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Maoiniú ón gComhairle Ealaíon
Buíochas Riachtanais
Is mian leis an gComhairle Ealaíon go mbeadh na healaíona
mar ghnáthchuid den saol laethúil. Cuid thábhachtach dár
saothar ná a chur in iúl don phobal cé chomh luachmhar
is atá maoiniú do na healaíona. Creidimid gur cheart go
mbeadh an tuiscint is fearr agus is féidir ag an bpobal ar
an gcaoi a gcaitear na cánacha a íocann siad ar mhaoiniú
na n-ealaíon.
Is bunriachtanas é, chun go bhfaighfí cúnamh deontais,
go dtaispeánfaí creidiúint maoinithe (lógó) na Comhairle
Ealaíon, agus tá sé sin faoi réir monatóireachta. Bealach
amháin é seo le cúnamh deontais a admháil (i measc na
gceann eile tá fógraí poiblí agus preaseisiúintí). Céim
fhíorthábhachtach í taispeáint na creidiúna maoinithe
chun timpeallacht a chothú ina n-aithneofar na healaíona
mar chuid luachmhar agus mar chuid bheo de shaol na
tíre seo. Ar an ábhar seo, tugtar an cúnamh deontais duit
ar an gcoinníoll go n-admhaíonn tú agus go n-admhaíonn
d’eagraíocht cúnamh airgeadais na Comhairle Ealaíon.
Mura gcomhlíontar an coinníoll seo, coimeádann an
Chomhairle an ceart íocaíocht an mhaoinithe a thairg
sí a choinneáil siar. I gcás mhaoinithe shuntasaigh
d’fhéadfadh go mbeadh gá le plean poiblíochta
bliantúil a fhaomhadh roimh ré.
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Urraíocht agus Maoiniú ó Fhoinsí Eile
I gcásanna ina bhfaightear urraíocht nó maoiniú ó
fhoinsí eile, tá na riachtanais aitheantais do mhaoiniú na
Comhairle Ealaíon fós i gceist agus ní mór don aitheantas
seo a bheith faoi réir an leibhéil maoinithe a chuireann
an urraí agus soláthraithe maoinithe eile ar fáil agus an
mhaoiniú a chuireann an Chomhairle Ealaíon ar fáil.
Caithfear úsáid cheart a bhaint as lógó na Comhairle
mar atá sé sa Treoir reatha maidir le lógónna. Caithfear
é a atáirgeadh i gcónaí ón saothar ealaíne a thugtar duit
agus níl cead é a líniú as an nua, a chóiriú ná a athrú.
Tagann an creidmheas maoinithe seo in ionad gach lógó
a bhí roimhe seo ag an gComhairle Ealaíon. Tagann na
treoirlínte seo in ionad gach treoir a bhí ann cheana agus
coimeádann an Chomhairle Ealaíon an ceart leasú agus
nuashonrú a dhéanamh orthu amach anseo.

www.artscouncil.ie
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Cá gCuirfidh mé an Chreidiúint Mhaoinithe
(Lógó) ar Taispeáint?
Le cúnamh na Comhairle Ealaíon a admháil, ba cheart an
chreidiúint mhaoinithe a chur ar gach rud a chuirtear ar
fáil leis an bpobal a chur ar an eolas faoin ngníomhaíocht
nó eagraíocht atá á maoiniú againn, is é sin, ar gach
tionscadal agus ionad a fuair maoiniú ón gComhairle
Ealaíon.
Is é seo a leanas liosta de na hábhair chumarsáide agus
phoiblíochta gur chóir duit an deontas a admháil orthu.
Ní liosta uileghabhálach é áfach agus d’fhéadfaí é a leasú
ó am go ham. Is é an cuspóir atá againn (agus agat) ná an
pobal a chur ar an eolas faoi ról maoinithe na Comhairle
Ealaíon chun na healaíona a chumasú.
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• Suíomhanna gréasáin agus
meáin eile ar líne

• Póstaeir, meirgí, catalóga agus
ábhair oideachais

• Fógraí i gcás na meáin uile

• Tuarascálacha Bliantúla

• Cláir imeachtaí – Tabhair
faoi deara go gcaithfidh
fógra leathanach iomlán don
Chomhairle Ealaíon a bheith i
ngach clár imeachtaí priontáilte
nó táirgthe go leictreonach.

• Clúdaigh CD agus DVD

• Nuachtlitreacha agus gach
ábhar poiblíochta táirgthe go
leictreonach nó priontáilte lena
n-áirítear cuirí, fógráin, bróisiúir,
bileoga eolais, preaseisiúintí
agus tuairiscí
• Cláir faisnéise, aimsitheoirí
bealaigh agus ticéid a aithníonn
urraitheoirí tráchtála

www.artscouncil.ie

• Ábhair phoiblíochta féilte agus
imeachtaí
• Teidil chreidiúna scannán
• Fógraí faoi phoist
• Cur i láthair
• Tuairiscí
• Foirgnimh - plaiceanna agus
comharthaí seachtracha agus
inmheánacha
• Comharthaí láithreáin agus
clárlaigh
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Suíomhanna Gréasáin
Má tá suíomh gréasáin agat nó ag d’eagraíocht, ní mór do
lógó maoinithe na Comhairle Ealaíon a bheith ar an
leathanach baile agus é a bheith suite ‘taobh thuas den
fhilleadh’, i dtreo is nach gá don úsáideoir scrollú síos chun é
a fheiceáil. Ní mór dó a bheith le feiceáil go soiléir (70 picteilín
ar airde ar a laghad). Seachas i gcásanna go bhfuil comhlacht
nó branda eile mar phríomh-mhaoinitheoir; ní ceadmhach
é a bheith mar cheann de líon mór ‘urraitheoirí’ ag bun an
leathanaigh baile nó ar leathanach nó cuid tiomanta do
‘mhaoinitheoirí nó urraitheoirí’ taobh istigh den suíomh. Tá
ort hipearnasc leabaithe ó lógó na Comhairle Ealaíon a chur i
do shuíomh gréasáin freisin. Má úsáideann tú aon ardáin eile
atá bunaithe ar an ngréasán, nuachtlitreacha nó suíomhanna
líonraithe eile (Facebook, mar shampla) chun do shaothar a
phoibliú, ní mór duit lógó maoinithe na Comhairle Ealaíon a
léiriú.
Fógraí
Ní mór lógó mhaoinithe na Comhairle Ealaíon a chur ar gach
fógra priontáilte (fiú más rud é go raibh lascaine orthu, gur
cuireadh ar bhunús quid pro quo iad le haon mheán; cibé ar
íocadh astu nó nár íocadh). Is iad an t-aon chineál cáipéise/
comharthaíochta nach gá creidiúint mhaoinithe ar leith a
chur orthu ná comharthaí treoracha, páipéar cinn litreach
agus ticéid, seachas sa chás go bhfuil ainm nó lógó urraí nó
comhlacht maoinithe eile luaite orthu.
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Ní mór creidiúint mhaoinithe na Comhairle Ealaíon a chur ar
gach fógra agus feachtas sna meáin chraolta, cibé ar íocadh
astu nó nár íocadh. Áirítear leis seo scéim RTÉ ‘ag tacú leis na
healaíona’. I gcás fógraí nó clár raidió, ba chóir go mbeadh an
ráiteas “Maoinithe ag an gComhairle Ealaíon” nó “Funded by
the Arts Council” ag tús nó ag deireadh an chraolta.
Níor mhór an chreidiúint mhaoinithe a thaispeáint in aon
fhógra teilifíse d’imeachtaí a mhaoiníonn an Chomhairle
Ealaíon. Más íomhá statach atá i gceist, ba chóir go bhfeicfí an
chreidiúint mhaoinithe ar an scáileán i rith na fógraíochta ar
fad. I gcás sraith íomhánna, ba chóir go bhfeicfí an chreidiúint
ar an gcéad fhráma nó ar an gceann deiridh, de réir mar is
cuí.
Caithfidh fógra de chuid na Comhairle Ealaíon a bheith
le feiceáil ar leathanach iomlán i do threoir nó clár
imeachtaí
Bíonn bróisiúr cláir nó imeachta ag dul le formhór gníomhaíochtaí
a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon. Caithfidh fógra
de chuid na Comhairle Ealaíon a bheith le feiceáil ar leathanach
iomlán i ngach treoir nó clár imeachtaí a eisíonn tú, gan táille
ar bith a ghearradh ar an gComhairle Ealaíon. Is féidir fógraí
foirme ealaíon ar leith atá réidh le priontáil a íoslódáil ag
www.artscouncil.ie/en/programme-and-event-adverts.aspx
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Ní mór duit cóip chrua de gach clár agus treoir imeachta
a eisíonn tú a sheoladh chuig Bainisteoir Poiblíochta
agus Comhordaithe na nEalaíon, An Chomhairle
Ealaíon, 70 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2;
agus ní mór dó an Chomhairle a shroicheadh seacht lá
oibre ar a mhéad tar éis dó a bheith priontáilte.

Pictiúrlanna agus Féilte Scannáin
Caithfidh pictiúrlanna, lena n-áirítear pictiúrlanna taistil agus
taispeántais agus féilte scannán, á maoiniú ag an gComhairle
Ealaíon - is cuma más le haghaidh teilgean, cláir oibre (lena
n-áirítear cláir fhéilte), seirbhísí athchóirithe nó cartlainne é maoiniú na Comhairle Ealaíon a admháil. Tá “aitheantas” ag
taispeáint lógó na Comhairle Ealaíon le fáil ón gComhairle
Ealaíon d’aon ghnó le go n-úsáidfí i bpictiúrlanna agus ar
scáileáin é. Ní mór an t-aitheantas seo a úsáid roimh gach
scannán agus caithfear é a thaispeáint díreach roimh an
gcreidiúint cinsireachta.
Ní mór do na pictiúrlanna, lena n-áirítear pictiúrlanna taistil
agus féilte scannán, óna dteastaíonn an t-aitheantas dul i
dteagmháil le Bainisteoir Poiblíochta agus Comhordaithe na
nEalaíon de chuid na Comhairle Ealaíon chun an t-aitheantas
a fháil ina rogha formáide. Tá sé le fáil i bhformáid dhigiteach,
i bhformáid beta agus i bhformáid 35mm. Is í an Chomhairle
Ealaíon a íocann as déanamh an aitheantais.
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Saothair Scannáin agus Físe
I gcás léiriúchán scannánaíochta agus físeáin arna maoiniú
ag an gComhairle Ealaíon, caithfidh na teidil chreidiúna
tosaigh nó deiridh creidiúint mhaoinithe na Comhairle
Ealaíon a thaispeáint ar scála chomh mór le 40% de mhéid
an phríomhtheidil ar a laghad, nó chomh mór le creidiúint
aon chomhlachta mhaoinithe a thug an tacaíocht airgeadais
chéanna nó tacaíocht níos lú dóibh. Is féidir an ráiteas
“Maoinithe ag an gComhairle Ealaíon” nó “Funded by the
Arts Council” a úsáid chomh maith, in éineacht leis an méid
thuas.
Taifeadtaí Éisteachta, Físeáin agus DVD
Ní mór an chreidiúint mhaoinithe a bheith ar chlúdach an CD
nó na téipe i gcás taifeadtaí éisteachta, físeáin agus DVD.
Foirgnimh
Ní mór go mbeadh admháil le feiceáil ar fhoirgnimh a fuair
deontas caipitil ón gComhairle Ealaíon go bhfuair siad a
leithéid. Tar éis d’fhoirgneamh a bheith curtha i gcrích, nó
áit ar úsáideadh cistí caipitil chun trealamh a insealbhú nó
chun athruithe a dhéanamh, caithfear plaic bhuan a chur
suas in áit a bheidh sí le feiceáil sa bhealach isteach nó
sa phríomhlimistéar poiblí de gach tionscadal atá curtha i
gcrích. Cé go gcaithfidh an chreidiúint mhaoinithe a bheith
feiceálach agus a bheith bunaithe ar cheann de na patrúin
a chuirfear ar fáil, ba chóir freisin go mbeadh sí ag teacht
leis an timpeallacht ina gcuirfear suas í. Beidh áthas ar

www.artscouncil.ie
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gComhairle Ealaíon an cineál admhála is oiriúnaí a phlé leat.
I gcás na bhfoirgneamh atá fós á dtógáil, ba chóir go gcuirfí
an chreidiúint mhaoinithe ar na cláir láithreáin, clárlaigh agus
scafalra chomh luath agus a chuirtear tús leis an tionscadal
tógála. I gcásanna ina gcuireann an Chomhairle Ealaíon
teastas frámaithe aitheantais agus ábhair taispeántais
eile a théann leis ar fáil, ní mór iad seo a chur in áit
fheiceálach agus ní mór bileoga eolais breise a chur
ann de réir mar is gá - cuirtear iad seo ar fáil saor in
aisce.

Féilte agus Imeachtaí
Tá deontais le haghaidh féilte agus imeachtaí faoi réir
phlean cur chun cinn sonrach a bheith curtha isteach agus
comhaontaithe, a léiríonn conas a ndéanfaí aitheantas don
mhaoiniú a chur i bhfeidhm agus cén fhormáid ina mbeidh
sé. Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon treoir ar fáil maidir leis an
bplean a ullmhú i dteannta leis an iarratas ar dheontas.
Litríocht
Ní mór go mbeadh aitheantas don mhaoiniú ar an leathanach
cóipchirt agus ISBN de shaothar liteartha ar bith a fhoilsítear
a fuair deontas ón gComhairle Ealaíon. Ní mór do na focail
‘Faigheann (teideal an tsaothair) cúnamh airgeadais ón
gComhairle Ealaíon’ nó ‘(Title of work) – receives financial
assistance from the Arts Council’ a bheith ann in éineacht
le Lógó Litríochta na Comhairle Ealaíon mar atá léirithe sa
Treoir don Lógó.
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Imeachtaí chompántais téatair taistil
Ní mór d’imeachtaí chompántais téatair taistil féilire
d’imeachtaí agus liosta ionad a chur isteach i dteannta lena
n-iarratas ar dheontais agus caithfidh siad plean aitheantais
don urraíocht a chomhaontú do gach ionad sula n-eiseofar
an deontas. Comhoibreoidh an Chomhairle Ealaíon leis
an gcompántas chun aitheantais atá sainiúil don ionad a
chinntiú. Beidh na himeachtaí seo faoi réir riachtanais atá
cosúil leis na cinn a léirítear d’Fhéilte agus Imeachtaí (thuas)
agus na riachtanais a bhaineann leis an meáin mar atá léirithe
thuas.
Preasráitis agus ábhair eile
Ba chóir go dtabharfadh preaseisiúintí agus ábhair eile,
ina measc óráidí (m.sh. ag oíche oscailte/seoladh), an
t-aitheantas ceart don mhaoiniú a dtugann an Chomhairle
Ealaíon. Mar shampla: “Tá an chamchuairt seo chuig seacht
n-ionad ar fud an tíre arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon
...”, “Admhaíonn an eagraíocht an chabhair mhór a thug
tacaíocht airgeadais na Comhairle Ealaíon agus ___________
di leis an taispeántas seo a chur ar siúl”.
Níl an teideal “Comhairle Ealaíon na hÉireann”/”The Arts
Council of Ireland” ceart agus níor cheart é a úsáid. Ní
cheadaítear ach eisceacht amháin: nuair a bhíonn imeacht
nó clár á eagrú thar lear; sa chás seo is féidir “Comhairle
Ealaíon na hÉireann”/”The Arts Council of Ireland” a úsáid
(ach ní théann aon athrú ar an lógó). Má bhíonn imeacht
nó clár á eagrú i dTuaisceart Éireann, is féidir An Chomhairle

www.artscouncil.ie
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Ealaíon/The Arts Council a úsáid le hidirdhealú a dhéanamh
idir An Chomhairle Ealaíon/The Arts Council agus Comhairle
Ealaíon Thuaisceart Éireann/The Arts Council of Northern
Ireland.
Más amhlaidh, ar chúiseanna ar bith a bhaineann le dearadh
nó eile, go bhfuil rún ag eagraíocht gan cloí leis na treoirlínte
seo faoi úsáid chreidiúint mhaoinithe na Comhairle Ealaíon;
ba chóir di dul i dteagmháil le Bainisteoir Poiblíochta agus
Comhordaithe na nEalaíon ag an gComhairle Ealaíon, i
scríbhinn, roimh ré.
Ní mór gach preaseisiúint a chóipeáil agus iad a
sheoladh ar ríomhphost chuig editor@artscouncil.ie ag
an am chéanna is a eisítear do na meáin iad.

Monatóireacht géilliúlachta
Tugtar an cúnamh deontais duit ar an gcoinníoll go
n-admhaíonn tú nó go n-admhaíonn d’eagraíocht
cúnamh airgeadais na Comhairle Ealaíon. Mura
gcomhlíontar an coinníoll seo, coimeádann an
Chomhairle an ceart íocaíocht an mhaoinithe a thairg
sí a choinneáil siar agus athbhreithniú a dhéanamh ar
mhaoiniú amach anseo.
Déanfar monatóireacht ar an aitheantas a tugtar dár
maoiniú de réir na rialacha seo ar feadh saolré gach
tionscadail a mhaoinítear, de réir mar a léirítear i do
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chomhaontú deontais. Sa chomhthéacs seo, d’fhéadfaí
iarraidh ort ag am ar bith athbhreithniú a dhéanamh
ar do phleananna margaíochta agus poiblíochta agus
ábhar poiblíochta a chur faoi bhráid na Comhairle
Ealaíon. Tá neamhghéilliúlacht ina sárú ar na téarmaí
agus coinníollacha agus d’fhéadfadh tionchar a bheith
aici ar íocaíochtaí deontais agus ar mhaoiniú amach
anseo.
Cuir isteach sonraí maidir le d’imeacht ar an suíomh
gréasáin events.artscouncil.ie
Ní mór do gach faighteoir deontais gach imeacht acu a
phoibliú agus a chur chun cinn trí shuíomh gréasáin imeachtaí
na Comhairle Ealaíon. Chun d’imeacht a liostú, níl ort ach
logáil isteach ar events.artscouncil.ie agus na sonraí iomlán
a chur isteach ann.
Ní mór do gach faighteoir deontais maoiniú ón gComhairle
Ealaíon a admháil agus ní mór dóibh cloí le doiciméad na
Comhairle Ealaíon dar teideal Rialacha chun Maoiniú ón
gComhairle Ealaíon a Admháil , atá atáirgthe thuas, agus
atá le fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon agus
i bhfoirm cruachóipe chomh maith. Tá na riachtanais seo
faoi réir athraithe, agus is é an té atá ag fáil an mhaoiniú
atá freagrach as cloí leis an leagan is nuashonraithe de na
riachtanais.

www.artscouncil.ie
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Tuilleadh eolais le fáil ó:
Bainisteoir Poiblíochta agus
Comhordaithe na nEalaíon
An Chomhairle Ealaíon,
70 Cearnóg Mhuirfean,
Baile Átha Cliath 2
T: + 353 1 618 0235
R: info@artscouncil.ie
Is í an Chomhairle Ealaíon gníomhaireacht Rialtas na hÉireann
ar son fhorbairt na n-ealaíon.
An English language version of this guide is available from
the Arts Council on request.
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Arts Council Funding

Sonraí Teagmhála:
Bainisteoir Poiblíochta agus
Comhordaithe na nEalaíon
An Chomhairle Ealaíon
70 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
T: + 353 1 618 0235
R: info@artscouncil.ie

