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Tacú le heagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha a 

oibríonn san earnáil oidhreachta 

 

Treoirdhoiciméad Iarratais 

Óstálfaimid Clinic Faisnéise faoin scéim seo thar Zoom ag 

11.30am an 9 Nollaig 2022:    

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KB85PlsyQTq

24zDaq7okMQ 

 

Email: grants@heritagecouncil.ie 

 

AN CISTE UM ACMHAINN 

OIDHREACHTA 2023 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KB85PlsyQTq24zDaq7okMQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KB85PlsyQTq24zDaq7okMQ
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RÉAMHRÁ  

Tá an Chomhairle Oidhreachta, an ghníomhaireacht Stáit ar a bhfuil freagracht as an oidhreacht, ag 

obair le cúig bliana is fiche anuas chun rochtain ar oidhreacht na hÉireann a chosaint, a chur chun cinn 

agus a chothú ina cáileanna uile – oidhreacht thógtha, oidhreacht nádúrtha, oidhreacht chultúrtha, 

oidhreacht dholáimhsithe, oidhreacht seandálaíochta, agus oidhreacht eolaíoch.  

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 breise a sholáthar do phobail agus do ghairmeacha agus trí 

leanúint le tacú le forbairt na gcomhlachtaí sin. 

  

CUSPÓIR NA SCÉIME 

Tá sé mar aidhm leis an gCiste um Acmhainn Oidhreachta cur leis an acmhainn atá ag eagraíochtaí 

neamhrialtasacha a oibríonn san earnáil oidhreachta in Éirinn trí chistiú a sholáthar dóibh chun freastal 

ar a gcroíchostais: 

• tacú le forbairt agus neartú a dhéanamh ar na scileanna, na próisis agus na hacmhainní a 

theastaíonn ó eagraíochtaí oidhreachta chun gur féidir leo teacht slán as éiginnteacht an tsaoil 

le déanaí agus oiriúnú don éiginnteacht sin agus rath a bhaint amach beag beann uirthi. 

• tacú le heagraíochtaí oidhreachta 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 

 

CÉ A FHÉADFAIDH IARRATAS A DHÉANAMH 

Tá an scéim ar oscailt d’eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha a ghabhann don oidhreacht 

agus a bhfuil ábharthacht léirithe náisiúnta ag baint leo. B’fhearr go mbeadh d’eagraíocht 

neamhbhrabúis bunaithe mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta (CTR/CLG) agus níor cheart di a 

bheith faoi rialú díreach ná indíreach ag aon chomhlacht stáit ná ag aon chomhlacht eile. Ba cheart íoc 

luach saothair leis na stiúrthóirí a bheith toirmiscthe faoi bhunreacht na heagraíochta. 

♦ Ní mór cuspóir na heagraíochta a bheith bainteach le ceann amháin de na gnéithe den 

oidhreacht atá luaite sna hAchtanna Oidhreachta, 1995 agus 2018, nó ní mór don eagraíocht a 

bheith ag gabháil don oidhreacht chultúrtha dholáimhsithe a chosaint mar chuid de 

ghealltanais na hÉireann i leith Choinbhinsiún UNESCO maidir le Caomhnú na hOidhreachta 

Cultúrtha Doláimhsithe 2003. 

♦ Ábharthacht léirithe náisiúnta – ní mór don eagraíocht tabhairt faoi obair a bhfuil feidhm aici ar 

an leibhéal náisiúnta nó ní mór obair na heagraíochta a bheith á húsáid chun bonn eolais a 

chur faoi bheartais ar an leibhéal náisiúnta.  
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♦ Plean oibre – ní mór don eagraíocht a bheith ag tabhairt faoi ghníomhartha nuálacha ar 

leibhéal beag nó ar leibhéal meánach, ar gníomhartha iad ina soláthraítear torthaí soiléire a 

chabhraíonn le ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a chomhlíonadh – an plean 

straitéiseach ón gComhairle Oidhreachta don tréimhse 2018-2022; an Plean Gníomhaíochta 

Náisiúnta um Bithéagsúlacht; Oidhreacht Éireann 2030; Áiteanna do Dhaoine:  An 

Beartas Náisiúnta um Ailtireacht; agus an Plean Oiriúnaithe Earnála don Athrú Aeráide maidir 

leis an Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta. 

 

Níl cuideachtaí príobháideacha, comhlachtaí poiblí ná daoine aonair incháilithe chun iarratas a 
dhéanamh ar chistiú faoin scéim seo. 
 
AN CISTIÚ ATÁ AR FÁIL 

Cuirfear leithdháileadh ar fiú suas le €1,000,000 é ar fáil faoin scéim seo sa bhliain 2023. Is é 

€60,000 in aghaidh na heagraíochta an tsuim uasta atá ar fáil. Samhlaímid go mbeidh an 

mheántairiscint sa raon idir €30,000 agus €60,000 agus go dtacófar le thart ar 30 eagraíocht faoin 

scéim seo. 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. TABHAIR FAOI DEARA: Ní fhéadfar ach iarratas amháin a dhéanamh in 

aghaidh na heagraíochta. 

 

NA NITHE A FHÉADFAIMID A CHISTIÚ 

• Cistiú chun freastal ar chroíchostais d’eagraíochta, mar aon le costais dhíreacha tionscadail. 

Áirítear le croíchostais tuarastail foirne atá ann cheana, cíos, rátaí, freagrachtaí reachtúla 

agus/nó dlíthiúla, etc. 

• Costais chun cabhrú le d’eagraíocht bheith níos athléimní amach anseo, mar shampla trí 

phleananna gnó a oiriúnú, trí athbhreithnithe bainistíochta riosca a dhéanamh, agus trí 

mhodhanna nua oibre a thriail. 

• I gcás institiúidí gairmiúla – sparánachtaí a chistiú le haghaidh oiliúint ghairmiúil nó le haghaidh 

pearsanra sonrach a fhostú chun cúrsaí creidiúnaithe forbartha gairmiúla leanúnaí a sholáthar i 

réimse na hoidhreachta. 

https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system
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• Costais oiliúna agus costais forbartha scileanna. 

• Baill foirne nua a fhostú: ní mór sainchuntas poist soiléir don phost a sholáthar in éineacht le 

d’iarratas 

 

FAISNÉIS TACAÍOCHTA  

NÍ MÓR duit na doiciméid tacaíochta seo a leanas a chur isteach in éineacht le d’iarratas: 

1. Bunreacht d’eagraíochta  

2. Do chuntais iniúchta is déanaí nó do chuntais is déanaí atá fíoraithe ag cuntasóir 

3. Faisnéis chúlra faoi d’eagraíocht, amhail an leagan is déanaí de do Thuarascáil Bhliantúil nó 

de do Phlean Straitéiseach, comhaontuithe comhpháirtíochta, etc. 

4. Ráiteas faoi cén fáth a bhfuil ábharthacht náisiúnta ag baint le hobair d’eagraíochta  

5. Plean oibre costáilte don bhliain 2023 (tá tuilleadh faisnéise tugtha ar Leathanach 4) 

i. ba cheart gníomhartha/tionscnaimh a bheith nasctha go soiléir leis an bplean 

straitéiseach ón gComhairle Oidhreachta don tréimhse 2018-2022, an Plean 

Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht; Oidhreacht Éireann 2030; Áiteanna do 

Dhaoine: An Beartas Náisiúnta um Ailtireacht; agus an Plean Oiriúnaithe Earnála don 

Athrú Aeráide maidir leis an Oidhreacht Thógtha agus Seandálaíochta  

6. Ní mór torthaí sainaitheanta agus torthaí ionchais nó beartaithe na ngníomhartha/na 

dtionscnamh a shainaithint freisin – féach Leathanaigh 4 agus 5 chun tuilleadh faisnéise a 

fháil.  

7. Liosta de na foinsí eile cistiúcháin a bhfuil sé beartaithe agat iarratas a dhéanamh orthu sa 

bhliain 2023. 

8. Ráiteas ina ndeimhnítear nach bhfuil aon acmhainneacht ann le haghaidh cistiú dúbailte, e.g., 

níl tú ag fáil aon tacaíocht i leith costais reatha ó Aonad Scéimeanna Cultúrtha na Roinne 

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, ón gComhairle Ealaíon, ó 

Fháilte Éireann ná ó aon tionscnamh rialtais. 

9. Litreacha tacaíochta ó gheallsealbhóirí tábhachtacha nó ó eagraíochtaí eile lena n-oibríonn tú 

go dlúth. 

 

Plean Oibre Costáilte 

Iarrtar ar iarratasóirí plean oibre costáilte don bhliain 2023 a sholáthar, rud ina gcumhdófar ceann 

amháin ar a laghad de na nithe seo a leanas:  

1. Pleananna lena gcabhraítear le téarnamh na heagraíochta ó aon drochthionchar eacnamaíoch 

de dheasca dálaí reatha agus lena gcabhraítear le heagraíochtaí bheith níos athléimní ó thaobh 

airgeadais de.  

2. Tionscnaimh lena gcomhlíontar tosaíochtaí oidhreachta atá bunaithe ar chláir atá ar bun ag 

eagraíochtaí cheana féin nó lena gcuirtear tús le tionscadail nua.  
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Na cineálacha gníomhartha a d’fhéadfadh a chur ar áireamh i bplean oibre don bhliain 2023:  

 Gníomhartha lena gcuirtear tábhacht na hoidhreachta in iúl trí obair tathanta, trí oiliúint pobail, 

trí chomhairle agus trí thacaíocht 

 Gníomhartha lena gcabhraítear le scileanna nó eolas nua a fhorbairt agus le samhlacha nua 

rialachais, ceannaireachta, gnó agus ioncaim a iniúchadh chun bainistíocht d’eagraíochta a 

fheabhsú san fhadtéarma. 

 Gníomhartha 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. 

 Gníomhartha lena gcabhraítear le hoiriúnú d’éifeachtaí an athraithe aeráide agus leis na 

héifeachtaí sin a mhaolú agus lena gcabhraítear le téarnamh an dúlra. 

 Gníomhartha lena dtacaítear le hócáidí comhpháirtíochta agus líonraithe ina dtugtar aghaidh ar 

dhúshláin agus riachtanais choiteanna laistigh den earnáil.  

 Gníomhartha lena gcuirtear caomhnú de réir caighdeáin a bhfuil glacadh idirnáisiúnta leo chun 

cinn trí fhorbairt ghairmiúil leanúnach, creidiúnú gairmiúil, foilseacháin, ceardlanna oiliúna 

agus sparánachtaí a sholáthar.  

 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.  

 

Torthaí do phlean oibre 

 Is liostaithe sa Tábla thíos atá samplaí de na torthaí ar mhaith leis an gComhairle Oidhreachta 

go mbainfí amach iad mar thoradh ar an scéim deontas seo. Is é is torthaí ann ná aon 

athruithe, tionchair, tairbhí nó éifeachtaí a thagann chun cinn mar thoradh ar do chuid oibre. 

Beidh éagsúlacht ann maidir leis an líon torthaí a bhainfidh tú amach, agus iad ag brath ar na 

gníomhartha atá i do phlean oibre. Ba cheart na torthaí a bheith i gcomhréir le méid an 

deontais atá á iarraidh agat nó le díriú sonrach do phlean oibre.  

 Maidir leis na torthaí a bhainfear amach faoi phleananna oibre, táimid ag súil leis go mbeidh 

torthaí áirithe níos láidre ná cinn eile. Dírigh ar na torthaí is láidre. Más rud é go n-éireoidh le 

d’iarratas, úsáidfidh tú na torthaí sin i do Thuarascáil deiridh chuig an gComhairle Oidhreachta.  

 

Toradh  Conas a bheidh a fhios agat cad a bhain tú amach?  

Beidh an eagraíocht 
chistithe níos 
athléimní (éigeantach 
do gach plean oibre) 
  

Beidh tú in ann a léiriú go bhfuil d’eagraíocht níos láidre agus go bhfuil sé i riocht 
níos fearr dá bhfuil i ndán di mar thoradh ar na hathruithe a rinne tú mar chuid de 
do thionscadal. Bainfidh tú an athléimneacht bhreise sin amach trí rialachas níos 
láidre i d’eagraíocht agus trí thuilleadh rannpháirtíochta áitiúla inti, trí scileanna 
méadaithe i measc an lucht bainistíochta agus baill foirne, trí fhoinsí úra 
saineolais agus comhairle, agus trí obair i gcomhpháirt chun seirbhísí, baill foirne 
agus acmhainní a chomhroinnt.  
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Toradh  Conas a bheidh a fhios agat cad a bhain tú amach?  

Beidh baint ag raon 
níos leithne daoine 
leis an oidhreacht 
  

Beidh tú in ann a léiriú gur tháinig athrú ar phróifíl do spriocphobail; mar shampla, 
áirítear leis anois daoine ó raon níos leithne aoiseanna, eitneachtaí agus cúlraí 
sóisialta, tuilleadh daoine faoi mhíchumas, nó grúpaí daoine nár ghabh do do 
chineál oidhreachta roimhe sin. Beidh tú in ann a léiriú gur tháinig méadú, le linn 
do thionscadail agus ina dhiaidh araon, ar an líon daoine, agus ar na cineálacha 
difriúla daoine, a ghabhann don oidhreacht mar chuairteoirí, mar rannpháirtithe i 
ngníomhaíochtaí nó mar oibrithe deonacha.  

Beidh bail níos fearr 
ann ar an oidhreacht 
  

Beidh na feabhsuithe aitheanta trí na caighdeáin a úsáideann speisialtóirí 
gairmiúla agus oidhreachta agus/nó beidh siad aitheanta ag daoine i gcoitinne, 
mar shampla trí shuirbhéanna ar chuairteoirí nó ar chónaitheoirí. D’fhéadfadh 
feabhsuithe teacht as obair nua freisin. Sampla de sin is ea méid gnáthóige atá 
ann cheana a mhéadú chun tairbhe do speiceas tosaíochta  

Beidh an oidhreacht 
sainaitheanta agus 
beidh míniú níos fearr 
tugtha uirthi 

Beidh mínithe níos soiléire agus/nó bealaí nua nó níos fearr ann chun cabhrú le 
daoine an oidhreacht a thuiscint. Inseoidh cuairteoirí agus úsáideoirí duit go bhfuil 
an léirmhíniú agus an fhaisnéis a sholáthraíonn tú ar ardchaighdeán, éasca le 
húsáid agus oiriúnach dá riachtanais agus dá n-ábhair spéise, go gcuireann siad 
leis an tuiscint atá acu, agus go gcuireann siad feabhas ar a n-eispéireas leis an 
oidhreacht. 

Beidh scileanna 
gnóthaithe ag daoine 

Beidh scileanna gnóthaithe ag na daoine a bhfuil baint acu le do thionscadal, lena 
n-áirítear baill foirne agus oibrithe deonacha, agus beidh na scileanna sin 
ábhartha maidir lena chinntiú go dtabharfar aire níos fearr don oidhreacht agus 
go ndéanfar í a thuiscint nó a chomhroinnt ar bhealach níos fearr (lena n-áirítear, i 
measc nithe eile, scileanna caomhantais, scileanna teagaisc/oiliúna, scileanna 
cothabhála, scileanna digiteacha agus scileanna bainistíochta tionscadal). 
D’fhéadfadh clár meantóireachta neamhfhoirmiúla, oiliúint ar an láthair oibre 
agus gearrchúrsaí seachtracha a bheith i gceist le gníomhaíochtaí struchtúrtha 
oiliúna. 

Beidh nithe 
foghlamtha ag daoine 
faoin oidhreacht agus 
beidh athrú tagtha ar 
a smaointe agus a 
ngníomhartha dá 
bharr sin  

Beidh forbairt déanta ag daoine aonair ar a gcuid eolais agus tuisceana ar an 
oidhreacht toisc gur thug tú deiseanna dóibh blaiseadh a fháil den oidhreacht ar 
bhealaí a fhreastalaíonn ar a riachtanais agus ar a n-ábhair spéise. Trí ghabháil 
do do chineál oidhreachta ar bhealaí eile, e.g., tríd an teicneolaíocht dhigiteach, 
beidh daoine in ann a insint duit cad a d’fhoghlaim siad agus conas a 
chabhraíonn sé sin leo ina saol gairmiúil nó sóisialta nó i staidéar breise a 
dhéanamh. 

Beidh daoine níos 
folláine 

Chun an toradh seo a bhaint amach, d’fhéadfá deiseanna a thabhairt do dhaoine 
chun bheith níos gníomhaí (mar shampla, obair dheonach a dhéanamh i bpáirc, 
páirt a ghlacadh i seandálaíocht pobail, scileanna digiteacha a chomhroinnt) nó 
chun ceangail nua a fhorbairt le daoine eile. Braithfidh rannpháirtithe go bhfuil 
ceangal níos fearr acu leis na daoine timpeall orthu agus/nó leis an áit a 
gcónaíonn siad mar thoradh ar pháirt a ghlacadh i do thionscadal. 

Beidh borradh tagtha 
faoin ngeilleagar 

Beidh ioncam breise ann do ghnólachtaí atá ann cheana mar thoradh díreach ar 
do thionscadal cistithe. D’fhéadfadh sé sin tarlú toisc gur chaith tú an cistiú sa 
limistéar áitiúil, gur fhostaigh tú saineolas áitiúil nó gur spreag tú tuilleadh 
cuairteanna turasóireachta ar an limistéar áitiúil. 
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CONAS A DHÉANFAIMID MEASÚNÚ AR D’IARRATAS 

Tar éis d’iarratas a chur isteach, seiceálfar é ar dtús chun a chinntiú go gcomhlíonann d’eagraíocht 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 cúig Chritéar atá liostaithe sa tábla thíos.  

Ceannteideal Marcanna 

An ábharthacht atá ag baint leis an bplean oibre maidir le tacú le téarnamh 
d’eagraíochta agus le tosaíochtaí oidhreachta a chomhlíonadh ar an leibhéal náisiúnta   

20 marc 

Torthaí ionchais an phlean oibre                             20 marc 

Acmhainn agus inniúlacht na heagraíochta chun an plean oibre a chomhlíonadh 20 marc 

Indéantacht an phlean laistigh den chreat ama: 1 Márta 2023 – 17 Samhain 2023          20 marc 

Luach ar airgead  20 marc 

 

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 13 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). 
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An Tionscadal a Chur Chun Cinn agus an Cistiú a Admháil 

Ní mór do gach eagraíocht 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. 

  
Conas a íocfaimid an deontas 

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

sí sásúil. Féadfaidh tú a roghnú suas le trí íocaíocht eatramhacha a fháil, áfach. 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, agus 

• fianaise ar chaiteachas a bhaineann leis an tairiscint deontais 

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

n-eiseoimid aon airgead deontais. Féachfaimid, áfach, le ceadú a fháil chun íocaíochtaí a dhéanamh 

bunaithe ar fhianaise ar chaiteachas. Cuirfear iarratasóirí rathúla ar an eolas faoi aon athruithe ar 

cheanglais. 

Tabhair faoi deara: Más rud é nach carthanas cláraithe í d’eagraíocht, beidh ort fíorú reatha Imréitigh 

Cánach a bheith i bhfeidhm agat chun íocaíochtaí deontais ar fiú €10,000 nó níos mó iad a fháil. 

  
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. 

  

Tá iarratais faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise. 

  

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.  
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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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