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1. Scoileanna Ildánacha  

Tacaíonn tionscnamh na Scoileanna Ildánacha le scoileanna chun na healaíona agus an 

chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Spreagann sé bealaí oibre 

nua lena neartaítear tionchar na cruthaitheachta ar chumas foghlama, ar fhorbairt, agus ar fholláine 

leanaí agus daoine óga. 

Aithnítear i Scoileanna Ildánacha gur meán cumhachtach atá sna healaíona agus i gcineálacha eile 

cleachtais chruthaithigh trínar féidir le leanaí agus daoine óga cumarsáid agus comhoibriú a fhiosrú, 

a samhlaíocht a spreagadh le bheith cruthaitheach, agus a bhfiosracht a chothú. Agus na scoileanna 

rannpháirteach sa tionscnamh, tá an deis ag scoileanna plean a fhorbairt le haghaidh na n-ealaíon 

agus cruthaitheachta ina gcomhthéacsanna, chun a gcuid caidreamh a neartú leis an bpobal áitiúil 

agus chun a naisc a leathnú leis an mbonneagar ealaíne agus cultúir. 

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun poitéinseal na 

cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle 

Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt, agus Meán. Fuair an tionscnamh treoir freisin ó straitéis deich mbliana na 

Comhairle Ealaíon (2016–25), Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn 

a Threorú. 

Tá seachadadh na Scoileanna Ildánacha faoi réir agus ag brath ar an Roinn Oideachais agus ar an 

Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt, agus Meán ag leanúint ar aghaidh ag cur 

maoiniú Scoileanna Ildánacha ar fáil don Chomhairle Ealaíon. Sa chás go laghdódh an Roinn 

maoiniú Scoileanna Ildánacha nó go gcuirfeadh sí stop leis, d’fhéadfadh an Chomhairle Ealaíon 

gníomhaíocht na Scoileanna Ildánacha a laghdú nó a stopadh, dá rogha féin.  

2. Comhlaigh Chruthaitheacha 

Tá dlúthbhaint ag ról an Chomhlaigh Chruthaithigh (CC) le rath an tionscnaimh Scoileanna 

Ildánacha. 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.  

Cuirtear CC ar fáil do gach scoil rannpháirteach, a n-oibríonn i gcomhpháirtíocht leis an scoil chun 

anailís a dhéanamh ar a rannpháirtíocht reatha leis na healaíona agus leis an gcruthaitheacht. 

Oibríonn an CC sannta i gcomhar leis an scoil chun réimse deiseanna ealaíon agus cruthaitheacha 

a phleanáil agus a chur i bhfeidhm, rud a chuirfidh bealaí ar fáil ina mbeifear in ann a bheith 

rannpháirteach le pobal na scoile ar fad agus rud a stiúrfaidh iad maidir lena bhforbairt ar Phlean 

Scoileanna Ildánacha. Tabharfaidh an CC tacaíocht don scoil chun dearcthaí agus tuairimí a gcuid 

scoláirí a chur san áireamh ar fud a rannpháirtíochta sa tionscnamh agus beidh na scoláirí 

https://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/Making_Great_Art_Work.pdf
https://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/Making_Great_Art_Work.pdf
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rannpháirteach ar bhonn gníomhach i bhforbairt, i gcur i bhfeidhm, agus i meastóireacht an Phlean 

Scoileanna Ildánacha. 

Beidh an CC mar chara criticiúil agus tabharfaidh sé 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.  

3A. Seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh 

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon teagmháil a dhéanamh le hidir 100 agus 120 Comhlach 

Cruthaitheach chun tabhairt faoi obair i suas le 400 scoil ar a mhéad ar fud Phoblacht na hÉireann. 

Leithdháilfear suas le 45 uair an chloig leis an gComhlach Cruthaitheach in aghaidh na scoilbhliana 

ar gach scoil. D’fhéadfadh an CC oibriú le scoil amháin nó d’fhéadfadh sé oibriú i roinnt scoileanna. 

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

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.  

3B. Conradh Comhlaigh Chruthaithigh i gcomhair Seirbhísí 

Déanfar conarthaí do sheirbhísí a thairiscint do dhaoine aonair nó d’eagraíochtaí a n-éireoidh leo ar 

feadh suas le 4 bliana, rud a thosóidh i mí Mheán Fómhair 2023. Táthar ag súil go mbeidh gá le 

seirbhísí ar feadh suas go 45 uair an chloig in aghaidh na scoile sa bhliain. Níl sa mhéid seo ach 

treoirlíne, áfach, agus ní hionann é agus dearbhú i leith na seirbhísí deiridh a bheidh ag teastáil. 

3C. Seirbhísí riachtanacha 

San áireamh leis na seirbhísí sonracha a chuirfidh an CC ar fáil beidh na nithe seo a leanas (agus 

nithe eile nach iad): 

 A bheith rannpháirteach san ionduchtúchán, oiliúint agus forbairt leanúnach, agus imeachtaí 

líonraithe. 
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 Oibriú go héifeachtach le Foireann na Scoileanna Ildánacha agus i gcomhpháirtíocht leis na 

scoileanna rannpháirteacha. 

 Cuir chuige agus teicnící cruthaitheacha a úsáid chun cabhrú le gach scoil a rannpháirtíocht 

reatha sna healaíona agus sa chruthaitheacht a thuiscint. 

 Comhoibriú le lucht bainistíochta agus foireann na scoile, le leanaí agus daoine óga, le 

tuismitheoirí/caomhnóirí, agus leis an bpobal i gcoitinne. 

 Freagairt do thosaíochtaí agus riachtanais forbartha aonair gach scoile agus ag cinntiú go 

ndéantar ionadaíocht iomlán ar thuairimí na leanaí agus na ndaoine óga agus go bhfuil na 

tuairimí céanna mar chuid den phróiseas. 

 Tacú le scoileanna fís agus plean inbhuanaithe dá Scoil Ildánach a fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm, plean ina sainaithnítear na dúshláin, na réimsí forbartha agus na 

príomhghníomhaíochtaí. 

 An poitéinseal traschuraclaim maidir le deiseanna foghlama cruthaitheacha a thabhairt chun 

solais i scoileanna. 

 Raon deiseanna comhoibritheacha a leagan síos do scoileanna leis na healaíona, agus 

soláthar cultúrtha agus oideachais.  

 Comhoibriú le comhghleacaithe agus le gairmithe eile a bhfuil saineolas acu sna hEalaíona 

agus i gCruthaitheacht. 

 Gach scoil a chur ag plé le próiseas leanúnach machnaimh agus measúnaithe. 

 Scoileanna a spreagadh chun forbairtí cruthaitheacha curtha i bhfeidhm a cheiliúradh agus 

chun cumhacht a thabhairt do leanaí agus daoine óga le linn na bpróiseas chun a n-eachtraí 

cruthaitheacha a chur i láthair. 

 Eispéiris agus cleachtas na Scoileanna Ildánacha laistigh de scoileanna a roinnt agus 

machnamh a dhéanamh orthu agus cúnamh a thabhairt don phiarfhoghlaim. 

 A chinntiú go gcloítear le reachtaíocht, rialúchán, beartais, agus nósanna imeachta. 

 Ábhair agus acmhainní tacaíochta a fhorbairt chun cúnamh a thabhairt do scoileanna sa 

tionscnamh Scoileanna Ildánacha.  

 Aon riachtanais ábhartha eile le linn na tréimhse fostaithe. 
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3D. Próifíl an Róil 

Ní mór d’iarratasóirí na nithe seo a leanas a léiriú go soiléir: 

 Eolas agus tuiscint chuimsitheach ar Thionscnamh na Scoileanna Ildánacha. 

 Taithí ar bheith ag obair le réimse scoileanna i réimse timpeallachtaí, ag tacú leo cláir ealaíon 

agus chruthaitheacha a chur i bhfeidhm. 

 Taithí i réimse cleachtas leanaí agus óige rannpháirtíochta agus taithí ar bheith ag obair go 

díreach le leanaí agus daoine óga chun tuiscint a fháil ar a gcuid riachtanas. 

 Taithí ar thionscadail ealaíon/chruthaitheacha do leanaí agus do dhaoine óga a stiúradh agus 

tuiscint ar chuir chuige chruthaitheacha i dtreo teagaisc agus foghlama.  

 Eolas ar an gcuraclam i scoileanna na hÉireann agus ar an soláthar reatha ealaíon agus 

cultúrtha a bhíonn ar fáil do scoileanna chomh maith le healaíona agus oideachas níos 

leithne. 

 Scileanna bainistíochta tionscadal agus taithí ar chomhpháirtíochtaí a fhorbairt. 

D’fhéadfadh na seirbhísí a theastaíonn ó Chomhlaigh Chruthaitheacha athrú de réir na riachtanas 

agus na dtosaíochtaí den chlár iomlán a dtiocfaidh ann dóibh amach anseo agus beidh solúbthacht 

ag teastáil. D’fhéadfadh go mbeadh athdháileadh oibre ann ó am go chéile idir an Comhlach 

Cruthaitheach agus baill foirne na Scoileanna Ildánacha de réir mar is gá chun freastal ar riachtanais 

an chláir agus/nó de réir mar a chuirtear acmhainní ar fáil. 

Bítear ag súil go léireodh Comhlaigh Chruthaitheacha go dearfach caighdeáin iompair na Comhairle 

Ealaíon agus go mbeadh meas acu ar éiteas agus luachanna na suíomhanna scoile ina mbeidh siad 

ag obair. Ní mór do Chomhlaigh Chruthaitheacha cloí leis na beartais um chosaint agus leas leanaí 

de chuid na Comhairle Ealaíon, chomh maith leis na beartais um chosaint agus leas leanaí de chuid 

na scoileanna aonair más infheidhmithe, agus an beartas um chomhionannas, éagsúlacht agus 

ionchuimsitheacht de chuid na Comhairle Ealaíon a chur chun cinn. 

4. Riachtanais 

Chun cur isteach ar an bpost seo ní mór d’iarratasóirí:  

 Foirm Iarratais um Sheirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh 2023 a chomhlíonadh, rud atá ar fáil 

anseo. 

https://www.artscouncil.ie/ga/na-healaiona-in-eirinn/Daoine-Oga--paisti-agus-na-healaiona/Cosaint-agus-leas-leanai/
https://www.artscouncil.ie/ga/na-healaiona-in-eirinn/Daoine-Oga--paisti-agus-na-healaiona/Cosaint-agus-leas-leanai/
https://www.artscouncil.ie/about/Equality,-Diversity-and-Inclusion/Policy-and-Strategy/
https://www.artscouncil.ie/ga/deiseanna-comhphairtithe-cruthaitheacha/
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 Na huaireanta a bheidh siad ar fáil chun na seirbhísí a sheachadadh le linn théarma an 

chonartha, a dheimhniú. 

 Aontú le bheith faoi réir imréitigh ón nGarda Síochána tríd an mBiúró Náisiúnta 

Grinnfhiosrúcháin.  

 Tiomantas a thabhairt d’oiliúint ionduchtaithe. Táimid ag súil go mbeidh an oiliúint seo ar fáil 

thar 2-3 lá i mí Mheán Fómhair 2023. 

 Tiomantas a thabhairt don chlár ríomhfhoghlama ‘Introduction to Children First’ de chuid 

TUSLA. 

 Aontú chun cloí le Beartas agus Nósanna Imeachta um Chosaint agus Leas Leanaí de chuid 

na Comhairle Ealaíon. 

 Dhá theistiméireacht ábhartha a chur ar fáil. 

 Más duine aonair atá i gceist, deimhnigh* go bhfuil na leibhéil clúdaigh árachais seo a leanas i 

bhfeidhm faoi láthair nó go gcuirfear iad i bhfeidhm sula gcuirfear tús le haon cheann de na 

seirbhísí:   

Árachas Dliteanais Phoiblí le teorainn slánaíochta de:           

€2,600,000 

Árachas Slánaíochta Gairmiúla le teorainn slánaíochta de:                €100,000 

 Más eagraíocht atá i gceist, deimhnigh* go bhfuil na leibhéil clúdaigh árachais seo a leanas 

i bhfeidhm faoi láthair nó go gcuirfear iad i bhfeidhm sula gcuirfear tús le haon cheann de na 

seirbhísí:  

Árachas Dliteanais Fostóra le teorainn slánaíochta de:     €13,000,000 

Árachas Dliteanais Phoiblí le teorainn slánaíochta de:        

€2,600,000 

Árachas Slánaíochta Gairmiúla le teorainn slánaíochta de:     €100,000 

*Beidh ar iarratasóirí ar éirigh leo cóip den litir óna mBróicéirí Árachais a chur isteach nó 

cóipeanna dá dteastais árachais reatha a léiríonn na leibhéil chlúdaigh in uachtar.  

5. Táillí  

Shocraigh an Chomhairle Ealaíon táille réamhshocraithe de €65 in aghaidh na huaire (go hiomlán 

ionchuimsitheach maidir le costais ar fad agus eisiach maidir le CBL) le haghaidh soláthar sheirbhísí 

https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/
https://www.artscouncil.ie/ga/na-healaiona-in-eirinn/Daoine-Oga--paisti-agus-na-healaiona/Cosaint-agus-leas-leanai/
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riachtanacha CC. Socraíonn an Chomhairle Ealaíon na táillí seo agus níl siad mar chuid den 

phróiseas roghnúcháin.  

I dtaca leis an táille sin, iarrtar ar Chomhlaigh Chruthaitheacha seirbhísí a chur ar fáil, ina 

gcuimseofar meascán d’am teagmhála le scoileanna (cruinnithe agus gníomhaíochtaí ar scoil), obair 

dheisce thar ceann scoileanna (lena n-áirítear taighde a dhéanamh agus cáipéisí/tuairiscí a scríobh), 

cruinnithe le heagraíochtaí ealaíon/cultúrtha thar ceann scoileanna, agus dul in éineacht le 

scoileanna chuig cruinnithe/cuairteanna nó chuig gníomhaíochtaí eile. Más gá do na Comhlaigh 

Chruthaitheacha oiliúint agus forbairt a dhéanamh arna gcomhaontú ag foireann na Scoileanna 

Ildánacha beidh an táille chéanna i gceist.  

Tá costais amhail taisteal, riarachán, agus árachas san áireamh sa táille sin. Ní féidir costais taistil 

(am a chaitear ag taisteal chuig scoileanna nó áiteanna eile) a íoc mar tháille bhreise.  

Beidh aon chostais bhreise a bhfuil gá leo i gcás eisceachtúil faoi réir comhaontaithe agus 

faomhaithe roimh ré le foireann na Scoileanna Ildánacha. 

6. An Láthair agus Taisteal 

Beidh ar Chomhlaigh Chruthaitheacha taisteal chuig na scoileanna a bhfuil siad ag obair leo go rialta 

le haghaidh cuairteanna i bpearsa. Táthar ag súil go dtaistealóidh siad chun casadh le Foireann na 

Scoileanna Ildánacha, le Comhordaitheoirí Réigiúnacha agus le daoine aonair agus le heagraíochtaí 

ábhartha eile ag leibhéal áitiúil agus réigiúnach.  
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7A. Critéar Roghnúcháin  

Déanfar measúnú ar bhonn iomaíoch ar na hiarratais ar fad chun seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh 

a sholáthar maidir leis na gnéithe seo a leanas: saineolas, scileanna, agus taithí na n-iarratasóirí 

agus an cumas atá acu na seirbhísí a bheidh de dhíth a bhainistiú agus a chur ar fáil mar a leanas: 

Eolas, Scileanna Agus Taithí (250 marc)  

Féach an fhoirm iarratais, Cuid 4 

 Oideachas/Oiliúint: ní mór don iarratasóir cuntas soiléir a thabhairt ar aon cháilíocht 

agus/nó ar aon oiliúint a bhaineann le seachadadh na seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh. 

(50 marc) 

 Fostaíocht nó Taithí Ghairmiúil: ní mór don iarratasóir cuntas gairid a thabhairt ar na 

seirbhísí ábhartha a soláthraíodh, nó fostaíocht ábhartha eile i réimse an oideachais, na 

n-ealaíon, an chultúir, nó an chleachtais chruthaithigh. (200 marc) 

Cumas chun na Seirbhísí Riachtanacha a Bhainistiú agus a Sholáthar (750 marc)  

Féach an fhoirm iarratais, Cuid 5 

 Bainistíocht Tionscadail: ní mór don iarratasóir sampla sonrach ábhartha a thabhairt ar 

bhainistíocht tionscadail ina s(h)lí bheatha go dtí seo agus breac-chuntas a thabhairt ar 

an gcaoi a bhféadfadh sé/sí an taithí agus scileanna atá aige/aici sna réimsí sin a chur i 

bhfeidhm chun seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh a sholáthar (250 marc). 

 Comhar a fhorbairt: ní mór don iarratasóir sampla sonrach ábhartha a thabhairt ar 

chomhar a shocrú agus a fhorbairt agus breac-chuntas a thabhairt ar an gcaoi a 

bhféadfadh sé/sí an taithí atá aige/aici sna réimsí sin a chur i bhfeidhm chun seirbhísí 

Comhlaigh Chruthaithigh a sholáthar (250 marc). 

 Tuairimí Leanaí agus Daoine Óga: ní mór don iarratasóir sampla sonrach ábhartha a 

thabhairt ar thacaíocht á tabhairt d’ionchuimsitheacht thuairim an pháiste agus/nó na 

hóige ina s(h)lí bheatha go dtí seo agus breac-chuntas a thabhairt ar an gcaoi a 

bhféadfadh sé/sí an taithí agus scileanna atá aige/aici sna réimsí sin a chur i bhfeidhm 

chun seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh a sholáthar. (250 marc). 
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7B. Modheolaíocht Scórála  

Marcálfar gach iarratas faoi gach critéar thuas mar seo a leanas: 

Ualú Brí 

90% - 100% Comhlíonadh an critéar, agus cuireadh fianaise shármhaith ar fáil. Freagra ina 

gcomhlíontar go hiomlán na riachtanais nó ina sáraítear iad, agus ina dtugtar 

dearbhú cuimsitheach, mionsonraithe, agus inchreidte go mbeidh na seirbhísí a 

sholáthrófar ar chaighdeán den scoth. 

80% - 89%  Comhlíonadh an critéar, agus cuireadh fianaise an-mhaith ar fáil. Freagra ina 

léirítear fíorthuiscint ar na riachtanais agus ina dtugtar dearbhú go mbeidh na 

seirbhísí a sholáthróidh an t-iarratasóir ar chaighdeán an-mhaith.  

60% - 79% Comhlíonadh an critéar, agus cuireadh fianaise mhaith ar fáil. Freagra ina léirítear 

tuiscint réasúnta ar na riachtanais, agus ina dtugtar dearbhú go mbeidh na seirbhísí 

a sholáthrófar ar chaighdeán maith.  

30% - 59% Comhlíonadh an critéar, agus bhí an fhianaise leordhóthanach. Freagra ina 

léirítear amhras. D’fhéadfadh sé nár tugadh dóthain sonraí inchreidte, agus go 

bhfuil baol ann nach soláthrófaí na seirbhísí. 

1% - 29% Níor comhlíonadh an critéar, ach léiríodh san fhianaise féidearthacht go 

gcomhlíonfar é. Freagra ina léirítear amhras mór. D’fhéadfadh gurb é an chúis leis 

sin, ná, mar shampla, nach dtugtar dóthain sonraí, agus go bhfuil lochtanna 

bunúsacha sa fhreagra, agus go bhfuil baol ann nach soláthrófaí na seirbhísí. 

0% Níor chomhlíon na critéir. Freagra nach dtugtar aghaidh ar chor ar bith ann ar na 

critéir atá á mbreithniú. 

 

8. Ceisteanna agus Soiléirithe 

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 12.00 a chlog (am áitiúil) Dé Máirt an 11 

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

mailto:creativeassociates@artscouncil.ie
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Foilseofar aon cheisteanna a fhaightear a mheastar go mbeadh suim ag iarratasóirí i gcoitinne iontu 

chomh maith leis na freagraí a ghabhann leo ar shuíomh gréasáin na Scoileanna Ildánacha. 

9A. An Próiseas Iarratais 

Ní mór foirmeacha iarratais a chomhlíonadh agus a chur isteach trí Jotform roimh 12.00 uair an 

chloig (am áitiúil) Dé Máirt an 18 Aibreán 2023. 

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. 
 

Ní ghlacfar le hiarratais nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán ná le hiarratais dhéanacha.  

9B. Próiseas Roghnúcháin 

 Ní mór d’iarratasóirí a dhearbhú go gcloíonn siad leis na bunriachtanais (féach thuas, 4. 

Riachtanais agus Foirm Iarratais, Cuid 2). Ní ghlacfar ach leis na hiarratasóirí a fhreastalaíonn ar 

gach ceann de na ceanglais. 

 Déanfar measúnú ar iarratais incháilithe de réir an chritéir roghnúcháin. 

 Cuirfear iarratasóirí nach n-éireoidh leo ar an eolas, agus cuirfear aiseolas ar fáil dóibh. 

10. Próiseas Rannpháirtíochta 

Síneoidh na daoine a roghnófar le haghaidh seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh a chur ar fáil Litir 

Fostaithe leis an gComhairle Ealaíon faoi réir imréiteach ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána 

agus seiceáil shásúil teistiméireachta más gá.  

I gcás eagraíochta a ainmneoidh duine aonair chun na seirbhísí seo a sholáthar, iarrfar ar 

Stiúrthóir na heagraíochta an Litir Chomhaontaithe a shíniú agus a chur ar ais. Beidh orthu a 

dheimhniú chomh maith go bhfuil ainmniúchán an duine faofa ag an mbord/coiste bainistíochta 

agus go bhfuil cead ag an Stiúrthóir an Litir Chomhaontaithe a shíniú.  

 

Foilseofar ainm na n-iarratasóirí rathúla ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon agus ar OJEU 

D’fhéadfaí na Comhlaigh Chruthaitheacha ar éirigh leo a nascadh leis na scoileanna atá ar fáil, 

bunaithe ar an gcineál scoile, riachtanais, na scoile agus ar a suíomh geografach.  

Eiseofar uimhir ordaithe ceannaigh chuig na daoine aonair/eagraíochtaí ansin, ar cheart í a lua agus 

iad ag tuairisciú agus ag seoladh sonraisc as seirbhísí arna soláthar ar bhonn míosúil. Cuirfidh 

Comhlaigh Chruthaitheacha aonair sonrasc chuig an gComhairle Ealaíon go díreach. Más rud é go 

n-ainmníonn eagraíocht an CC, cuirfidh an eagraíocht sonrasc chuig an gComhairle Ealaíon.  

https://www.artscouncil.ie/ga/deiseanna-comhphairtithe-cruthaitheacha/
https://www.artscouncil.ie/ga/deiseanna-comhphairtithe-cruthaitheacha/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ojeu.eu%2F&data=05%7C01%7CLaura.Keogh%40artscouncil.ie%7Ce10b4728a72d4014667f08db1ef22258%7C795081b8031247148b9b47a38385ea5e%7C0%7C0%7C638137797529078400%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ayMwVByJ9pSkylJqph3FxmfZcXpCdDGnvDOFHY05wMU%3D&reserved=0
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Moltar d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara más mó luach iomlán na seirbhísí agus a fhaigheann duine 

aonair/eagraíocht ón gComhairle Ealaíon agus €10,000 in aon tréimhse 12 mhí go mbeidh teastas 

imréitigh cánach nó uimhreacha rochtana imréitigh cánach ag teastáil. 

11. Rúndacht 

Faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014, pléifear le hiarratais faoi lándiscréid. 

Cuirtear in iúl d’iarratasóirí go bpléifear le gach fiosrúchán, le gach iarratas, agus le gach gné de na 

himeachtaí faoi lándiscréid gan iad a nochtadh d’aon duine ach amháin dóibh siúd atá bainteach go 

díreach leis an bpróiseas roghnúcháin agus fostaíochta. 

12. Riachtanais sa todhchaí 

D’fhéadfaí gur gá don Chomhairle Ealaíon an deis seo a fhógairt arís trí www.etenders.gov.ie agus 

trí shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon le linn na tréimhse fostaithe 4 bliana (faoi réir riachtanais 

ghnó, srianta agus maoiniú buiséid, é sin go léir le cead iomlán na Comhairle Ealaíon). 

13. Focal scoir  

Léiríonn an leabhrán faisnéise seo na príomhchoinníollacha a ghabhann le seirbhísí Comhlaigh 

Chruthaithigh 2023. Níl sé ceaptha le bheith ina liosta cuimsitheach de na téarmaí agus 

coinníollacha. Leagfar iad seo amach sa Litir Fostaithe a chuirfear amach chucu siúd a roghnófar le 

haghaidh seirbhísí Comhlaigh Chruthaithigh 2023 a sholáthar. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.etenders.gov.ie%2F&data=05%7C01%7CLaura.Keogh%40artscouncil.ie%7C582af95efbc1481ba3e008db0a8848ea%7C795081b8031247148b9b47a38385ea5e%7C0%7C0%7C638115352666715821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cxhQZaOXRIME1Y2zF9v3ZL2kxUPUutbyR1r57k6c5II%3D&reserved=0

