
 

GLAOCH AR IARRATAIS 

Na hEalaíona i Luathfhoghlaim agus Cúram (LFC) agus Cúram Leanaí ar Aois 
Scoile (CLAS) - Scéim Phíolótach  

 

Má theastaíonn cabhair uait le d'iarratas, nó má tá aon cheist agat, déan teagmháil le ball den 
fhoireann Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas ag ypce@artscouncil.ie  

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5:30i.n. Déardaoin, 2 Márta 2023 

 

1. Maidir leis an gComhairle Ealaíon 
 
Is í an Chomhairle Ealaíon an ghníomhaireacht a cheap Rialtas na hÉireann chun na healaíona a 
fhorbairt. Oibrímid i gcomhpháirt le healaíontóirí, le heagraíochtaí ealaíon, le lucht déanta beartas 
poiblí agus le daoine eile chun áit lárnach a chruthú do na healaíona i saol na hÉireann. 
 
Bíonn an Chomhairle Ealaíon á treorú ag a Straitéis Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh 2016 – 2025. 
Tá leagtha amach anseo pleananna na Comhairle Ealaíon chun forbairt na n-ealaíon a threorú sna 
deich mbliana idir 2016–2025, mar a dtabharfar tús áite don ealaíontóir agus do rannpháirtíocht an 
phobail, agus mar a bhfuil breac-chuntas ar réimse de ghníomhartha a dhéanfaidh an ghníomhaireacht 
lena fís a thabhairt chun críche. 

 
Leagann an Chomhairle Ealaíon beartas síos lena chinntiú go gcaitear ár gcuid maoinithe ar bhealach 
straitéiseach, go dtéann gach a ndéanaimid chun leas an phobail agus go mbíonn ár gcinntí ar fad 
trédhearcach agus cothrom. Tá sé d’aidhm againn beartais chomhaimseartha ábhartha a bheith 
againn a léiríonn ár ról mar shainghníomhaireacht sna healaíona. Tá tuilleadh faisnéise faoin 
gComhairle Ealaíon ar fáil ag www.artscouncil.ie. 
 
Mar chuid dá Beartas Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta, tá an Chomhairle Ealaíon 
tiomanta do chomhionannas rochtana, deiseanna agus torthaí a thairiscint do gach iarratasóir 
ionchasach beag beann ar a n-inscne, a ngnéaschlaonadh, a stádas sibhialta nó teaghlaigh, a reiligiún, 
a n-aois, a míchumas, a gcine nó a mballraíocht de phobal an Lucht Siúil, nó a gcúlra socheacnamaíoch. 
Sa scéim mhaoinithe seo, cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte ar leith roimh iarratais ó gach cuid de 
shochaí na hÉireann, lena n-áirítear aon cheann de na tréithe a luaitear thuas ach gan a bheith 
teoranta dóibh sin amháin agus/nó tionscnaimh a chuireann deiseanna nó torthaí cothroma ar fáil 
dóibh siúd atá bainteach leo. 
 
 

2. Maidir leis na hEalaíona in LFC / CLAS - Scéim Phíolótach  
 
Tá an Chomhairle Ealaíon ag gabháil i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais agus Óige (DCEDIY) chun scéim Na hEalaíona i Luathfhoghlaim agus Cúram (ELC) Cúram 
Leanaí ar Aois Scoile (SAC) a phíolótú. Déanfaidh grúpa stiúrtha atá comhdhéanta d'ionadaithe ón 
Rannóg Luathfhoghlama agus Cúraim agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile DCEDIY, cigireacht atá dírithe 
ar an Oideachas sna Luathbhlianta de chuid na Roinne Oideachais, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta (CNCM), an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 
(DTCAGSM), agus an Chomhairle Ealaíon maoirseacht ar an scéim phíolótach. 
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Tá sé mar aidhm ag an scéim phíolótach tacú le healaíontóirí gairmiúla agus le heagraíochtaí ealaíon 
oibriú le suíomhanna Luathfhoghlama & Cúraim (LFC) agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile (CLAS), agus 
cuimseoidh sí iniúchadh 1agus forbairt ar Dhréacht-Phrionsabail maidir le Teagmháil a Dhéanamh leis 
na hEalaíona i bhFoghlaim agus Cúram na Luath-Óige a d'fhoilsigh an DCEDIY le déanaí. Tá sé mar 
aidhm aige leanaí idir Breith-3, 4-6 agus 7+ a chuimsiú i suíomhanna éagsúla in áiteanna éagsúla ar 
fud na tíre.  
 
Tá an Chomhairle Ealaíon ag lorg tograí faoi láthair ó ealaíontóirí nó eagraíochtaí ealaíon atá cáilithe 
go cuí chun páirt a ghlacadh i bhforbairt na scéime píolótaí agus bonn eolais a chur fúithi.  Beidh an 
scéim phíolótach ar siúl ar fud trí réigiún gheografacha in Éirinn. Ba cheart d'ealaíontóirí agus 
d’eagraíochtaí ealaíon ar mian leo a léiriú gur spéis leo páirt a ghlacadh an réigiún nó na réigiúin ina 
bhfuil siad ar fáil chun páirt a ghlacadh a chur in iúl. Is mian linn rannpháirtíocht grúpa éagsúil 
d'ealaíontóirí ar fud na scéime píolótaí a chinntiú agus réimse foirmeacha ealaíne, peirspictíochtaí 
agus léargais a chur san áireamh.  
  

3. Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?  
 

D’fhéadfadh ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon le cuntas teiste acu maidir le healaíona ar 

ardchaighdeán a sholáthar i bhfoghlaim agus cúram na luath-óige iarratas a dhéanamh. 

 

Caithfidh maoiniú ón gComhairle Ealaíon a bheith faighte ag ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon le 

cúig bliana anuas agus/nó caithfidh siad iarratas a dhéanamh le litir mholta ó cheann díobh seo a 

leanas: oifigeach ealaíon údaráis áitiúil; nó fostaí údaraithe eagraíochta a fhaigheann Maoiniú 

Straitéiseach nó Maoiniú d’Ionad Ealaíon ón gComhairle Ealaíon 

 

Ní mór d'iarratasóirí a bheith ar fáil chun obair a dhéanamh i gceann amháin ar a laghad de na réigiúin 

atá sainaitheanta thíos agus atá sainaitheanta san Fhoirm Iarratais, agus ní mór taithí a bheith acu ag 

obair leis na haoisghrúpaí a shainaithnítear a bheith ábhartha le do thogra. 

 

4. Ról na n-ealaíontóirí/na n-eagraíochtaí ealaíon sa scéim phíolótach 

 

Beifear ag súil go n-oibreoidh gach ealaíontóir/eagraíocht ealaíon le dhá shuíomh ar a laghad chun 

tionscadal cruthaitheach a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a dhoiciméadú. Ba chóir go mbeadh 

suíomh amháin ar a laghad i suíomh Luathfhoghlama agus Cúraim, agus d'fhéadfadh an suíomh eile a 

bheith ina shuíomh Luathfhoghlama agus Cúraim nó Cúram ar Aois Scoile sa cheann eile. Beidh 

ealaíontóirí rannpháirteacha mar chuid de ghrúpa taighde le rannpháirtithe eile sa scéim phíolótach. 

I gcomhar lena suíomhanna comhpháirtíochta, agus leis an ngrúpa taighde níos leithne, déanfaidh siad 

iniúchadh agus bonn eolais a chur faoi fhorbairt dhréacht-phrionsabail maidir le teagmháil a 

dhéanamh leis na healaíona i bhfoghlaim agus cúram na luath-óige i suíomhanna ábhartha. Beifear ag 

súil go ndéanfaidh siad a gcuid tionscadal a dhoiciméadú agus machnamh a dhéanamh orthu d'fhonn 

acmhainní nó ábhar a thacóidh le forbairt ealaíontóirí, oideoirí luathbhlianta, cleachtóirí ar aois scoile, 

                                                           
1 Chun críche na scéime píolótaí seo, tagraíonn suíomhanna d'aon suíomh Luathfhoghlama agus Cúraim 
(LFC) agus/nó Socrú Cúraim Leanaí ar Aois Scoile (CLAS) atá cláraithe le Tusla, lena n-áirítear seirbhísí 
pobail agus príobháideacha, seirbhísí LFC, seirbhísí LFC agus CLAS le chéile, agus seirbhísí CLAS 
neamhspleácha. 
 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/03e1c-draft-principles-for-the-facilitation-of-the-arts-in-promoting-play-and-creativity-in-early-learning-and-care/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/03e1c-draft-principles-for-the-facilitation-of-the-arts-in-promoting-play-and-creativity-in-early-learning-and-care/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/03e1c-draft-principles-for-the-facilitation-of-the-arts-in-promoting-play-and-creativity-in-early-learning-and-care/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/03e1c-draft-principles-for-the-facilitation-of-the-arts-in-promoting-play-and-creativity-in-early-learning-and-care/


 

tuismitheoirí agus daoine eile a bhfuil ról lárnach acu maidir le heispéireas na leanaí ar na healaíona a 

éascú, a chur ar fáil. 

 

Beifear ag súil go gcuirfidh ealaíontóirí/eagraíochtaí ealaíon rannpháirteacha léargais ar fáil (ag 

tarraingt ar a rannpháirtíocht sa scéim phíolótach agus ar a dtaithí níos leithne) maidir leis an gcaoi a 

bhféadfaí aon scéim sa todhchaí chun rannpháirtíocht ardchaighdeáin leis na healaíona i suíomh 

luathfhoghlama agus cúraim agus i gcúram leanaí ar aois scoile a fhorbairt. 

 

Déanfaidh ealaíontóirí/eagraíochtaí ealaíon rannpháirteacha: 
 

 A bheith ag obair leis na leanaí agus le hoideoirí luathbhlianta/cleachtóirí ar aois scoile in dhá 

shuíomh LFC/CLAS nó níos mó chun tionscadal cruthaitheach a fhorbairt, a thabhairt i gcrích 

agus a dhoiciméadú; 

 A bheith ag cabhrú le suíomhanna beartaithe don scéim phíolótach a aithint agus cumarsáid 

a dhéanamh leo; 

 Foirmeacha toilithe a chomhordú do leanaí agus dá gcaomhnóirí atá rannpháirteach sa 

tionscadal, agus maidir le híomhá ar bith a thógáil i ndáil leis an tionscadal; 

 I rith an tionscadail, déan machnamh agus iniúchadh ar na dréacht-phrionsabail maidir le 

teagmháil a dhéanamh leis na healaíona i bhfoghlaim agus cúram na luath-óige agus tabhair 

tuairisc orthu don ghrúpa taighde; 

 Cumarsáid a dhéanamh le healaíontóirí eile a bhfuil baint acu leis an ngrúpa taighde agus leis 

an bhfoireann bainistíochta tionscadail chun smaointe agus eispéiris a roinnt;  

 Cur le forbairt ábhar nó treoracha d’ealaíontóirí, d’oideachasóirí luathbhlianta, do chleachtóirí 

ar aois scoile, do thuismitheoirí agus do dhaoine eile a bhfuil ról lárnach acu maidir le 

heispéireas na leanaí ar na healaíona a éascú. 

 
Chomh maith le cuairteanna rialta ar shuíomhanna comhpháirtíochta chun tionscadal cruthaitheach 

a fhorbairt agus a thabhairt i gcrích, táthar ag súil go bhfreastalóidh baill an ghrúpa taighde ar 

chruinnithe le rannpháirtithe eile sa scéim phíolótach (táthar ag súil go gcuimseoidh siad seo meascán 

de chruinnithe ar líne agus cruinnithe pearsanta). Beifear ag súil go gcuirfidh rannpháirtithe 

nuashonruithe rialta ar fáil do chomhordaitheoir na scéime píolótaí. 

 
An taithí ar cheart a bheith ag ealaíontóirí/eagraíochtaí ealaíon rannpháirteacha 

Ba cheart do thograí fianaise a sholáthar ar shaineolas agus ar bhunús eolais an ealaíontóra nó na 

heagraíochta, lena n-áirítear: 

 Taithí ar thionscadail ealaíne ardchaighdeáin a fhorbairt agus a sheachadadh i suíomhanna 

LFC agus/nó CLAS; 
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 Taithí ar a bheith ag éisteacht le leanaí agus a chinntiú go bhfuil guth acu i bhforbairt clár agus 

beartas atá deartha dóibh (tuilleadh eolais anseo); 

 Taithí ar a bheith ag comhoibriú le gairmithe eile i bhforbairt agus i seachadadh tionscadal 

ealaíne; 

 Eolas ar chomhthéacs beartais agus ar chreataí curaclaim ina bhfuil an scéim phíolótach seo á 

forbairt; 

 Taithí ar thionscadail a dhoiciméadú agus acmhainní a fhorbairt do dhaoine eile; 

 Taithí ar idirchaidreamh agus pleanáil a dhéanamh le suíomhanna LFC agus/nó CLAS agus 

caidrimh ghníomhacha le suíomh amháin nó níos mó a d'fhéadfadh a bheith mar chuid den 

scéim phíolótach. 

 

 

 

5. Réigiúin thíreolaíocha 

 

Reáchtálfar an scéim phíolótach ar fud trí réigiún tíreolaíocha, ina gcuimsítear suíomh LFC amháin ar 

a laghad agus suíomh LFC nó CLAS amháin eile i ngach ceann acu.  

 

Réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair 

Suíomhanna LFC/CLAS i gcontae amháin nó níos mó de na contaetha seo a leanas: An Cabhán, Dún na 

nGall, Liatroim, Muineachán, Sligeach, Maigh Eo, Ros Comáin, Gaillimh agus Cathair na Gaillimhe   

 

Réigiún an Deiscirt 

Suíomhanna LFC/CLAS i gcontae amháin nó níos mó de na contaetha seo a leanas: An Clár, Tiobraid 

Árann, Cathair agus Contae Luimnigh, Ceatharlach, Cill Chainnigh, Loch Garman, Cathair agus Contae 

Phort Láirge, Ciarraí, Corcaigh agus Cathair Chorcaí.  

 

Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre  

Suíomhanna LFC/CLAS i gcontae amháin nó níos mó de na contaetha seo a leanas: Baile Átha Cliath, 

Cill Dara, Lú, an Mhí, Cill Mhantáin, Laois, Longfort, Uíbh Fhailí, an Iarmhí 

 

 

6. Buiséad / Cad is féidir liom iarratas a dhéanamh air? 
 
D'fhéadfá iarratas a dhéanamh ar €20k, nó ar iolraí de €20k suas go huasmhéid €80k más mian leat an 

scéim phíolótach a sheachadadh ar fud iliomad réigiún agus suíomhanna.  

 

Maidir le gach suim €20k, táthar ag súil go rachaidh ealaíontóirí/eagraíochtaí ealaíon roghnaithe i 

gcomhpháirtíocht le dhá shuíomh ar a laghad i réigiún beartaithe. 

 

Mar threoir, d'fhéadfá an buiséad €20k atá ar fáil a úsáid mar seo a leanas: 

https://hubnanog.ie/participation-framework/


 

 Is féidir €12k-€16k a dháileadh ar tháillí ealaíontóra, lena n-áirítear am agus costais 

ghaolmhara (taisteal, ullmhú, seachadadh, rannpháirteachas i gcruinnithe, tuairisciú).  

 Is féidir €4k-€8k a dháileadh ar ábhair ealaíne/doiciméadaithe/costais riaracháin bhreise a 

theastaíonn chun tionscadail a sheachadadh agus a thuairisciú.  

 

Agus iarratas á dhéanamh agat ba chóir d'ealaíontóirí/d'eagraíochtaí ealaíon foirm Ioncaim agus 

Caiteachais réamh-mheasta a chomhlánú, ag baint úsáid as an teimpléad atá ar fáil anseo. 

 

Féach le do thoil beartas na Comhairle Ealaíon maidir le Luach Saothair don Ealaíontóir agus ár ráiteas 

cleachtais (ar fáil le híoslódáil ón leathanach céanna) chun treoir a fháil agus táillí ealaíontóra á 

gcinneadh. 

 

Costais rochtana d’ealaíontóirí nó rannpháirtithe2 faoi mhíchumas 

Anuas ar an uasmhéid atá ceadaithe, déanfaidh an Chomhairle Ealaíon measúnú ar chostais rochtana 
a bhaineann go sonrach le saothair a dhéanann ealaíontóirí nó rannpháirtithe faoi mhíchumas agus/nó 
a bhfuil costais neamh-chaipitiúla rochtain an phobail acu (e.g. tráchtaireacht fuaime, ateangaireacht) 
i gcásanna a bhfuil toradh poiblí ag baint le do thogra. 

Tógann an Chomhairle Ealaíon an sainmhíniú ar mhíchumas ó Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar 

Chearta Daoine faoi Mhíchumas, ina sonraítear: ‘Áirítear i measc daoine faoi mhíchumas na daoine 

sin ar a bhfuil mallachair fhadtéarmacha de chineál fisiciúil, meabhrach, intleachtúil nó céadfaíoch ar 

mallachair iad, nuair a nasctar iad le nithe eile, a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le cosc ar 

pháirteachas iomlán éifeachtach sa tsochaí ar an mbonn céanna le daoine eile.’ 

Más mian leat cur isteach ar mhaoiniú do chostais rochtana, ba cheart duit an fhaisnéis seo a leanas a 
uaslódáil le d’iarratas: 

 Cáipéis ghairid ina dtugtar achoimre ar do chostais rochtana bhreise 

 Méid do chostais rochtana sa chuid caiteachais de bhuiséad d’fhoirme iarratais. Ba cheart an 

figiúr sin a áireamh leis an méid iomlán a iarrann tú freisin. 

Cad is Costas Rochtana ann? 

Clúdaíonn costais rochtana aon riachtanais a d’fhéadfadh a bheith ag ealaíontóirí nó rannpháirtithe 

faoi mhíchumas, ionas go mbaintear aon chonstaic a d’fhéadfadh cosc a chur ort do thogra a 

chríochnú. D’fhéadfadh costais i gcomhair am breise atá ag teastáil chun gné do thogra a chríochnú 

nó cúnamh sa bhreis chun do ghníomhaíocht mholta a sholáthar a bheith san áireamh, mar shampla. 

Tabhair faoi deara: sa chás go bhfuil na costais rochtana á n-iarraidh agat, ba cheart duit eolas a chur 
san áireamh faoi na costais chéanna agus an chaoi ar tháinig tú orthu mar chuid de do cháipéisíocht 
tacaíochta 
 

 

 

                                                           
 2 Tugann an Chomhairle Ealaíon sainmhíniú ar rannpháirtithe mar iad siúd a chuireann iad féin in iúl go 
cruthaitheach trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ealaíonta. I dtéarmaí níos leithne, ciallaíonn sé seo aon 
duine atá páirteach sna healaíona ar aon bhealach ag aon leibhéal e.g. ag freastal ar imeacht, ag léamh leabhair, 
ag féachaint ar thaibhléiriú. 
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7. Ábhar Tacaíochta 
 

Cén t-ábhar tacaíochta nach mór duit a chur isteach le d’iarratas? 

 

Ciallaíonn ábhar tacaíochta ábhar ar leith ó d’fhoirm iarratais agus sa bhreis air. Cabhraíonn sé seo 

leis an duine a bhfuil measúnú á dhéanamh aige ar d’iarratas chun tuiscint níos soiléire a fháil ar do 

thogra. Léigh go cúramach cén t-ábhar tacaíochta a theastaíonn thíos, mar is é an chúis is mó a meastar 

iarratais a bheith neamh-incháilithe ná go dteiptear cloí leis seo. 

 

Ní mór duit an t-ábhar tacaíochta seo a leanas a chur isteach ar líne: 

 

 Foirm iarratais chomhlánaithe  

 Tá Foirm Ioncaim agus Caiteachais réamh-mheasta ar fáil anseo. 

 CVanna na n-ealaíontóirí rannpháirteacha go léir 

 Pdf nó naisc chuig suas le trí shampla ábhartha oibre 

 Litir mholta chun incháilitheacht a dhearbhú, más gá 

 Litir thacaíochta ó shuíomh comhpháirtí amháin ar a laghad, lena n-áirítear a Uimhir Thagartha 

Seirbhíse 

 

D’iarratais a bhaineann le leanaí agus le daoine óga atá faoi bhun 18 mbliana d’aois 

Éilíonn an Chomhairle Ealaíon ar gach duine aonair agus ar gach eagraíocht a sholáthraíonn seirbhísí 
(mar shampla seirbhísí cultúrtha, áineasa, oideachais) do leanaí agus do dhaoine óga atá faoi bhun 
ocht mbliana déag d'aois beartais agus nósanna imeachta oiriúnacha um chosaint leanaí a chur i 
bhfeidhm. Agus iarratas á dhéanamh agat, caithfidh tú a chur in iúl i gcuid 1 den fhoirm iarratais cé 
acu a bhaineann do thogra leis an aoisghrúpa seo nó nach mbaineann.  

 Má fhreagraíonn tú 'Tá' ar an gceist seo san fhoirm iarratais agus má éiríonn le d'iarratas, 

beidh ort, mar choinníoll maoiniúcháin, a dheimhniú agus a léiriú go bhfuil beartais agus 

nósanna imeachta oiriúnacha um chosaint leanaí i bhfeidhm agat.  

 Má éiríonn leat, iarrfar ort Féin-iniúchadh Dearbhaithe Cáilíochta na Comhairle Ealaíon i 

dtaca le Cosaint agus Leas Leanaí a chomhlánú ar https://childprotection.artscouncil.ie/. 

Téigh chuig www.tusla.ie le tuilleadh faisnéise a fháil maidir le Tús Áite do Leanaí. 

 Éileofar ort freisin do chuid sonraí a nuashonrú sa táb faisnéise faoin bpróifíl sa chuntas 

Seirbhísí ar Líne (gabh chuig an rannán chun do chuntas a nuashonrú chun sin a dhéanamh). 

 

Le haghaidh iarratas a bhaineann le daoine fásta soghonta 

Agus iarratas á dhéanamh agat, caithfidh tú a chur in iúl i gcuid 1 den fhoirm iarratais an bhfuil obair 
le nó le haghaidh daoine soghonta mar chuid de do thogra nó nach bhfuil. Má chuireann tú tic sa 
bhosca Tá, cuireann tú in iúl go n-oibreoidh tú leis an aoisghrúpa seo nó go gcuirfidh tú obair i láthair 
don aoisghrúpa seo mar chuid de do thogra agus go n-aithníonn tú go bhfuil tú ar an eolas maidir leis 
an mBeartas agus na Nósanna Imeachta Náisiúnta um Chosaint Daoine Soghonta atá i mBaol Mí-
úsáide* agus go gcloíonn tú leis (féach anseo). 

*Tabhair faoi deara: d’fhéadfaí go n-iarrfar ort níos mó fianaise maidir le bheith ag cloí leis na 
beartais seo a chur ar fáil má éiríonn le d’iarratas. 

https://www.artscouncil.ie/Arts-in-Ireland/Young-people--children-and-education/Early-childhood-arts/
https://childprotection.artscouncil.ie/
http://www.tusla.ie/
https://www.hse.ie/eng/about/who/socialcare/safeguardingvulnerableadults/


 

 

8. Sceideal 
  
Tá an amlíne a bhfuiltear ag súil léi do sheachadadh na scéime píolótaí leagtha amach anseo thíos. Tá 

sé tábhachtach go mbeadh ealaíontóirí nó eagraíochtaí ealaíon ar mian leo páirt a ghlacadh sa scéim 

phíolótach ar fáil chun páirt a ghlacadh sa scéim phíolótach mar atá leagtha amach thíos. Tabhair faoi 

deara le do thoil go bhfuil dátaí sealadach agus is ann dóibh mar threoir amháin.  

Dátaí:  

24 Eanáir 2023  Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir 

ealaíontóirí/eagraíochtaí ealaíon iarratais a 

dhéanamh 

2 Márta 2023  Spriocdháta le haghaidh iarratas 

Márta 2023  Roghnú ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíon  

 Litreacha tairisceana eisithe 

Aibreán 2023  Deimhníonn agus aontaíonn 

ealaíontóirí/eagraíochtaí suíomhanna LFC/CLAS 

comhpháirteacha 

 Pleanáil le suíomhanna LFC/CLAS 

 Cruinnithe pleanála le comhordaitheoir 

tionscadail/rannpháirtithe eile ar an scéim 

phíolótach 

Aibreán- Meitheamh/Iúil 2023  Forbairt, tabhairt i gcrích agus doiciméadú na 

dtionscadal 

Iúil-Samhain 2023  Cruinnithe machnaimh le comhordaitheoir 

tionscadail agus rannpháirtithe eile ar an scéim 

phíolótach 

 Cur le tuarascáil a fhorbairt ar an scéim phíolótach 

 Moltaí a roinnt maidir leis an gcaoi a bhféadfaí 

tacaíochtaí sa todhchaí, chun rannpháirtíocht 

ardchaighdeáin leis na healaíona i suíomhanna 

luathfhoghlama agus cúraim agus i gcúram leanaí ar 

aois scoile a chur chun cinn, a struchtúrú 

 Cur le FGL agus ábhair acmhainne a fhorbairt ag 

tarraingt ar fhoghlaim agus doiciméadú ón scéim 

phíolótach 

 Cur le torthaí agus moltaí a roinnt/a chur i láthair ag 

ócáid le príomhpháirtithe leasmhara 

 
 
 
 
 
 



 

9. An Próiseas Roghnúcháin 

 

Déanfaidh painéal de thriúr nó níos mó daoine aonair meastóireacht ar thograí, lena n-áirítear 
ionadaithe ón ngrúpa stiúrtha don tionscadal seo (lena n-áirítear Rannóg Luathfhoghlama agus Cúraim 
agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile DCEDIY, Cigireacht Luathbhlianta na Roinne Oideachais, DTCAGSM, 
an CNCM agus an Chomhairle Ealaíon); agus/nó ealaíontóirí/cleachtóirí ó liosta painéil na Comhairle 
Ealaíon.  
 
Ceadóidh an Chomhairle Ealaíon an leithdháileadh buiséid deiridh do thograí a gheofar tríd an 
tionscnamh seo. 
 
Éagsúlacht 
Tá sé mar aidhm againn éagsúlacht aoiseanna, suíomhanna agus foirmeacha ealaíne a bhaint amach 
ar fud na scéime píolótaí. Mar chuid dár bpróiseas roghnúcháin agus bunaithe ar na hiarratais a 
chuirtear ar fáil, beidh sé mar aidhm againn a chinntiú go gcuimsíonn an scéim phíolótach: 
 

 Suíomhanna comhpháirtithe ar fud na dtrí réigiún tíreolaíocha 

 Réimse éagsúil ealaíontóirí agus foirmeacha ealaíne 

 Rannpháirtíocht de dhá ghrúpa nó níos mó de bhreith-3 bliana d'aois; dhá ghrúpa nó níos mó 
de leanaí 4-6 bliana d'aois, agus grúpa amháin nó níos mó de leanaí 7+ mbliana d'aois. 

 Suíomh ealaíontóra/eagraíochta agus comhpháirtíochta amháin ar a laghad ina mbeidh an 
obair ar siúl trí Ghaeilge 

 Meascán de shuíomhanna uirbeacha, tuaithe agus bailte beaga 

 Meascán de shuíomhanna príobháideacha agus pobalbhunaithe 

 Tabharfar tús áite do shuíomhanna a fhreastalaíonn ar leanaí atá faoi mhíbhuntáiste agus a 
dhíríonn ar chuimsiú. 
  

 
Ina theannta sin, déanfar measúnú ar thograí de réir na gcritéar seo a leanas: 
 
Cáilíocht na n-ealaíon i gcleachtas luathbhlianta  

 Taithí ar thionscadail ealaíne ardchaighdeáin a fhorbairt agus a sheachadadh i suíomhanna 

LFC agus/nó CLAS; 

 Taithí ar a bheith ag éisteacht le leanaí agus a chinntiú go bhfuil guth acu i bhforbairt clár agus 

beartas atá deartha dóibh (tuilleadh eolais anseo); 

 Taithí ar a bheith ag comhoibriú le gairmithe eile i bhforbairt agus i seachadadh tionscadal 

ealaíne; 

 

 

An cumas chun bonn eolais a chur faoi bheartas  

 Eolas ar an gcomhthéacs beartais agus rialála agus ar na creataí curaclaim ina bhfuil an scéim 

phíolótach seo á forbairt; 

 Taithí ar thionscadail a dhoiciméadú agus acmhainní a fhorbairt do dhaoine eile. 

 

Indéantacht  

 Taithí ar idirchaidreamh agus pleanáil a dhéanamh le suíomhanna LFC agus/nó CLAS agus 

caidrimh ghníomhacha le suíomh amháin nó níos mó a d'fhéadfadh a bheith mar chuid den 

scéim phíolótach; 

https://hubnanog.ie/participation-framework/


 

 Foirm ioncaim agus caiteachais réamh-mheasta atá soiléir agus indéanta, foirm iarratais, agus 

ábhar tacaíochta. 

 

 

10. Sceideal na gCinntí agus na nÍocaíochtaí 

 
Cuirfear na cinntí in iúl i mí Márta.  
 

Tabhair faoi deara le do thoil maidir le healaíontóirí/eagraíochtaí a roghnófar chun páirt a ghlacadh sa 

scéim phíolótach, déanfar íocaíochtaí mar seo a leanas: 

 80% nuair a ghlacfar leis an litir thairisceana, agus Meabhráin Tuisceana sínithe a sholáthar le 

gach suíomh comhpháirtíochta 

 20% nuair a chríochnófar an scéim phíolótach, agus ar chur isteach na dtuarascálacha agus na 

ndoiciméad ábhartha go léir  

 
 

11. An dóigh le d’iarratas a dhéanamh 
 
Ní mór iarratais ar scéim phíolótach LFC/CLAS a dhéanamh trí Sheirbhísí Ar Líne na Comhairle Ealaíon; 
ní ghlacfar le hiarratais a dhéantar ar bhealach ar bith eile (tríd an bpost, facs nó ríomhphost). 
 
Cláraigh le Seirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon 

Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon; ní ghlacfar le hiarratais a 

dhéanfar ar bhealach ar bith eile (sa phost, ar facs nó ar ríomhphost). 

Ní mór go mbeadh cuntas Seirbhísí ar Líne agat chun iarratas a dhéanamh. Mura bhfuil cuntas Seirbhísí 

ar Líne agat cheana féin, cláraigh do chuntas tríd an bhfoirm chlárúcháin a chomhlánú anseo: 

https://onlineservices.artscouncil.ie/register.aspx?&lang=gd-ge. 

Laistigh de chúig lá oibre, seolfar ARN (Uimhir Thagartha Ealaíontóra) uathúil agus pasfhocal chugat 

trí ríomhphost, agus beidh tú in ann úsáid a bhaint astu chun logáil isteach ar na Seirbhísí ar Líne.  

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: 

PC Córas oibriúcháin Windows 7 nó leagan níos déanaí de Windows leis na leaganacha 

brabhsálaithe seo a leanas:  Microsoft Edge (v.94) nó Firefox (v.27) nó Chrome (v.33), nó 

leagan níos déanaí d’aon cheann de na brabhsálaithe sin. 

Mac Mac OS X v10.5 Leopard nó leagan níos déanaí de chóras oibriúcháin Mac leis na leaganacha 

brabhsálaithe seo a leanas:  Safari (v.3.1) nó Firefox (v.27) nó Chrome (v.32) nó Microsoft 

Edge (v.94), nó leagan níos déanaí d’aon cheann de na brabhsálaithe sin. 

Tabhair faoi deara: Má choisceann Safari 11 uaslódáil cáipéisí, úsáid leagan níos déanaí de 

Safari, nó brabhsálaithe difriúla ar nós Firefox, Chrome, nó Microsoft Edge. 

Tabhair faoi deara: ní mór go mbeadh Microsoft Word nó OpenOffice Writer ar an ríomhaire freisin 

chun an fhoirm iarratais féin a chomhlánú. Bogearra saor in aisce is ea OpenOffice Writer is féidir a 

íoslódáil anseo: https://www.openoffice.org.  

https://onlineservices.artscouncil.ie/register.aspx?&amp;amp;lang=gd-ge
https://www.openoffice.org/


 

Úsáideoirí OpenOffice 

Féach ar ár bhfíseán Using OpenOffice to download, complete and upload the application form ag 

https://www.youtube.com/watch?v=iT9XxgmgoEo.  

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

déanaí ná 4.0.1 de OpenOffice Writer athraíonn an chaoi a bhfeictear ár bhfoirmeacha iarratais nuair 

a chuirtear isteach trí Sheirbhísí ar Líne iad.  

Nótaí tábhachtacha d’úsáideoirí Apple Mac  

 Tabhair faoi deara an chuid san fhíseán YouTube (ag 1 nóim. 20, tá an nasc ar fáil thuas) ina 

bpléitear leis an leagan 4.0.1 a íoslódáil ar ríomhairí Mac ar a mbeadh an córas oibriúcháin Mac 

OS Mojave nó leagan níos luaithe suiteáilte. 

 Ní féidir OpenOffice 4.0.1 a íoslódáil ar Mac ar a bhfuil an córas oibriúcháin MAC OS Catalina. Má 

tá an córas oibriúcháin seo nó leagan níos déanaí de suiteáilte ar do Mac, beidh ort leagan 4.1.9 

de OpenOffice, nó leagan níos nuaí de, a íoslódáil agus 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.  

Tacaíocht theicniúil a fháil 

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 6180200/01 6180243. 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.  

Cuimhnigh go ndéantar anrud glaonna ag druidim leis an spriocdháta agus go mb’fhéidir nach réiteofar 

glaonna i dtaobh tacaíocht theicniúil a gheofar tar éis a 2.00 p.m. ar lá an spriocdháta. 

 

Líon isteach an fhoirm iarratais  

Mura bhfuil sé seo déanta agat cheana féin, íoslódáil an fhoirm iarratais don dámhachtain ar mian leat 

iarratas a dhéanamh uirthi. Is cáipéis Microsoft Word/OpenOffice Writer í an fhoirm iarratais, a 

chomhlánóidh tú as líne (ar do ríomhaire féin). Tugtar treoir ar an bhfoirm iarratais maidir le conas 

gach cuid den fhoirm a líonadh isteach. 

Tabhair faoi deara: tá an fhoirm iarratais leagtha amach chun go mbeidh an Chomhairle Ealaíon in 

ann faisnéis a bhaint uaithi chun críocha measúnaithe. Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbeidh 

freagraí clóscríofa sna boscaí liatha ar an bhfoirm, agus nach mbainfear iad agus/nó nach mbeidh rud 

ar bith clóscríofa lasmuigh díobh. Má dhéanann tú é sin, beidh fadhbanna ann agus d’fhoirm á 

huaslódáil. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiT9XxgmgoEo&data=04%7C01%7Cmaeve.giles%40artscouncil.ie%7Cafa307ec655549eaf30008d900000e9a%7C795081b8031247148b9b47a38385ea5e%7C0%7C0%7C637540822510970809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2B1rk4Wdph%2Blz%2F65w8uLB3uVo66%2B%2Bj5xHydRj6aogZs%3D&reserved=0
mailto:onlineservices@artscouncil.ie


 

Ullmhaigh aon ábhar tacaíochta atá riachtanach don iarratas 

Ní mór duit ábhar tacaíochta a chur isteach le d’iarratas. Mar shampla, d’fhéadfadh go mbeadh CV nó 

samplaí de shaothar reatha de do chuidse i gceist leis seo – e.g. téacs, físeán, íomhánna nó taifeadtaí 

fuaime (féach ar chuid 1.7 Cén t-ábhar tacaíochta nach mór duit a chur isteach le d’iarratas?). 

Ní mór duit an t-ábhar tacaíochta uile den sórt sin a chur isteach ar líne – ba cheart duit, más gá, ábhar 

a scanadh nó a shábháil i bhformáid leictreonach.  

Na formáidí comhaid a nglactar leo 

Liostaítear sa tábla seo a leanas formáidí comhaid do d’ábhar tacaíochta.  

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 

Ar mhaithe le háisiúlacht, bailigh le chéile na comhaid go léir a theastóidh uait in áit inrochtana ar do 

ríomhaire. 

Naisc URL a chur isteach 

Tabhair faoi deara: Is féidir úsáid a bhaint as naisc chuig ardáin sruthaithe le samplaí de shaothar a 
thabhairt. Ní mór ábhar tacaíochta neamhspleách amhail CVanna agus litreacha tacaíochta etc. a 
uaslódáil mar cháipéisí aonair le d'iarratas. 

In áit d’ábhar a uaslódáil go díreach, féadfaidh tú naisc a chur ar fáil chuig ábhar atá á óstáil ar ardáin 

sruthaithe nach gcuireann teorainn ar rochtain trí shíntiús airgeadais. Chun é sin a dhéanamh, cóipeáil 

an URL (seoladh iomlán an tsuímh ar a bhfuil d’ábhar á óstáil) isteach i gcáipéis Microsoft Word nó 

OpenOffice Writer nó doiciméad PDF agus uaslódáil é mar cháipéis tacaíochta ina bhfuil nasc gréasáin.  

 

Cé nach liosta iomlán é seo, is samplaí d’ardáin chomhroinnte inghlactha iad YouTube, Vimeo, 

SoundCloud agus Bandcamp.  

Tabhair faoi deara nach nglacfaimid le naisc chuig suíomhanna gréasáin ar féidir comhaid a 

chomhroinnt orthu (e.g. Google Drive) ná naisc chuig ardáin na meán sóisialta ná chuig suíomhanna 

gréasáin de chuid iarratasóirí aonair. 

 

Tabhair faoi deara: ní bhreathnóidh na measúnóirí ach amháin ar ábhar arna chur isteach agat de réir 

an nasc URL a gcuireann tú ar fáil. Seiceáil go n-oibríonn an nasc ó laistigh den cháipéis a uaslódálfaidh 

tú – i.e., go nascann sé i gceart le d’ábhar. 

Mura mian leat go mbeadh ábhar a uaslódálann tú chuig YouTube le haghaidh d’iarratais le feiceáil go 

poiblí, féadfaidh tú d’fhíseán a ainmniú mar cheann ‘neamhliostaithe’ sna socruithe. Ná marcáil 

d’ábhar mar ‘príobháideach’ mar nach mbeidh measúnóirí na Comhairle Ealaíon in ann breathnú air. 



 

Comhaid a ainmniú go cuí 

Maidir le gach comhad a bhfuil sé ar intinn agat é a uaslódáil, tabhair comhadainm air a léiríonn go 

soiléir cad atá ann nó cad a léirítear leis – i.e. mar shampla ba cheart go mbeadh sé soiléir ó ainm an 

chomhaid cibé an CV, téacs samplach nó léirmheas ar shaothar roimhe seo atá sa cháipéis.  

Cuir cáipéisí tacaíochta isteach i gcomhaid ar leith atá ainmnithe go cuí. 

Ainmneacha 

maithe le tabhairt 

ar chomhaid i gcás 

iarratasóra darb 

ainm Jack Russell 

russelljack iarratas ar Thionscadal Ailtireachta.doc 

russelljack gearrthóg taibhithe.mp4 

russelljack Tionscadal ailtireachta teimpléad buiséid babhta 2.xls 

russelljack nasc youtube.doc 

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

amháin.  

Iarratas a dhéanamh ar líne 

Chun d’iarratas a chur isteach ar líne, ní mór duit dul trí cheithre phríomhchéim. Cliceáil ar Sábháil 

dréacht ag deireadh gach céime. Is féidir leat teacht ar ais chuig d’iarratas agus é a athbhreithniú tráth 

ar bith sula gcuirfidh tú isteach ar deireadh é. 

Roghnaigh clár maoinithe agus íoslódáil foirm iarratais 

Chun tús a chur le hiarratas nua, cliceáil ar an gcnaipe Déan iarratas ar do leathanach baile, agus lean 

na leideanna chun an clár cuí maoinithe a roghnú agus chun uimhir uathúil thagartha a thabhairt do 

d’iarratas, trína n-aithneofar é. Ag an gcéim seo, is féidir leat an fhoirm iarratais a íoslódáil freisin 

(mura bhfuil sé sin déanta agat cheana féin). 

 

Iarr méid an mhaoinithe  

Ag an gcéim seo, sonraigh an caiteachas agus an t-ioncam a bhaineann le do thogra, agus méid an 

mhaoinithe atá á iarraidh agat. Ba cheart gurb ionann an méid atá á iarraidh agus móriomlán na 

méideanna a chuir tú isteach i gcuid 4 den fhoirm iarratais agus é a bheith ag teacht freisin leis an 

iarratas iomlán ón gComhairle Ealaíon san Fhoirm Ioncaim agus Caiteachais Réamh-Mheasta. 

Uaslódáil an fhoirm iarratais agus an t-ábhar tacaíochta  

Lean na leideanna chun d’fhoirm iarratais atá comhlánaithe agat a uaslódáil, mar aon le buiséad 

mionsonraithe, CV/CVanna agus aon ábhar tacaíochta riachtanach eile (féach ar chuid 7 Cén t-ábhar 

tacaíochta nach mór duit a chur isteach le d’iarratas?). Ní gá duit gach rud a uaslódáil ag an am 

céanna. Is féidir leat d’iarratas a shábháil mar dhréacht, agus teacht ar ais chuige níos déanaí. 

 

Tabhair faoi deara: má tá d’fhoirm iarratais curtha i gcrích agat mar chomhaid .docx, agus má tá tú 

muiníneach go bhfuil d’fhoirm iarratais líonta isteach i gceart (lena n-áirítear clóscríobh laistigh de na 

réimsí liatha) ach go léiríonn na seirbhísí ar líne teachtaireacht a deir nach féidir an fhoirm a uaslódáil, 

déan iarracht í a shábháil mar chomhaid .doc agus í a uaslódáil arís.   

Seol an t-iarratas  

Nuair a bheidh tú sásta go bhfuil gach rud atá de dhíth chun tacú le d’iarratas uaslódáilte agat agus tic 

curtha leis an dearbhú agat, cliceáil Cuir isteach. 

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. 



 

Ba cheart go bhfaighfeá dhá ríomhphost. Eiseofar an chéad cheann láithreach bonn nuair a 

gheobhaidh an Chomhairle Ealaíon d’iarratas. D’fhéadfá an dara ceann a fháil cúpla nóiméad ina 

dhiaidh sin agus d’uimhir iarratais ann, a úsáidfear i ngach comhfhreagras a bhaineann leis an iarratas 

seo. Tabhair faoi deara: tá sé tábhachtach go rachfá i dteagmháil le onlineservices@artscouncil.ie 

mura bhfaigheann tú an dara ríomhphost deimhnithe ina mbeidh an uimhir iarratais. 

 
 
Ceisteanna 

Seol d’fhiosrúcháin ar ríomhphost chuig ypce@artscouncil.ie  
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