FOIRM IARRATAIS UM SCÉIM ÁISEANNA POBAL 2017
TABHAIR AR AIRD: An Dáta Deiridh ná an 30ú Meitheamh 2017
D'ÚSÁID OIFIGE AMHÁIN

Dáta a bhFuarthas:

Uimhir Thagartha:

Moladh LCDC:

Cinneadh Ceantair Bhardasaigh:

AINM AN GHRÚPA/NA hEAGRAÍOCHTA:

TÁ GACH IARRATAS LE SEOLADH AR AIS CHUIG:
Colette O’ Brien,
Communities Facilities Scheme,
Waterford City & County Council,
Bailey’s New Street,
Waterford.
Faoin 5pm an 30ú Meitheamh 2017
CLOÍFEAR GO DOCHT LEIS AN DÁTA DEIRIDH.
Léigh na Treoirlínte Iarratais CFS sula gcomhlánóidh tú an fhoirm seo.
Léigh na Téarmaí agus na Coinníollacha ar leathanach 2.
Sínigh an DEARBHÚ ar leathanach 6 le do thoil.

Scéim Áiseanna Pobal na Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais
Áitiúil
Feidhmíonn an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (“an Roinn”) scéim deontais caipitil
áiseanna pobal trí na Coistí Forbartha Pobail chun tacú le rannpháirtíocht an phobail. Faoin scéim,
féadfaidh grúpaí pobail agus grúpaí deonacha cur isteach ar dheontais do thionscadail chaipitil a théann
chun tairbhe an phobail. Ba cheart go mbainfeadh iarratais le bun-spriocghrúpa amháin agus le bunspriocthéama amháin, ar a laghad, d'fhonn is go mbeidís incháilithe chun a mbreithnithe.
Spriocghrúpaí agus spriocréimsí téama
An Óige
Daoine Aosta
Inimircigh
Dídeanaithe
An Lucht Siúil
Iarphríosúnaigh agus teaghlaigh príosúnaithe/iarphríosúnaigh
Tionscadail trína gcuirtear gníomhaíocht chultúrtha chun cinn
Tionscadail trína gcuirtear comhionannas chun cinn
Tionscadail forbartha pobail
Tionscadail trína gcuirtear imeascadh chun cinn

Tionscadail atá ina gcuid de 'Éire Ildánach' 2017-2022
TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA
Tacóidh an Roinn, faoin Scéim Áiseanna Pobal, le gníomhaíochtaí pobail a chuireann grúpaí pobail
agus grúpaí deonacha chun cinn ach dóthain acmhainní a bheith ar fáil. Ní dhéantar foráil sa scéim
maidir le baill foirne a fhostú.
Ní mór go rachadh an tionscadal chun tairbhe an phobail agus go mbainfeadh sé le bun-spriocghrúpa
amháin agus le bun-spriocthéama amháin, ar a laghad.
Ní mór go mbeadh an t-eolas a chuireann an grúpa/eagraíocht iarratais isteach cruinn agus iomlán.
D'fhéadfadh dícháiliú agus/nó athíocaíocht aon deontais a bheith mar thoradh ar eolas míchruinn a
thabhairt.
Déanfar an t-eolas uile a thabharfar i dtaobh an iarratais ar dheontas a choimeád go leictreonach.
Forchoimeádann an Roinn an ceart chun liosta na ndeontas go léir a ceadaíodh a fhoilsiú ar láithreán
gréasáin na Roinne.
Tá feidhm ag an Acht um Shaoráil Faisnéise maidir leis an uile thaifead a choimeádann an Roinn agus
Údaráis Áitiúla.
Caithfidh an t-iarratas a bheith sínithe ag Cathaoirleach, Rúnaí nó Cisteoir na heagraíochta a dhéanann
an t-aighneacht.
Titeann sé ar gach eagraíocht a chinntiú go bhfuil nósanna imeacht agus polasaithe cuí i bhfeidhm,
lena n-áirítear árachas feiliúnach sa chás go mbaineann sé le hábhar.
Caithfidh iarratais a bheith ar fhoirm 2017.
Caithfear fianaise ar chaiteachas, admhálacha/sonraisc a choimeád agus a chur ar fáil don LCDC nó
dá n-ionadaí má iarrtar iad.
Caithfear aitheantas poiblí a thabhairt do ranníocaíocht ó thaobh san uile ábhar a bhaineann le cúrsaí
deontais.
Ar an mórgóir, ní bhreithneofar iarratais tríú páirtí ná iarratais idirghabhálacha.
Ní bhreithneofar iarratais dhéanacha.
Ba cheart na stampaí cearta poist a úsáid le haghaidh iarratais poist agus dóthain ama a thabhairt duit
lena chinntiú go seolfar an t-iarratas sa phost tráth nach déanaí ná Dé hAoine an 30ú Meitheamh
2017 ag 5pm. Ní bhreithneofar iarratas duine a mhaíonn go bhfuil a fhoirm iarratais imithe ar iarraidh
nó gur cuireadh moill air de bharr an phoist, ach amháin sa chás go bhfuil Deimhniú Postála ó Oifig an
Phoist ag iarratasóirí a thacaíonn leis an méid sin.
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Má sháraítear téarmaí agus coinníollacha na scéime deontas, d'fhéadfadh pionós a bheith mar thoradh
air, lena n-áirítear cosc a chur ar dhuine nó ar eagraíocht iarratas a dhéanamh ar dheontas amach
anseo.
Ní foláir gach ceist ar an bhfoirm seo a fhreagairt. Scríobh do chuid freagraí go soiléir i
mbloclitreacha.

CUID 1 – SONRAÍ TEAGMHÁLA
Ainm an Ghrúpa / na
hEagraíochta
Seoladh

Eircode
Ainm an teagmhálaí
Ról sa Ghrúpa/san Eagraíocht
Uimhir theileafóin
Ríomhphost
Láithreán Gréasáin

An bhfuair tú/sibh aon mhaoiniú faoin scéim deontas caipitil le trí bliana anuas? FUAIR/NÍ
BHFUAIR(scrios de réir mar is cuí)
Má FUAIRtabhair sonraí:Ainm na scéime

Eagraíocht a thug maoiniú

Méid an
mhaoinithe

Más rud é gur íocadh cuid den mhaoiniú thuas tríd an Údarás Áitiúil, ar sheol tú isteach do chuid
Sonraí Cuntais Bainc cheana?
SHEOL/NÍOR SHEOL(scrios de mar is cuí)
Tabhair sonraí do ghrúpa/d'eagraíochta faoi mar atá siad sa Chuntas Bainc
Ainm an Ghrúpa/na hEagraíochta:
Seoladh
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Ainm an teagmhálaí
Seoladh ríomhphoist

CUID 2 - SONRAÍ AN GHRÚPA/NA hEAGRAÍOCHTA
Cuspóir an ghrúpa / na heagraíochta

Bliain a b(h)unaithe
Déan cur síos gairid eagraíochta ar do ghrúpa/d'eagraíocht e.g. struchtúr an choiste,
sceideal an chruinnithe etc.
Ar chláraigh d'Eagraíocht / do Ghrúpa leis an Líonra áitiúil Rannpháirtíochta Pobail (PPN)?
CHLÁRAIGH/NÍOR CHLÁRAIGH(scrios de mar is cuí)
MURAR CHLÁRAIGH, b'fhéidir go gcuimhneofá ar dhul isteach sa PPN.
An bhfaigheann tú/sibh maoiniú ó aon eagraíocht eile?
FAIGHEANN/NÍ FHAIGHEANN(scrios de mar is cuí)
Má FHAIGHEANN tabhair sonraí thíos:Eagraíocht a thug maoiniú

An méid a
fuarthas

Dáta a
bhfuarthas é

An bhfuil d'eagraíocht comhcheangailte nó ceangailte le haon eagras ábhartha áitiúil
réigiúnach nó náisiúnta? TÁ/NÍL(scrios de réir mar is cuí)
Má TÁ tabhair sonraí thíos:Ainm na heagraíochta (na n-eagraíochtaí):

Cén nasc atá ag d'eagraíocht le heagraíochtaí eile i do cheantar?

Uimhir Stádais Carthanachta (más infheidhme):
Uimhir Thagartha Cánach (más infheidhme):
Uimhir Rochtana Imréiteach Cánach (más infheidhme):
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CUID 3 - CUSPÓIR AN DEONTAIS AGUS AN MHAOINITHE
CUSPÓIR
Cuir in iúl cé acu réimse (réimsí) lena mbaineann an t-iarratas deontais seo:
Neas-líonnandaoine a
bhainfidh tairbhe as

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

An Óige
Daoine Aosta
Inimircigh
Dídeanaithe
An Lucht Siúil
Iarphríosúnaigh agus teaghlaigh príosúnaithe/iarphríosúnaigh
Tionscadail trína gcuirtear gníomhaíocht chultúrtha chun cinn
Tionscadail trína gcuirtear comhionannas chun cinn
Tionscadail forbartha pobail
Tionscadail trína gcuirtear imeascadh chun cinn

Tionscadail atá ina gcuid de 'Éire Ildánach'
Eile (tabhair sonraí)

Cad chuige an deontas? (Tabhair achoimre ar shonraí an tionscadail).

MAOINIÚ
An méid a bhfuiltear ag déanamh iarratas air faoin €
CFS:
An páirt-mhéid an méid seo nó an é an costas ☐Páirt-mhéid
iomlán an tionscadail é:
Más páirt-mhéid é, cuir in iúl go garbh cén costas €
iomlán a bhaineann leis an tionscadal:

☐Costas
Iomlán

Mura mbeidh dóthain maoinithe ann, cá bhfaighidh tú an fuílleach?
Foinse

Méid
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CUID 4 - DEARBHÚ

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas a tugadh san fhoirm seo cruinn.
Deimhním go bhfuil Téarmaí agus Coinníollacha na Scéime Áiseanna Pobal (féachlch 2 den
fhoirm iarratais) léite agam agus go dtuigim go hiomlán iad.
Deimhním gur léigh mé Treoirlínte Iarratais an CFS sular chomhlánaigh mé an fhoirm seo.
Deimhním go nglactar leis na Téarmaí agus Coinníollacha agus go ngéilltear dóibh agus an tiarratas deontais seo á sheoladh isteach.
Deimhním nach bhfuil an maoiniú ag an ngrúpa/eagraíocht iarratais chun gabháil don
obair/tionscadal in éagmais an chúnaimh deontais seo, nó sin, de thairbhe an deontais, go
ngabhfaidh an grúpa/eagraíocht iarratais do thionscadal níos mó nach mbeadh d'acmhainn acu
íoc ina éagmais.

Deimhním go bhfuil an grúpa/eagraíochtiarrataiscáin-chomhlíontach (máscláraithechun cánach
iad).

Ainm i mbloclitreacha (thar ceann
an ghrúpa / na heagraíochta):
Síniú:
Post sa ghrúpa / sna eagraíocht
(bloclitreacha):
Dáta:
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