
Ceisteanna Coitianta maidir le Seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh 2023 

Más suim leat seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh a sholáthar, moltar duit an Leabhrán 

Faisnéise um Sheirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh 2023 a léamh. 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar sheirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh a 

sholáthar?  

Is féidir leis an bpearsanra a leanas atá cáilithe mar is cuí iarratas a dhéanamh chun Seirbhísí 

Comhlaigh Chruthaithigh a sholáthar:  

1. Daoine aonair: iad siúd a oibríonn mar shaor-oibrithe sna hearnálacha 

ealaíon/cruthaitheacha trí chonradh a lorg eatarthu féin mar dhaoine aonair agus an 

Chomhairle Ealaíon chun seirbhísí a sholáthar. 

2. Eagraíochtaí: iad siúd a oibríonn in eagraíochtaí ealaíon/cruthaitheacha trí chonradh a lorg 

idir an eagraíocht agus an Chomhairle Ealaíon chun seirbhísí a sholáthar. Is féidir le 

heagraíochtaí príomhdhuine aonair amháin nó níos mó a ainmniú. Má tá níos mó ná 

príomhdhuine amháin ón eagraíocht ag iarraidh iarratas a dhéanamh, ní mór don eagraíocht 

foirm iarratais ar leith a úsáid do gach duine aonair a ainmnítear.  

Ní mór do dhaoine aonair Foirm Iarratais um Sheirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh do Dhaoine 

Aonair 2023 a úsáid. 

Ní mór d’eagraíochtaí Foirm Iarratais um Sheirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh d’Eagraíochtaí 

2023 a úsáid. 

 
An bhfuil mé in ann cur isteach ar sheirbhísí a sholáthar i níos mó ná contae amháin?  

Tá, is féidir leat na contaetha a shainaithint a bhfuil tú sásta seirbhísí a sholáthar iontu i gcuid 

3 den fhoirm iarratais. 

Cad iad na réimsí den chleachtas cruthaitheach lena mbaineann Comhlaigh 

Chruthaitheacha? 

Is ealaíontóirí nó cleachtóirí cruthaitheacha iad na Comhlaigh Chruthaitheacha a bhfuil tuiscint 

dhomhain acu ar an gcruthaitheacht agus ar chumas na cruthaitheachta chun saol leanaí agus 

daoine óga a athrú ó bhonn. Baineann Comhlaigh Chruthaitheacha le hearnálacha lena n-

áirítear na hAmharc-ealaíona, Ceol, Scríbhneoireacht Chruthaitheach, Oidhreacht, 



Drámaíocht/Amharclannaíocht, Damhsa, Beochan, Códú, Ailtireacht, Scannánaíocht, 

Ceardaíocht agus Dearadh.  

An bhfuil ról an Chomhlaigh Chruthaithigh cosúil le ról an ealaíontóra chónaithe? 

Níl. Is é ról an Chomhlaigh Chruthaithigh chun réimse leathan deiseanna cruthaitheacha a 

chruthú do gach scoil ina n-oibríonn siad. Tabharfaidh Comhlaigh Chruthaitheacha tacaíocht 

do scoileanna chun láidreachtaí, riachtanais agus deiseanna a aithint ach dul i comhairle le 

pobal na scoile. Feidhmíonn siad sin mar chara criticiúil agus tugann siad dearcadh luachmhar 

seachtrach eolasach ar fáil don scoil trína rannpháirtíocht leis an tionscnamh. Ní hé an ról atá 

acu chun tionscadail mar ealaíontóirí agus mar chleachtóirí ina ndisciplín 

ealaíon/cruthaitheach féin a éascú ná a sheachadadh, ach cuirfidh siad comhairle ar fáil agus 

cuidiú le daoine eile a aimsiú a d’fhéadfadh é sin a dhéanamh.  

Má roghnaítear mé, cá mbeidh mé ag obair mar Chomhlach Cruthaitheach?  

Féadfar Comhlaigh Chruthaitheacha a roghnaíodh a nascadh le scoileanna, bunaithe ar an 

gcineál scoile, riachtanais na scoile, agus ar a suíomh geografach. Beidh ar Chomhlaigh 

Chruthaitheacha taisteal chuig na scoileanna a bhfuil siad ag obair leo go rialta le haghaidh 

cuairteanna i bpearsa. D’fhéadfaí go gcuirfear Comhlaigh Chruthaitheacha le 1 scoil nó níos 

mó. 

Cé mhéad ama atá ag an gComhlach Cruthaitheach le hoibriú leis an scoil?  

Dáiltear suas le 45 uair an chloig leis an gComhlach Cruthaitheach ar gach scoil in aghaidh 

na bliana acadúla. Tá líonrú, meantóireacht agus cruinnithe na gComhlach Cruthaitheach le 

Comhordaitheoirí Réigiúnacha agus bainisteoirí na Scoileanna Ildánacha san áireamh leis 

sin. Comhroinntear an chuid eile de na huaireanta sin idir am teagmhála i bpearsa leis an 

scoil, obair dheisce, agus cruinnithe. Cuimsítear le hobair dheisce; deiseanna taighde don 

scoil, teagmháil a dhéanamh le cleachtóirí aonair agus le heagraíochtaí, tuairiscí  a scríobh, 

agus acmhainní a fhorbairt. Táimid ag súil go bhfaighidh Comhlaigh Chruthaitheacha dáileadh 

breise uaireanta le húsáid le haghaidh oiliúna.  

Cathain a bheidh mé ag obair go díreach leis an scoil? 

Tacóidh Comhlaigh Chruthaitheacha le scoil thar thréimhse na scoilbhliana iomláine. Ní 

shocraíonn siad laethanta/amanna ar leith gach seachtain leis an scoil. Ní mór do na 

Comhlaigh Chruthaitheacha a mheaitseálfar le scoileanna dul i mbun caibidlíochta maidir leis 

na laethanta a oibreoidh siad leis an scoil sin.  



Céard iad na tacaíochtaí atá ar fáil do Chomhlach Cruthaitheach?  

Gheobhaidh Comhlaigh Chruthaitheacha oiliúint ionduchtúcháin, chomh maith le deiseanna 

maidir le hoiliúint leanúnach agus líonrú. Cuireann Comhordaitheoir Réigiúnach 

meantóireacht, treoir agus tacaíocht leanúnach ar fáil.  

Cá háit ar féidir liom tuilleadh faisnéise a fháil murar freagraíodh mo cheist sa Leabhrán 

Faisnéise ná sna Ceisteanna Coitianta seo?   

Ní mór gach ceist a bhaineann le haon ghné den chomórtas seo, nó an próiseas iarratais a 

chur ar ríomhphost chuig creativeassociates@artscouncil.ie  

Is é an spriocdháta le haghaidh ceisteanna/soiléirithe 12 meán lae (am áitiúil) Dé Máirt, 11 

Aibreán 2023 agus ní thabharfar freagra ar aon cheist/soiléiriú a gheofar i ndiaidh an ama 

seo. 

Foilseofar aon cheisteanna anseo, chomh maith le freagraí ar na ceisteanna sin, a fhaigheann 

an Chomhairle Ealaíon roimh 12.00 (am áitiúil) má mheastar go mbeadh suim ag iarratasóirí 

i gcoitinne iontu.  
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