
Leathanach 1

Ainm an iarratasóra

ARN

Ainm an tionscadail

TREORACHA:

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

-                            

Is le haghaidh ‘Cur i Láthair’ agus ‘Léiriú’ amháin í an chuid seo a leanas (i.e. má tá sprioc ann ó thaobh díol ticéad de)

1.
Líon spásanna san 

ionad (luaigh an 

meánlíon má tá níos 

mó ná ionad tionóil Líon na dtaibhithe

Sprioclíon lucht 

féachana/éisteachta 

(%)

Sprioclíon lucht 

féachana/éisteachta 

iomlán

                                  -                                     -   0%                                   -   

Meántoradh na 

dticéad

 €                               -    €                            -   

Costas míre

Spásanna san ionad 

tionóil Líon na dtaibhithe % ceannaithe

 €                               -                                     -                                     -   0%  €                            -   

-€                          

Is le haghaidh gach iarratasóra an chuid seo a leanas (ná líon amach ach na cealla a bhaineann le do thogra)

2.

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

Ioncam eile (sonraigh ) -€                          

-€                          

-€                          

-€                          

3.

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

Eile (sonraigh ) -€                          

-€                          

-€                       

Teimpléad Buiséid don Tionscadal Amharclannaíochta: 2020

Sprioc maidir leis an lucht féachana/éisteachta, nuair is 

ábhartha
Líon isteach na colúin ar dheis chun an sprioc díol ticéad a 

ríomh

Urraíocht/tiomsú airgid (más ann)

Coimisiúin cárta creidmheasa

Ionad tionóil ar cíos/scoilteadh ioncaim ó dhíol ticéad

Maoiniú idirnáisiúnta (más ann)

Ráthaíochtaí nó táillí (más ann dóibh agus mar a comhaontaíodh de réir an mheabhráin tuisceana) – luaigh suim airgid chomhaontaithe anseo a gheobhaidh tú i bhfoirm ráthaíochtaí más ábhartha

Comhpháirtithe léiriúcháin – airgead tirim amháin (más ann)
Gealltanas airgid thirim ó eagraíochtaí nó ó aonáin atá ag tacú le d’iarratas

GLANIONCAM (ollioncam lúide costas díolachán)

Costais eile

AGUS/NÓ

Ioncam iomlán ó dhíol ticéad agus clár/foilseachán ( NB : tuigimid go mb’fhéidir nach mbeidh sé sin á fháil nó á phróiseáil agat)

OLLIONCAM (díol ticéad + díol clár + ioncam nach ó dhíol ticéad é + eile + luach na tacaíochta comhchineáil)

Luach iomlán an ioncaim nach ó dhíol ticéad é

Líon an tsaorphearsanra chruthaithigh Stiúrthóir, dearthóirí, etc. TABHAIR FAOI DEARA : ní áirítear leis sin pearsanra atá fostaithe go lánaimseartha má tá 

iarratas á dhéanamh agat thar ceann eagraíochta nó i gcomhar le heagraíocht.

Maoiniú ó údarás áitiúil/maoiniú poiblí eile (más ann)

Díol Ticéad
Líon isteach meántoradh na dticéad chun ollioncam ó dhíol 

ticéad a ríomh

Díolacháin cláir/foilseacháin
Líon isteach na colúin ar dheis chun ioncam ó dhíolacháin 

clár a ríomh

IONCAM ( ná  háirigh méideanna comhchineáil)

Líon na dtaibhithe

Ioncam comhchineáil

Ionad tionóil ar cíos: cíos atá le híoc le comhpháirtí/comhpháirtithe ionaid tionóil (luaigh méid iomlán an ioncaim ó dhíol na dticéad má tá ar fad le híoc leis an gcomhpháirtí/na comhpháirtithe léiriúcháin/ionaid tionóil)

Dleachtanna údair (déantar é seo a ríomh de ghnáth mar chéatadán den ollioncam ó dhíol na dticéad)

Luach iomlán an ioncaim comhchineáil (feic an chéad táb eile)

Áireamhán ioncaim ó dhíol ticéad – iarrtar é seo le go rianófar an líon daoine sa lucht féachana/éisteachta agus go dtuigfear cén chaoi ar ríomhadh an sprioclíon daoine sa lucht féachana/éisteachta

Costas díolachán – sin é an costas a bhaineann le nithe a dhíol le lucht féachana/éisteachta, bíodh sé ina chíos, ina scoilteadh ioncaim ó dhíol na dticéad nó ina mheascán den dá mhodh sin

Scoilteadh ioncaim ó dhíol ticéad i gcomhar le comhpháirtí léiriúcháin/ionaid tionóil (luaigh luach iomlán an scoilte in airgead tirim atá le tabhairt don chomhpháirtí léiriúcháin/ionad tionóil – NÁ luaigh an céatadán)

Líon na seachtainí cleachtaidh (nó forbartha)

Ní mór duit fianaise scríofa ar GACH tacaíocht airgeadais agus chomhchineáil atá liostaithe sa bhuiséad thíos a thabhairt.

- Ná líon isteach ach na cealla bána amháin. Ní gá cealla a líonadh isteach mura mbaineann siad le do thogra.

- NÁ líon isteach cealla buí ná liatha atá aibhsithe; líontar isteach iad go huathoibríoch.

- NÁ cuir isteach rónna ná colúin nua, toisc nach ndéanfaidh an bhileog oibre ríomhanna i gceart leo.

- Ná bíodh drogall ort an chuid ‘Nóta/Tuairimí’ ar thaobh na láimhe deise a úsáid, nó buiséid a mhíniú ar bhealach níos sonraithe i d’ábhar tacaíochta más gá duit.

- Má dhéanann tú botún i gcill ina bhfuil uimhir, déan cinnte “0” a bhualadh seachas “scrios”, nó d’fhéadfaí suim a scriosadh trí thimpiste

- TABHAIR FAOI DEARA – níor chóir ach costais airgid a chur sa liosta faoi chostais; ba chóir na costais chomhchineáil go léir a chur i liosta astu féin sa chéad táb eile, 

agus an t-iomlán a thabhairt ag bun an teimpléid (e.g. má tá spás cleachtaidh agat in aisce, ná háirigh an costas faoi thaobh an airgid den teimpléad).                                                                                                                      

- NÍ MÓR fianaise a bheith mar thaca le d’ábhar tacaíochta maidir le gach mír ioncaim (e.g. má tá tú ag beartú airgead a thiomsú, ní mór duit fianaise a thabhairt ar 

phlean tiomsaithe airgid agus/nó feachtas tiomsaithe airgid ar éirigh go maith leis roimhe seo. Má tá buiséadú á dhéanamh agat ar mhaoiniú údaráis áitiúil, ní mór duit 

fianaise ar an maoiniú sin a sholáthar, nó fianaise go bhfuil cur amach ag an údarás áitiúil sin ar do shaothar agus/nó ar shaothar d’eagraíochta).

LÍON – iarrtar é seo le go ndéanfar monatóireacht ar líon na bhfostaithe agus le go mbeidh an scarbhileog in ann na costais thíos a ríomh

Líon aisteoirí/taibheoirí

Líon an lucht pearsanra a phléann le bainistíocht stáitse

Costas iomlán na ndíolachán

Líon na seachtainí taibhithe

Ioncam nach ó dhíol ticéad é – sin ioncam i dtreo do thogra nach ioncam ó dhíol ticéad é

 Cuir an figiúr seo isteach i gcuid 3.2 den fhoirm iarratais

Coimisiún ar Dhíolacháin cláir/foilseacháin



Leathanach 2

Ainm an iarratasóra

ARN

Ainm an tionscadail

1.

-€                          

-€                          

-€                          

-€                             -€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

Eile (sonraigh ) -€                          

-€                          

2. Pá (má íoctar pearsanra ar bhonn pá seachtaine) In aghaidh na seachtaine

 Cleachtaí 

(nó forbairt) 

 Taibhiú

(más ábhartha) IOMLÁIN

Pá na n-aisteoirí (meán) -€                             -€                             -€                             -€                          

Pá an stiúrthóra stáitse -€                             -€                             -€                             -€                          

Pá an bhainisteora stáitse -€                             -€                             -€                             -€                          

Pá an bhainisteora stáitse cúnta -€                             -€                             -€                             -€                          

Pá an bhainisteora léiriúcháin (má tá sé ar phá) -€                             -€                             -€                          

Eile (sonraigh ) -€                             -€                             -€                          

Ragobair -€                             -€                             -€                          
Pá saoire @ 8%
Cuir 0  anseo mura bhfuil pá saoire san áireamh 8.00% -€                             -€                             -€                          
Ranníocaíocht ÁSPC an fhostóra @ 10.85%
Cuir 0  anseo má tá tú ag íoc táillí agus nach bhfuil tú ag íoc 

ranníocaíocht ÁSPC an fhostóra 10.95% -€                             -€                             -€                          

-€                          

3.

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                             -€                          

-€                             -€                          

Eile (sonraigh ) -€                          

-€                          

Costais sheachtainiúla feistis (in aghaidh na seachtaine taibhithe)

Costais reatha léiriúcháin (in aghaidh na seachtaine taibhithe – ba chóir mionairgead a chur san áireamh anseo chun fearais a 

Costais theicniúla iomlána

Costais theicniúla

Táillí léiriúcháin iomlána

0

Pá iomlán

Táillí as cultacha a dhéanamh/a fheistiú

Costas an ionaid cleachtaidh

Péint agus ábhair seit

Táillí tógála/siúinéireachta

Gruaig agus smideadh

Táillí an chriú stáitse

Tabhair meántáille in aghaidh na seachtaine anseo:Táillí aisteoirí/taibheoirí (mura bhfuil siad ar phá – ina mhalairt de chás, úsáid líne 92 thíos)

Teimpléad Buiséid don Tionscadal Amharclannaíochta: 2020

Táille an chumadóra/stiúrthóra-ceoil

Táille físe/stáitse-amharc-dearadh

0

Táille an chóiritheora drámaí

Táille/coimisiún scríbhneora

Táille an dearthóra cultacha

CAITEACHAS ( ná  háirigh méideanna comhchineáil)

Soilse ar cíos

Fuaim ar cíos

Cíos ar threalamh A/V

Táillí an teicneora soilse agus fuaime

Costais fón póca/chumarsáide

Fearas a cheannach/a fháil ar cíos

Costais maidir le bainisteoireacht stáitse

Iompar léiriúcháin

Táille an chóitseálaí gutha

Táille cóiréagrafaí/gluaiseachta/táille an stiúrthóra troda

Táille an stiúrthóra-cúnta

Cultacha a cheannach/a fháil ar cíos

Táillí péintéireachta-seit

Táillí léiriúcháin (le haghaidh lucht pearsanra a íoctar ar bhonn táille)

0

Táille an léiritheora

Táille an dearthóra seit (Más  ionann an dearthóir seit agus an dearthóir cultacha, tabhair an táille iomlán anseo)

Táille an dearthóra soilse

Táille an dearthóra fuaime

Táille an bhainisteora léiriúcháin (mura bhfuil sé ar phá )

CBL (nuair is ábhartha )

Táille an stiúrthóra



Leathanach 3

Ainm an iarratasóra

ARN

Ainm an tionscadail

4.

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

Eile (sonraigh ) -€                          

-€                          

5.

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

Eile (sonraigh ) -€                          

-€                          

6.

-€                          

-€                          

-€                          

-€                          

Eile (sonraigh ) -€                          

-€                          

0.0% -€                          

-€                          

CAITEACHAS IOMLÁN -€                          

GLANIONCAM IOMLÁN -€                          

-€                          

Teimpléad Buiséid don Tionscadal Amharclannaíochta: 2020

Cóiríocht & taisteal an chriú theicniúil

Iompar seit/trealaimh

Costais lóistín (le haghaidh aon duine den phearsanra nach bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi san áit a mbeidh an ghníomhaíocht bheartaithe)

Costais riaracháin

Fógraíocht agus poiblíocht iomlán

Costais maidir le trialacha/roghnú aisteoirí

Scripteanna a cheannach/a chóipeáil

Costais riaracháin 

Árachas

Táillí fóin

Taisteal na foirne aisteoirí/an chriú

Obair ealaíne fógraíochta deartha

Clár leagan amach agus priontála

Fógraíocht agus poiblíocht

0

Doiciméadú digiteach/físeán den seó

Costais ilghnéitheacha/mionairgead

Táillí iniúchta

Fógraíocht/cothabháil ar an nGréasán

Ábhar clóite: fógráin, póstaeir, ábhair chaidrimh phoiblí

AN MÉID ATÁ Á IARRAIDH ÓN gCOMHAIRLE EALAÍON Cuir an figiúr seo isteach i gcuid 3.3 den fhoirm iarratais

0

Costais riaracháin iomlána

0

Cláir fógraí/suíomhanna fógraíochta

Grianghrafadóireacht 

Fógraíocht sa phreas

Fógraíocht raidió/teilifíse

Amhail [ G61 ] thuas

Fáilteachas

Costais maidir le caidreamh poiblí/comhairleacht

Táillí/pá riarthóra

Cearta/coimisiúnú dráma ( réamhíocaíocht a dhéantar de ghnáth le scríbhneoir nó le gníomhaire scríbhneora le haghaidh ceadúnas nó cearta dráma)

Costais taistil (le haghaidh aon duine den phearsanra nach bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi san áit a mbeidh an ghníomhaíocht bheartaithe)

Teagmhas ( déantar é seo a ríomh mar chéatadán den bhuiséad iomlán de ghnáth; cuir isteach an céatadán anseo) 

Taisteal (chun críocha riaracháin)

Costais taistil/cóiríochta (i gcás léiriúchán a bhíonn ar siúl i mbreis agus ionad tionóil amháin)

Cóiríocht na foirne aisteoirí/an chriú

Costais taistil/chóiríochta iomlána

 Cuir an figiúr seo isteach i gcuid 3.1 den fhoirm iarratais

Luach iomlán an chaiteachais comhchineáil

Caiteachas comhchineáil



Leathanach 1 – nótaí

Nótaí/Tuairimí (más ábhartha)

Nótaí/Tuairimí (más ábhartha)

Nótaí/Tuairimí (más ábhartha)



Leathanach 2 – nótaí

Nótaí/Tuairimí (más ábhartha)

Nótaí/Tuairimí (más ábhartha)



Leathanach 3 – nótaí

Nótaí/Tuairimí (más ábhartha)

Nótaí/Tuairimí (más ábhartha)

Nótaí/Tuairimí (más ábhartha)


