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Cuid 1 - Maidir leis an gCiste Gníomhaíochta Cláir (CGC)
Ainm an chiste

Ciste Gníomhaíochta Cláir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO)

Spriocdháta

5.30 i.n. Déardaoin, an 6 Nollaig 2012
Ní mór gach iarratas a chur isteach ar líne. Ní foláir nó go bhfaighfear gach
iarratas ag an gComhairle Ealaíon, agus doiciméadúchán tacaíochta ag
gabháil leis, tráth nach déanaí ná 5.30 i.n. ar an Déardaoin, 6 Nollaig 2012.
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.

Cuspóir agus
tosaíochtaí an
chiste

Is é aidhm an Chiste Gníomhaíochta Cláir (CGC) cúnamh a thabhairt le
costais ghné amháin nó níos mó de chlár ealaíonta eagraíochta a bheidh ar
bun in 2013. Ní chuireann CGC tacaíocht ar fáil maidir le príomhchostais
nó le costais oibríochta/riaracháin leanúnacha.
Is ciste iomaíoch atá i gceist. Bronntar dámhachtainí ar bhonn aonuaire
agus ní bhronntar iad den dara huair.
Tá an comhthéacs straitéiseach leathan ina ndéanfaidh an Chomhairle
Ealaíon iarratais a mheasúnú leagtha amach i ndoiciméad forbhreathnaithe
straitéisigh na Comhairle Na hEalaíona a Fhorbairt in Éirinn: Forbhreathnú
Straitéiseach na Comhairle Ealaíon 2011-2013 ar féidir é a léamh ar líne ag
http://www.artscouncil.ie/ga/arts_in_ireland.aspx

Cé atá i
dteideal
iarratas a
dhéanamh?

Is féidir le heagraíochtaí atá ag féachaint le cláir ealaíonta a chur ar fáil do
leanaí agus do dhaoine óga, nó cláir ealaíonta a chuirfidh leanaí agus
daoine óga féin ar fáil nó cláir ealaíonta in éineacht le leanaí agus daoine
óga iarratais a chur isteach ar an gCiste Gníomhaíochta Cláir (CGC) ach iad
a bheith ag teacht le beartas agus le tosaíochtaí straitéiseacha na
Comhairle Ealaíon maidir le Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas (DÓLO),
agus a chomhlíonann critéir mheasúnaithe na Comhairle Ealaíon maidir le
maoiniú.
Tá an CGC oscailte d’eagraíochtaí nach bhfaigheann maoiniú faoi aon chlár
deontais maoinithe de chuid na Comhairle Ealaíon (Eagraíochtaí a
Mhaoinítear Go Rialta, Maoiniú Bliantúil, Deontas le haghaidh Clár
Bliantúil), agus dóibh sin amháin. Tá eagraíochtaí ar cuireadh in iúl dóibh i
scríbhinn go dtiocfaidh deireadh lena ndeontas athfhillteach ón
gComhairle Ealaíon ar nó roimh an 31 Márta 2013 i dteideal iarratas a
dhéanamh, áfach.

Cé nach bhfuil
i dteideal
iarratas a
dhéanamh?

Eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú faoi phríomhchlár deontais ar bith de
chuid na Comhairle Ealaíon (Eagraíochtaí a Mhaoinítear Go Rialta, Maoiniú
Bliantúil, Deontas le haghaidh Clár Bliantúil) ach amháin i gcásanna inar
cuireadh in iúl i scríbhinn d’eagraíochtaí dá leithéidí go dtiocfaidh deireadh
lena ndeontas athfhillteach ón gComhairle Ealaíona an 31 Márta 2013 nó
roimhe sin.
Níl daoine aonair i dteideal iarratas a dhéanamh faoin gciste seo.

Céard nach
féidir leat cur
isteach air

Ábhar
tacaíochta
riachtanach

I measc na ngníomhaíochtaí agus na gcostas nach féidir leat cur isteach
orthu, tá:
 mórcheannacháin chaipitiúla;
 príomhchostais nó le costais oibríochta/riaracháin leanúnacha;
 gníomhaíochtaí nó costais nach n-oireann do chuspóir an chiste;
 gníomhaíochtaí a bheadh níos feiliúnaí do scéim eile atá á maoiniú ag
an gComhairle Ealaíon nó atá á feidhmiú ag gníomhaireachtaí stáit eile,
Cultúr Éireann san áireamh;
 gníomhaíochtaí a bhí ar bun cheana féin;
 gníomhaíochtaí chun airgead a thiomsú le haghaidh carthanais, chun
páirt a ghlacadh i gcomórtas, nó le cuspóirí brabúsmhara go príomha;
 gníomhaíochtaí a ndearna an Chomhairle Ealaíon measúnú orthu
cheana féin.
Ionas go measfar d'iarratas a bheith incháilithe le haghaidh measúnaithe
faoin gciste seo ní mór duit an t-ábhar tacaíochta seo a leanas a chur
isteach in éineacht le d’fhoirm iarratais:



Doiciméadúchán a thacaíonn le d’iarratas (m.sh. buiséid
mhionsonraithe le haghaidh gnéithe den chlár a bhfuil tacaíocht á lorg
ón gComhairle Ealaíon ina leith)
Tá sé riachtanach go mbeadh beartais agus nósanna imeachta um
chosaint leanaí imleora i bhfeidhm ag eagraíochtaí a sholáthraíonn
cláir do leanaí agus do dhaoine óga. Cuir isteach cóip leis an
doiciméadúchán tacaíochta, mura bhfuil sé seo déanta cheana féin.

TABHAIR FAOI DEARA – ní mór gach ábhar tacaíochta a chur isteach ar
líne. Ní ghlacfar le hábhar tacaíochta cruachóipe. Mura gcuirfidh tú an
t-ábhar tacaíochta riachtanach isteach ní bheidh an Chomhairle Ealaíon
ábalta d’iarratas a mheasúnú.

Cuid 2 – Critéir Mheasúnaithe agus Mhaoinithe
Tá trí eilimint i gceist sna critéir a úsáidfidh an Chomhairle Ealaíon chun iarratais a mheasúnú
faoin gCiste Gníomhaíochta Cláir don bhliain 2013.
1. Tosaíochtaí Straitéiseacha na Comhairle Ealaíon
2. Critéir chun cáilíocht ealaíne a mheasúnú
3. Critéir chun measúnú a dhéanamh ar conas a dhéanfar na cláir atá beartaithe a
bhainistiú
Cuirfear gach ceann díobh san áireamh agus cinntí á ndéanamh faoi mhaoiniú.

1. Tosaíochtaí Straitéiseacha na Comhairle Ealaíon
Tá an comhthéacs straitéiseach leathan ina ndéanfaidh an Chomhairle Ealaíon iarratais a
mheasúnú leagtha amach i ndoiciméad forbhreathnaithe straitéisigh na Comhairle Na
hEalaíona a Fhorbairt in Éirinn: Forbhreathnú Straitéiseach na Comhairle Ealaíon 2011-2013 .
Ba cheart d'iarratasóirí cleachtadh a fháil ar bheartas na Comhairle Ealaíon ina ndírítear ar
Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas atá ar fáil ar líne ag: Na hEalaíona in Éirinn: Daoine Óga,
Leanaí agus Oideachas.

2. Critéir chun Cáilíocht Ealaíne a Mheasúnú1
Úsáidfidh an Chomhairle Ealaíon na ceannteidil seo a leanas mar threoir agus an cháilíocht
ealaíne á measúnú aici:


Úrnuacht



Uaillmhian



Ceangal



Cumas Teicniúil



Freagairt Phearsanta

Is é an sainmhíniú ar ‘cáilíocht ealaíne’ atá á mholadh anseo saothar atá uaillmhianach agus
úrnua, a bhfuil cumas teicniúil ann, trína ndéantar ceangal le daoine agus a théann i
bhfeidhm orthu ar shlí dhúshlánach, thairbheach, mharthanach.
Ní mhaímid an sainmhíniú sin a bheith iomlán, ná ní hionann na ceannteidil sin agus 'foirmle'
lena socraítear cad is 'dea-ealaín' nó 'drochealaín' ann. Teastaíonn breithiúnas agus taithí

dhaoine chun cáilíocht ealaíne a mheasúnú i gcónaí. Is é atá sna ceannteidil seo ná treoir
lena n-éascaítear an plé ar mheasúnú ar cháilíocht ealaíne.
3. Critéir chun measúnú a dhéanamh ar conas a dhéanfar gné(ithe) den chlár atá

beartaithe a bhainistiú
Chomh maith leis na critéir ealaíonta, cuirfidh an Chomhairle Ealaíon san áireamh freisin an
bunús oibríochta/riaracháin a bheidh mar bhonn taca ag an gclár atá beartaithe. Cuirfear na
nithe a leanas san áireamh:


An méid atá bainte amach ag an eagraíocht agus an méid a baineadh amach roimh
seo ar mhaithe le leanaí agus daoine óga, ag leanaí agus daoine óga nó le leanaí agus
daoine óga



Bainistíocht acmhainní
o leibhéal cuí réamhphleanála
o rialuithe bainistíochta agus airgeadais
o nósanna imeachta leanúnacha monatóireachta agus meastóireachta



Ealaíontóirí agus lucht éisteachta/féachana
o dea-chleachtais fostaíochta agus pá réasúnta d'ealaíontóirí agus d'fhostaithe
eile
o tacaí oiriúnacha a chur ar fáil do lucht éisteachta/féachana (lena n-áirítear
cúram, soláthar faisnéise agus leibhéal rannpháirtíochta)
o ardchaighdeáin seirbhíse agus/nó soláthar clár

Cuid 3 –D'iarratas a Chur Isteach trí Sheirbhísí ar Líne
Ní mór gach iarratas ar an gCiste Gníomhaíochta Cláir a sheoladh isteach trí chóras
sheirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon ag
https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx?oldLang=en-ie&lang=gd-ge
Is é 5.30 i.n. ar an Déardaoin 6 Nollaig 2012 an spriocdháta le haghaidh iarratas.
Riachtanais theicniúla
Chun d’iarratas a chur isteach, seiceáil go gcomhlíonann córas oibriúcháin agus brabhsálaí
Idirlín do ríomhaire na riachtanais seo a leanas:

Ríomhaire

Mac

Córas oibriúcháin
Windows XP
nó níos déanaí
Mac OS X v10.5 Leopard
nó níos déanaí

Brabhsálaí Idirlín
Internet Explorer 7.0 nó níos déanaí
NÓ
Firefox 2.0 nó níos déanaí
Safari 3.1 nó níos déanaí
NÓ
Firefox 2.0 nó níos déanaí

Má tá aon cheist agat maidir leis na riachtanais theicniúla a chomhlíonadh, téigh i
dteagmháil linn ag onlineservices@artscouncil.ie a luaithe is féidir.

Conas d’iarratas ar líne a chruthú agus a chur isteach
1. Caithfidh tú cuntas seirbhísí ar líne a bheith agat chun iarratas a dhéanamh ar líne ar
https://onlineservices.artscouncil.ie. D’fhéadfadh sé suas le 5 lá oibre a thógáil sula
ndéanfar do chlárúchán a dhearbhú, mar sin tá sé tábhachtach go gclárófá chomh
luath agus is féidir.
2. Logáil isteach ar chuntas seirbhísí ar líne d’eagraíochta ag
https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx?oldLang=en-ie&lang=gd-ge
3. Cliceáil ar ‘Déan Iarratas’
4. Seiceáil go bhfuil faisnéis próifíle d'eagraíochta cothrom le dáta agus cliceáil ar ‘Ar
Aghaidh’
5. Íoslódáil an fhoirm iarratais don Chiste Gníomhaíochta Cláir
6. Roghnaigh an 'Ciste Gníomhaíochta Cláir – DÓLO' ón roghchlár anuas
7. Íoslódáil na Nótaí Treorach
8. Íoslódáil an fhoirm iarratais don Chiste Gníomhaíochta Cláir agus sábháil í ar do
ríomhaire
9. Líon isteach d’fhoirm iarratais agus sábháil í
10. Lean na leideanna agus líon isteach na réimsí riachtanacha ar an scáileán
11. Uaslódáil an fhoirm iarratais chomhlánaithe
12. Uaslódáil an doiciméadúchán tacaíochta:
a. Foirm dhearbhaithe sínithe agus scanta
b. Aon doiciméadúchán ábhartha breise
13. Caith súil siar ar an iarratas
14. Brúigh an cnaipe ‘cuir isteach’ (ní bhfaighimid d’iarratas go dtí go ndéanfaidh tú
cliceáil ar ‘cuir isteach’)

Tábhachtach
 Ní mór duit cliceáil ar an gcnaipe ‘Cuir isteach’ ionas go bhfaighidh an Chomhairle
Ealaíon an t-iarratas.
 Ní féidir an t-iarratas a athrú tar éis é a chur isteach. Ná cuir an t-iarratas isteach go
dtí go mbeidh tú iomlán sásta leis.

An Fhoirm Iarratais agus Ábhar Tacaíochta a uaslódáil
Riachtanais maidir le hábhar tacaíochta:
 Is é 20MB an teorainn iomlán maidir le hábhar tacaíochta uaslódáilte (agus
doiciméid éigeantacha san áireamh)
 Is iad seo a leanas na cineálacha comhaid is féidir a uaslódáil:
 téacschomhaid – .rtf/.doc/.docx/.txt
 Comhaid Adobe Reader - .pdf
 scarbhileoga .xls/.xlsx
 comhaid íomhá – .jpg/.gif/.tiff/.png
 comhaid fuaime - .wav/.mp3/.m4a
 comhaid físe – Quicktime/.avi/.mov/.mp4
Tabhair faoi deara:
 Ní mór duit an t-ábhar tacaíochta go léir a uaslódáil trí sheirbhísí ar líne in éineacht
le d’iarratas.
 Ní féidir leat iarratas a cuireadh isteach a leasú nó a athrú mar sin déan cinnte go
bhfuil gach doiciméad éigeantach agus gach ábhar tacaíochta breise uaslódáilte agat
sula ndéanann tú cliceáil ar an gcnaipe ‘cuir isteach’ chun an t-iarratas a sheoladh
chugainn.
 Ní bhreithneofar ábhar tacaíochta a chuirtear isteach le ríomhphost/facs/post.
 Ní foláir nó go mbeidh d’iarratas agus ábhar tacaíochta san áireamh curtha isteach
faoi 5.30 i.n. an 6 Nollaig 2012.

Tabhair faoi deara: Féach Figiúr 1 thíos, scáileán 3 de leathanach gréasáin na
seirbhísí ar líne 'Uaslódáil foirm iarratais agus ábhar tacaíochta'

Figiúr 1: 'Uaslódáil foirm iarratais agus ábhar tacaíochta'

Déan d’fhoirm iarratais
chomhlánaithe a
uaslódáil sa chuid seo

Déan gach píosa den ábhar
tacaíochta a uaslódáil mar aon
le do dhearbhú sínithe
Sa chuid seo

Cuid 4 - D'Fhoirm Iarratais MS Word a Chomhlánú
Réamhrá

Cabhróidh an fhaisnéis seo a leanas leat na ceithre chuid éagsúla atá san fhoirm iarratais
ar Chiste Gníomhaíochta Cláir don bhliain 2013 a chomhlánú.
Úsáidfidh an Chomhairle Ealaíon an t-eolas a sholáthraíonn tú i d'fhoirm iarratais chun
tuiscint chuimsitheach a fháil ar d'eagraíocht agus ar na gníomhaíochtaí a bhfuil tú ag
lorg maoinithe dóibh. Is féidir leis an gComhairle Ealaíon cuid den fhaisnéis a úsáid chun
críocha eile freisin, mar shampla: ár mbunachar sonraí a nuashonrú nó chun cabhrú linn
áitiú ar an rialtas go gcaithfear maoiniú a sholáthar ar son na n-ealaíon.
Conas d'fhoirm iarratais a chomhlánú
Tá ceithre chuid san fhoirm iarratais, agus ní mór gach cuid a chomhlánú.
Cuid A:

Cuid B:

Cuid C:
Cuid D:

SONRAÍ NA hEAGRAÍOCHTA
Bailítear faisnéis i gCuid A faoi d'eagraíocht agus sonraí teagmhála na
príomhfhoirne.
GNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS PLEANANNA EALAÍNE
Bailítear faisnéis i gCuid B faoin gclár gníomhaíochtaí atá beartaithe ag
d'eagraíocht don 12 mhí atá le teacht (2013) chomh maith le sonraí do chuid
gníomhaíochtaí an bhliain roimhe sin (2012).
FAISNÉIS AIRGEADAIS
Bailítear faisnéis airgeadais bhreise faoi d'eagraíocht i gCuid C.
DEARBHÚ
Deimhnítear i gCuid D go ndearna d'eagraíocht an t-iarratas a shíniú go
foirmiúil.

 Is é 5.30 i.n. an 6 Nollaig 2012 an spriocdháta le haghaidh iarratas. Ní ghlacfar le
hiarratais dhéanacha.
 Tabhair faoi deara nach nglacfar le hiarratais ach amháin ar líne trí shuíomh Gréasáin na
seirbhísí ar líne: https://onlineservices.artscouncil.ie.
Teorainneacha focal
Tá nod tugtha againn i gcodanna áirithe maidir leis an líon téacs lena mbeimis ag súil go
ndéanfá a sholáthar. Tá sé seo beartaithe mar threoir agus cé go n-iarraimid nach sárófaí an
teorainn seo, ní hamhlaidh gur gá duit an teorainn a líonadh ach an oiread. Mar shampla, má
tá teorainn focal de 250 focal i gcuid áirithe, ach airíonn tú gur féidir an chuid a chomhlánú in
200 focal, déan amhlaidh le do thoil.
Tabhair faoi deara gur féidir gach cuid a chomhlánú i bpointí urchair nó i bhformáid liosta
chun cuidiú leat fanacht laistigh de na teorainneacha focal.
Saoráil Faisnéise
Pléifear leis an bhfaisnéis a sholáthraíonn tú i d'iarratas ar mhaoiniú mar fhaisnéis rúnda. Bíodh
sin mar atá, tá an Chomhairle Ealaíon, amhail formhór na gcomhlachtaí poiblí in Éirinn, faoi réir
an Achta um Shaoráil Faisnéise. Mar sin, tá sé de cheart ag aon duine, anois nó amach anseo,

ábhair scríofa atá á gcoimeád ag an gComhairle Ealaíon a lorg, mura bhfuil siad toirmiscthe go
sonrach de réir fhorálacha an Achta. Chun tú féin a chur ar an eolas faoi fhorálacha an Achta,
féach http://www.foi.gov.ie. Chun beartais na Comhairle Ealaíon i leith an Achta um Shaoráil
Faisnéise a léamh, féach http://www.artscouncil.ie.

Ábhar na foirme iarratais
Beidh na nótaí seo a leanas ina gcabhair duit chun na ceithre chuid de d'fhoirm iarratais a
chomhlánú. Cuimhnigh go gcabhróidh do chuid freagraí linne, de réir mar a sholáthraíonn tú
an fhaisnéis a theastaíonn uainn chun d'iarratas ar mhaoiniú a mheas. Dá bhrí sin, tá sé
tábhachtach go mbeadh an fhaisnéis a sholáthraíonn tú chomh cruinn agus chomh gonta
agus is féidir.
Cuid A: SONRAÍ NA hEAGRAÍOCHTA
Iarrtar i gCuid A1 go A3 den fhoirm iarratais faisnéis maidir le stádas dlíthiúil, catagóir
d'eagraíochta, agus comhthéacs oibre d'eagraíochta.
A.4
Bord Stiúrthóirí/Bord Rialaithe
Sa chuid seo iarrtar ort faisnéis a thabhairt don Chomhairle Ealaíon faoi na hinniúlachtaí agus
an saineolas atá le fáil don eagraíocht i measc na gcomhaltaí boird. Táthar ag lorg na
faisnéise seo ar mhaithe lena chinntiú go ndéanfar bainistiú iomchuí ar an gclár
gníomhaíochtaí dá bhfuil maoiniú á lorg. Murar cheap comhlacht seachtrach an comhalta
boird, fág folamh é.
A.5
Foireann
Bailítear roinnt faisnéise sa chuid seo den fhoirm iarratais i dtaobh na ndaoine a oibríonn san
eagraíocht.

Cuid B: GNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS PLEANANNA EALAÍNE
I gcuid B den fhoirm iarratais déantar iarracht faisnéis níos mionsonraithe a thabhairt don
Chomhairle Ealaíon maidir le cláir ealaíonta d'eagraíochta le haghaidh leanaí agus daoine
óga, ag leanaí agus daoine óga agus le leanaí agus daoine óga.

B.1 Clár Gníomhaíochtaí don bhliain roimhe (2012)
Cuirfidh an Chomhairle Ealaíon d'fheidhmíocht le 12 mhí anuas san áireamh le linn di
d'iarratas a mheas.
Sa tábla a sholáthraítear, liostaigh le do thoil an clár gníomhaíochtaí ar thug d'eagraíocht
fúthu le 12 mhí anuas.

Clár Gníomhaíochtaí – tuairisc agus costais
Laistigh de do chur síos ar gach gné den chlár (mar shampla, léiriú, taispeántas, léamh,
imeacht, ceardlann, cónaitheacht, clár tacaíochta d’ealaíontóirí, foilseachán srl) ba cheart
duit smaoineamh ar fhaisnéis a chuimsiú faoi na teidil seo a leanas, nuair atá siad ábhartha.

Cuimsíodh na teidil seo chun cuidiú leat, ach b'fhéidir nach gclúdófaí gach rud iontu. Tá
lánchead agat cur síos a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí nach mbaineann go sainiúil leis na
teidil seo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teideal na gníomhaíochta nuair is cuí
Ainmneacha na bpríomhealaíontóirí
Ionad don ghníomhaíocht
Líon na n-ealaíontóirí a bheidh rannpháirteach
Ar thug d’eagraíocht faoin ngníomhaíocht seo roimhe seo?
An bhfuil an obair á déanamh mar thoradh ar choimisiún?
Líon na láithreoireachtaí do gach gníomhaíocht
Faisnéis faoin sprioclucht éisteachta nó féachana, nó faoi na sprioc-rannpháirtithe.
Faisnéis faoi chomhoibriú atá beartaithe le heagraíochtaí eile agus/nó daoine aonair

Ba cheart go gcuirfí ioncam as ticéid / díolacháin, chomh maith le cabhair deontais ó
chomhlachtaí seachas an Chomhairle Ealaíon, urraíocht agus táillí a fuarthas nuair is
ábhartha sa cholún dar teideal “Ioncam as foinsí seachas an Chomhairle Ealaíon”.
Tá faisnéis á lorg sa cholún deiridh maidir le do lucht éisteachta / féachana iarbhír (nó lucht
léitheoireachta/díolacháin i gcás foilsitheoirí) nó líon na rannpháirtithe nó na dtairbhithe i
gcláir, imeachtaí, foilseacháin d’eagraíochta an bhliain roimhe sin. Déan deimhin de nuair a
bheidh an chuid seo á comhlánú agat:





sonraigh cibé an lucht éisteachta/féachana nó rannpháirtithe atá i gceist.
líon iarbhír na ndaoine lena raibh baint ag an eagraíocht mar lucht éisteachta/lucht
féachana/rannpháirtithe a sholáthar, seachas toilleadh i % nó tomhais eile.
déan figiúirí ón nGréasán a eisiamh, mura mbaineann siad le tionscadal Gréasáin
sainiúil.
i gcás foilseachán, cuir faisnéis ar fáil ar líon na gcóipeanna a bhfuiltear ag súil le díol,
seachas líon na gcóipeanna atá foilsithe.

Tabhair faoi deara: Mar chuid d’imscaradh córas nua chun faisnéis a bhailiú faoi lucht
éisteachta/féachana agus rannpháirtithe, tabhair faoi deara go bhfuil sé tábhachtach
a bheith cúramach sonraí faoi lucht éisteachta/féachana nó rannpháirtithe a
sholáthar atá beacht agus infhíoraithe.
Baineann an ró ar bun den tábla B1 leis na hiomláin. Tá sé tábhachtach go ndéanfaidh tú an
chuid sin a chomhlánú.

B.2 Clár Gníomhaíochtaí sa 12 mhí atá le teacht (2013)
Iarrtar sa chuid seo sonraí do chlár gníomhaíochtaí d'eagraíochta a bhfuil maoiniú na
Comhairle Ealaíon á lorg ina leith don 12 mhí atá le teacht (2013).

Clár Gníomhaíochtaí – tuairisc agus costais
Liostaigh le do thoil gnéithe de do chlár ealaíne in ord tosaíochta .i. tosaigh leis na
gníomhaíochtaí is mó a bhfuil forbairt déanta orthu agus i do thuairim atá ar na cinn is
oiriúnaí le haghaidh tacaíocht na Comhairle Ealaíon a fháil laistigh de théarmaí an Chiste
Gníomhaíochta Cláir. Tabhair tuairisc ghairid ar gach gníomhaíocht.

Áirítear na teidil seo a leanas chun cuidiú leat, ach b'fhéidir nach gclúdaítear gach rud leo. Tá
lánchead agat cur síos a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí nach mbaineann go sainiúil leis na
teidil seo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Teideal na gníomhaíochta nuair is cuí.
Ainmneacha na bpríomhealaíontóirí
Iona(i)d don ghníomhaíocht
Líon na n-ealaíontóirí a bheidh rannpháirteach
Ar thug d’eagraíocht faoin ngníomhaíocht seo roimhe seo?
An bhfuil an obair á déanamh mar thoradh ar choimisiún?
Líon na láithreoireachtaí do gach gníomhaíocht
Faisnéis faoin sprioclucht éisteachta/féachana/rannpháirtithe
Faisnéis faoi chomhoibriú atá beartaithe le heagraíochtaí eile agus/nó daoine
aonair

Sa chás nach bhfuil na sonraí iomlána ar eolas agat faoi aon ghníomhaíocht agus an fhoirm
iarratais á comhlánú agat, tabhair an oiread sonraí agus atá ar eolas agat, lena n-áirítear
meastacháin bhuiséid bheachta. Bí chomh réadúil agus is féidir i dtéarmaí ioncaim agus
caiteachais. Ní mór duit costas a chur le gach gníomhaíocht atá beartaithe, fiú mura bhfuil an
ghníomhaíocht ach ag céim na pleanála.
Cuir rónna breise isteach i dtáblaí B1 agus B2 más gá duit.
Tá ceithre bhosca sna colúin in aice leis an gcur síos ar gach gníomhaíocht. Baineann an
chéad cheann le costas beartaithe iomlán na gníomhaíochta a bhfuil cur síos uirthi; baineann
an dara ceann le méid an mhaoinithe a chuirfidh an eagraíocht leis an ngníomhaíocht sin
mar rannchuidiú ó fhoinsí seachas maoiniú na Comhairle Ealaíon (m.sh. ticéid, urraíocht,
deontais eile, díolacháin, srl); baineann an tríú bosca leis an méid atá de dhíth ón gComhairle
Ealaíon chun an ghníomhaíocht atá beartaithe a fheidhmiú. Tabhair faoi deara gur cheart go
mbeadh suim na méideanna sa dara agus sa tríú bosca comhionann leis an méid sa chéad
bhosca i ngach cás.
Baineann an colún deiridh le do lucht éisteachta/féachana réamh-mheasta (nó lucht
léitheoireachta/díolacháin i gcás foilsitheoirí) nó líon na rannpháirtithe nó na dtairbhithe i
gcás clár nó imeachtaí a bhfuil sé ar intinn agat a eagrú. Déan deimhin de na nithe a leanas
agus an chuid seo á comhlánú agat:





sonraigh cibé an lucht éisteachta/féachana nó rannpháirtithe atá i gceist
líon iarbhír na ndaoine lena raibh baint ag an eagraíocht mar lucht éisteachta/lucht
féachana/rannpháirtithe a sholáthar, seachas toilleadh i % nó tomhais eile
déan figiúirí ón nGréasán a eisiamh mura mbaineann siad le tionscadal Gréasáin
sainiúil
i gcás foilseachán, cuir faisnéis ar fáil ar líon na gcóipeanna a bhfuiltear ag súil le díol,
seachas líon na gcóipeanna arna bhfoilsiú

Tabhair faoi deara: Mar chuid d’imscaradh córas nua chun faisnéis a bhailiú faoi lucht
éisteachta/féachana agus rannpháirtithe, tabhair faoi deara go bhfuil sé tábhachtach a
bheith cúramach sonraí faoi lucht éisteachta/féachana nó rannpháirtithe a sholáthar atá
beacht agus infhíoraithe.

Baineann an ró ar bun an tábla leis na hiomláin. Ba cheart go mbeadh suim an mhéid seo
cothrom leis (in ord) an méid iomlán atá de dhíth maidir le do chlár gníomhaíochtaí, méid
iomlán an mhaoinithe ó fhoinsí eile, an méid iomlán arna iarraidh ón gComhairle Ealaíon,
agus líon iomlán an sprioclucht éisteachta/féachana/na rannpháirtithe. Is ionann an tríú
suim agus an tsuim atá á lorg agat, agus tá sé tábhachtach go ndéanfaidh tú an chuid sin a
chomhlánú.
Ar deireadh, ba cheart duit smaoineamh ar fhaisnéis a iniamh a bhaineann le doiciméad
forbhreathnaithe straitéisigh na Comhairle Ealaíon Na hEalaíona a Fhorbairt in Éirinn:
Forbhreathnú Straitéiseach na Comhairle Ealaíon 2011-2013 agus ar bheartas na Comhairle
Ealaíon ina ndírítear ar Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas atá ar líne ag: Na hEalaíona in
Éirinn: Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas.

B.3

Margaíocht/Lucht Éisteachta/Féachana

Agus do chlár á ullmhú le haghaidh 2013, ba mhian leis an gComhairle Ealaíon a bheith ar an
eolas faoi do phleananna le dul i dteagmháil le lucht éisteachta/féachana. Mar shampla, ar
bhreithnigh tú na nithe seo a leanas:
 Sprioclucht éisteachta/féachana nó líon measta an lucht éisteachta/féachana a
bheidh rannpháirteach
 Plean margaíochta a fhorbairt
 Modh chun faisnéis faoin lucht éisteachta/féachana a bhailiú

Cuid C Faisnéis Airgeadais
Ní mór d’eagraíochtaí a bhfuil iarratas á chur isteach acu ar an gCiste Gníomhaíochta Cláir
faisnéis airgeadais a sholáthar ar 2 bhealach:
(i)

Tríd an gcuid airgeadais de na seirbhísí ar líne a chomhlánú

(ii)

Trí Chuid C den Fhoirm Iarratais in MS Word a chomhlánú

(i)

An chuid airgeadais de na seirbhísí ar líne

Iarrtar ort le Scáileán 2a ‘Méid an iarratais arna iarraidh’ faisnéis airgeadais achomair a
sholáthar i dtrí bhosca:


An méid arna iarraidh: seo méid an mhaoinithe atá á iarraidh agat do 2013.



Ioncam iomlán: seo an t-ioncam iomlán measta le haghaidh 2013, agus an méid atá
á iarraidh san áireamh.



Caiteachas iomlán: seo méid an chaiteachais iomláin mheasta le haghaidh 2013.

(ii)

An chuid airgeadais den Fhoirm Iarratais in MS Word a chomhlánú

C1.

Faisnéis Airgeadais Bhreise

Iarrtar tásc sa chuid seo faoi aon fhoinsí maoinithe eisceachtúla eile agus/nó costais
eisceachtúla a bhfuil an eagraíocht ag súil leo in 2013.

Cuid D: DEARBHÚ
Le go mbeidh an t-iarratas seo bailí, tá sé riachtanach go síneodh ball cuí den eagraíocht an
chuid seo den fhoirm.
Tá sé riachtanach freisin go ndéanann tú figiúirí an lucht éisteachta/féachana/ na figiúirí
rannpháirtíochta san iarratas a fhíorú.
Chomh maith leis sin, ní mór an t-ábhar tacaíochta seo a leanas a sholáthar leis an iarratas
comhlánaithe:




Buiséid mhionsonraithe le haghaidh gnéithe den chlár a bhfuil tacaíocht á lorg ón
gComhairle Ealaíon ina leith
Beartais agus nósanna imeachta um chosaint leanaí (mura bhfuil siad curtha isteach agat
cheana féin nó más iarratasóir céaduaire tú)
Beartas leasa ainmhithe má tá obair le hainmhithe á cur i láthair agat (mura bhfuil sé
curtha isteach agat cheana féin nó más iarratasóir céaduaire tú).
Ní foláir nó go bhfuil a gcuid beartas agus nósanna imeachta féin ag gach eagraíocht a
lorgaíonn maoiniú chun oibriú le leanaí agus daoine óga maidir le cosaint agus leas
leanaí agus daoine óga. Má tá maoiniú á lorg ag an eagraíocht le haghaidh tionscadal nó
clár ina mbeifear ag obair le leanaí agus/nó daoine óga, (agus níor sheol tú do bheartas
agus nósanna imeachta um Chosaint Leanaí isteach maidir le hiarratas a rinne tú roimhe
seo) ní mór duit cóip a chur ar fáil de bheartais agus de nósanna imeachta na
heagraíochta maidir le cosaint agus leas leanaí agus daoine óga.
Ní foláir nó go bhfuil a gcuid beartas agus nósanna imeachta féin ag gach eagraíocht a
lorgaíonn maoiniú chun oibriú le hainmhithe beo maidir le cosaint agus leas ainmhithe.
Má tá maoiniú á lorg ag an eagraíocht le haghaidh tionscadal nó clár ina mbeifear ag
obair le hainmhithe beo, (agus nár sheol tú do bheartas agus nósanna imeachtaí um
Chosaint Ainmhithe isteach maidir le hiarratas a rinne tú roimhe seo) ní mór duit cóip a
chur ar fáil de bheartais agus de nósanna imeachta na heagraíochta maidir le cosaint
agus leas ainmhithe (NÓTA: NÍ FOLÁIR nó go bhfuil beartas leasa ainmhithe i bhfeidhm
agat, fiú má bhíonn tú ag obair le hainmhithe ar bhonn aonuaire nó eisceachtúil).

Cuid 5 – Téarmaí agus Coinníollacha


Trí iarratas a chur isteach, tá iarratasóirí ag deimhniú gur léigh siad agus gur thuig siad an
fhaisnéis atá leagtha amach sna Treoirlínte maidir leis an gCiste Gníomhaíochta Cláir seo.



Measfar gur iarratas neamhbhailí é d’iarratas sna cásanna seo a leanas:
o

Fuarthas d'iarratas nó d’ábhar tacaíochta go déanach;

o

Chuir tú d'fhoirm iarratais chugainn trí ríomhphost, tríd an bpost nó trí fhacs;

o

Níor chomhlánaigh tú an fhoirm iarratais ina hiomláine;

o

Chuir tú d’ábhar tacaíochta ar an ríomhphost, tríd an bpost nó trí fhacs;

o

Níl an ghníomhaíocht nó na costais mholta ar a bhfuil iarratas á chur isteach agat
oiriúnach do chuspóir nó d’fheidhm an chiste.



Bronntar gach dámhachtain de réir na gcistí atá le fáil.



Is idir an Chomhairle Ealaíon agus an t-iarratasóir féin a bheidh gach comhfhreagras,
mura socrófar a mhalairt.



Déantar aon chúnamh airgeadais a thairiscint ar bhonn na bpleananna atá léirithe
san iarratas, agus caithfear aon athruithe ar na pleananna nó ar an mbuiséad a chur
in iúl láithreach má théann siad i bhfeidhm go hábhartha ar an mbonn sin nó mura
gcloíonn siad le téarmaí na tairisceana. Forchoimeádann an Chomhairle an ceart a
tairiscint a athbhreithniú i gcás dá leithéid.



Beidh ar iarratasóirí a gcuid íocaíochtaí agus seoladh isteach an ábhair chuí a
bhainistiú ar shuíomh Gréasáin sheirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon.



Beidh ar iarratasóirí rathúla cruthúnas ar a gcuntas bainc a sholáthar. Ní íocfar
dámhachtainí ach isteach i gcuntas bainc in ainm na heagraíochta atá ag déanamh
an iarratais.



Ní mór d'iarratasóirí a n-éireoidh leo aon mhaoiniú a dhámhtar a tharraingt anuas
agus a chaitheamh laistigh de bhliain amháin ó fhógra na dámhachtana.



Ní mór d’eagraíochtaí a fhaigheann €10,000 nó níos mó agus nach bhfuil stádas
carthanachta acu a bheith in ann a léiriú go bhfuil deimhniú imréitigh cánach ó na
Coimisinéirí Ioncaim acu in ainm na heagraíochta atá ag déanamh an iarratais. Is
féidir deimhnithe imréitigh cánach a iarraidh ar líne ag www.revenue.ie. Ní gá
deimhniú imréitigh cánach a chur isteach le d'iarratas. Má éiríonn le d'iarratas,
áfach, beidh sé riachtanach na sonraí ábhartha a sholáthar chun íocaíocht a fháil.



Íocfar iarratasóirí rathúla trí aistriú bainc amháin. Ní eisíonn an Chomhairle Ealaíon
seiceanna.



Beidh ar na hiarratasóirí rathúla cuntas ioncaim agus caiteachais a sheoladh isteach,
agus é deimhnithe mar chuntas ceart ag an eagraíocht ionas go mbeidh sí in ann an
tráthchuid dheireanach a tharraingt. Sa chás ina bhfuil an dámhachtain cothrom le
€25,000 nó os cionn na suime sin, ní mór d'iniúchóir cleachtach nó do chuntasóir
cleachtach an cuntas ioncaim agus caiteachais a dheimhniú.



Caithfidh iarratasóirí rathúla tacaíocht na Comhairle Ealaíon a admháil i ngach ábhar
poiblíochta a bhaineann lena saothar. Tá na sonraí leagtha amach sa doiciméad
Riachtanais chun Cistiú ón gComhairle Ealaíon a Admháil atá ar fáil ar rannóg na
bhfoilseachán de shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon.



Ní mór d’iarratasóirí a sholáthraíonn cláir do leanaí agus do dhaoine óga a léiriú go
bhfuil beartais agus nósanna imeachta imleora maidir le cosaint agus leas leanaí i
bhfeidhm acu. Má bhaineann d'iarratas ar mhaoiniú le hobair le leanaí agus le
daoine óga ní mór duit cóip de do bheartas agus nósanna imeachta maidir le cosaint
leanaí a sholáthar le do dhoiciméadúchán tacaíochta. Chun tuilleadh faisnéise a fháil,
féach na Treoirlínte um Chosaint agus Leas Leanaí agus Daoine Óga in Earnáil na
nEalaíon, atá ar fáil ar iarratas ón gComhairle Ealaíon nó ar www.artscouncil.ie.



Ní mór d’iarratasóirí a bhfuil ainmhithe beo á n-úsáid ina gcuid gníomhaíochtaí
fianaise a chur isteach go bhfuiltear ag cloí le Creatlach um Leas Ainmnithe na
Comhairle Ealaíon atá ar fáil ar rannóg na bhfoilseachán de shuíomh Gréasáin na
Comhairle Ealaíon.



Féadfar go ndéanfar dámhachtainí a thairiscint lena ngabhann sainchoinníollacha
breise.



Forchoimeádann an Chomhairle Ealaíon an ceart di féin sonraí ábhartha maidir le
faighteoirí agus dámhachtainí a fhoilsiú, lena n-airítear ainmneacha na bhfaighteoirí,
méid na dámhachtana a cuireadh ar fáil agus achoimre ar an ngníomhaíocht atá
beartaithe.



Ba cheart d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara go bhféadfaí an fhaisnéis a thugtar don
Chomhairle Ealaíon a nochtadh de thoradh iarratais a dhéanfaí faoi bhun na
nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003. Coinnítear an fhaisnéis a thugtar
ar Chóras Faisnéis Bhainistíochta na Comhairle. Déanfar gach iarracht rúndacht cliant
a chosaint.

