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Comhairle Chontae na Gaillimhe
Scéimeanna Tacaíochta Pobail 2017

Galway County Council
Community Support Schemes 2017

Tá an fhoirm seo le fáil i gcló mór chomh maith

This form is also available in large print

Tá leagan Béarla den fhoirm seo ar fáil ach í a iarraidh
Tá míle fáilte an fhoirm seo a líonadh i mBéarla

Sula gcomhlánaítear an fhoirm seo, léigh na treoirlínte atá i gceangal léi go cúramach le do thoil
Is é seo a leanas an dáta deireanach a nglacfar le Foirmeacha Iarratais:

4.00 pm, Déardaoin, an 23 Feabhra 2017
Cuir tic () leis an scéim a bhfuil iarratas á dhéanamh ina leith.
Ní thabharfar maoiniú do Ghrúpaí a n-éiríonn lena n-iarratas ach faoi Scéim AMHÁIN.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8

Scéim Tacaíochta d’Fhorbairt Eacnamaíochta Pobalbhunaithe 2017
Tacaíocht do Thionscadail Fiontair Pobail nó do Thionscadail Forbartha Eacnamaíochta
Seirbhísí Pobail chun cuidiú le daoine fostaíocht a fháil.
Tacaíocht d’Imeachtaí Pobail a ghineann Forbairt Eacnamaíochta
Tacaíocht do ghníomhaíochtaí/imeachtaí/saoráidí Turasóireachta ag eagraíochtaí pobail.
Tionscnaimh agus tionscadail a thacaíonn le hainmniúchán 2018 na Gaillimhe, Iarthar na hÉireann, mar
Réigiún Gastranamaíochta na hEorpa
Scéim Tacaíochta do Thaitneamhachtaí agus do Sheirbhísí Pobalbhunaithe 2017
Feabhas a chur ar rochtain, ar shábháilteacht ó dhóiteán nó ar éifeachtúlacht fuinnimh i Saoráidí Pobail
Tacaíocht do Thionscnaimh de chuid Chomórtas na mBailte Slachtmhara agus do Thionscadail a
bhaineann le Taitneamhacht Phobail
Gníomhaíochtaí, Seirbhísí nó Trealamh Uilechuimsitheachta Sóisialta
Tionscnaimh nó gníomhaíochtaí trína méadaítear rannpháirtíocht i Spóirt nó i nGníomhaíochtaí Fisiciúla
Tacaíocht do Ghníomhaíochtaí Ealaíne agus Cultúir de chuid Eagraíochtaí Pobail agus Deonacha
Tacaíocht do Ghníomhaíochtaí Ealaíne agus Cultúir de chuid Eagraíochtaí Gairmiúla Ealaíne
Tacaíocht do Ghníomhaíochtaí Oidhreachta de chuid Scoileanna agus de chuid Eagraíochtaí Oidhreachta
agus Pobail
Tacaíocht do thionscnaimh nó do ghníomhaíochtaí de chuid Scoileanna agus Eagraíochtaí Pobail agus
Deonacha chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn nó a mhéadú
1. Mionsonraí faoi do Ghrúpa

Ainm an Ghrúpa
Seoladh an Ghrúpa

Tabhair tuairisc ghearr ar na nithe a dhéanann do ghrúpa agus ar conas a mhaoinítear é (50 focal ar a mhéad)
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An bhfuil do ghrúpa ina bhall den Líonra
Rannpháirtíochta Poiblí? Tá / Níl
Tabharfar tosaíocht do Ghrúpaí ar baill den Líonra Rannpháirtíochta Poiblí (LRP) iad. Chun mionsonraí a fháil, déan teagmháil le
hAonad Forbartha Pobail, Fiontraíochta agus Eacnamaíochta Chomhairle Chontae na Gaillimhe ar 091-509521

Uimh. Thagartha Cánach:
Seo a leanas na mionsonraí teagmhála maidir le huimhir chánach a fháil: 091-547700 nó www.galwayroscommon@revenue.ie
Ní féidir deontais a íoc le grúpaí nach bhfuil uimhir thagartha cánach acu. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar dheontas ach má
cheadaítear é ní bheidh tú in ann íocaíocht an deontais a tharraingt anuas mura mbeidh uimhir thagartha cánach ag do ghrúpa.

Uimh. Charthanachta:
Ainm & Seoladh le haghaidh comhfhreagrais
(tabhair do d’aire, le do thoil, go ndéanfar gach
comhfhreagras a bhaineann leis na scéimeanna seo a
chur chuig an seoladh seo)
Postchód:
Uimh. Theileafóin:
Seoladh Ríomhphoist:
Fón Póca:

2. Mionsonraí faoi Thogra do Ghrúpa
Tabhair tuairisc ghearr, le do thoil, ar thogra do ghrúpa (100 focal ar a mhéad). Luaigh cad go díreach atá beartaithe
agaibh a dhéanamh agus cé na daoine a bhainfidh tairbhe as an tionscadal. Luaigh aon ghrúpaí ar leith sa phobal a
bhainfidh tairbhe as an tionscadal (i.e. daoine scothaosta, daoine óga, daoine faoi mhíchumas, daoine dífhostaithe).
Más iomchuí, conas a dhéanfar spéis, oideachas, eolas, mórtas, tuiscint agus taitneamh a chur chun cinn i dtaca le
hoidhreacht Chontae na Gaillimhe de. Sonraigh an tionchar forleathan a bheidh ag an tionscadal ar do phobal.
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Tabhair léiriú, le do thoil, ar chumas do Ghrúpa an togra a chur i gcrích (50 focal ar a mhéad) (Mar shampla, cad iad
na struchtúir atá ann? Cé a dhéanfaidh maoirseacht air? An bhfuil tacaíocht ann sa phobal ina leith? An bhfuil
maoiniúchán meaitseála ann? An bhfuil tionscadal den tsamhail chéanna curtha i gcrích ag do ghrúpa roimhe seo
etc)

Cá háit a gcuirfear an togra seo i gcrích?
Céard é an dáta tosaigh don togra seo?
Céard é an dáta deiridh don togra seo?
Má bhaineann cuid de do thogra le bheith ag obair le daoine óga
faoi bhun 18 bliain d’aois, an bhfuil Beartas i bhfeidhm ag do ghrúpa
maidir le Leanaí a Chosaint?
Má tá tú ag déanamh iarratais ar dheontas a bhaineann le forbairt fiontair nó forbairt eacnamaíochta, cén leibhéal
fostaíochta a chruthófar má chuirtear an tionscadal seo i bhfeidhm? (más iomchuí)
Cé mhéad Post nua a chruthófar?
Cé mhéad Post a choinneofar?
Má tá iarratas á dhéanamh agat ar dheontas spóirt agus áineasa, cén leibhéal rannpháirtíochta méadaithe a
bheartaítear a bhaint amach tríd an tionscnamh nó tríd an ngníomhaíocht lena mbaineann?
Sprioclíon na rannpháirtithe breise i ngníomhaíochtaí Spóirt/Áineasa
An bhfuil aon cheann de na nithe seo a leanas ag teastáil i ndáil le do thionscadal?
(a) Cead pleanála:

Tá
Níl
Iarratas á dhéanamh

Má tá, tabhair an uimh. thagartha pleanála, le do thoil:
(b) Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán

(c) An bhfuil cead nó toiliú ag teastáil ó Sheirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta, ón tSeirbhís Páirceanna
Náisiúnta agus Fiadhúlra nó ón Ard-Mhúsaem?

Tá
Níl
Iarratas á dhéanamh
Tá
Níl

I gcás ina bhfuil iarratas á dhéanamh ag grúpa ar mhaoiniú agus go bhfuil tógáil i gceist leis an iarratas ach nach
bhfuil cead pleanála ná Deimhniú um Shábháilteacht ó Dhóiteán ag teastáil, ní mór don ghrúpa doiciméad i
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scríbhinn a fháil ón Údarás Pleanála á rá go bhfuil an tionscadal díolmhaithe.
Úinéireacht Talún (más infheidhme)
An é do ghrúpa úinéir na dtailte atá i gceist leis an
tionscadal beartaithe?

Is é
Ní hé

Más é, tá sé de cheangal ar an ngrúpa cóip de na Gníomhais a sholáthar in éineacht leis an iarratas.
Murab é, an bhfuil comhaontú agat chun na tailte a
úsáid? Iarrtar ort fianaise i scríbhinn ar an gcead sin a
sholáthar in éineacht leis an iarratas.
Cé a bhainisteoidh an tsaoráid/tseirbhís nuair a
chríochnófar an tionscadal?
Murab é do ghrúpa-sa a dhéanfaidh an bhainistíocht, an
ndeachthas i gcomhairle leis an mbainisteoir seo?

Tá
Níl

Chuathas
Ní dheachthas

Iarrtar ort an comhaontú i scríbhinn ón eagraíocht seo á rá go mbainisteoidh sí an tsaoráid a sholáthar in éineacht
leis an iarratas.

3. Mionsonraí faoi Chostais Tograí
Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil teorainn leis na hacmhainní atá ar fáil faoi na scéimeanna sa bhliain 2017
agus gur deontais bheagscála a thabharfar sa chuid is mó cásanna. Déan teagmháil le hAonad Forbartha Pobail,
Fiontraíochta agus Eacnamaíochta Chomhairle Chontae na Gaillimhe chun léiriú a fháil ar leibhéal an mhaoinithe a
bheidh ar fáil faoi na gnéithe éagsúla den dá scéim seo. Ní mór meastacháin iomchuí a thabhairt mar thacaíocht i
leith na gcostas go léir a luaitear. Tabhair miondealú sa tábla thíos i ndáil le costais an Togra.
Cur síos ar gach costas atá i gceist
Méid an Chostais
€
€
€
€
Costas iomlán an togra:
€
Méid an deontais a ndearnadh iarratas air? (Tabhair ar €
aird na riachtanais dhifriúla a bhaineann le meaitseáil
taobh istigh de na scéimeanna)
Luaigh conas a sholáthrófar maoiniúchán meaitseála
agus tabhair fianaise air sin.
An bhfuil iarratas déanta agat ar mhaoiniúchán poiblí eile
Tá
don imeacht seo?
Níl
Má tá, tabhair mionsonraí, le do thoil:

4. Dearbhú
Thar ceann (Ainm an Ghrúpa)
Síniú: (Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha san
iarratas seo cruinn)
Post sa Ghrúpa
Dáta
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Seol an fhoirm ar ais chuig:
Scéimeanna Tacaíochta Pobail,
An tAonad Forbartha Pobail, Fiontraíochta agus Eacnamaíochta,
Comhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae,
Cnoc na Radharc, Gaillimh.
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Teil. (091) 509521
communitysupportscheme@galwaycoco.ie
www.gaillimh.ie
www.galway.ie

Is féidir leat leagan scanta den iarratas a chur isteach le ríomhphost (comhad nach mó ná 3MB agus PDF
amháin) ach ní mór é a bheith sínithe ag oifigeach cuí de chuid do Ghrúpa. Seo a leanas an seoladh
ríomhphoist: communitysupportscheme@galwaycoco.ie
Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil freisin ó
http://www.galway.ie/en/Services/CommunityEnterpriseEconomicDevelopment/FinancialSupports/
4.00pm, Déardaoin, an 23 Feabhra, 2017 an dáta deireanach a nglacfar le Foirmeacha Iarratais
Ní dhéanfar breithniú ar fhoirmeacha nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán

Coinníollacha a Bhaineann le Scéimeanna Tacaíochta Pobail 2017
1. Chun go mbeidh tograí cáilithe faoin scéim, ní mór na saoráidí/seirbhísí atá le soláthar a bheith ar fáil le
haghaidh úsáid agus thaitneamhacht an phobail i gcoitinne gach tráth réasúnach, cibé acu saor in aisce nó faoi
réir táillí measartha a chlúdóidh aon chostais bhainistíochta agus chothabhála. Ní mór don Ghrúpa socruithe
sásúla a dhéanamh ar mhaithe le bainistiú agus cothabháil na saoráide amach anseo.
2. Ní mór go gcomhlíonfaidh na hoibreacha go léir rialacháin Phoiblí i.e. an Dlí Pleanála, Riachtanais Sábháilteachta
ó Dhóiteáin, Riachtanais Sláinte agus Sábháilteachta agus Inrochtaineacht do Chách. Ní mór fianaise i scríbhinn
a sholáthar ina leith sin mura rud é go bhfuil díolúine faighte.
3. Beidh toiliú i scríbhinn ó úinéirí talún/maoine ag teastáil i gcomhair aon oibreacha a dtabharfar fúthu.
4. Daingniú maidir le haon toilithe a cheanglaítear a bheith ann faoi reachtaíocht oidhreachta ar nós toilithe ó
Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta, ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra nó ó Ard-Mhúsaem
na hÉireann.
5. Ní mór léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis ina dtaispeántar suíomh an láithreáin a chur in éineacht le tograí a
bhaineann le tírdhreachú/oibreacha ar spás poiblí/oibreacha ar an timpeallacht nádúrtha nó ar an timpeallacht
shaorga.
6. Ní mór go mbeadh fianaise ag gach tionscadal go bhfuil árachas dliteanais phoiblí leordhóthanach agus cuimsitheach
acu. Ní ghlacann Comhairle Chontae na Gaillimhe le freagracht ar bith ná le dliteanas ar bith maidir le timpiste,
díobháil, nó damáiste do mhaoin nó do dhuine is cuma cén tslí ina n-éiríonn freagracht nó dliteanas den sórt sin
i ndáil le haon eachtra, teagmhas nó éileamh a d’fhéadfadh a bheith ann. Is ceart Árachas Dliteanais Phoiblí nach
lú a luach ná €12.7 milliún a bheith ag grúpaí a eagraíonn imeachtaí amuigh faoin aer. Beidh ar ghrúpaí ar a
mbronnfar tacaíocht airgid sainslánaíocht a chur ar fáil do Chomhairle Chontae na Gaillimhe. Más cuí, déanfar
na sócmhainní go léir a bhfaightear cúnamh deontais ina leith a choimeád faoi árachas gach tráth, is é sin,
árachas i gcoinne caillteanais nó damáiste de bharr dóiteáin, stoirme nó tuile.
7. De bharr na srianta ar leibhéal na n-acmhainní atá ar fáil faoi na scéimeanna seo, tá Comhairle Chontae na
Gaillimhe ag cur teorann ar an líon deontas airgid ar féidir le haon ghrúpa amháin iad a fháil. Dá bhrí sin, ní
bhreithneofar ach iarratas amháin ó gach grúpa ar leith.
8. I gcás oibreacha caipitiúla, beidh ar ghrúpaí deimhniú um thabhairt chun críche agus daingniú ar luach ar airgead
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a fháil ó dhuine cuícháilithe (innealtóir nó ailtire) agus iad a sholáthar. Beidh ar an ngrúpa na costais a ghabhann
leis sin, más ann dóibh, a íoc iad féin.
9. Gach bliain, faigheann an Chomhairle níos mó iarratas ná mar is féidir linn a mhaoiniú. Dá bharr seo, caithfimid
iarratais a chur in ord tosaíochta de réir ár gcuspóirí. Ar na cuspóirí seo, tá ionchuimsiú sóisialta, forbairt
pobail, cruthú post, tionscadail a bhaineann le hainmniúchán 2018 na Gaillimhe in Iarthar na hÉireann mar
Réigiún Gastranamaíochta na hEorpa; Bia, Cultúr, caighdeáin cháilíochta agus sláinte agus sábháilteacht na
timpeallachta tógtha a chur chun cinn.
10. Éilítear ar gach iarratasóir a n-uimhir thagartha cánach a chur ar fáil. I gcás Grúpa a bhfuil stádas eagraíochta
carthanachta faighte acu ó na Coimisinéirí Ioncaim, éilítear an uimhir “CHY” a eisíodh don chomhlacht sin. Seo a
leanas na mionsonraí teagmhála maidir le huimhir chánach a fháil: 091-547700 nó
www.galwayroscommon@revenue.ie
11. Ní mór do Chomhairle Contae na Gaillimhe bheith sásta faoi shocruithe maidir le cothabháil tionscadal a
mhaoinímid amach anseo. Beifear ag súil go bhfuil úinéireacht nó rialú éifeachtach ag Iarratasóirí ar an talamh
agus/nó ar na foirgnimh atá i gceist agus go bhfuil bunreacht acu chun leanúnachas freagrachta sin a chinntiú
amach anseo. I gcásanna áirithe, féadfaidh an Chomhairle, mar choinníoll a ghabhann le cúnamh deontais, a
éileamh ar an Iarratasóir cúnant nó comhaontú a dhéanamh chun cothabháil agus bainistiú na taitneamhachta a
chinntiú amach anseo ar mhaithe leis an gcuspóir ar ina leith a maoiníodh an tionscadal.
12. Ní mór aitheantas a thabhairt do Chomhairle Chontae na Gaillimhe as ucht na tacaíochta seo in ábhar
poiblíochta ar bith a tháirgtear i ndáil leis an Tionscadal. Áireofar anseo Lógó Chomhairle Chontae na Gaillimhe a
bheith ann in aon ábhar clóbhuailte/fógraíochta a bhaineann leis an tionscadal.
13. Beidh ar ghrúpaí a chuireann tionscadail i bhfeidhm a bhaineann le daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois cód
cleachtais um shábháilteacht leanaí a bheith i bhfeidhm acu. (tá comhairle ar fáil ón Aonad CEED más gá) .

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12

Seicliosta don Iarratas
An Fhoirm Iarratais comhlánaithe go hiomlán agus sínithe.
Fianaise ar Árachas Dliteanais Phoiblí agus Comhairle Chontae na Gaillimhe slánaithe
Cóip de léarscáileanna Suirbhéireachta Ordanáis a léiríonn láthair an togra i gcás go mbíonn oibreacha
suímh i gceist leis an togra (más ábhartha)
Aon toilithe a cheanglaítear faoi reachtaíocht oidhreachta ar nós toilithe ó Sheirbhís na
Séadchomharthaí Náisiúnta, ón tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra nó ó Ard-Mhúsaem na
hÉireann
Fianaise ar Úinéireacht Talún/ar Chead chun talamh a úsáid (más ábhartha)
Cóip de na meastacháin chuí ar na costais uile a shonraítear i gcuid 3 den iarratas
Mionsonraí faoi aon chead pleanála atá á lorg agus/nó atá aontaithe/faoi cruthúnas ar dhíolúine (más
ábhartha)
Fianaise ar chumas an ghrúpa an tionscadal a thabhairt chun críche in am
Aon fhaisnéis ábhartha eile faoi ghníomhaíochtaí do Ghrúpa a thacóidh le d’iarratas (tuarascáil
bhliantúil, bileoga)
Fianaise ar mhaoiniú meaitseála a theastaíonn le haghaidh an togra, mar shampla, ráiteas reatha bainc
Uimhir thagartha cánach nó uimhir charthanachta (CHY)
Beartas Cosanta Leanaí má tá tú ag eagrú imeacht nó clár a mbeidh leanaí páirteach ann. (tá comhairle
ar fáil ón Aonad CEED más gá) .
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