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• Ní foláir duit clárú ar ár 
Seirbhísí ar Líne cúig lá ar 
a laghad sula ndéanann tú 
iarratas.

• Dá mba mhaith leat tacaíocht 
a fháil do d’iarratas de bharr 
riachtanas inrochtaineachta, 
déan teagmháil lenár 
n-oifigeach inrochtaineachta 
trí seachtaine ar a laghad 
roimh an spriocdháta nó 
chomh luath agus is féidir. 

Tábhachtach
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2 An chaoi a ndéanaimid measúnú ar d’iarratas

Insítear sa cháipéis seo duit faoi:

• An dóigh a bpróiseálaimid d’iarratas, lena n-áirítear measúnú
• Na critéir a úsáidfimid le measúnú a dhéanamh ar d’iarratas
• Ár gcóras scórála

Is speisialtóirí iad ár measúnóirí i gcineálacha ealaíne agus réimsí 
cleachtais éagsúla. Má dhírítear d’iarratas ar fhoirm ealaíne nó 
réimse cleachtais aonair, beidh foireann amháin measúnóirí ann a 
dhéanfaidh measúnú ar d’iarratas, agus beidh cur amach acu ar an 
speisialtóireacht sin. Má dhírítear d’iarratas ar dhá fhoirm ealaíne nó 
réimse cleachtais nó níos mó, d’fhéadfadh measúnóirí eile a bheith 
páirteach ann.
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2.1 An dóigh a bpróiseálaimid d’iarratas,  
lena n-áirítear measúnú

Próiseálaimid gach iarratas mar seo a leanas:

1  Tar éis duit d’iarratas a chur isteach, seolfaimid dhá  
ríomhphost chugat:  
•  Eiseofar an chéad cheann láithreach bonn mar admháil  

ar d’iarratas.
• Ba cheart go dtiocfadh an dara ceann cúpla nóiméad ina dhiaidh 

sin. Beidh d’uimhir iarratais ann, a mbainfimid úsáid aisti sa 
chomhfhreagras ar fad faoi d’iarratas.

Tabhair faoi deara: is ríomhphoist uathoibrithe iad seo agus ní 
chiallaíonn siad ach go n-aithníonn ár gcóras ar líne gur chuir tú 
iarratas isteach. Ní chiallaíonn siad go bhfuil d’iarratas incháilithe le 
haghaidh measúnú. 

2  Ach a mbeidh líon na n-iarratas ar eolas againn a fuaireamar agus 
nach foláir dúinn measúnú a dhéanamh orthu, scríobhfaimid 
chugat le hinsint duit cathain is féidir leat a bheith ag dúil le 
cinneadh a fháil ar d’iarratas.

3  Seiceálaimid iarratais lena chinntiú go gcáilíonn siad don 
Dámhachtain Lúfaireachta (liostaímid cúiseanna nach mbíonn 
iarratais incháilithe i gcuid 1.9 de Cháipéis 1: Treoirlínte 
d’Iarratasóirí). 

4  Déanann ár gcomhairleoir(í) agus ár mbaill foirne measúnú ar 
iarratais incháilithe i gcoinne critéar measúnaithe (féach cuid 2.2) 
agus tugann siad scór in aghaidh gach coinníoll. Scríobhann siad 
nóta lena scóir a mhíniú freisin.

5  Scríobhfaimid chugat faoin gcinneadh.

6  Cuirimid féin bord na Comhairle Ealaíon ar an eolas faoi na cinntí sin. 
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2.2 Critéir chun iarratais a mheasúnú

Déanfaimid measúnú ar d’iarratais trí leas a bhaint as na critéir agus leideanna  
seo a leanas:

Caighdeán ealaíonta 
(an tríú cuid de na 
marcanna)

Indéantacht 
(an tríú cuid de na 
marcanna)

Cuspóir na Dámhachtana 
(an tríú cuid de na 
marcanna)

Cuntas Teiste
Cuirfimid san áireamh do 
chuntas teiste agus/nó do 
chumas.
 

Caighdeán do thogra
Caighdeán do 
ghníomhaíochtaí molta, 
lena n-áirítear uaillmhian, 
úrnuacht agus inniúlacht. 

Comhthéacs 
An chaoi a dtéann do 
thogra le comhthéacs níos 
leithne do chineáil ealaíne 
nó do limistéir chleachtais. 

Má bhíonn comhoibrithe, 
meantóirí, comhpháirtithe 
nó eagraíochtaí 
tacaíochta páirteach ann
Tugaimid san áireamh 
a gcuntas teiste 
agus caighdeán agus 
cuibhiúlacht na tacaíochta 
a thairgtear duit.

Clár ama molta
An féidir na 
gníomhaíochtaí a 
ndéantar achoimre orthu 
a sholáthar laistigh den 
chlár ama molta?

An maoiniú atá á iarraidh 
An bhfuil an méid 
maoinithe atá á iarraidh i 
gcomhréir le cineál agus 
fad na hoibre a mholtar?

Má bhíonn 
comhoibrithe, meantóirí, 
comhpháirtithe nó 
eagraíochtaí tacaíochta 
páirteach ann
Déanaimid measúnú 
ar infhaighteacht na 
dtacaíochtaí sin a 
aithnítear san iarratas.

Do thogra agus an 
dámhachtain
Cé chomh maith agus 
a shásaíonn do thogra 
cuspóir agus tosaíocht 
na dámhachtana (féach  
Cáipéis 1: Treoirlínte 
d’Iarratasóirí –cuid 1.1).

Tairbhe ionchais duitse
An méid tairbhe a 
bhainfeadh do chuid 
oibre as mar thoradh ar 
an ngníomhaíocht mholta, 
agus cé chomh láidir agus 
a léirítear an méid sin i 
d’iarratas féin.

 



7

Dámhachtain Lúfaireachta 20222. An chaoi a ndéanaimid measúnú ar iarratais

Spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin 23 Meitheamh 2022

2.3 Próiseas Scórála

Déanfaidh na measúnóirí measúnú ar gach iarratas le haghaidh na 
Dámhachtana Lúfaireachta ach leas a bhaint as an gcóras scórála 
seo a leanas. Léirítear sa chóras sin go ndéanann siad meastóireacht 
agus scóráil ar d’iarratas in aghaidh gach ceann de na trí chritéar 
measúnaithe. Léirítear sna scóir an chaoi a gcinneann measúnóirí ar 
shásaigh na hiarratais gach critéar.

Déanfaidh measúnóirí measúnú ar iarratais trí leas a bhaint as:

• A mbreithiúnas gairmiúil bunaithe ar an bhfaisnéis a thugtar  
san iarratas  

• A gcuid eolais ar aon chuid de do shaothar san fhearann poiblí
• A gcuid eolais ar réimse na n-ealaíon go ginearálta
• An comhthéacs iomaíoch ina ndéantar meastóireacht ar  

gach iarratas.

Baineann measúnóirí leas as córas scórála idir 0–6, inarb eisceachtúil 
é an scór 6. Féadfaidh siad scór a bhronnadh don 0.5 is gaire 
(leathphointe).
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Déanaimid tuairisc ar na scóir agus ar a bhfuil i gceist leo thíos: 

Scór uimhriúil Tuairisc ar scór Míniú

6.0 Go hIontach Pléitear gach gné ábhartha den chritéar go rí-
shoiléir agus go han-mhaith san iarratas.

5.5 Ag barr ‘Sármhaith’.

5.0 Sármhaith Pléitear gach gné ábhartha den chritéar go 
sochreidte agus go rathúil san iarratas. 

4.5 Ag barr “Go hAn-Mhaith”.

4.0 Go hAn-Mhaith Pléitear an critéar go han-mhaith san iarratas. 
Tá buarthaí agus réimsí laige ar bith fánach.

3.5 Ag barr ‘Go Maith’.

3.0 Go maith Pléitear an critéar go maith san iarratas.

2.5 Idir “Maith go Leor” agus “Go Maith”

2.0 Maith go leor Pléitear an critéar i dtéarmaí leathana  
san iarratas

1.5  
nó faoina bhun

Níl sé incháilithe Níor chuir an t-iarratasóir dóthain faisnéise 
mionsonraithe ar fáil le bheith in ann measúnú 
a dhéanamh de réir an chritéir

Ciallóidh scór 1.5 nó faoina bhun i gcoinne critéar ar bith nach 
mbreithneofar iarratas dá mhaoiniú. Ciallaíonn sé seo, cé go 
bhféadfadh iarratas scór foriomlán atá níos airde ná scór iarratais eile 
a bhaint amach, ní mhaoineofar é má bhronntar scór de 1.5 nó níos lú 
ar aon chritéar amháin.

Is ionann gach critéar agus timpeall trian amháin de na marcanna le 
leithdháileadh.  
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Sampla
Taispeántar sa tábla thíos sampla den chuma a bheadh ar thacar 
iomlán scór le haghaidh an iarratasóra. Mar shampla, feicfidh tú go 
bhfuair an t-iarratasóir scór 5.0 as 6.0 as an gcaighdeán ealaíonta, 
agus go bhfuair siad 3.5 as 6 agus 4.5 as 6 i leith na gcritéar eile. 
B’ionann a scór iomlán i gcoinne gach critéar agus 13.0 as lánscór 
féideartha 18.0.

Is ionann 18.0 agus scór 100%

Is ionann 13.0 agus 72.2% (nuair a roinneann tú 13 ar 18 agus nuair a 
iolraíonn tú an freagra faoi 100).  

 Trí chritéar Scór

Caighdeán ealaíonta 5.0 as 6

Indéantacht 4.5 as 6

Cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana a 
chomhlíonadh

3.5 as 6.

Scór iomlán 13.0 as 18 san iomlán 

Is é 100% an scór céatadánach iomlán ag 18.0 72.2% san iomlán as 100%

Gheobhaidh tú scóir ar d’iarratas i gcoinne na dtrí chritéar, maille 
le trácht le tuairim na measúnóirí a léiriú. Dámhfaimid maoiniú ar na 
hiarratais leis na scóir is airde nó go mbeidh an buiséad leithdháilte.

I gcás go moltar tograí i gcomhair maoiniú, déanfaimid iarracht nuair 
is féidir na méideanna iomlána a iarradh a sholáthar. D’fhéadfaimis 
níos lú a thairiscint duit ná mar a d’iarr tú áfach, má cheaptar gur féidir 
do thogra a dhéanamh ar scála laghdaithe.
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Agus tú tar éis féachaint ar an gcaoi ina 
ndéanaimid measúnú ar iarratais agus  
ar na Treoirlínte d’iarratasóirí, ba chóir 
go léifeá:
• Conas iarratas a dhéanamh ar an 

Dámhachtain Lúfaireachta (Cáipéis 3)

Cad a dhéanfaimid anois?

Bhaineamar úsáid as treoirlínte Plain English chun cáipéisí  
bunaidh na Dámhachtana Lúfaireachta a nuashonrú. Chabhraigh an 
Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA) linn leis seo.


