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Leagtar amach sa cháipéis seo an próiseas chun iarratas a dhéanamh ar Chiste Cobhsaithe 

Éigeandála na Comhairle Ealaíon 2021. Moltar duit na treoirlínte seo a léamh go cúramach 

sula dtosaíonn tú ar an iarratas. 
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Cabhair a fháil maidir le d’iarratas 

 

Má tá ceisteanna agat faoi shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne a úsáid, tabhair cuairt ar 

rannán na gCeisteanna Coitianta ar ár suíomh gréasáin: 

http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/FAQS/Seirbhisi-ar-line/Seirbhisi-ar-

line/ 

Má tá ceist theicniúil agat faoi shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne a úsáid agus nach bhfuil 

freagra ar do cheist i rannán na gCeisteanna Coitianta, is féidir leat ríomhphost a sheoladh 

chuig onlineservices@artscouncil.ie. 

Má tá cabhair ag teastáil uait le d’iarratas, glaoigh ar an gComhairle Ealaíon ag 01 618 0200 

nó seol ríomhphost chuig awards@artscouncil.ie 

Má tá tú faoi mhíchumas agus má tá deacracht agat rochtain a fháil ar shuíomh gréasáin na 

Seirbhísí ar Líne, déan teagmháil le Adrienne Martin, Oifigeach Rochtana na Comhairle 

Ealaíon, ar an nguthán (01 6180219) nó seol ríomhphost 

(adrienne.martin@artscouncil.ie) dhá sheachtain ar a laghad roimh an spriocdháta. 

 

 

 

 

http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/FAQS/Seirbhisi-ar-line/Seirbhisi-ar-line/
http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/FAQS/Seirbhisi-ar-line/Seirbhisi-ar-line/
mailto:onlineservices@artscouncil.ie
mailto:awards@artscouncil.ie
mailto:adrienne.martin@artscouncil.ie
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1. Cad ba cheart a bheith ar eolas agat faoi Mhaoiniú 

Cobhsaithe Éigeandála 2021 

Tugtar faisnéis chúlra duit sa chuid seo faoi Mhaoiniú Cobhsaithe Éigeandála. Cuideoidh sé 

leat a chinneadh an gcáileoidh d'eagraíocht i gcomhair Maoiniú Cobhsaithe Éigeandála nó 

nach gcáileoidh. 

1.1 Cad é cuspóir an Mhaoinithe Cobhsaithe Éigeandála? 

Is é cuspóir an Mhaoinithe Cobhsaithe Éigeandála tacaíocht airgeadais aon uaire a chur ar 

fáil d’eagraíochtaí a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach nó Maoiniú d’Ionaid Ealaíon a 

dteastaíonn deontas éigeandála uathu idir seo agus an 31 Nollaig 2021. Tá sé mar sprioc ag 

an maoiniú seo dúnta a sheachaint. 

1.2 Cé atá incháilithe do Mhaoiniú Cobhsaithe Éigeandála? 

Níl Maoiniú Cobhsaithe Éigeandála ar fáil ach amháin do na heagraíochtaí sin a fuair Maoiniú 

Straitéiseach 2021 nó Maoiniú d’Ionaid Ealaíon 2021. Ní féidir le heagraíochtaí níos mó ná 

iarratas amháin a dhéanamh ar Mhaoiniú Cobhsaithe Éigeandála 2021. 

Ní féidir linn glacadh le hiarratais ó eagraíochtaí atá faoi riarachán, atá i mbun próiseas 

dócmhainneachta nó atá díscaoilte. 

1.3 Cá mhéad is féidir iarratas a dhéanamh ina leith in iarratas amháin? 

Níl aon uasteorainn i gceist le hiarratais, ach níor cheart d’eagraíochtaí iarratas a dhéanamh 

ach ar an íosmhéid a theastaíonn uathu chun coimeád ag imeacht go dtí an 31 Nollaig 2021. 

Ba cheart d’eagraíochtaí gach foinse mhaoinithe réasúnta eile a ídiú sula smaoiníonn siad ar 

an méid airgid ar cheart dóibh iarratas a dhéanamh air. 

Cad is féidir iarratas a dhéanamh ina leith? 

 Maoiniú chun do ghníomhaíochtaí a choimeád ag imeacht go dtí an 31 Nollaig 2021 

ionas go mbeidh d’eagraíocht in ann dul ar aghaidh go 2022. 

Cad nach féidir iarratas a dhéanamh ina leith? 

 Gníomhaíocht chruthaitheach nua nó bhreise 

 Costais nó caillteanais nach dtabhaítear mar thoradh ar COVID-19 agus na bearta 

sláinte poiblí lena mbaineann 

 Aon seanfhiachas. Ní fhéachfaimid ar aon iarratais a bhaineann le fiachais a 

tabhaíodh roimh an 1 Eanáir 2021. 

1.4 Cén t-ábhar tacaíochta atá éigeantach agus iarratas á dhéanamh? 

 Foirm iarratais chomhlánaithe  
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 Cóip de ráitis airgeadais iniúchta 2020, le codanna a mhionshonraíonn ráitis ar 

ioncam agus ar chaiteachas san áireamh (má thiteann deireadh do bhliain airgeadais 

ar dháta eile seachas an 31 Nollaig, tabhair faoi deara gurbh fhéidir go mbeidh orainn 

teacht ar ais chugat le cáipéisíocht tacaíochta bhreise a fháil)  

 Cuntais bhainistíochta go dtí an 30 Aibreán 2021 (nach mór clár comhardaithe amhail 

an 30 Aibreán 2021 a bheith san áireamh) 

 Cóip d’imréiteach bainc le haghaidh gach cuntais atá i do sheilbh amhail an 30 

Aibreán 2021, mar aon le ráiteas bainc amhail an 30 Aibreán 2021  

 Liostú féichiúnaithe de réir téarma amhail an 30 Aibreán 2021  

 Liostú creidiúnaithe de réir téarma amhail an 30 Aibreán 2021  

 Sonraí aon chostais réamhíoctha amhail an 30 Aibreán 2021  

 Sonraí aon ioncaim iarchurtha agus fabhruithe amhail an 30 Aibreán 2021 (ioncam 

iarchurtha = réamhíocaíochtaí a fuarthas le haghaidh seirbhísí atá le déanamh sa 

todhchaí) 

 Réamhaisnéis sreafa airgid do na hocht mí ón 1 Bealtaine 2021– an 31 Nollaig 2021 

(ní mór an scarbhileog Excel a chuirtear ar fáil a úsáid) Is féidir é a uaslódáil: anseo 

 Buiséad don bhliain féilire 2021, le hioncam briste síos de réir foinse  

 Ráiteas cuntais ó Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim le haghaidh ioncam EWSS ó cuireadh 

tús leis go dtí an 30 Aibreán 2021  

 Réamhaisnéis don tréimhse ón 1 Bealtaine 2021 go dtí an 31 Nollaig 2021, 

Tabhair faoi deara: ní dhéanfaimid ábhar tacaíochta ar bith a uaslódálann tú nach bhfuil 
liostaithe thuas a athbhreithniú ná a mheasúnú.   

Ní ghlacfaimid le hábhar tacaíochta ar bith nár uaslódáladh mar chuid de d’iarratas ar líne nó 
a cuireadh isteach i ndiaidh an spriocdháta le haghaidh iarratas. 

 

http://www.artscouncil.ie/Funds/Emergency-Stabilisation-Fund/
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2. An chaoi a ndéanaimid measúnú ar d’iarratas 

2.1  Ba mhaith linn cúnamh a thabhairt d’eagraíochtaí a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach nó 

Maoiniú d’Ionaid Ealaíon a bhfuil deacrachtaí móra le sárú acu maidir le costais bhunúsacha 

a sheasamh mar gheall ar thionchar COVID-19 agus tionchar beart sláinte poiblí a bhaineann 

leis ar ioncam tuillte. Is í an aidhm atá leis seo ná a chinntiú go mbeidh eagraíochtaí faofa in 

ann leanúint ar aghaidh ag trádáil go deireadh na bliana agus go mbeidís i staid airgeadais 

inbhuanaithe ag dul ar aghaidh go 2022. 

Ní féidir leas a bhaint as ár maoiniú ach amháin sa chás nach gclúdaítear na costais 

shonraithe faoi ioncam a fuarthas nó a gheofar faoi dheireadh na bliana, lena n-áirítear, ach 

gan a bheith teoranta do dheontais reatha ón gComhairle Ealaíon agus maoinitheoirí eile na 

hearnála poiblí, aon ioncam tuillte a bheidh tú fós ag fáil, tabhartais ó dhaoine aonair, ó 

iontaobhais agus ó fhondúireachtaí agus aon ioncam a fuarthas ó scéimeanna COVID-19 a 

d’fhógair an rialtas. 

Ní mór d’eagraíochtaí leas iomlán a bhaint as (a) scéimeanna tacaíochta éigeandála COVID-

19 an rialtais, agus (b) a gcuid acmhainní airgeadais féin (cúlchistí barrachais san áireamh) 

agus leibhéal an mhaoinithe ar cheart dóibh iarratas a dhéanamh air a shocrú. Mura bhfuil tú 

ag baint leas iomlán as na hacmhainní seo, ní chuirfear san áireamh thú don tacaíocht seo. 

Go bunúsach, ba cheart d’iarratasóirí smaoineamh ar an gComhairle Ealaíon mar 

‘mhaoinitheoir na dála deiridh’.  

Is féidir le heagraíochtaí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú d’fhonn é a úsáid mar ioncam 

neamhshrianta chun tacú lena múnlaí gnó go deireadh na bliana, an 31 Nollaig 2021. 

Na critéir 

Iarraimid ort faisnéis a chur ar fáil ar dhá chritéar: ‘Inmharthanacht airgeadais’ agus ‘Faisnéis 

ábhartha eile’. Ní chaithfidh tú úsáid a bhaint as líon iomlán na gcarachtar do gach ceist mura 

gceapann tú go bhfuil gá leis.  

 Inmharthanacht airgeadais  
Déanfaimid measúnú tríd an gcáipéisíocht riachtanach a chuir tú ar fáil a mheas. 
 

 Aon fhaisnéis ábhartha eile 
Déanfaimid measúnú ar fhaisnéis atá sa chuid seo, go háirithe maidir le bearta 
costchiorraithe agus úsáid gach acmhainne atá ar fáil agus an fhaisnéis bhreise atá 
curtha ar fáil. 
 

Cinnteoireacht 

Déanfaimid cinntí bunaithe ar na cáipéisí a fuarthas uait mar chuid den phróiseas iarratais, 

an fhaisnéis atá ag an gComhairle Ealaíon, agus an t-eolas agus an saineolas atá againn. 

Féachfaimid ar leibhéal agus fianaise an ghá sna hiarratais ar fad a fhaighimid, agus táimid ag 

súil go dtabharfaimid tús áite ó thaobh maoinithe de do na heagraíochtaí sin is mó a 
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bhraitheann ar ioncam a thuilltear nó ar ioncam deonta, toisc gur dóchúil gurb iadsan a 

léireoidh an gá is mó. 

Déanfar ár gcinntí i gcomhthéacs Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, 2016–2025, ár 

bplean reatha trí bliana, ár mbeartais shainiúla foirme ealaíne agus cleachtais ealaíne, agus 

ár mbeartais chorparáideacha.   

Comhaontú Maoinithe, lena n-áirítear Téarmaí agus Coinníollacha maidir le Cúnamh 

Airgeadais d’iarratasóirí rathúla 

Mar a leagtar amach sna Coinníollacha maidir le Cúnamh Airgeadais dár gcuid, tá leibhéil 

éagsúla riachtanas tuairiscithe ag an gComhairle Ealaíon, atá bunaithe ar an méid maoinithe 

atá á thairiscint agus/nó ar láimhdeachas d'eagraíochta. 

Má éiríonn le d'iarratas, cuirfear na riachtanais tuairiscithe sin san áireamh mar chuid de do 

chomhaontú maoinithe a chuirfear chugat. Beidh oraibh comhaontú leo sin sula bhfaighidh 

sibh maoiniú. 
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3. An dóigh le d’iarratas a dhéanamh 

3.1 Fág do dhóthain ama agat féin chun an t-iarratas a chomhlánú 

Téigh i dtaithí ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne tamall maith roimh an spriocdháta 

agus sula dtosaíonn tú ag ullmhú d’iarratais. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le 

d’iniúchóir a luaithe is féidir freisin chun na socruithe is gá a dhéanamh le cuntais iniúchta 

2020 atá ag teastáil mar chuid den iarratas a fháil. 

Cinntigh go mbeidh go leor ama agat chun d’iarratas a uaslódáil. Ná dearmad go bhféadfadh 

an t-am uaslódála bheith i bhfad níos faide ná an t-am íoslódála; mar sin d’fhéadfadh sé go 

dtógfadh sé níos mó ama ná mar a cheapann tú d’ábhar tacaíochta a uaslódáil. 

Tacaíocht theicniúil 

Má bhíonn tacaíocht theicniúil uait agus iarratas ar líne á dhéanamh agat, déan teagmháil 

linn. 

Ríomhphost: onlineservices@artscouncil.ie 

Guthán: 01 618 0200 

Tabhair uimhir ghutháin agus déan cinnte go bhfuil tú ar fáil chun glaoch uainn a fhreagairt.  

Déileálaimid le fiosruithe ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. Molaimid duit aon 

deacrachtaí teicniúla a thuairisciú dúinn tamall maith roimh an spriocdháta. 

Cuimhnigh go ndéantar anrud glaonna ag druidim leis an spriocdháta.  

B’fhéidir nach réiteofaí glaonna i dtaobh tacaíocht theicniúil a gheofar tar éis 2.00pm ar an 

dáta deiridh roimh an spriocdháta. 

3.2 Déan an fhoirm iarratais agus an teimpléad do shreabhadh airgid a íoslódáil 

1. Logáil isteach ar Sheirbhísí ar Líne.  

2. Ar do leathanach baile, cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan iarratas’.  

3. Ar an scáileán ‘Déan d‘iarratas’, roghnaigh príomhtheagmhálaí d’eagraíochta don 

iarratas seo agus cliceáil Ar aghaidh. Ba cheart go dtaispeánfaí an scáileán ‘1. Déan 

iarratas: Roghnaigh clár maoinithe'. 

4. I gcuid A, déan dhá rud. 

a. Ón liosta aníos 'Maoiniú', roghnaigh do chlár maoinithe.  

b. Sa réimse ‘Do thagairt’, clóscríobh tagairt uathúil le haghaidh d’iarratais. 

Cuideoidh sin leat d’iarratas a aithint ar do leathanach baile. 

 I gcuid B, cliceáil na cnaipí chun na nótaí treorach, an fhoirm iarratais agus an 

Réamhaisnéis Sreafa Airgid bunaithe ar an teimpléad a chuirtear ar fáil a íoslódáil. 

Sula leanann tú leis an iarratas a dhéanamh ar líne: 

Líon isteach d'fhoirm iarratais 

mailto:onlineservices@artscouncil.ie


Spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin, an 22 Iúil 2021 

9 

 

Comhlánaigh do Réamhaisnéis Sreafa Airgid sa teimpléad a chuirtear ar fáil 

Faigh cóip de do ráitis airgeadais iniúchta is déanaí  

Comhlánaigh do Chlár Comhardaithe agus anailís tacaíochta (amhail an 30 Meitheamh 

2021 le cur ar fáil) 

 

Chun d’iarratas a chomhlánú, caithfidh tú na bogearraí cearta a bheith agat: 

Microsoft Word agus Microsoft Excel nó 

OpenOffice Writer agus OpenOffice Calc; is féidir iad sin a íoslódáil ar 

http://www.openoffice.org 

Cuimhnigh go gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais agus an teimpléad do Réamhaisnéis 

Sreafa Airgid ar do ríomhaire agus ansin uaslódálfaidh tú iad in éineacht le d'ábhar 

tacaíochta trí na Seirbhísí ar Líne. 

 

Is é 40 MB an t-uasmhéid iomlán maidir leis an ábhar tacaíochta ar fad a uaslódáiltear le 

hiarratas amháin. 

Na formáidí comhaid a nglactar leo 

Is iad seo a leanas na formáidí comhaid a nglactar leo le haghaidh d’ábhair thacaíochta. 

Cineál comhaid Iarmhír comhadainm 

téacschomhaid  rtf, doc, docx, txt 

comhaid íomhá  jpg, gif, tiff, png 

comhaid fuaime  wav, mp3, m4a 

comhaid físe  avi, mov, mp4 

scarbhileoga  xls, xlsx 

Comhaid Adobe Acrobat 

Reader 

pdf 

 

3.3 Déan d’iarratas ar líne 

Nuair atá an Fhoirm Iarratais, do ráitis airgeadais iniúchta le haghaidh 2020, clár 

comhardaithe amhail an 30 Aibreán 2021, agus teimpléad do Réamhaisnéis Sreafa Airgid 

comhlánaithe agat, is féidir leat d’iarratas ar líne a chríochnú. 

 

 

http://www.openoffice.org/
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1. Logáil isteach ar Sheirbhísí ar Líne.  

2. Ar do leathanach baile, roghnaigh an táb M’iarratais agus roghnaigh an t-iarratas ar 

Mhaoiniú Cobhsaithe Éigeandála atá cruthaithe agat cheana.  

3. Ar scáileán 1, cliceáil Ar Aghaidh. 

Tá scáileán 2 ainmnithe mar ‘2. Déan iarratas: Iarr suim an mhaoinithe’. Cuir isteach 

d’fhaisnéis airgeadais achomair sa scáileán seo.  

4. Tá scáileán 3 ainmnithe mar ‘3. Déan iarratas: Uaslódáil foirm iarratais agus ábhar 
tacaíochta’. 

I gcuid A, cliceáil Roghnaigh Comhad, roghnaigh comhad d'fhoirme iarratais agus 
cliceáil Uaslódáil.  

I gcuid B, uaslódáil d'ábhair thacaíochta. 

Ag tráth ar bith, cliceáil Sábháil dréacht chun d'iarratas a shábháil. Is féidir leat logáil 
amach agus filleadh air níos déanaí freisin. Nuair a bheidh tú críochnaithe le hábhar a 
uaslódáil, cliceáil Ar Aghaidh. 

5. Tá scáileán 4 ainmnithe mar ‘4. Cuir isteach an t-iarratas’. Caith súil siar ar do shonraí, 
agus nuair a bheidh tú sásta go bhfuil gach rud curtha san áireamh agat, cliceáil Cuir 
isteach. 

Ní féidir leat d’iarratas a leasú i ndiaidh é a chur isteach. Ná cuir an t-iarratas isteach go dtí 

go mbeidh tú iomlán sásta leis. 

I ndiaidh d’iarratas a chur isteach, ba cheart go bhfaighfeá dhá ríomhphost.  

Eiseofar an chéad cheann láithreach bonn nuair a gheobhaidh an Chomhairle Ealaíon 

d’iarratas.   

D’fhéadfadh an dara ceann teacht cúpla nóiméad ina dhiaidh sin. Beidh d’uimhir iarratais 

ann, a mbainfimid úsáid aisti sa chomhfhreagras ar fad a bhaineann le d’iarratas. Mura 

bhfaigheann tú ríomhphost ina mbeidh d’uimhir iarratais, téigh i dteagmháil le 

onlineservices@artscouncil.ie 

Tá an próiseas iarratais curtha i gcrích agat anois. 

  

file:///C:/Users/Claire/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6S47KGHE/onlineservices@artscouncil.ie
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4. An dóigh a ndéantar d'iarratas a phróiseáil 

Seo a leanas cur síos ar phróiseas na Comhairle Ealaíon chun iarratas a mheasúnú agus 

cinneadh a dhéanamh fúthu. Ceapadh an próiseas seo chun a chinntiú go mbeadh cinntí 

oscailte, cothrom agus trédhearcach. 

1 I ndiaidh d’iarratas a chur isteach, ba cheart go bhfaighfeá dhá ríomhphost:  

 Eiseofar an chéad cheann láithreach bonn, agus admhófar d’iarratas leis. 

 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: ní chiallaíonn na ríomhphoist seo ach go n-aithníonn an córas ar 

líne gur chuir tú iarratas isteach. Ní chiallaíonn siad go bhfuil d’iarratas incháilithe le 

haghaidh maoiniú. 

Mura bhfaigheann tú ríomhphost ina mbeidh d’uimhir iarratais, téigh i dteagmháil le 

onlineservices@artscouncil.ie  

2 Seiceáiltear inghlacthacht d’iarratais (féach an chuid inghlacthachta thuas). 

Measfar go bhfuil d’iarratas neamh-incháilithe agus ní chuirfear é chun cinn go dtí an 

chéad chéim eile den phróiseas má bhaineann aon cheann de na rudaí seo a leanas 

leis: 

 Níor chuir tú an t-iarratas isteach faoin spriocdháta 

 Níor sheol tú isteach foirm iarratais chomhlánaithe trí Sheirbhísí ar Líne (ní 

ghlacfar le foirm iarratais a cheanglaítear mar cháipéis tacaíochta) 

 Níor chuir tú an t-ábhar tacaíochta uile a theastaíonn isteach 

 Rinne tú iarratas ar ghníomhaíochtaí nach gceadaítear faoin gclár maoinithe seo 

 Rinne tú iarratas ar ghníomhaíochtaí a bheadh ní b’oiriúnaí do chlár maoinithe 

eile a thairgeann an Chomhairle Ealaíon nó gníomhaireacht rialtais eile a 

bhronnann deontais (déanfar d’iarratas a atreorú sa chás sin). 

Tabhair faoi deara: sa chás go meastar go bhfuil d’iarratas neamh-incháilithe, ní 

dhéanfar measúnú air agus beidh tú incháilithe iarratas a dhéanamh leis an togra 

céanna i mbabhtaí maoinithe sa todhchaí – ar an gcoinníoll go gcomhlíonann sé na 

critéir incháilithe uile. 

3 Déantar d’iarratas a mheasúnú. Mar chuid den phróiseas seo, b’fhéidir go lorgófar 

tuilleadh soiléirithe uait. 

4 Ullmhaítear moltaí don Chomhairle. 

5 Déanann an Chomhairle na moltaí a bhreithniú agus déanann sí na cinntí deiridh.   

6 Cuirfear ar an eolas thú faoi chinneadh na Comhairle, agus gheobhaidh tú cóip den 

mholadh freisin.  

7 Má éiríonn le d’iarratas, cuirimid faisnéis san áireamh faoi cad é an chéad rud eile ba 

cheart duit a dhéanamh. 
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5 Cén chaoi a n-úsáideann an Chomhairle Ealaíon d’fhaisnéis 

agus cén chaoi a dtugann sí cosaint don fhaisnéis sin? 

5.1  Cosaint Sonraí  

Bainfidh an Chomhairle Ealaíon úsáid as an bhfaisnéis a thugann tú i d’iarratas chun tuiscint 

a fháil ar d'eagraíocht agus ar na gníomhaíochtaí sin a bhfuil maoiniú á lorg agat ina leith. 

Féadfaidh an Chomhairle Ealaíon cuid den fhaisnéis sin a úsáid ar fháthanna eile freisin – e.g. 

chun ár mbunachar sonraí a nuashonrú nó chun cabhrú linn áitiú níos mó ar an Rialtas go 

gcaithfear maoiniú a sholáthar ar son na n-ealaíon.  

Ionas gur féidir maoiniú ar bith a bhronnadh ar d’eagraíocht, beidh sonraí pearsanta áirithe 

de dhíth – e.g. seoltaí ríomhphoist, sonraí tuarastail agus teidil phoist. Coinneofar agus 

próiseálfar sonraí pearsanta ar bith a thabharfaidh tú dúinn i gcomhréir leis na hAchtanna 

um Chosaint Sonraí 1988 go 2018, agus i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin infheidhme eile 

maidir le cosaint sonraí a achtófar nó a dtiocfaidh éifeacht leo ó am go ham.  

Bainfimid úsáid as an bhfaisnéis san fhoirm iarratais (lena n-áirítear sonraí pearsanta) chun 

d’iarratas a phróiseáil, agus le haghaidh cumarsáid leanúnach eadrainn. Déanfaidh an 

Chomhairle Ealaíon sonraí pearsanta ar bith a choimeád agus a phróiseáil fad is a bheidh siad 

de dhíth le haghaidh (a) measúnú agus cinneadh a dhéanamh ar d'iarratas agus i gcás 

iarratas mírathúil, tréimhse ar bith ina dhiaidh sin a chríochnódh le cur i gcrích nó socrú 

achomhairc nó agóide dlíthiúla; agus (b) le haghaidh bainistíocht nó feidhmíocht comhaontú 

maoinithe ar bith a thiocfadh as iarratas rathúil agus tréimhse ar bith ina dhiaidh sin a 

chríochnóidh le cur i gcrích nó socrú aon éilimh nó imeachtaí dlí maidir le comhaontú 

maoinithe. Féadfar sonraí pearsanta a nochtadh do mheasúnóirí seachtracha arna gceapadh 

ag an gComhairle Ealaíon chun páirt a ghlacadh sa mheasúnú ar d’iarratas ar mhaoiniú. 

Féadfaidh an Chomhairle Ealaíon sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche taighde nó anailís 

eile ar shonraí, agus sa chás sin déanfar na sonraí pearsanta a anaithnidiú. Má tá aon cheist 

agat i ndáil le próiseáil na sonraí pearsanta arna gcur ar fáil agat féin, seol ríomhphost chuig 

dataprotection@artscouncil.ie le do thoil. 

5.2 Saoráil faisnéise  

Féadfar faisnéis a thugtar don Chomhairle Ealaíon a nochtadh de thoradh ar iarraidh a 

dhéantar faoi bhun an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014. Má mheasann faighteoirí nár 

cheart faisnéis áirithe a nochtadh mar gheall ar a rúndacht nó ar leochaileacht tráchtála, ní 

mór d’fhaighteoirí, agus iad ag tabhairt faisnéis den sórt sin, faisnéis dá leithéid a aithint go 

soiléir agus na cúiseanna a bhfuil sé rúnda nó leochaileach ar bhonn tráchtála a shonrú. 

Mura n-aithníonn faighteoirí faisnéis den sórt sin mar fhaisnéis rúnda nó atá leochaileach ar 

bhonn tráchtála, d’fhéadfaí í a nochtadh mar fhreagra ar iarratas ar Shaoráil Faisnéise gan a 

thuilleadh fógra don fhaightear ná dul i gcomhairle leis an bhfaighteoir. Rachaidh an 

Chomhairle Ealaíon i gcomhairle, nuair is féidir, leis an bhfaighteoir maidir le faisnéis a 
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aithnítear mar fhaisnéis rúnda nó atá leochaileach ar bhonn tráchtála sula ndéanfaidh sí 

cinneadh ar iarratas arna fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. 

Le thú féin a chur ar an eolas faoi fhorálacha an Achta, féach ar www.foi.gov.ie 

Le beartais na Comhairle Ealaíon i leith saoráil faisnéise a fheiceáil, féach ar 

http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/Saorail-faisneise/ 

http://www.foi.gov.ie/
http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/Saorail-faisneise/

