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AN CISTE MAOIRSEACHTA 

OIDHREACHTA 2023 
Scéim atá ceaptha chun tacú le baill foirne in údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí 

stáit agus institiúidí tríú leibhéal a bhfuil freagrachtaí orthu as cláir 

oidhreachta, e.g., maoirseacht agus rochtain ar bhailiúcháin, cartlanna, 

foirgnimh, séadchomharthaí agus gnáthóga. 

 

 

 

Óstálfaimid Clinic Faisnéise faoin scéim seo thar Zoom  

ag 2.30pm an 9 Nollaig 2022:   

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-DZ9pmQ4TfKqT2fMnCZklg 

  

Treoirdhoiciméad Iarratais 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-DZ9pmQ4TfKqT2fMnCZklg
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RÉAMHRÁ  

Ceann amháin de na príomhghnéithe den Phlean Straitéiseach ón gComhairle Oidhreachta 

don tréimhse 2018-2022 agus den phlean éiritheach uaithi don tréimhse 2023-2028 is ea 

earnáil oidhreachta níos láidre a chothú trí leanúint le tacaíocht a thabhairt do chomhlachtaí ar 

féidir leo seirbhísí oidhreachta ríthábhachtacha a sholáthar do phobail agus do ghairmeacha 

agus a bhfuil freagrachtaí orthu as aire a thabhairt do rudaí oidhreachta agus trí leanúint le 

tacú le forbairt na gcomhlachtaí sin. Ba chun an cuspóir sin a chomhlíonadh a forbraíodh an 

scéim cistiúcháin seo, rud a tugadh isteach sa bhliain 2022. Is eol dúinn go bhfuil baill foirne 

ann i ngníomhaireachtaí stáit agus institiúidí tríú leibhéal a bhfuil freagrachtaí orthu as cláir 

oidhreachta, e.g., maoirseacht agus rochtain ar bhailiúcháin, cartlanna, foirgnimh, 

séadchomharthaí agus gnáthóga. Tá an scéim deontas seo ceaptha chun tacú le baill foirne in 

eagraíochtaí den sórt sin, nach mbíodh rochtain acu i gcónaí ar chistiú ón gComhairle 

Oidhreachta ná, go deimhin, ó aon chistiú eile. 
  

CUSPÓIR NA SCÉIME 

Tá sé mar chuspóir leis an gCiste Maoirseachta Oidhreachta tacú agus treisiú leis an 

acmhainn atá ag baill foirne a imríonn ról lárnach maidir le bonneagar oidhreachta na 

hÉireann agus a bhfuil ríthábhacht ag baint leo maidir le beartais agus pleananna náisiúnta a 

chomhlíonadh. Seans go n-oibríonn baill foirne den sórt sin in eagraíochtaí nach bhfuil a gcroí-

shainchúram dírithe go hiomlán ar an oidhreacht ach a bhfuil tionchar acu ar an oidhreacht nó 

a shealbhaíonn bailiúcháin shuntasacha rudaí iniompartha, cartlann nó foirgneamh agus 

gnáthóg. 

 

CÉ A FHÉADFAIDH IARRATAS A DHÉANAMH 

Tá an scéim seo ar oscailt d’fhostaithe sna comhlachtaí seo a leanas 

• údaráis áitiúla 

• comhlachtaí poiblí 

• gníomhaireachtaí stáit 

• institiúidí oideachais tríú leibhéal 

 

Coimeádaithe músaeim, cartlannaithe, seandálaithe, oifigigh chaomhantais ailtireachta agus 

oifigigh bhithéagsúlachta atá lonnaithe in údaráis áitiúla. Tá an scéim seo ar oscailt freisin 

d’fhostaithe de chuid gníomhaireachtaí stáit agus institiúidí oideachais tríú leibhéal a bhfuil 

tionscadail atá dírithe ar an oidhreacht beartaithe acu, i.e., comhlachtaí earnála poiblí de 
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chuid an stáit a bhfuil oibleagáid reachtúil orthu cúraimí sonracha a chur i gcrích thar ceann an 

rialtais.  

 

Tabhair faoi deara nach bhfuil an scéim seo ar oscailt d’Oifigigh Oidhreachta Údaráis Áitiúil 

toisc go leithdháiltear cistiú orthu trí scéim na bPleananna Oidhreachta Contae. 

 

AN CISTIÚ ATÁ AR FÁIL 

Cuirfear leithdháileadh ar fiú suas le €500,000 é ar fáil faoin scéim seo sa bhliain 2023. Is é 

€5000 an tsuim íosta atá ar fáil agus is é €30,000 an tsuim uasta atá ar fáil. Samhlaímid go 

mbeidh an mheántairiscint sa raon idir €20,000 agus €30,000 agus go dtacófar le thart ar 20 

tionscadal faoin scéim seo. Ceanglaítear ar iarratasóirí ranníocaíocht airgeadais ar fiú 10% í a 

sholáthar.  Ní chumhdaítear leis an scéim seo aon chostais phárolla foirne ná aon fhorchostais 

riaracháin. Leithdháilfear cistiú ar bhonn iomaíoch, de réir na gcritéar measúnaithe atá leagtha 

amach ar Leathanach 6. 

 

CONAS IARRATAS A DHÉANAMH 

Ní mór duit iarratas a dhéanamh trí chóras deontas ar líne na Comhairle Oidhreachta atá ar 

fáil ar ár suíomh Gréasáin: An Córas Deontas ar Líne - An Chomhairle Oidhreachta  

Ní ghlacaimid ach le foirmeacha a chuirtear isteach ar líne. Ní sholáthraímid foirmeacha 

páipéir. Ní ghlacaimid le foirmeacha páipéir ach oiread.  

Chun d’iarratas a bhreithniú, ní mór dúinn d’iarratas ar líne agus na doiciméid tacaíochta a 

fháil faoin dáta seo a leanas: 5pm, Dé Luain an 16 Eanáir 2023. Ní ghlacfar le hiarratais ná le 

haon fhaisnéis bhreise tar éis an ama sin. Cuirfimid in iúl duit i scríbhinn cé acu a d’éirigh nó 

nár éirigh le d’iarratas ag deireadh mhí Feabhra 2023.  

 

NA NITHE A FHÉADFAIMID A CHISTIÚ 

Áirítear iad seo a leanas leis na costais incháilithe: 

• Costais a bhaineann le soláthraithe tríú páirtí, e.g., táillí gairmiúla chun iniúchadh nó 

plean oidhreachta nó oiliúint oidhreachta a ghabháil de láimh, costais conraitheoirí a 

bhaineann le foirgneamh/rud nó láithreán a chaomhnú, etc. 

• Saintrealamh a cheannach, e.g., cásanna de ghrád músaeim, trealamh faireacháin le 

haghaidh bogthaise nó teochta, trealamh solais, léirmhínithe, digiteach nó ilmheán,  

doiciméid shomhillte a chur i mboscaí cartlainne, etc. 

• Costais taistil agus chothaithe le haghaidh oibrithe deonacha 

https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system
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Costais neamh-incháilithe: 

• Forchostais 

• Táillí riaracháin 

• Tuarastail fostaithe atá ann cheana 

• Taisteal idirnáisiúnta 

 

FAISNÉIS TACAÍOCHTA  

Táthar ag súil leis go ndéanfaidh iarratasóirí an fhaisnéis tacaíochta seo a leanas a uaslódáil 

in éineacht lena n-iarratas: 

1. Luachana, meastacháin nó fianaise eile chun tacú le do chostais, amhail cóip de 

chostais na bliana roimhe 

2. Grianghraif shoiléire reatha den fhoirgneamh, den áit, den rud nó den bhailiúchán  

3. Ceaduithe, ceadanna, ceadúnais nó toilithe ábhartha a fuarthas le déanaí, más gá 

4. I gcás comhdhálacha/ócáidí: breac-chuntas ar an gclár, ainm na gcainteoirí beartaithe, 

ionad tionóil/dáta, etc. 

5. I gcás tuarascálacha/suirbhéanna/iniúchtaí coimisiúnaithe: cóip den dréacht-treoir 

6. Foilseacháin: dréacht-téacs, léaráidí beartaithe, leagan amach, dearadh grafach.   

7. I gcás foirgnimh/ruda/caomhantas gnáthóige: cuntas ar na hoibreacha, grianghraif 

shoiléire reatha, agus léarscáil (le haghaidh oibreacha ar fhoirgneamh nó ar ghnáthóg) 

8. I gcás acmhainní digiteacha: aistear úsáideora, sampla de ghrafaicí agus d’ábhar 

amhairc eile, dréacht-téacs, sonraíochtaí teicniúla, na caighdeáin meiteashonraí atá le 

húsáid, cóipcheart, agus soiléire maidir le conas a chaithfear le sonraí pearsanta, lena 

n-áirítear íomhánna 

9. I gcás digitiú cartlann – breac-chuntas ar conas a chaithfear leis an ábhar bunaidh le 

linn an digitithe agus ar na pleananna le haghaidh aire a thabhairt don ábhar sin tar éis 

an digitithe  

10. Litreacha tacaíochta ó d’Oifigeach Oidhreachta áitiúil agus ó aon gheallsealbhóirí 

tábhachtacha eile 

 

Ní liosta críochnaitheach é sin, agus féadfaidh tú faisnéis tacaíochta eile a thabhairt. Ba cheart 

an fhaisnéis sin a bheith gairid ach cuimsitheach ag an am céanna. 

• Beidh an líon agus an saghas doiciméad ag brath ar chineál do thionscadail, agus ní 

mór na hainmneacha comhaid a bheith ag teacht lena bhfuil iontu.  

• Ní mór doiciméid uaslódáilte a bheith i bhformáid PDF nó JPEG agus níor cheart níos 

mó ná 10 MB an ceann a bheith iontu. Ná huaslódáil doiciméid i bhformáid Word. 

 



Leathanach | 5 

www.heritagecouncil.ie 

Samplaí de na saghsanna tionscadal a fhéadfar a chistiú faoin scéim:  

 Tionscadail lena dtacaítear le rudaí oidhreachta a bhainistiú agus a chaomhnú de réir 

caighdeáin ghairmiúla a bhfuil glacadh leo 

 Tionscadail lena n-éascaítear rochtain mhéadaithe ar an oidhreacht agus lena gcuirtear 

béim ar leith ar chuimsiú agus ar éagsúlacht 

 Tionscadail a bhaineann le hullmhú don athléimneacht i leith an athraithe aeráide trí 

phleanáil caomhantais 

 Tionscadail lena dtacaítear le hócáidí comhpháirtíochta agus líonraithe ina dtugtar 

aghaidh ar dhúshláin agus riachtanais choiteanna 

 Tionscadail lena soláthraítear oiliúint pobail, scileanna foirgneamh traidisiúnta, 

comhairle, agus tacaíocht chun cur le rochtain agus feasacht ar an oidhreacht 

 Tionscadail lena dtacaítear le cinnteoireacht agus forbairt beartais ar mhaithe le 

sócmhainní oidhreachta a bhainistiú 

 Bailiú sonraí agus taighde a bhaineann le hoidhreacht na hÉireann, ar sonraí agus 

taighde iad is féidir a úsáid chun beartas agus comhairle amach anseo a cheapadh, go 

háirithe i ndáil le tionscnaimh uirbeacha 

 Foilseacháin a bhfuil ábharthacht náisiúnta ag baint leo. 

 Tionscadail lena n-úsáidtear an teicneolaíocht dhigiteach chun an oidhreacht 

inláimhsithe agus an oidhreacht dholáimhsithe araon a dhoiciméadú, a thaifeadadh, a 

thaispeáint, a léirmhíniú agus a chaomhnú. 

 

CONAS A DHÉANFAIMID MEASÚNÚ AR D’IARRATAS 

Tar éis d’iarratas a chur isteach, seiceálfar é ar dtús chun a chinntiú go gcomhlíontar ann na 

critéir incháilitheachta agus gur soláthraíodh an fhaisnéis tacaíochta ar fad. Ní dhéanfar aon 

mheasúnú eile ar iarratais nach n-éireoidh leo sa chéim sin. 

Rachaidh iarratais a n-éireoidh leo sa chéim seiceála tosaigh trí na céimeanna seo a leanas 

ansin: 

1. Athbhreithniú agus gearrliostú inmheánach. 

2. Painéal seachtrach athbhreithniúcháin, a dhéanfaidh measúnú ar na hiarratais 

ghearrliostaithe uile trí úsáid a bhaint as an gcóras scórála thíos. Ní mór d’iarratais 10 

marc ar a laghad a fháil faoi gach ceannteideal chun pas a fháil. 

3. Ceadú na n-iarratas molta ag Bord na Comhairle Oidhreachta.   

 

Is próiseas iomaíoch é seo, agus leithdháilfear cistiú ar na hiarratais a gheobhaidh na scóir is 

airde faoi na ceithre Chritéar atá liostaithe sa tábla thíos.  
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Ceannteideal Marcanna 

Cáilíocht agus struchtúr an tionscadail 25 mharc 

An tairbhe don phobal nó torthaí ionchais eile 25 mharc 

Indéantacht an phlean laistigh den chreat ama: 1 Márta – 16 Deireadh 
Fómhair 2023 

25 mharc 

Luach ar airgead 25 mharc 
 

CINNTÍ CISTIÚCHÁIN 

Déanfaimid teagmháil i scríbhinn le gach iarratasóir ag deireadh mhí Feabhra 2023 chun 

toradh a n-iarratais a chur in iúl dóibh. Más rud é go n-éireoidh le d’iarratas, beidh ort 

comhaontú le Téarmaí agus Coinníollacha. Féach an leathanach cistiúcháin de 

www.heritagecouncil.ie chun cóip a fháil de Théarmaí agus Coinníollacha caighdeánacha na 

Comhairle Oidhreachta.  Tabhair faoi deara nach mór do gach eagraíocht is iarratasóir rathúil a 

ghealladh go dtabharfaidh siad faoi ghníomhaíochtaí a bhaineann le caidreamh poiblí agus le 

cur chun cinn an tionscadail: 

 

An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta/An tSeachtain Bithéagsúlachta Náisiúnta 

Ní mór do gach eagraíocht a dtairgfidh an Chomhairle Oidhreachta cistiú dóibh tabhairt faoi 

ghníomhaíocht múscailte feasachta/caidrimh phoiblí chun a gcuid oibre a chur chun cinn le 

linn na Seachtaine Oidhreachta Náisiúnta, a bheidh ar siúl idir an 12 agus an 20 Lúnasa 

2023, nó le linn na Seachtaine Bithéagsúlachta Náisiúnta, a bheidh ar siúl le linn mhí na 

Bealtaine 2023 (tá an dáta fós le deimhniú). 

 

An Tionscadal a Chur Chun Cinn agus an Cistiú a Admháil 

Ní mór do gach tionscadal a dtairgfear cistiú dóibh an tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta a 

admháil go cuí sa bhliain 2023, mar shampla i bpostálacha ar na meáin shóisialta, 

preaseisiúintí, acmhainní digiteacha, bróisiúir/bileoga faisnéise, tuarascálacha, ábhair 

phoiblíochta, cuirí, blaganna, póstaeir, fógraí, suíomhanna Gréasáin, aipeanna, físeáin, cláir, 

etc. Ní mór lógó na Comhairle Oidhreachta a bheith ar áireamh i ngach ábhar clóite.  

Féach www.heritagecouncil.ie/funding/acknowledging-our-funding  

  
Tuairisciú agus cistiú 

Más rud é go n-éireoidh lena hiarratas, beidh an eagraíocht is iarratasóir freagrach as na 

costais uile a bhaineann leis an tionscadal. Beidh an t-iarratasóir freagrach as tuarascáil 

mhionsonraithe agus fianaise ar chaiteachas a chur faoi bhráid na Comhairle Oidhreachta 

roimh an spriocdháta, is é sin an 17 Samhain 2023. 
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Conas a íocfaimid an deontas 

Gheobhaidh tú do dheontas tar éis dúinn d’obair thionscadail a mheasúnú agus a chinneadh 

go raibh sí sásúil. Beidh an cinneadh sin bunaithe ar na nithe seo a leanas: 

• tuarascáil mhionsonraithe ar ghníomhaíocht a chur isteach trí chóras deontas ar líne na 

Comhairle Oidhreachta 

• cóipeanna de gach sonrasc a bhaineann leis an tairiscint deontais 

• litir dearbhaithe lena ndeimhnítear gur íocadh na sonraisc uile 

Ciorclán 13/2014 – Deontais ó Chistí Státchiste a Bhainistiú agus Cuntasacht as na Cistí sin 

Faoi rialacha na Roinne Airgeadais, tá oibleagáid orainn cruthúnas íocaíochta a lorg ó 

dheontaithe sula n-eiseoimid aon chistiú deontais.  Chun an ceanglas sin a chomhlíonadh, 

soláthraíonn an Chomhairle Oidhreachta Litir Dearbhaithe theimpléadach lena comhlánú ag 

iarratasóirí rathúla. 

litir dearbhaithe lena ndeimhnítear gur íocadh na sonraisc uile  

Canbhasáil 

I gcás go ndéanfaidh TDanna, Seanadóirí nó Comhairlí Cathrach/Contae canbhasáil thar 

ceann aon iarratasóra, dícháileofar go huathoibríoch an t-iarratas lena mbaineann.  

Ní chuireann sé sin aon chosc ar iarratasóirí comhairle nó litreacha tacaíochta a lorg óna 

nOifigeach Oidhreachta áitiúil nó ó aon chomhlacht ábhartha eile. 

 

Cé na tionscadail nach bhfuil cumhdaithe faoin scéim deontas seo?  

Freagrachtaí earnála poiblí  

Ní chistímid aon tionscadail lena gcomhlíontar aon chuid de na freagrachtaí reachtúla nó na 

croífhreagrachtaí atá ar aon chomhlacht poiblí. Áirítear leis sin obair a bhaineann leis an Treoir 

Eorpach um Ghnáthóga, an Treoir Eorpach um Éin, an Chreat-treoir Uisce agus an Treoir Réime 

um Straitéis Mhuirí. 

Staidéir Acadúla 

Ní sholáthraímid aon deontais do dhaoine san oideachas fochéime nó iarchéime a iarrann 

tacaíocht le haghaidh obair atá mar chuid dá staidéir acadúla (PhD san áireamh).  

Seandálaíocht 

Nílimid in ann tochailtí seandálaíochta ná anailís agus tuairisciú iarthochailte a chistiú.  

Suiteáin  

Ní sholáthraímid cistiú le haghaidh leachtanna cuimhneacháin nua a chruthú, lena n-áirítear 

plaiceanna/dealbha a chur suas, suiteáin ealaíontóirí, agus nithe nuathógtha amhail 

macasamhlacha.  
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Oibreacha Tírdhreachaithe Taitneamhachta  

Ní chistímid aon oibreacha tírdhreachaithe taitneamhachta. Áirítear leis sin tarmac a chur ar 

charrchlóis nó iad a thírdhreachú agus binsí nó araidí bruscair a shuiteáil. 

Tionscadail chúlghabhálacha  

Ní chistímid aon tionscadail go cúlghabhálach – is é sin, obair a tosaíodh nó a críochnaíodh 

cheana féin sular thairgeamar aon deontas. 

 

NÁ DÉAN DEARMAD……... 

Ní mór dúinn d’iarratas ar líne agus na doiciméid tacaíochta a fháil faoin dáta seo a leanas: 

5pm, Dé Luain an 16 Eanáir 2023.  
  

Tá iarratais faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise. 

 

Iarraidh maidir le Cumarsáid 

Iarraimid go seolfaí fiosruithe go leictreonach chugainn, nuair is féidir, ionas go mbeimid in 

ann iad a fháil agus freagra a thabhairt orthu ar bhealach níos praise. 

Mailto:grants@heritagecouncil.ie   

Go raibh maith agat roimh ré as ucht do chomhoibrithe.  

 

Guímid gach rath ort maidir le d’iarratas. 

 

mailto:grants@heritagecouncil.ie
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