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An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail  
Clár 2017 RAPID  (Athbheochan Ceantar trí Phleanáil, Infheistíocht 

agus Forbairt) maidir le Deontais Chaipitiúla Naisi únta  
 

Treoirlínte 
 
LÉIGH NA TREOIRLÍNTE SEO A LEANAS GO CÚRAMACH , LE DO THOIL , SULA GCOMHLÁNÓIDH TÚ 

AN FHOIRM IARRATAIS  
 
 
1. Réamhrá 
 
Ar an 2 Samhain 2017, d'fhógair an tAire Stáit um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail, 
Michael Ring, TD, seoladh Chlár athmhúnlaithe RAPID lena ngabhann leithroinnt €2m 
mar mhaoiniúchán caipitiúil do cheantair uirbeacha atá faoi mhíbhuntáiste.  Mairfidh an 
scéim i dtosach báire ó mhí Dheireadh Fómhair 2017 go mí na Nollag 2017 agus tá sé 
dírithe ar thacú le tionscadail a chuirfeadh feabhas ar chaighdeán saoil na gcónaitheoirí 
i gceantair uirbeacha faoi mhíbhuntáiste agus a chuirfeadh tacaíochtaí inbhraite ar fáil 
dóibh. 
 
Tá an Clár á riaradh, thar ceann na Roinne, ag na Coistí Áitiúla Forbartha Pobail 
(CÁFP-anna), i gcomhar leis na Ceantair Bhardasacha, a thagann faoi chúram na 
nÚdarás Áitiúil.   
 
Glacfaidh an Clár cur chuige náisiúnta ar dá réir a thabharfar leithroinnt do gach Údarás 
Áitiúil/CÁFP agus díreofar an leithroinnt sin ar na ceantair is mó riachtanas de réir mar a 
mheasann an tÚdarás Áitiúil/CÁFP.  Cuirfidh an cur chuige sin deireadh leis an ngá le 
haon cheantair shonracha a ainmniú mar cheantair RAPID.   
 
Réimse saineolais de chuid na nÚdarás Áitiúil agus na CÁFP-anna is ea an 
timpeallacht fhisiciúil agus tá siad beirt sa riocht gur féidir leo riachtanais agus mianta 
na gcónaitheoirí áitiúla i gceantair uirbeacha faoi mhíbhuntáiste a shainaithint.   
 
Tá iarratais ar mhaoiniúchán faoin gClár seo á lorg anois. 
 
 
2. Aidhmeanna an Chláir 
 
Is é is cuspóir foriomlán don Chlár ná cur chuige níos comhtháite a éascú i ndáil le 
maoiniúchán agus tacaíochtaí do cheantair faoi mhíbhuntáiste chun feabhas a chur ar 
phobail uirbeacha agus ar bhailte tuaithe, chun aghaidh a thabhairt ar an míbhuntáiste 
agus chun feabhas a chur ar chomhtháthú sóisialta..   
 
Tá sé tábhachtach a lua go bhfuil infheistíocht á déanamh cheana féin ag 
gníomhaireachtaí agus ag ranna eile i gceantair faoi mhíbhuntáiste trí thosaíochtaí 
náisiúnta leanúnacha agus trí shocrú buiséid e.g. infheistíocht na Roinne Oideachais 
agus Scileanna i scoileanna DEIS agus in oifigigh chaidreamh pobail, infheistíocht 
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Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i seirbhísí cúraim pobail agus infheistíocht na 
Roinne Coimirce Sóisialaí in Intreo agus tríd an tSeirbhís Fostaíochta Áitiúla etc.  
 
Oibreoidh an Clár ar bhealach comhlántach le cuid mhór scéimeanna nó clár eile atá á 
n-oibriú i bpobail, lena n-áirítear go háirithe SICAP (Clár Uilechuimsitheachta Sóisialta 
agus Gníomhachtaithe Pobail) agus an Scéim Saoráidí Pobail a seoladh le déanaí, 
agus cuirfidh sé breisluach leis an scéim sin agus leis an gclár sin, agus le cláir 
thábhachtacha agus le scéimeanna tábhachtacha eile.  
 
3a. Cé atá cáilithe chun iarratas a dhéanamh? 
 
Mar shampla, measfar go bhfuil na comhlachtaí, eagraíochtaí etc seo a leanas cáilithe i 
gcomhair an chláir: 
� Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit (i gcás giaráil maoiniúcháin a bheith i 

gceist); 
� Grúpaí áitiúla pobail agus deonacha i gceantair faoi mhíbhuntáiste, agus bailte 

tuaithe san áireamh; 
� Tionscadail atá dírithe ar fheabhas a chur ar chaighdeán saoil na gcónaitheoirí i 

gceantair faoi mhíbhuntáiste; 
� Eagraíochtaí neamhbhrabúis;  
� I measc na saoráidí cáilithe áireofar ionaid phobail, clubanna óige, saoráidí 

spóirt/áineasa agus saoráidí de chuid eagraíochtaí neamhbhrabúis eile. 
 
 
3b. Cé nach bhfuil cáilithe chun iarratas a dhéanam h? 

� Níl eagraíochtaí tráchtála, daoine aonair ná eagraíochtaí brabúis cáilithe chun 
maoiniúchán a fháil faoin gclár seo. 

 
4.  Maoiniúchán atá ar fáil  

 
� De ghnáth, ní bheidh aon mhéid uasta ann  a cheadófar i ndáil le haon tionscadal 

ar leith atá san áireamh sa leithroinnt fhoriomlán i ngach ceantar.    
� Tá an Clár á mhaoiniú ar bhonn 100% as an státchiste agus, dá bhrí sin, tá réimsí 

riaracháin in ann maoiniúchán eile/maoiniúchán meaitseála le haghaidh tionscadal a 
ghiaráil (e.g. i gcomhar le LEADER, Comórtas na mBailte Slachtmhara, 
maoiniúchán Feabhsúcháin, etc.) ach ní ceanglas é sin de chuid an mhaoiniúcháin 
nua seo ó RAPID.  

� Tá sé de fhreagracht ar riarthóirí aon scéime nó cláir maoiniúcháin eile/ar an 
gcomhlacht atá freagrach as aon scéim nó clár maoiniúcháin eile a chinntiú nach 
ionann úsáid an Chláir seo chun tionscadal a chómhaoiniú agus sárú ar rialacha na 
scéime/an chláir eile sin. 

� Níl aon teorainn le líon na n-iarratas is féidir le heagraíocht a dhéanamh ar 
thionscadail éagsúla, ach is ceart d'iarratasóirí a bheith ar an eolas go nglacfaidh an 
CÁFP cur chuige cothrom/cóir chun a chinntiú go ndéantar an maoiniúchán a 
dháileadh go cothrom.  

� Déanfaidh grúpaí a mbeidh iarratas á dhéanamh acu féindeimhniú á rá nach bhfuil 
an maoiniúchán acu chun dul i mbun na hoibre gan an cúnamh deontais seo a 
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bheith acu, nó mar mhalairt air sin, go rachaidh siad, mar thoradh ar an deontas, i 
mbun tionscadal níos mó anois nach mbeadh d'acmhainn acu íoc as thairis sin.   

� Más le haghaidh gné amháin de thionscadal a dhéantar an t-iarratas ar 
mhaoiniúchán, beidh ar iarratasóirí fianaise dhoiciméadach a chur ar fáil maidir le 
hiarmhéid an mhaoiniúcháin a bheith ar fáil don tionscadal lena mbaineann. 

 
 
5a. Na nithe a mhaoineofar? 
 
Bainfidh an maoiniúchán le tionscadail chaipitiúla amháin agus is ceart a léiriú go 
ngabhann breisluach le tionscadal.  Ní gá maoiniúchán meaitseála a bheith ar fáil ó 
fhoinsí eile chun ceadú a fháil le haghaidh iarratais.  I gcás ina ndéantar oibreacha 
reatha agus oibreacha caipitiúla in éineacht lena chéile, ní féidir ach an ghné chaipitiúil 
a mhaoiniú tríd an gClár seo.   
 
Tabharfar tús áite do thionscadail a chuirfeadh feabhas ar chaighdeán saoil na 
gcónaitheoirí i gceantair uirbeacha faoi mhíbhuntáiste agus i mbailte tuaithe agus a 
sholáthraíonn tacaíochtaí inbhraite trína dtugtar aghaidh ar an míbhuntáiste. De bhreis 
ar sin, is ceart tús áite, ó thaobh maoiniúcháin, a thabhairt do na tionscadail sin a 
léireoidh cur chuige comhordaithe comhoibríoch ag na 8 dTreo-Aimsitheoir CÁFP, ach 
sin faoi réir na téarmaí agus na coinníollacha a chomhlíonadh.  
 
D'fhéadfadh an maoiniúchán bearnaí atá ann i maoiniúchán Údaráis Áitiúil a líonadh 
agus a chinntiú go bhfuil tionscadail áirithe inmharthana nó tionscadail áirithe a 
fheabhsú agus d'fhéadfaí úsáid a bhaint as chun dlús a chur le tionscadail atá 
sainaitheanta cheana féin i.e. ag céim na pleanála nó réidh lena gcur i bhfeidhm agus 
chun tionscadail den sórt sin a fheabhsú.   
 
Cineálacha tionscadail 
Féadfar tionscadail nó gnéithe de thionscadail de chineál caipitiúil a mhaoiniú, mar 
shampla (is liosta táscach é seo ach ní liosta iomlán é ): 
� Trealamh CCTV; 
� Gairdíní pobail; 
� Feabhsúcháin sa réimse poiblí; 
� Sráid-dreachú; 
� Saoráidí don óige; 
� Spásanna súgartha/áineasa; 
� Tionscadail de chineál éifeachtúlacht fuinnimh; 
� Tionscadail a thacaíonn le tionscnamh Éire Ildánach 2017-2022. 
 
Spriocghrúpaí agus réimsí téamacha 
Tá an maoiniúchán faoin gClár seo dírithe ar thacú le tionscadail a mbeidh tionchar 
dearfach acu ar chónaitheoirí i gceantair uirbeacha faoi mhíbhuntáiste, lena n-áirítear 
bailte tuaithe. 
 
Áireoidh an Clár maoiniúchán caipitiúil do thionscadail a thagann faoi réim téamaí 
straitéiseacha mar atá luaite sa Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP) atá 
ag gach Údarás Áitiúil ar leith.  Déanfar na seacht dtéama straitéiseacha seo a leanas 
de chuid RAPID roimhe seo a bhreithniú freisin i gcomhréir le téamaí PÁEP: 
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� Tacaíocht do theaghlaigh;  
� Sábháilteacht phobail agus iompar frithshóisialta;  
� Sláinte;  
� An timpeallacht fhisiciúil;  
� An óige;  
� Oideachas;  
� Fostaíocht agus oiliúint. 
 

5b. Na nithe nach maoineofar?  
 
Níl an caiteachas seo a leanas cáilithe chun maoiniúchán a fháil: 
� Aon tionscadal nach bhfuil i gcomhréir le héiteas an Chláir nó nach dtugann aghaidh 

ar an spriocghrúpa agus ar na réimsí téamacha 
� Aon tionscadail, nó aon ghnéithe de thionscadail, de chineál maoiniúchán reatha 
� Costais fostaíochta 
� Gnáthchothabháil, miondeisiúcháin nó costais leanúnacha eile (mar shampla - 

scagairí ionaid nó bolgáin solais, péint, miondeisiú comhchodanna nó ítimí a 
dtarlaíonn caitheamh agus cuimilt dóibh le linn iad a úsáid) 

� Táillí dlí 
� Táillí bainistíochta tionscadail 
� Tailte nó foirgnimh a cheannach 
� Staidéir fhéidearthachta 
� Oibríochtaí príobháideacha nó tráchtála 
 
 
6.  Riachtanais an Chláir 
 
Baineann na coinníollacha seo a leanas le gach tionscadal: 
 
� Riachtanais Chánach  

� Ní gá don ghrúpa/eagraíocht a bhfuil iarratas á dhéanamh aige/aici a bheith 
cláraithe chun críocha cánach. 

� Má tá an grúpa/eagraíocht a bhfuil iarratas á dhéanamh aige/aici cláraithe chun 
críocha cánach, ansin ní mór don ghrúpa/eagraíocht a bheith cáin-
chomhlíontach.  I gcomhréir le nósanna imeachta athbhreithnithe  maidir le 
himréiteach cánach a tháinig i bhfeidhm i mí Eanáir 2016, ní mór an Uimhir 
Rochtana Imréitigh Cánach agus an Uimhir Thagartha Chánach a chur ar fáil ar 
mhaithe le fíorú a dhéanamh.  

� Ní íocfar CBL ach amháin i gcás ina n-áirítear sa mhéid a luaitear san iarratas.  
Ní ghlacfar le haon iarrataí breise ar íocaíochtaí nó aisíocaíochtaí CBL. 

 
� Toiliú Reachtúil  - Ní mór d'iarratasóirí a chinntiú go bhfuil gach cead reachtúil nó 

toiliú reachtúil atá riachtanach faighte acu sula gcuirtear tús le haon oibreacha.  
Áiríonn sé sin cead pleanála ach níl sé teoranta dó sin amháin.   

 
� Árachas  - Féadfaidh an CÁFP fianaise i scríbhinn ar pholasaí bailí árachais a 

iarraidh, más iomchuí, i rith phróiseas athbhreithnithe ar iarratais. 
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� Admháil i leith maoiniúchán a fháil  - Ag brath ar mhéideanna na ndeontas a 
thabharfar, d'fhéadfadh sé nach mbeidh sé éifeachtach ó thaobh costais a cheangal 
go mbeidh comharthaíocht ann chun admháil a thabhairt i leith maoiniúchán a fháil 
ón Roinn, ón Údarás Áitiúil nó ón CÁFP ach is leor admhálacha oiriúnacha eile a 
thabhairt e.g. ar láithreán gréasáin an ghrúpa/na heagraíochta nó ar ardáin meán 
sóisialta. 

 
 

7.  CRITÉIR ROGHNÚCHÁIN  
 
� Breathnóidh an Coiste Áitiúil Forbartha Pobail (CÁFP) ar na hiarratais ar dtús chun a 

chinntiú go bhfuil siad cáilithe de réir éiteas an Chláir agus go bhfuil siad 
comhlántach le Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP) an cheantair agus 
leis na seacht dtéama straitéiseacha de chuid RAPID (féach 5a). 

� Déanfaidh an CÁFP moladh agus, ina dhiaidh sin, cuirfear an t-iarratas faoi bhráid 
an Cheantair Bhardasaigh.   

� Déanfaidh an Ceantar Bardasach athbhreithniú ar an iarratas, agus an moladh ón 
CÁFP á chur san áireamh, agus déanfaidh sé cinneadh críochnaitheach chun an t-
iarratas a cheadú nó diúltú dó. 

 
Ní mór d'iarratais cháilithe na critéir seo a leanas a shásamh: 
� Ní mór do thionscadail a bheith i gcomhréir le héiteas an Chláir; 
� Ní mór do thionscadail a bheith comhlántach leis an PÁEP; 
� Ina theannta sin, is ceart go mbeadh tionscadail comhlántach leis na seacht dtéama 

straitéiseacha de chuid RAPID (féach 5a) 
 
Má shásaíonn tionscadail na critéir riachtanacha thuasluaite, d'fhéadfadh sé go 
ndéanfar breithniú ar thionscadail i gcomhthéacs critéir bhreise a mheasfaidh an CÁFP 
a bheith cuí agus a measfar ina leith go léiríonn siad breisluach an tionscadail nó gné 
den tionscadal i dtaca le haghaidh a thabhairt, ar shlí oiriúnach, ar chuspóirí agus ar 
spriocanna an Chláir i ngach limistéar riaracháin Údaráis Áitiúil ar leith. 

 
 
8.  Rialachas Corparáideach  

8a. Faireachán:  

Beidh ar dhaoine a fhaigheann deontas an caighdeán is airde dá bhfuil ann ó thaobh na 
trédhearcachta agus na cuntasachta de, de réir mar atá leagtha amach i gCiorclán 
13/2014 na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe - Bainistiú Deontais a 
fhaightear ón Státchiste agus Cuntasacht i leith na nDeontas sin 
http://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2014/13.pdf, a chomhlíonadh. 

8b. An Cód Rialachais d'Eagraíochtaí Pobail agus De onacha  
 
Molann an Roinn do chomhlachtaí a fhaigheann maoiniúchán an Cód Rialachais a 
ghlacadh, is é sin, Cód Cleachtais do Dhea-Rialachas in Eagraíochtaí Pobail, 
Deonacha agus Carthanachta, ar cód é a bheidh ina chabhair i ndáil le sármhaitheas a 
bhaint amach i ngach gné de do chuid oibre.  Sa Chód Rialachais, iarrtar ar 
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eagraíochtaí aontú le hoibriú de réir bunphrionsabal chun a n-eagraíochtaí a reáchtáil ar 
bhealach níos éifeachtaí i réimsí amhail ceannaireacht, trédhearcacht agus cuntasacht, 
agus iad féin a iompar ar mhodh macánta.  Tá tuilleadh faisnéise ar an gCód ar fáil ag 
www.governancecode.ie  
 
 
9. Nósanna Imeachta maidir le Ceadú 
 
Déanfar gach iarratas a gheobhaidh gach CÁFP faoin gclár seo a athbhreithniú agus a 
mheas chun a chinntiú go bhfuil siad comhlántach leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta 
agus Pobail iomchuí agus leis na seacht dtéama straitéiseacha (féach 5a). 
Ansin déanfar an t-iarratas, mar aon le moladh an CÁFP, a chur faoi bhráid Choiste an 
Cheantair Bhardasaigh, agus déanfaidh an coiste sin an cinneadh críochnaitheach i 
dtaobh cheadú an tionscadail, agus an moladh ón CÁFP á chur san áireamh aige.   
 
Le linn na leithroinntí críochnaitheacha le haghaidh maoiniúcháin do thionscadal a 
chinneadh, cuirfidh an CÁFP roinnt rudaí san áireamh, lena n-áirítear cothromaíocht 
gheografach agus a inmhianaithe atá sé roinnt tionscadal éagsúil a mhaoiniú. 
 
Tar éis don Cheantar Bardasach a gcinneadh a dhéanamh, agus tar éis foirmiúlachtaí 
dlí agus riachtanais eile a bheith curtha i gcrích, déanfar cúnamh deontais a thairiscint, i 
bprionsabal, i ndáil le gach tionscadal ceadaithe.  Beidh an tairiscint sin faoi réir na 
coinníollacha ábhartha a bheith comhlíonta agus faoi réir an t-iarratasóir a bheith tar éis 
glacadh leis an tairiscint go sásúil.  
 
Ní gá don ghrúpa/eagraíocht íocaíocht a iarraidh ach daingneoidh an CÁFP go bhfuil na 
mionsonraí go léir ar an bhfoirm iarratais gan athrú agus déanfaidh siad íocaíocht go 
díreach leis an ngrúpa/eagraíocht lena mbaineann. 
 
Forchoimeádann an tAire an ceart chun na cistí a tairgeadh i leith tionscadal ceadaithe 
eile a athshannadh más rud é nach sásaítear na riachtanais uile laistigh de thréimhse 
shonraithe.   
 
Forchoimeádann an Roinn agus/nó an tÚdarás Áitiúil an ceart chun iniúchadh a 
dhéanamh ar chaiteachas nó cigireacht a dhéanamh ó am go ham.   
 

 
Tabhair do d'aire, le do thoil:  
Is gnách gur mó ná méideanna a lorgaítear ná méid na gcistí a bhíonn ar fáil agus, dá 
bhrí sin, is gá próiseas meastóireachta an-dian a chur i bhfeidhm.  Is é is cuspóir don 
phróiseas sin ná a chinntiú gurb iad na tionscadail is fearr a thagann chun cinn  agus a 
fhaigheann tacaíocht tar éis na tosca go léir a chur san áireamh.  Is é beartas na 
Roinne é a chinntiú go gcaitear go cothrom agus go neamhchlaonta le gach uile 
iarratas. 
 
D'fhéadfadh sé go mbeidh méid an mhaoiniúcháin níos ísle ná an méid a bheidh iarrtha 
ag an iarratasóir.  Is ceart d'iarratasóirí a bheith ar an eolas go bhféadfadh sé tarlú go 
mbeidh an líon iarratas a gheofar níos mó ná an líon ar féidir freastal orthu faoin gClár.  
Dá bhrí sin, i gcásanna den sórt sin, d'fhéadfadh sé tarlú nach n-éireodh le gach 
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iarratas a chomhlíonann na coinníollacha nó d'fhéadfadh sé tarlú go mbeidh méid an 
deontais níos lú iad ná an méid a lorgaíodh.  
 
Le linn don CÁFP agus/nó do na Ceantair Bhardasacha tograí a mheas, d'fhéadfadh sé 
tarlú go lorgóidh siad comhairle ó ghníomhaireachtaí eile, agus féadfaidh siad faisnéis 
faoi thionscadail atá á mbreithniú a nochtadh do na saineolaithe agus do na 
gníomhaireachtaí sin.  
 
 
 
10. Ginearálta 
 
Tá an fhaisnéis a thugtar sa doiciméad seo ceaptha chun tuiscint a thabhairt 
d'iarratasóirí ar an bpróiseas ar dá réir a dhéantar measúnacht ar iarratais ar 
mhaoiniúchán, agus ar dá réir a thugtar ceadú ina leith, agus ní ceart a mheas gur 
míniú dlíthiúil ar an bpróiseas sin í.  
 
 
An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 
Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, féadfar mionsonraí atá ann in iarratais agus i 
ndoiciméid tacaíochta a thabhairt do thríú páirtithe má iarrtar iad. Má tá faisnéis ann i 
d'iarratas atá íogair nó rúnda, iarrtar ort an méid sin a chur in iúl agus míniú a thabhairt i 
dtaobh cén fáth nach ceart í a nochtadh. Má fhaightear iarraidh faoin reachtaíocht chun 
faisnéis íogair a scaoileadh, rachfar i gcomhairle leat sula ndéanfar cinneadh i dtaobh 
an ndéanfar, nó nach ndéanfar, an fhaisnéis a scaoileadh. Ach mura gcuireann tú in iúl 
go bhfuil faisnéis ar leith íogair, d'fhéadfaí an t-eolas sin a nochtadh gan dul i 
gcomhairle leatsa.   
 
Cuairteanna ar Láithreáin 
Féadfaidh an Roinn, an tÚdarás Áitiúil nó an CÁFP cuairteanna a thabhairt ar láithreán 
gan é a chur in iúl roimh ré d'fhonn a chinntiú go bhfuil téarmaí agus coinníollacha an 
Chláir á gcomhlíonadh.  
 
Is féidir tuilleadh faisnéise a iarraidh. 
Forchoimeádann an CÁFP an ceart tuilleadh faisnéise a iarraidh ort chun d'iarratas a 
mheas, más gá sin.  
 
 
11. Conas iarratas a dhéanamh 
 
Foirm Iarratais 
Tá an fhoirm iarratais mionsonraithe agus tá sí ceaptha chun a chinntiú go bhfuil an 
fhaisnéis riachtanach go léir ag an CÁFP agus ag an gCeantar Bardasach chun gach 
iarratas a mheas go cruinn agus go cothrom.  Déan deimhin de, le do thoil, go 
gcomhlánóidh tú an fhoirm iarratais cheart ina hiom láine agus go gcuirfear aon 
doiciméid riachtanacha a thacaíonn le d'iarratas in  éineacht leis an iarratas.   
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Ní mheasfar tionscadail a bheith cáilithe chun moladh a áirithiú i leith maoiniúchán 
deontais a fháil ach amháin i gcás ina sásaíonn siad na critéir atá leagtha amach thuas.  
 
N.B. NÍ BHREITHNEOFAR IARRATAIS NEAMHIOMLÁNA NÁ 
IARRATAIS DHÉANACHA.  
 
Má dhéantar faisnéis bhréagach nó míthreorach a thabhairt don Roinn aon tráth, 
déileálfar leis mar ní atá an-tromchúiseach.  Aon eagraíocht nach gcomhlíonann 
téarmaí agus coinníollacha an Chláir, féadfar cigireacht a dhéanamh orthu, féadfar a 
ndeontas a tharraingt siar, féadfar a cheangal orthu an deontas iomlán, nó cuid de, a 
aisíoc agus/nó féadfar cosc a chur orthu iarratais a dhéanamh ar feadh tréimhse ama.  
Déanfar gach sárú tromchúiseach ar théarmaí agus ar choinníollacha an Chláir a chur 
in iúl don Gharda Síochána. 
 
Is ceart iarratais a chur chuig: 
 
An Coiste Áitiúil Forbartha Pobail 
[cuir isteach líne 1 den seoladh] 
[cuir isteach líne 2 den seoladh] 
[cuir isteach líne 3 den seoladh] 
[cuir isteach líne 4 den seoladh] 
[cuir isteach Eircode] 
 
Chun freagra a fháil ar cheisteanna, cuir teachtair eacht ríomhphoist chuig: [ cuir 
isteach seoladh teagmhála ríomhphoist an CÁFP anseo ] 
 
 


