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Maoiniú Críochnaithe COVID-19 2020 

Treoirlínte d’Iarratasóirí  

Spriocdháta: leanúnach 

Glacfar le hiarratais go dtí 5.30pm, Déardaoin, 10 Nollaig 

2020 

 

 

Tabhair faoi deara: ní mór d’iarratasóirí cloí leis an gcomhairle agus leis an treoir go léir 

faoin tsláinte phoiblí atá leagtha síos ag FSS agus ag an rialtas maidir le paindéim Covid-19. 

  



Glacfar le hiarratais go dtí 5.30pm, Déardaoin, 10 Nollaig 2020 

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

Críochnaithe COVID-19 2020 na Comhairle Ealaíon. Moltar duit na treoirlínte seo a léamh go 

cúramach sula dtosaíonn tú ar an iarratas. 
Spriocdháta: glacfar le hiarratais agus déanfar measúnú orthu ar bhonn leanúnach.  

Glacfaimid le hiarratais go dtí 5.30pm, Déardaoin, 10 Nollaig 2020. Ní ghlacfar le hiarratais 

tar éis an dáta sin.   
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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 dár 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 

 

Tabhair faoi deara 

Déanann an Chomhairle Ealaíon gach iarracht freastal réasúnta a dhéanamh ar dhaoine atá 

faoi mhíchumas ar mian leo iarratas a chur isteach nó a bhfuil deacrachtaí acu teacht ar 

Sheirbhísí ar Líne. Má tá riachtanas speisialta agat sa réimse sin, déan teagmháil le Adrienne 

Martin, Oifigeach Rochtana na Comhairle Ealaíon, ar an nguthán (01-618 0219) nó trí 

ríomhphost (adrienne.martin@artscouncil.ie) trí seachtaine 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:payments@artscouncil.ie
mailto:awards@artscouncil.ie
mailto:adrienne.martin@artscouncil.ie
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1. Cad is cuspóir le Maoiniú Críochnaithe COVID-19? 

I bhfianaise thosca uathúla COVID-19, forbraíodh an Scéim Maoinithe Críochnaithe COVID-

19 mar dhámhachtain aonuaire chun tacú le tionscadail nó gníomhaíochtaí atá maoinithe ag 

an gComhairle Ealaíon a chríochnú agus/nó a chur i gcrích.  

Tá an dámhachtain beartaithe le costais a bhaineann le COVID-19 a íoc, iad siúd a bhaineann 

le treoracha sábháilteachta náisiúnta agus/nó earnála a chur i bhfeidhm san áireamh.1 Tá sí 

ceaptha chun obair atá maoinithe faoi na cláir a liostaítear thíos a chríochú agus/nó a chur i 

gcrích i gcomhréir le rún ealaíne an togra bhunaidh maoinithe, agus, ar an gcaoi sin, a 

chinntiú go dtacófar le healaíontóirí agus oibreoirí ealaíon saothar a chruthú.  

Tá straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–2025), Saothar Ealaíne Iontach a 

Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a Threorú (féach anseo: 

http://www.artscouncil.ie/ga/straiteis-na-comhairle-ealaion/) agus Straitéis na Comhairle 

Ealaíon um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht agus an beartas Luach 

Saothair don Ealaíontóir.  

Tabharfar tús áite do thionscadail: 

 Ag a bhfuil fís shoiléir agus réalaíoch le haghaidh críochnú agus/nó cur i gcrích 

tionscadal nó gníomhaíochtaí i gcomhréir le rún ealaíne an togra bhunaidh 

maoinithe. 

 A léiríonn go soiléir go gcomhlíonfar treoracha sláinte poiblí. 

 A léiríonn an dea-chleachtas maidir le téarmaí agus coinníollacha agus cosaintí 

sláinte agus sábháilteachta d’aon ealaíontóirí, oibreoirí ealaíon agus baill foirne a 

bhfuil baint acu le cur i gcrích an togra. 

 A léiríonn comhpháirtíocht le heagraíochtaí/aonáin atá maoinithe ag an gComhairle 

Ealaíon, más cuí. 

 

2. Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh? 

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair/d’eagraíochtaí a fuair maoiniú in 2019 le 

haghaidh gníomhaíocht in 2020 faoi na cláir mhaoinithe seo a leanas:  

 Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2020 

 Tionscadail 2020 (Gach foirm agus cleachtas ealaíne)  

 An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta, 2020 

 Reel Art 2019 

 Authored Works 2019 

 Rannpháirtíocht san Ailtireacht 2019 

 Scéim Ensembles na nÓg 2020 

 Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis 2020 (arna bronnadh in 2020) 

                                                           
1 Treoracha FSS agus treoracha an rialtais, Treoirlínte Theatre Forum um Shaothar a Chruthú; 
treoracha Screen Producers Ireland um léiriú in aimsir Covid-19, etc. 

http://www.artscouncil.ie/ga/straiteis-na-comhairle-ealaion/
http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/EHRD%20policy%20Irish%20version%20Final.pdf
http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/EHRD%20policy%20Irish%20version%20Final.pdf
http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/Main_Site/Content/About_Us/Paying%20the%20Artist%20(Single%20Page%20-%20GA).pdf
http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/Main_Site/Content/About_Us/Paying%20the%20Artist%20(Single%20Page%20-%20GA).pdf
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3. Cé nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh? 

Níl an dámhachtain seo oscailte do dhaoine aonair/d’eagraíochtaí nach bhfuair maoiniú trí 

na cláir mhaoinithe a liostaítear thuas le haghaidh gníomhaíochtaí atá beartaithe le tarlú in 

2020. 

4. Cé hé an t-iarratasóir? 

Is ionann an t-iarratasóir agus faighteoir na dámhachtana bunaidh agus an té a gheobhaidh 

aon mhaoiniú a thairgfear agus a bheidh freagrach as glacadh le téarmaí agus le 

coinníollacha an mhaoinithe sin. Ní íocfar aon mhaoiniú a thairgfear ach isteach i gcuntas 

bainc atá á shealbhú in ainm an iarratasóra. 

Níor mhór go mbeadh na cáipéisí go léir a chuirfear ar fáil in ainm an iarratasóra – e.g. má 

rinne tú iarratas chuig an gComhairle Ealaíon ar mhaoiniú faoin ainm Forest Productions, 

níor mhór go mbeadh gach cáipéis don iarratas seo, lena n-áirítear sonraí bainc agus sonraí 

cánach, san ainm sin. Ní ghlacfar le leaganacha malartacha amhail Forest Music ná Forest 

Enterprises. 

5. Cá mhéad is féidir iarratas a dhéanamh ina leith? 

Féadfar iarratas a dhéanamh ar uasmhéid 20% de luach na bunmhéide a bronnadh, nó suas 

le huasmhéid €40,000, cibé acu is lú (e.g. más ionann an dámhachtain bhunaidh agus 

€50,000, féadfaidh an t-iarratasóir iarratas a dhéanamh ar uasmhéid €10,000 i maoiniú 

críochnaithe). 

6. Cad is féidir iarratas a dhéanamh ina leith?  

Faoin dámhachtain seo, féadfaidh iarratasóirí iarratas a dhéanamh ar na rudaí seo a leanas: 

 Costais a bhaineann go díreach le COVID-19 (e.g. PPE, costais leighis, árachas, 

glantachán, taisteal agus cóiríocht, etc.) de réir mar is gá chun treoracha 

sábháilteachta náisiúnta agus/nó earnála um COVID-19 a chur i bhfeidhm.  

 Laethanta breise oibre de réir mar is gá mar gheall ar COVID-19. 

 Seirbhísí breise de réir mar is gá chun an tionscadal a chur i gcrích ar bhealach eile. 

 

7. Cad nach féidir iarratas a dhéanamh ina leith?  

 Costais a bhaineann le gníomhaíochtaí a bhí ar siúl cheana féin nó a gcuirfear tús leo 

sula ndéanfar cinneadh faoi d’iarratas. D’fhéadfadh sé go dtógfaidh sé ocht 

seachtaine cinneadh a dhéanamh. 

 Aisíoc táillí a íocadh le healaíontóirí cheana féin. 

 Costais a bhaineann le dámhachtainí nach mbaineann le cruthú saothair (e.g. 

sparánachtaí). 

 Costais a d'fhéadfadh tacaíochtaí eile rialtais/gníomhaireachtaí poiblí (e.g. Scéim 

Chaipitil Chultúrtha DAHG) tacú leo. 

 Costais chaipitil. 
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8. Cén t-ábhar tacaíochta a chaithfidh mé a chur isteach le m’iarratas? 

Ba cheart duit an t-ábhar tacaíochta seo a leanas a chur isteach ar líne de bhreis ar d’fhoirm 

iarratais: 

 Fianaise cháipéisíochta chun tacú leis na costais mheasta.  

 Litreacha/ríomhphoist tacaíochta ó eagraíocht chomhpháirteach, nuair is cuí. 

Mura gcuireann tú aon ábhar tacaíochta isteach, beidh sé níos deacra do mheasúnóirí 
indéantacht do thogra a fhíorú.   

Tabhair faoi deara: ní ghlacfar le haon ábhar tacaíochta eile seachas an t-ábhar a liostaítear 
thuas, agus ní bhreithneofar é, mar chuid de do thogra. 

9. Conas a dhéanfaidh mé iarratas? 

a) Logáil isteach ar shuíomh gréasáin Seirbhísí Ar Líne na Comhairle Ealaíon (OLS). 

b) Roghnaigh an clár maoinithe agus an fhoirm ealaíne a bhfuil iarratas á dhéanamh 

agat ina leith –  

e.g. ‘2020 – Maoiniú Críochnaithe COVID-19 – Damhsa’. 

c) Déan an fhoirm iarratais a íoslódáil. 

d) Lean na treoracha ar an bhfoirm iarratais maidir le conas í a chomhlánú. 

e) Déan an fhoirm iarratais a uaslódáil. 

f) Cuir d’iarratas isteach roimh an spriocdháta. 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar chuid 14 thíos, Cabhair a fháil maidir le d’iarratas. 

10. Conas a phróiseáiltear iarratais? 

Déanann an Chomhairle Ealaíon gach iarratas a fhaightear a phróiseáil mar seo a leanas: 

1 Déantar an t-iarratas a admháil. 

2 Seiceáiltear cáilitheacht an iarratais – cuirtear gach iarratas incháilithe ar aghaidh chuig 

an gcéim mheasúnaithe. 

3 Déanann comhairleoir(í) agus/nó baill foirne measúnú scríofa ar an iarratas agus 

tugann an coiste feidhmiúcháin scór dó ina dhiaidh sin.  

4 Agus an comhthéacs iomaíoch agus an buiséad atá ar fáil á gcur san áireamh, molann 

an feidhmeannas cibé an bhfaighidh iarratas maoiniú bunaithe ar an scór.  

5 Cuirtear na cinntí in iúl do na hiarratasóirí i scríbhinn. 

6 Déanann an Chomhairle nóta de na cinntí. 
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Achar ama 

Tá súil againn go mbeimid in ann cinntí a dhéanamh chomh tapa agus is féidir, ach braithfidh 

sé sin ar líon na n-iarratas a fhaighimid. Ba cheart duit suas le hocht seachtaine a thabhairt 

chun cinneadh a fháil. 

11. Cad iad na critéir chun iarratais a mheasúnú?  

Déanfar measúnú ar iarratais agus tabharfar scór dóibh i gcoinne na dtrí chritéar seo a 

leanas:  

a) Caighdeán agus oiriúnacht an togra  

 Cuntas teiste an phearsanra atá páirteach,  

 Caighdeán an togra. 

 Soiléireacht chuspóra agus rún chun an tionscadal nó gníomhaíocht a chríochnú 

agus/nó a chur i gcrích i gcomhréir leis an mbunrún ealaíne. 

 

b) An méid a chomhlíonann an togra cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana  

 Fís shoiléir agus réalaíoch le haghaidh críochnú agus/nó cur i gcrích tionscadal nó 

gníomhaíochtaí i gcomhréir le rún ealaíne an togra bunaidh maoinithe. 

 Léiriú soiléir ar chomhlíonadh treoracha sláinte poiblí. 

 Dea-chleachtas maidir le téarmaí agus coinníollacha agus cosaintí sláinte agus 

sábháilteachta d’aon ealaíontóirí, oibreoirí ealaíon agus baill foirne a bhfuil baint acu 

le cur i gcrích an togra. 

 Comhpháirtíocht chruthaithe le heagraíochtaí/aonáin atá maoinithe ag an 

gComhairle Ealaíon, más cuí. 

 

c) Indéantacht an togra  

 Cumas an phearsanra atá bainteach chun an togra a chur i gcrích. 

 Soiléireacht na pleanála agus na n-amlínte. 

 An fhaisnéis airgeadais a chuirfear ar fáil. 

 

12. Céard a tharlaíonn i ndiaidh dom iarratas a dhéanamh? 

Nuair a fhaightear é, seolfar d’iarratas chuig an bhfoireann ealaíon ábhartha chun é a 
mheas. Déanfar iarratais a mheas i gcoinne na gcritéar atá leagtha amach i gcuid 11 thuas. 

Déanfar iarratais a scóráil ansin de réir gach ceann de na critéir i gcomhréir leis an scéim 
scórála seo a leanas: 

Scór uimhriúil Luach focal Míniú 

6.0 ‘Eisceachtúil’ Pléitear gach gné ábhartha den chritéar go 

cuimsitheach agus go sármhaith san iarratas. Níl 

easnaimh ar bith in aon chor ann. Coimeádtar an scór 

seo le haghaidh na ngnéithe is fearr ar fad de na 
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hiarratais agus úsáidfear é go fíorspárálach. 

5.5  Idir sármhaith agus eisceachtúil. 

5.0 ‘Sármhaith’ Pléitear gach gné ábhartha den chritéar go sochreidte 

agus go rathúil san iarratas. Soláthraítear an fhaisnéis 

agus an fhianaise ar fad a theastaíonn agus níl buarthaí 

ná réimse laige ar bith ann. 

4.5  Idir go han-mhaith agus sármhaith. 

4.0 “Go hAn-

Mhaith” 

Pléitear an critéar go han-mhaith san iarratas. Tugtar 

faisnéis shoiléir faoin bhfianaise a theastaíonn ann. Tá 

buarthaí agus réimsí laige ar bith fánach. 

3.5  Idir go maith agus go han-mhaith. 

3.0 ‘Go maith’ Pléitear an critéar go maith san iarratas, cé go bhféadfaí 

roinnt feabhsuithe a dhéanamh. Tugtar faisnéis ann ar 

gach gné den fhianaise a theastaíonn beagnach, cé go 

bhfuil roinnt bearnaí ann. 

2.5  Idir maith go leor agus go maith. 

2.0 ‘Maith go leor’ Cé go ndéantar plé maith go leor ar an gcritéar san 

iarratas, tá laigí le sonrú ann. Tugtar faisnéis ábhartha 

ann, ach tá réimsí ann ina bhfuil sonraí in easnamh nó 

ina bhfuil an fhaisnéis doiléir, rud a fhágann nach bhfuil 

an togra sách láidir i gcomhthéacs iomaíoch. 

1.5  Dona go leor nach fiú tacaíocht a thabhairt dó. 

1.0 ‘Go dona’ Tá beagán fianaise nó faisnéis ábhartha san iarratas i 

gcomhthéacs an chritéir agus níl sé fíorláidir ná 

áititheach i gcomhthéacs maoiniú iomaíoch. 

0 ‘Easnamhach’ Ní phléitear an critéar san iarratas nó ní féidir 

breithiúnas a thabhairt air mar gheall ar fhaisnéis ar 

iarraidh nó atá neamhiomlán. 

 

Tabhair faoi deara: ní bhreithneofar iarratas i gcomhair maoiniú má fhaightear 1.5 nó níos 

ísle in aghaidh aon chritéir.  

Déanfar an scór a bhronntar faoi gach critéar a iolrú ar mhaithe le rátáil chéatadáin a fháil, 

sa bhealach seo a leanas: 

 Ualú Céatadán 
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Cáilíocht agus oiriúnacht an togra (5.55) 33.3% 

Cuspóir na dámhachtana a chomhlíonadh (5.55) 33.3% 

Indéantacht (5.55) 33.3% 

Iomlán  100.0% 

Seo thíos léiriú den chuma a bheadh ar thacar iomlán de scóir i dtéarmaí céatadáin: 

  Scór Ualú Céatadán % 

Cáilíocht agus oiriúnacht an togra                    5.0  (5.55) 27.8%  

Cuspóir na dámhachtana a chomhlíonadh                    3.5  (5.55) 19.4%  

Indéantacht                    4.5  (5.55) 25.0%  

Iomlán                 13.0    72.2%  

 

Ar an gcoinníoll nach ionann nó nach ísle ná 1.5 aon scór in aghaidh ceann ar bith de na 

critéir, déanfar maoiniú a thairiscint do gach iarratas a fhaigheann scór céatadánach 

móriomlán de 50% níos mó.2  

13. Rialacha na dámhachtana 

a) Ní cheadaítear ach iarratas amháin in aghaidh an duine/na heagraíochta. 

b) Ní mór go mbeidh an t-iarratas faoin ainm céanna ar ar bronnadh an maoiniú 

bunaidh a bhfuil maoiniú críochnaithe á lorg ina leith. 

c) Measfar go mbeidh d’iarratas neamh-incháilithe agus ní dhéanfar é a mheas, sna 

cásanna seo a leanas: 

• Ní chuirtear foirm iarratais isteach trí shuíomh gréasáin Sheirbhísí ar Líne. 

• Ní chuireann tú an t-ábhar tacaíochta riachtanach isteach. 

• Ní féidir leat iarratas a dhéanamh de réir chuid 3 thuas, Cé nach bhfuil i dteideal 

iarratas a dhéanamh? 

d) Ní dhéanfar aon cháipéisíocht tacaíochta eile seachas a bhfuil leagtha amach i gcuid 

8 thuas a bhreithniú. 

e) Ní mór go mbeadh iarratasóirí a n-éireoidh leo in ann mionsonraí a sholáthar faoi 

chuntas bainc ina n-ainm féin; ní ghlacfar le héagsúlachtaí i litriú ainmneacha ná le 

haistriúchán ar ainmneacha; ní mór an t-ainm ar an gcuntas bainc a bheith díreach 

mar a chéile leis an ainm ar an bhfoirm iarratais. 

 

14. Cabhair a fháil maidir le d’iarratas 

                                                           
2
 Ciallaíonn sé seo, fiú má fhaightear scór móriomlán is airde ná 50%, nach ndéanfar maoiniú a thairiscint sa 

chás ina bhfaightear scór de 1.5 nó níos ísle le haghaidh critéar amháin nó níos mó. 
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Riachtanais maidir leis na Seirbhísí ar Líne a úsáid 

Ní mór do do ríomhaire agus don bhrabhsálaí idirlín na riachtanais seo a leanas a 

chomhlíonadh ionas go n-oibreoidh na Seirbhísí ar Líne duit: 

Ríomhaire Windows 7 nó níos déanaí 

le  

Internet Explorer 8.0 nó níos déanaí NÓ Firefox 27 nó níos déanaí NÓ Chrome 

33 nó níos déanaí 

Mac Mac OS X v10.5 Leopard nó níos déanaí  

le  

Safari 3.1 nó Safari 10 NÓ Firefox 27 nó níos déanaí NÓ Chrome 32 nó níos 

déanaí 

Tabhair faoi deara: má choisceann Safari 11 uaslódáil cáipéisí, uasghrádaigh 

brabhsálaí Safari, nó úsáid Firefox nó Chrome 

 

Tabhair faoi deara: Ní mór go mbeadh Microsoft Word nó OpenOffice Writer ar an 

ríomhaire freisin chun an fhoirm iarratais a chomhlánú. Bogearraí saor in aisce é OpenOffice 

Writer is féidir a íoslódáil óhttp://openoffice.org.  

Ní mór duit OpenOffice Writer leagan 4.0.1 nó níos luaithe a úsáid. Nuair a úsáideadh 

leaganacha níos déanaí de OpenOffice Writer ná 4.0.1 bhí fadhbanna leis an gcuma a bhí ar 

na foirmeacha iarratais nuair a cuireadh isteach trí na Seirbhísí ar Líne iad.  

Féach ar fhíseán na Comhairle Ealaíon Using OpenOffice to download, complete and upload 

the application form ag https://www.youtube.com/watch?v=iT9XxgmgoEo. 

Ba cheart d’úsáideoirí Apple Mac aird a thabhairt ar an gcuid a phléann leis an leagan 4.0.1 a 

íoslódáil ar Apple Mac a bhfuil na leaganacha is déanaí de Mac OS suiteáilte orthu. 

Tabhair faoi deara: i gcomhair MacOS 10.15 Catalina, iarrtar ort OpenOffice 4.1.7 a úsáid. 

Mura féidir leat aon cheann de na riachtanais sin a chomhlíonadh nó mura dtuigeann tú iad, 

téigh i dteagmháil linn le comhairle a fháil chomh luath agus is féidir leat roimh an 

spriocdháta.  

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

Ba cheart duit eolas a chur ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne tamall maith roimh an 

spriocdháta agus roimh duit iarratas a ullmhú. Is dócha go mbeidh an-chuid cuairteoirí ar an 

suíomh tráthnóna an spriocdháta. Ba cheart duit d’iarratas a ullmhú agus a chur isteach 

tamall maith roimh an spriocdháta.  

D’fhéadfadh an t-am uaslódála a bheith i bhfad níos faide ná an t-am íoslódála. D’fhéadfadh 

sé go dtógfadh sé níos faide ná mar a cheapfá d’ábhar tacaíochta a uaslódáil.  

http://www.openoffice.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iT9XxgmgoEo
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Tacaíocht theicniúil 

Má bhíonn tacaíocht theicniúil uait agus iarratas ar líne á dhéanamh agat, is féidir leat dul i 

dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon ach ríomhphost a sheoladh chuig 

onlineservices@artscouncil.ie nó trí ghlaoch a chur ar 01 618 0200. Molaimid duit aon 

deacrachtaí teicniúla a thuairisciú dúinn tamall maith roimh an spriocdháta. 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.  

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 ár gcuid Seirbhísí ar 
Líne gur chuir tú iarratas isteach. Ní chiallaíonn siad go bhfuil d’iarratas incháilithe le 
haghaidh maoiniú. 

Mura bhfaigheann tú an dara ríomhphost, déan teagmháil leis an gComhairle Ealaíon. 
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