na sonraí a theastaíonn don cheist seo a fháil

Foinse Méid an 
Chistithe 
Meaitseála

Stádas an Chistithe Meaitseála (Cuir tic le ceann 
amháin)

Sonraí (más gá)

Slánaithe Litir Shóláis 
Eisithe

Ag brath ar 
Mhaoiniú 

GGIÁ

Eile

 €  

 €  

 €  

 €  

IOMLÁN €  

62. Tabhair sonraí maidir le foinsí agus luach aon ranníocaíochta comhchineáil a úsáidfear don 
tionscadal seo (tabhair faoi deara: D’fhéadfadh BIM fianaise ranníocaíochta comhchineáil a iarradh 
sula ndéanfar cinneadh maidir leis an iarratas). Feic an treoir chun na sonraí a theastaíonn don cheist 
seo a fháil. Ní bhaineann sé ach le Comharghrúpaí agus Grúpaí Pobail amháin

Foinse Sonraí na Ranníocaíochta Comhchineáil Luach Ionchais

  € 

  € 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

  € 



18  |  CLÁR NA NGRÚPAÍ GNÍOMHAÍOCHTA IASCAIGH ÁITIÚLA 2016

Cuid 3: Costais Tionscadail – Gach Cineál 
IA

R
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63. An bhfuil sé dóchúil go gcothóidh an tionscadal aon ioncam? 
Má tá, tabhair sonraí de na méideanna measta, dáta agus foinsí

Foinse Méid €

  

  

  

  

  

64. Mínigh an chaoi a mbeidh an tionscadal féinchothabhálach tar éis don mhaoiniú EMFF 
stopadh (e.g. straitéis scoir, plean gnó, socruithe leanúnacha bainistíochta agus maoinithe). 
Tabhair san áireamh go bhfuil bríonna áirithe le hinbhuanaitheacht agus go gciallóidh sé rudaí 
éagsúla do chineálach éagsúla deontas: ó chothú ioncaim go heagraíocht eile (e.g. comhairle 
contae) ag glacadh freagrachta ar bhainistíocht, chothabháil, etc.

65. An bhfuair d’eagraíocht aon mhaoiniú Eorpach eile ó aon fhoinse le trí bliana anuas?  
Má tá, tabhair sonraí

Foinse Dáta Méid €
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Cuid 3: Costais Tionscadail – Gach Cineál 
IA
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66. An bhfuair d’eagraíocht aon mhaoiniú a bronnadh mar de minimis le trí bliana anuas? Má tá, 
tabhair sonraí (feic an nóta treorach)

Foinse Dáta Méid €

   

   

   

   

   

67. An ndearna tú iarratas ar aon cheann díobh seo a leanas i gcomhair maoiniú don tionscadal 
seo – cuir tic le gach ceann bainteach Tabhair faoi deara: Ní thacófar le haon chúnamh 
deontais atá tugtha ag BIM cheana)

Foinse Maoinithe Cuir Tic le 
Gach 

LEADER

Údarás na Gaeltachta

Gníomhaireacht na Lochanna

Fáilte Ireland

Oifig Fiontair Áitiúil (LEO)

Údarás Áitiúil

Eile (sonraigh)*

* Ceangail sonraí breise más gá

68. Tabhair sonraí maidir le gach meastachán mar thacaíocht le gach mír chaiteachais a leagtar 
amach san iarratas – seolfar ar ais an t-iarratas mura mbíonn na líon ceart meastachán istigh 
leo. Feic Leathanach 32 i gcomhair Riachtanais Soláthair
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Cuid 4: Dearbhuithe

Dearbhú 1

Deimhním/Deimhnímid go gcloífear agus go seasfar le prionsabail an chomhionannais agus an neamh-
idirdhealaithe i ngach gníomhaíocht lena bhfaightear cúnamh deontais3

Ainm Iomlán  

Post sa Ghrúpa  

Dáta  

Síniú  

Dearbhú 2

Deimhním/Deimhnímid go bhfuil an fhaisnéis a cuireadh ar fáil ceart agus fíor. Dícháileofar an t-iarratas 
agus stopfar aon mhaoiniú deontais má thugtar aon fhaisnéis bhréagach nó mhíthreorach

Ainm Iomlán  

Post sa Ghrúpa  

Dáta  

Síniú  

Sínigh agus dátaigh an fhoirm iarratais sula seoltar isteach í3

Sínithe

Ainm (priontáil ina iomláine)

Dáta

3 Áirítear na forálacha seo a leanas in Airteagal 7 de na Rialacháin Soláthair Choitianta:
• Cinnteoidh na Ballstáit agus an Coimisiún go gcuirtear cothroime idir fir agus mná agus comhtháthú peirspictíocht inscne 

chun cinn i réiteach agus forfheidhmiú clár.
• Glacfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún na céimeanna cuí chun idirdhealú bunaithe ar inscne, bunús cine nó eitneach, 

reiligiún nó creideamh, míchumas, aois nó claonadh gnéis i rith réiteach agus forfheidhmiú clár.”
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Cuid 5: Seicliosta / Cáipéisíocht Tacaíochta (féadfar iarratais comhlánaithe ina 
n-iomláine agus sínithe ag na hiarrthóirí a sheoladh isteach trí ríomhphost chuig 
curraoin@bim.Ie)

An bhfuil na codanna ar fad den fhoirm iarratais comhlánaithe ina iomláine agat?

An bhfuil na dearbhuithe i gcuid 4 sínithe agat?

An bhfuil an t-iarratas i gcuid 4 sínithe agat?

An bhfuil an cháipéisíocht thacaíocht ábhartha san áireamh agat – mar a leagtar amach thíos?

A) IARRATAS GINEARÁLTA AMHÁIN
Tá Níl N/B Stádas

Bunreacht nó Airteagail agus Meabhrán  

Comhaltaí Coiste nó Liosta na Stiúrthóirí  

Beartais – Riosca etc.  

Fianaise ar dhíolúine CBL  

Ráiteas Bainc nó litir shóláis ó institiúid airgeadais  

Árachas  

Fianaise Riachtanais don tionscadal – Comhairliúchán Pobail  

Fianaise Riachtanais don tionscadal – Staidéar Indéantachta  

Fianaise Riachtanais don tionscadal – Plean Gnó  

Fianaise Riachtanais don tionscadal – Taighde  

Fianaise ar Cheadanna Reachtúla – Pleanáil etc.  

Fianaise an Chistithe Meaitseála – foinse, méid, etc.  

Fianaise d’acmhainní eile – maoiniú comhchineáil  

B) IARRATAIS OILIÚNA AMHÁIN
Tá Níl N/B Stádas

Fianaise ar dhíolúine CBL  

Sonraí an chúrsa, lena n-áirítear ainm, soláthraí oiliúna  

Fianaise ar chostas oiliúna  

Fianaise an Chistithe Meaitseála – foinse, méid, etc.  

Fianaise d’acmhainní eile – maoiniú comhchineáil  
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Cuid 5: Seicliosta / Cáipéisíocht Tacaíochta (féadfar iarratais comhlánaithe ina 
n-iomláine agus sínithe ag na hiarrthóirí a sheoladh isteach trí ríomhphost chuig 
curraoin@bim.Ie)

C) IARRATAIS FÉILE AMHÁIN
Tá Níl N/B Stádas

Fianaise ar dhíolúine CBL  

Cead reachtúil e.g. pleanáil (más gá)  

Ceadúnú (más gá)  

Fianaise le tacú le meastacháin chostais  

Fianaise an Chistithe Meaitseála – foinse, méid, etc.  

Fianaise d’acmhainní eile – maoiniú comhchineáil  

GACH IARRATAS

Tabhair sonraí d’aon cháipéisíocht tacaíochta eile atá curtha san áireamh agat mar chuid de d’iarratas.
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Treoir don Iarrthóir
Tá rochtain ar Straitéisí Forbartha Áitiúil GGIÁ ina bhfuil sonraí gach téama, cuspóir agus gníomh le fáil ar 
shuíomh gréasáin GGIÁ. Lean an nasc don cheantar GGIÁ lena bhfuil iarratas á dhéanamh agat chun 
rochtain a fháil ar an Straitéis Forbartha Áitiúil (LDS) ábhartha.

Ceist Treoir

Cuid 1: Maidir Leat Féin agus d’Eagraíocht

1 Tabhair ainm an iarrthóra nó na heagraíochta a bhfuil iarratas á dhéanamh aici.

2 Tabhair sonraí teagmhála an duine a bhfuil an fhoirm iarratas á comhlánú aige.

3 Tabhair sonraí an cheannaire tionscadail, más duine éagsúil é ón duine a bhfuil an fhoirm iarratas 
á comhlánú aige.

4 Cuir tic le bosca amháin chun cur síos a dhéanamh ar d’iarratas.

Tabhair faoi deara: níl eagraíochtaí san earnáil phoiblí incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar 
mhaoiniú

5 Uaigh an dáta ar bunaíodh d’eagraíocht.

6 Tabhair uimhir chláraithe do ghnó nó do charthanais. Mura bhfuil sé bainteach, cuir ‘N/B’.

7 Tabhair le fios an bhfuil d’eagraíocht cláraithe i gcomhair CBL agus luaigh an uimhir chláraithe. 
Mura bhfuil sé bainteach, cuir ‘N/B’. Má Tá, tabhair litir ó na Coimisinéirí Ioncaim a dhearbhaíonn 
nach féidir an CBL a fháil ar ais.

8 Tabhair le fios an bhfuil d’eagraíocht díolmhaithe ó CBL.

Má tá, ní mór duit fianaise de seo a chur ar fáil i bhfoirm litir ó na Coimisinéirí Ioncaim  
(Oifig Cháin agus Custaim na hÉireann). Tá faisnéis maidir leis seo ar fáil ag:  
http://www.revenue.ie/en/tax/vat/index.html

9 Le comhlánú ag IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN 
Tabhair le fios cé mhéad duine a fhostaítear i d’eagraíocht. Ba cheart go n-áireofaí anseo an líon 
foirne lánaimseartha (FTE4) agus an líon foirne páirtaimseartha.

10 Le comhlánú ag IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN 
Déan cur síos ar phríomhghníomhaíochtaí d’eagraíochta.

Cuid 2A: Maidir leis an Tionscadal – IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN

11 Tabhair ainm an tionscadail.

12 Tabhair dáta tosaigh measta an tionscadail.

13 Tabhair dáta deiridh measta an tionscadail.

14 Tabhair le fios an láthair ina dtarlóidh an tionscadal.

15 Áirigh sonraí an limistéir thíreolaíche a cheapann tú a gheobhaidh tairbhe ó do thionscadal. 
Tabhair an oiread sonraí agus is féidir.

16 Cuir isteach sonraí maidir le:

• Gníomhaíochtaí nó gníomh a dtacóidh an tionscadal leo – ba cheart sonraí na nithe seo a 
leanas a áireamh anseo (nuair is infheidhmithe) – míreanna le ceannach, acmhainní daonna sa 
tionscadal, gníomhaíochtaí le tacú leo, margaíocht, costais chur chun cinn agus beochana; 
aon chostais eile a thabhófaí;

• Sceideal gníomhaíochtaí ina ndéanfar cur síos ar uainiú na gnéithe den tionscadail  
(e.g. mí a haon – forbairt ábhar margaíochta agus bolscaireachta);

• Amscálaí don tionscadal lena n-áirítear garspriocanna tríd síos an tionscadal. 

4 Coibhéis lánaimseartha (FTE).
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Ceist Treoir

17 Cuir tic agus tabhair faisnéis thacaíochta ábhartha chun an ghníomhaíocht atá déanta ag 
d’eagraíocht ag réiteach don iarratas a léiriú. D’fhéadfaí a áireamh anseo:

• Comhairliúchán pobail;

• Staidéar indéantachta;

• Plean gnó;

• Taighde maidir leis an riachtanas / éileamh;

• Fianaise eile. 

18 Tabhair sonraí maidir le:

• An Ceantar GGIÁ lena bhfuil iarratas á dhéanamh agat;

• An téama/na téamaí a chreideann tú a thiteann do thionscadal faoi agus cur síos ar an méid a 
d’fhéadfadh an tionscadal cur leis an téama/na téamaí sainaitheanta;

• An cuspóir/na cuspóirí a chreideann tú a thiteann do thionscadal faoi agus cur síos ar an méid 
a d’fhéadfadh an tionscadal cur leis an gcuspóir/na cuspóirí sainaitheanta; agus

• An gníomh/na gníomhartha a chreideann tú a thiteann do thionscadal faoi agus cur síos ar an 
méid a d’fhéadfadh an tionscadal cur leis an ngníomh/na gníomhartha sainaitheanta 

19 Tá gníomhartha agus táscairí i ngach Straitéis Forbartha Áitiúil GGIÁ a úsáidfear chun rath 
an chláir a thomhas. Tá raon spriocanna nasctha leis na gníomhartha i ngach SFÁ. Ní mór go 
gcuirfeadh gach tionscadal a dtacaítear leis le ceann amháin de na táscairí ar a laghad.

Athbhreithnigh an SFÁ agus áirigh sonraí i leith:

• An táscaire/na táscairí a gcuirfidh an tionscadal leo – áirigh a mhéad agus a mheasann tú atá 
ábhartha ach ní mór go mbeadh údar lena áireamh.

• Scála an tionchair gur dócha a bheidh ag an tionscadal ar bhaint amach an táscaire e.g.:

– is é an táscaire roghnaithe (agus sprioc lena mbaineann) an líon rannpháirtithe ar chúrsaí 
oiliúna (e.g. sprioc 34) nó líon féilte nó imeachtaí bia mara/muirí a dtacaítear leo (e.g. sprioc 
10), etc.;

– b’fhéidir go dtacófaí le féile amháin nó go gcuirfí oiliúint ar sheisear sa tionscadal lena 
bhfuil maoiniú á lorg agat etc.;

– tugann sé seo scála ranníocaíochta i dtreo an táscaire roghnaithe a bhaint amach  
(agus luach na sprice).

• Aon bhuntáistí geilleagair eile.

20 Maoinítear an Clár GGIÁ faoi Thosaíocht Aontais 4 de Chlár Oibríochtúil EMFF na hÉireann agus dá 
bhrí sin, ní mór tuairisciú in aghaidh spriocanna i lár an chláir (2019) agus tar éis meastóireacht 
deiridh (2023). Is gá go gcuirfeadh gach GGIÁ le dhá sprioc uileghabhálacha i ndáil le a) poist FTE 
a cruthaíodh agus b) poist FTE a cothaíodh. Braitheann an luach sprice do gach táscaire ar an 
leithdháileadh maoinithe le gach réigiún GGIÁ, mar sin bíonn siad seo éagsúil i ngach Réigiún GGIÁ. 
Áirítear an fhaisnéis seo sa SFÁ.

Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le:

• Na fo-earnálacha ina bhfuil siad ag súil le poist a chruthú nó a chothabháil;

• An líon post FTE a chruthóidh an tionscadal agus/nó an líon post FTE a chothóidh an 
tionscadal.

21 Tabhair sonraí ar na hoibreoirí a dhéanann gníomhaíochtaí atá cosúil leo sin a bheartaítear más 
infheidhmithe.

5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056 TREOIR 2008/56/CE DE PHARLAIMINT NA HEORPA 
AGUS DEN CHOMHAIRLE an 17 Meitheamh 2008 a bhunaigh creat do ghníomh pobail i réimse an bheartais comhshaoil mara 
(Creat-treoir Straitéise Muirí).
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Ceist Treoir

22 Luaigh an dteastaíonn cead pleanála nó aon chineál eile toiliú rialála ón tionscadal. 

23 Nuair is ábhartha, ba cheart sonraí a áireamh maidir le cineál an chead a theastaíonn (i.e. pleanáil, 
ceadúnú, etc.), stádas an cheada (curtha isteach/á mheas/cead faighte, etc.) agus mura bhfuil sé 
faighte go fóill, cén uair a bhfuiltear ag súil an toradh a fháil.

24 Ní mór go mbeadh na ceadanna riachtanacha ag tionscadail a bhfuil seans ann go mbeadh 
tionchar acu ar shuíomhanna Natura 2000 tráth iarratais NÓ go mbeadh tograí leo chun 
gníomhaíocht scagtha cuí a dhéanamh agus/nó Measúnú Tionchair Natura más gá.

Tabhair faoi deara go dtugann na hAchtanna Pleanála 2010 pleananna agus tionscadail arbh 
‘fhorbairt dhíolmhaithe’ iad cheana isteach sa chóras pleanála i gcás go bhfuil seans ann go 
mbeadh tionchar acu ar shuíomhanna Natura 2000. Lorgófar tuairimí na Seirbhís Páirceanna 
Náisiúnta agus Fiadhúlra agus / nó na Comhairle Contae ábhartha nuair is cuí.

25 Lorgóidh Bord GGIÁ athdhearbhú go bhfuil na scileanna, taithí agus / nó cuntas teiste cruthaithe 
ag an iarrthóir i ndáil le bainistíocht tionscadal agus maoiniú.

Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le:

• Na scileanna atá ag an iarrthóir / ag an bhfoireann tionscadail i ndáil le bainistíocht an 
tionscadail. D’fhéadfaí scileanna a áireamh anseo, cosúil le bainistíocht tionscadail, 
leabharchoimeád, bainistiú acmhainní daonna, etc. (NB is liosta léiritheach atá anseo agus ní 
liosta uileghabhálach);

• Taithí agus/nó cuntas teiste i mbainistiú tionscadail den chineál céanna. Cé nach bhfuil 
taithí tionscadail GGIÁ roimhe seo riachtanach, táthar ag súil go mbeidh taithí a an iarrthóir i 
mbainistiú tionscadail agus maoiniú ar bhealach cosúil leis seo. Láidreofar iarrthóirí más féidir 
leis an iarrthóir faisnéis a chuar ar fáil maidir le samplaí sonracha de thionscadal a bhainistigh 
siad féin nó an fhoireann tionscadail. 

26 Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le grúpaí nó eagraíochtaí eile atá bainteach i 
mbainistiú agus seachadadh an tionscadail a bheartaítear. Ba cheart go n-áireofaí anseo:

• Ainm do ghrúpa nó eagraíochta;

• Seoladh an ghrúpa nó na heagraíochta; agus

• Cur síos achomair maidir leis an gcaoi a bhfuil siad páirteach.

Ba cheart aon chomhaontuithe foirmiúla atá i bhfeidhm a áireamh mar chuid den fhianaise ar 
cháipéisíocht thacaíochta. 

27 Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le comhpháirtíochta oifigiúla ar bith atá i 
bhfeidhm mar chuid den iarratas.

Ba cheart aon chomhaontuithe foirmiúla atá i bhfeidhm a áireamh mar chuid den fhianaise ar 
cháipéisíocht thacaíochta.

28 Ba cheart d’iarrthóirí tiomantas a áireamh le cloí le gach próiseas rialála agus reachtúil ábhartha.

29 Ba cheart go leagfadh iarrthóirí amach garspriocanna tábhachtacha i seachadadh an tionscadail. 
Áirítear anseo sonraí faoin méid a bhainfear amach agus an dáta faoin mbainfear amach é.

30 Ba cheart d’iarrthóirí ainm, stádas agus taithí roimhe seo gach duine a bheidh páirteach i 
mbainistiú laethúil an tionscadail a thabhairt.

31 Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le córas monatóireachta a úsáidfear lena 
chinntiú go bhfuil an tionscadal ag dul ar aghaidh de réir na ngarspriocanna arna leagan amach i 
C28.
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32 Déan breith ar na rioscaí a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar sheachadadh rathúil an 
tionscadail. D’fhéadfaí riosca airgeadais nó neamhairgeadais a áireamh anseo.

Cuir isteach sonraí maidir le:

• Rioscaí a bhaineann leis an tionscadal. D’fhéadfaí a áireamh anseo: moill ar an tionscadal, 
ní thugann comhpháirtithe tionscadail cúnamh mar ba cheart, easpa suime / éilimh, nach 
bhfaightear cistiú meaitseála, gan cead pleanála a bheith faighte go fóill, nó deacrachtaí le 
saincheisteanna rialála, etc.;

• Straitéisí maolaitheacha a úsáidfidh an t-iarrthóir / fhoireann tionscadail chun tionchar na 
rioscaí sainaitheanta a mhaolú.

Cuid 2B: Maidir leis an Tionscadal – IARRATAIS OILIÚNA AMHÁIN

33 Tabhair ainm na hoiliúna a bhfuil iarratas á dhéanamh agat páirt a ghlacadh ann.

34 Tabhair dáta tosaigh measta an tionscadail.

35 Tabhair dáta deiridh measta an tionscadail.

36 Tabhair le fios an láthair ina dtarlóidh an tionscadal.

37 Cuir isteach sonraí maidir le:

• An oiliúint a bhfuil maoiniú á lorg agat le tabhairt fúithi lena n-áirítear an toradh a bhfuiltear ag 
súil leis agus tionchair a bhainfeadh le tabhairt faoin tionscadal;

• Amscálaí don tionscadal lena n-áirítear na garspriocanna a bhfuiltear ag súil leo tríd síos an 
oiliúint, cúrsa nó creidiúnú.

38 Tabhair sonraí maidir le:

• An chaoi gur bunaíodh an riachtanas don oiliúint – d’fhéadfaí a áireamh anseo sonraí maidir le 
fostaíocht reatha / deiseanna fostaíochta amach anseo mar thoradh ar an oiliúint. D’fhéadfaí 
a áireamh chomh maith an gá le cumas agus scileanna a fhorbairt in eagraíocht e.g. rialachas.

39 Tabhair sonraí maidir le:

• An chaoi gur mheas an t-iarrthóir cén fáth nach féidir le foinse poiblí eile tacú leis an 
oiliúint. Ba cheart go n-áireofaí anseo sonraí scéimeanna eile (lena n-áirítear tacaíochta 
príomhshrutha don oideachas i.e. Boird Oideachais agus Oiliúna agus soláthraithe oiliúna 
saincheaptha i.e. BIM) a ndearnadh breith orthu agus an t-údar gurb é clár GGIÁ an foinse  
is cuí maoinithe.

40 Feic treoir do C18.

41 Feic treoir do C19.

42 Feic treoir do C20 – ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir leis: an líon post FTE a 
chruthóidh an tionscadal agus/nó an líon post FTE a chothóidh an tionscadal.

43 Ní gá d’iarrthóirí ach freagairt do chuid amháin den cheist seo.

• Más oiliúint chreidiúnaithe atá inti, cuir isteach ainm an chomhlachta creidiúnaithe i gCuid A;

• MURAR oiliúint chreidiúnaithe atá inti, tabhair breac-chuntas ar ábhar an chúrsa oiliúna  
i gCuid B.

Tabhair faoi deara: Ní gá go mbeadh an oiliúint creidiúnaithe. Ach, murar oiliúint chreidiúnaithe atá 
inti, ní mór don fhreagróir sonraí a thabhairt maidir le hábhair an chúrsa.

Cuid 2C: Eolas faoin Tionscadal – IARRATAIS FÉILE AMHÁIN

44 Tabhair ainm an tionscadail.

45 Tabhair dáta tosaigh measta an tionscadail.

46 Tabhair dáta deiridh measta an tionscadail.
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47 Tabhair le fios an láthair ina dtarlóidh an tionscadal.

48 Feic treoir do C16.

49 Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le:

• An chaoi gur bunaíodh an riachtanas don tionscadal – d’fhéadfaí sonraí na suirbhéanna nó na 
hoibre comhairliúcháin a áireamh anseo inar léiríodh an gá leis an tionscadal, taighde eile a 
léiríonn an leibhéal suime / éileamh don tionscadal;

• An chaoi gur mheas an bolscairí cén fáth nach féidir le foinse poiblí nó príobháideach eile tacú 
leis an tionscadal. Ba cheart go n-áireofaí anseo sonraí scéimeanna eile a ndearnadh breith 
orthu agus an t-údar gurb é clár GGIÁ an foinse is cuí maoinithe.

50 Feic treoir do C18.

51 Feic treoir do C19.

52 Feic treoir do C20 – ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir leis: an líon post FTE a 
chruthóidh an tionscadal agus/nó an líon post FTE a chothóidh an tionscadal.

53 Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le:

• Cén chaoi a oibreoidh an fhéile a bheartaítear chun ceantair mhara agus chósta a chur chun 
cinn, lena n-áirítear cur chun cinn bia mara agus táirgí muirí; agus

• Más gá, an chaoi go sásóidh an tionscadal riachtanais ar leith straitéisí aonair GGIÁ maidir le 
tacaíocht d’fhéilte.

54 Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le:

• An chaoi a thógfaidh an fhéile cumas pobail, a chuirfidh sí le próifíl an ceantair chósta agus / 
nó a mbeidh oidhreacht aice don réigiún cósta.

Déantar iarracht anseo measúnú a dhéanamh ar na tionchair níos leithne a bheadh ag an bhféile 
a bheartaítear tar éis an ghníomhaíocht a chríochnú.

55 Feic treoir do C24.

Cuid 3: Costais Tionscadail

56 Tabhair costas iomlán tuartha an tionscadail.

Cuimhnigh ar aon CBL a thabhófar agus áirigh é seo i gcostais an tionscadail.

Tabhair faoi deara: Níl CBL incháilithe do chúnamh deontais murar féidir leis an deontaí a léiriú 
nach bhfuil sé/sí in ann é a fháil ar ais.

57 Tabhair sonraí ar an gcúnamh deontais atá á lorg agat ón gClár GGIÁ.

58 Tabhair sonraí (más infheidhmithe) den chistiú meaitseála atá á chur ar fáil don tionscadal ó 
fhoinsí eile.
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59 Athraíonn ráta déine an chúnaimh deontais de réir an chineál iarrthóra mar seo a leanas:

  Tairbhí Cineál Tionscadail Uasráta 
tacaíochta 
%

Uaschúnamh 
in aghaidh an 
tionscadail

1. Comhlachtaí poiblí 
e.g. Gníomhaireachtaí 
Stáit nó Údaráis 
Áitiúla,

Tionscadail ar mhaithe leis 
an bpobal

100% €200,000

2. Grúpaí Pobail agus 
Carthanais

Tionscadail ar mhaithe leis 
an bpobal6

Tionscadail eile

80%

50%

€200,000

3. Úinéirí feithiclí SSCF Infheistíocht a chuirfidh 
luach istír a bhaineann go 
díreach le hiascaigh SSCF

80% €80,000

4. Comharghrúpaí7 Bainteach le bia mara 60% €100,000

5. Fiontair Bhia Mara 
agus Mhuirí*

Bainteach leis an earnáil 
bhia mara nó mhuirí agus 
éagsúlacht

50% €100,000

6. Fiontair* taobh 
amuigh den earnáil 
bhia mara

Gach ceann 40% €50,000

7. GGIÁ Tionscadail arna gcur i 
bhfeidhm ag GGIÁnna go 
díreach

Costais oibríochtúla, 
riaracháin agus beochana

Tionscadail 
chomhoibritheacha

100% €200,000

De réir na 
Straitéise faofa

€50,000 os cionn 
an Chláir

*Méid an Fhiontair

Beartaítear nach dtacóidh na GGIÁnna ach le fiontair a shásaíonn na critéir mhéide seo a leanas: 
Foireann: < 25, Láimhdeachas: ≤ €5 milliún.

Tá sainmhínithe maidir le tairsí idir scéimeanna próiseála agus dobharshaothraithe le deimhniú tar 
éis tuilleadh plé.

Ciallaíonn na rátaí seo, i gcás formhór iarratas, go mbeidh gá acmhainní eile, airgeadais agus 
daonna a chur ag obair ionas go gcríochnófaí an tionscadal i gceart. Cinnteoidh sé seo go mbeidh 
tionchar ag clár GGIÁ chun infheistíocht phríobháideach bhreise a mhealladh isteach sa réigiún. Tá 
sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach féidir le cistiú meaitseála i ngach cás teacht ó Chlár 
Maoinithe Eorpach eile (i.e. ní féidir le LEADER cistiú meaitseála a dhéanamh le maoiniú GGIÁ) ná 
ó chistí reachtúla (i.e. ní féidir le comhairle cistiú meaitseála a dhéanamh le tionscadal GGIÁ). Ach, 
féadfaidh cistiú meaitseála bheith ina gcistí príobháideacha lena n-áirítear iasachtaí bainc agus 
meicníochtaí maoinithe príobháideacha eile; ach ní mór an cistiú meaitseála príobháideach a fháil 
tráth iarratas a dhéanamh.

Luaigh an cúnamh deontais / ráta idirghabhála gur mian leat iarratas a dhéanamh air.

6 Ní mór gur tairbhe grúpa a bheadh ann agus go mbeadh rochtain phoiblí ar na torthaí a bheidh air (alt 95(3)(b) EMFF).
7 Ní mór go mbeadh leas coiteann sa tionscadal nó gur tairbhe grúpa a bheadh ann agus go mbeadh rochtain phoiblí ar na 

torthaí a bheidh air (feic alt 95(3)(b) EMFF).
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60 Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le:

• Gach gníomhaíochta / mír /seirbhís a theastaíonn ón tionscadal;

• Na costais iomlána a bhaineann leis na gníomhaíochtaí / míreanna / seirbhísí;

• An Cúnamh Deontais iarrtha (más ann dó) chun costas iomlán a chlúdach ó Chlár GGIÁ.

Cuimhnigh ar aon CBL a thabhófar agus áirigh é seo i gcostais an tionscadail

N.B: D’fhéadfaí a áireamh le samplaí de ghníomhaíochtaí faoi iarratas Féilte trealamh, ábhair, 
ionad, siamsaíocht, etc. Cé go bhféadfadh gníomhaíochtaí faoi iarratas oiliúna táillí cúrsa, táillí 
scrúdaithe etc. a chlúdach.

61 I gcás go bhfuil an cistiú meaitseála á úsáid le tacú leis an tionscadal, ba cheart sonraí ina leith 
seo a áireamh san iarratas. Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le:

• Foinse maoinithe (mar shampla: cothú ioncaim, cistí féin, iasacht bainc, cairde agus teaghlach, 
maoiniú ó rialtas áitiúil, maoiniú crannchuir náisiúnta, iontaobhais a dhéanann deontais, 
urraíocht, nó bailiú airgid, etc.;

• Méid an mhaoinithe a fuarthas (tabhair faoi deara go bhféadfadh BIM fianaise den chistiú 
meaitseála a lorg);

• Aon sonraí breise maidir leis an gcistiú meaitseála i.e. dátaí a bhfuil sé ar fáil, aon chritéir gur 
gá a shásamh chun an cistiú meaitseála a fháil etc.
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62 Ní bhaineann sé ach le Comharghrúpaí agus Grúpaí Pobail amháin. I gcás go bhfuil na 
ranníocaíochtaí comhchineáil á n-úsáid le tacú leis an tionscadal, ba cheart sonraí ina leith seo a 
áireamh san iarratas. Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le:

• Foinse na ranníocaíochta comhchoiteann;

• Na sonraí maidir le ranníocaíocht chomhchineáil; agus

• Luach ionchais na ranníocaíochta.

Luaitear i gClár Oibríochtúil EMFF 2014-20208 go bhfuil ranníocaíochtaí comhchineáil i bhfoirm 
tuarastail agus liúntais ó thríú páirtí chun tairbhe na rannpháirtithe in oibríocht incháilithe chomh 
fada is go sásaíonn siad na coinníollacha seo a leanas:

1. Tabhaithe de réir rialacha náisiúnta, lena n-áirítear rialacha cuntasaíochta;

2. Ní sháraíonn sé an costas a bhíonn a an tríú páirtí; agus

3. Sásaíonn sé na critéir arna leagan amach faoi Alt 69(1) den CPR 1303/2013.9

Ranníocaíocht Chomhchineáil – Sampla Ríofa

Ranníocaíochtaí Comhchineáil €

1 Iomlán gach sonraisc €6,521

2 Sochar Comhchineáil iomlán i.e. obair dheonach/talamh/eastát réadach/
trealamh etc.

€4,349

3 Iomlán 1 + 2 = Costais Incháilithe Iomlána (TEC) €10,870

4 Ráta Cúnamh Deontais 60%

5 Cúnamh deontais incháilithe €6,522

Ní sháraíonn cómhaoiniú ón EMFF an caiteachas incháilithe iomlán seachas luach na 
ranníocaíochtaí.

Chun críche méid cúnaimh do thionscadal a ríomh, anuas ar na gnáthrialacha, ní féidir leis an 
deontas méid an chaiteachais ar an tionscadal a shárú, i.e. ní féidir aon chúnamh deontais a 
thabhairt i dtreo luach na ranníocaíochta a fhaightear ó obair dheonach.

Léiríonn an tairbhí na méid a leanas faoin ranníocaíocht chomhchineáil:

• Go bhfuil sé dlisteanach agus cuí ranníocaíocht “chomhchineáil” a chur ar fáil;

• Go bhfuil sé soiléir gur ní breise atá ann; agus

• Go dtugann sé tairbhí fíora don tionscadal nach mbainfí amach dá uireasa.

Tá ríomh na ranníocaíochta “comhchineáil” iomlán dlisteanach in iarratas/i mbuiséad an 
tionscadail.

Tá méid deiridh an deontais coinníollach ar chruthúnas ón tairbhí gur cuireadh an ranníocaíocht 
“chomhchineáil” ar fáil (ag brath ar chineál na ranníocaíochta

d’fhéadfaí a áireamh anseo bileoga ama ar a léirítear cúnamh oibre, sonraisc nó ráitis chaiteachais 
ó thríú páirtithe, grianghraif d'imeachtaí ina bhfeictear trealamh á chur ar fáil, etc.)

Ní bhaineann an áis seo ach le comharchumainn nó grúpaí deonacha/pobail.

Áireofar tagairt chuí do ranníocaíochtaí comhchineáil sa Litir Tairisceana agus pléifear agus 
comhaontófar é leis an iarrthóir ag céim na Litreach Tairisceana. D’fhéadfaí fianaise cuí a iarradh.

8 An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh – Clár Oibríochtúil d’Éirinn 2014-2020.
9 Rialacha incháilithe ar leith do dheontais agus cúnamh in-aisíoctha.
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63 Le comhlánú ag IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN

Má táthar ag súil go gcothóidh an tionscadal ioncam, ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí 
den ioncam, agus an méid a chothófar.

64 Le comhlánú ag IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN

Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir leis an gcaoi a leanfaidh an tionscadal ar aghaidh 
tar éis an mhaoinithe EMFF. Táthar ag súil go n-áireofaí anseo aon sonraí maidir le straitéisí scoir, 
pleananna gnó agus leanúnachais, socruithe maoinithe eile a bheidh i bhfeidhm, etc.)

Ní mór aon fhianaise ábhartha a áireamh mar cháipéisíocht thacaíochta agus an t-iarratas  
á sheoladh isteach. 

65 Le comhlánú ag IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN

Ní mór d’iarrthóirí aon mhaoiniú Eorpach roimhe seo a fuair siad nó a n-eagraíocht le trí bliana 
anuas a thabhairt le fios. Ní mór d’iarrthóirí sonraí a thabhairt don fhoinse maoinithe, an dáta  
a fuair sia an maoiniú agus méid an mhaoinithe a fuarthas. 

66 Le comhlánú ag IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN

Ní mór d’iarrthóirí aon mhaoiniú roimhe seo a fuair siad nó a n-eagraíocht mar de minimis le trí 
bliana anuas a thabhairt le fios. Ní mór d’iarrthóirí sonraí a thabhairt don fhoinse maoinithe, an 
dáta a fuair sia an maoiniú agus méid an mhaoinithe a fuarthas.

Tagraíonn Cúnamh de minimis do mhéideanna beaga Cúnamh Stáit a thugtar d’fhiontar nach 
féidir leo €200,000 a shárú thar aon trí bliana fioscacha le haon chuideachta, d’ainneoin a méide 
ná a suímh Má tá Cuideachta ina cuid de ghrúpa, baineann an teorainn €200,000 leis an ngrúpa.

67 Le comhlánú ag IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN

Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí le fios má tá iarratas déanta acu ar aon cheann de na foinsí 
maoinithe liostaithe i ndáil le maoiniú don tionscadal seo trí tic a chur sa bhosca in aisce le gach 
ceann bainteach. Má rinne an t-iarrthóir iarratas ar mhaoiniú ó fhoinse eile ba cheart dóibh é seo a 
chur in iúl trí tic a chur le ‘Eile’ agus ainm an mhaoinitheora/na maoinitheoirí a thabhairt sa réimse 
a chuirtear ar fáil.

Tabhair faoi deara: Ní thacóidh GGIÁnna le gníomhaíocht ar bith gur féidir cúnamh deontais a fháil 
ina leith ó BIM trí chlár nó scéim mhalartach.
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68 Le comhlánú ag IARRATAIS GHINEARÁLTA AMHÁIN

Ba cheart go dtabharfadh iarrthóirí sonraí maidir le gach meastachán atá faighte acu. I gcás nach 
mbíonn an líon meastachán riachtanach le míreanna caiteachais, seolfar iarratais ar ais.

Riachtanais Soláthair do Chúnamh Deontais i gcomhair Scéimeanna EMFF Cómhaonithe.

Castacht ----------->

Catagóir 1 Catagóir 2 Catagóir 3

Cineál 
Caiteachais

Caiteachas 
Incháilithe

Tionscadail Phoiblí 
(BIM)

Tionscadal 
Príobháideach 
(0% go 49% 
Cúnamh 
Deontais)

Tionscadal 
Príobháideach 
(≥50% Cúnamh 
Deontais)

Uile – 
Oibreacha, 
Soláthairtí 
agus Seirbhísí

<€5000 1 Mheastachán 1 Mheastachán 2 Mheastachán

€5000 go 
€24,999

3 Mheastachán 3 Mheastachán 3 Mheastachán

Soláthairtí 
agus Seirbhísí

€25,000 go 
€209,000

R-Thairiscint 
Rialtais

3 Mheastachán 3 Mheastachán 
nó R-Thairiscint 
Rialtais

≥ €209,000 R-Thairiscint 
Rialtais AGUS OJEU 
AE

3 Mheastachán R-Thairiscint 
Rialtais AGUS OJEU 
AE

Oibreacha €25,000 go 
€5,225,000

R-Thairiscint 
Rialtais

3 Mheastachán 3 Mheastachán 
nó R-Thairiscint 
Rialtais

≥ €5,225,000 R-Thairiscint 
Rialtais AGUS OJEU 
AE

3 Mheastachán R-Thairiscint 
Rialtais AGUS OJEU 
AE

Pointí le tabhairt faoi deara:

• Ní áirítear CBL sna méideanna sa Tábla (thuas);

• Ba cheart go mbeadh meastacháin i scríbhinn nó trí ríomhphost;

• Áirítear Trealamh agus Innealta i ‘Soláthairtí agus Seirbhísí’ dá bhrí sin baineann an tairseach 
€209,000 sa cásanna seo. Tagraíonn ‘Oibreacha’ d’fhoirgnimh amháin;

• Ní mór don iarrthóir míniú a thabhairt i scríbhinn mura mbíonn an líon meastachán riachtanas 
faoi iamh. Déanfaidh an Príomhbhainisteoir Cuntais (KAM) / Bainisteoir Tionscadail breith 
ar na mínithe sin cás ar chás. I gcás go bhfuil cás maith, loighciúil le déanamh, féadfaidh 
an KAM / Bainisteoir Tionscadail glacadh le tuairim an iarrthóra deontais. Ach, ní mór 
do Phríomhbhainisteoir Cuntais / Bhainisteoir Tionscadail BIM é seo a thaifeadadh ar an 
gcomhad. I gcásanna nach meastar argóint na dtairbhithe a bheith bailí, níor cheart glacadh 
leis an iarratas go dtí go gcuirtear an líon ceart meastachán ar fáil.

• Go ginearálta, bunófar cúnamh deontais ar mhéid an mheastacháin is ísle. Níl an t-iarrthóir 
teoranta glacadh leis an meastachán is ísle, ach i gcásanna mar a leagtar amach thuas, ní mór 
don iarrthóir míniú i scríbhinn a sheoladh isteach agus go nglacfaidh an Príomhbhainisteoir 
Cuntais leis agus é a thaifeadadh ar an gcomhad.

Go ginearálta, bainfidh na leibhéil seo le míreanna aonuaire ar bhonn in aghaidh an iarratais. Níl 
sé inghlactha tionscadal a bhriseadh d’aon turas ina bheartas oibre nó innealra níos lú d’fhonn na 
rialacha soláthair a shárú.
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Ceist Treoir

Cuid 4: Dearbhuithe

Dearbhú 1 Ní mór don iarrthóir an dearbhú seo a shíniú agus cloí lena théarmaí ar feadh an tionscadail. 

Dearbhú 2 Feic treoir do Dhearbhú 1.

Síniú Ní mór don iarrthóir síniú agus dáta a chur leis an iarratas sa spás a chuirtear ar fáil. 

Cuid 5: Seicliosta / Cáipéisíocht Tacaíochta

Faisnéis 
Thacaíochta

Ní mór do gach iarrthóir fianaise tacaíochta a sheoladh isteach – athraíonn sé seo de réir an 
chineáil iarratais. Tugtar treoir ar a bhfaisnéis de réir a chineáil iarratais thíos agus ba cheart  
é a áireamh nuair is ábhartha / cuí.

Iarratais Ghinearálta

• Sonraí na heagraíochta – cáipéisí rialaithe, comhaltaí coiste nó stiúrthóirí;

• Beartas Comhionannais / Neamhchlaonta;

• Fianaise ar dhíolúine CBL;

• Ráiteas Bainc;

• Árachas;

• Cáipéisíocht i ndáil le réiteach an iarratais ina léirítear fianaise riachtanais etc. (e.g. 
comhairliúchán pobail, staidéar indéantachta, plean gnó, etc.);

• Faomhadh Rialála nó Reachtúil (nuair is gá);

• Cistiú meaitseála lena n-áirítear foinse, méid, stádas (iarratas déanta air, slánaithe, etc.) agus 
fianaise le tacú leis seo;

• Foinse maoinithe comhchineáil: méid, stádas (iarrtha, slánaithe, etc.) agus fianaise le tacú  
leis seo;

• Sonraí maidir leis na grúpaí páirteach sa tionscadal.

Iarratais Oiliúna

• Fianaise ar dhíolúine CBL;

• Sonraí an chúrsa lena n-áirítear ainm an chúrsa agus an soláthraí oiliúna;

• Fianaise ar chostas oiliúna; agus

• Cistiú meaitseála lena n-áirítear foinse, méid, stádas (iarratas déanta air, slánaithe, etc.) agus 
fianaise le tacú leis seo;

• Foinse maoinithe comhchineáil: méid, stádas (iarrtha, slánaithe, etc.) agus fianaise le tacú leis 
seo.

Iarratais Féile

• Fianaise ar dhíolúine CBL;

• Fianaise ar cheadanna reachtúla e.g. pleanáil, ceadúnú, etc. más gá;

• Fianaise le tacú le meastacháin chostais;

• Cistiú meaitseála lena n-áirítear foinse, méid, stádas (iarratas déanta air, slánaithe, etc.) agus 
fianaise le tacú leis seo;

• Foinse maoinithe comhchineáil: méid, stádas (iarrtha, slánaithe, etc.) agus fianaise le tacú leis 
seo.

Gach Iarratas

Anuas air sin, ba cheart aon fhaisnéis bhreise a chreideann an t-iarrthóir go láidreoidh sé an 
t-iarratas a liostú anseo agus a cheangal leis an iarratas.
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