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Ciste um Acmhainn Oidhreachta 2022 
 
 

Déanfaimid Clinic Faisnéise faoin scéim seo a óstáil trí 
Zúmáil ar an 1 Nollaig 2021 ag 11.30 r.n. 

 
 
 
 
 
 

Ciste um Acmhainn Oidhreachta 2022 
Tacú le heagraíochtaí neamhbhrabúis, eagraíocht neamhrialtasach a dhíríonn ar 
chúrsaí oidhreachta, a bhfuil ábharthacht náisiúnta léirithe acu. 

Treoir faisnéise d’iarratasóirí 
Gheobhaidh tú faisnéis ábhartha sa doiciméad seo faoin gCiste um Acmhainn 
Oidhreachta 2022. Cé atá in ann iarratas a dhéanamh, critéir na scéime deontais, an 
méid a gcaithfear a thaispeáint i d’iarratas, an próiseas measúnaithe agus na 
spriocdhátaí maidir le tionscadal a chur ar fáil. 
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Tá an scéim faoi réir daingniú maidir le leibhéal an 
mhaoinithe a bheidh ar fáil don Chomhairle 
Oidhreachta do 2022. 
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Réamhrá  
Le cúig bliana is fiche anuas d’oibrigh an Chomhairle Oidhreachta chun rochtain ar 
oidhreacht na hÉireann a chosaint, a chur chun cinn agus tacú le gach gné di - idir 
thógtha, nádúrtha, cultúrtha, doláimhsithe, seandálaíochta agus eolaíochta. 

 
Príomhghné de Phlean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2018-2022 is ea earnáil 
oidhreachta níos láidre a chothú trí thacaíocht leanúnach a thabhairt do chomhlachtaí agus 
dá bhforbairt ar féidir leo seirbhísí oidhreachta ríthábhachtacha breise a sholáthar do 
phobail agus do ghairmithe. 

 
Tá scéim an Chiste um Acmhainn Oidhreachta tógtha ar bhunús chiste Tacaíochta na 
hEarnála Oidhreachta 2021 a thacaigh le heagraíochtaí a raibh sainchúraim náisiúnta 
acu agus tá sé le cur in áit na scéime sin. 

 
Cuspóirí na scéime 
Tá sé mar aidhm ag Ciste um Acmhainn Oidhreachta 2022 acmhainn eagraíochtaí, a bhfuil 
ábharthacht náisiúnta léirithe acu, agus a bhíonn ag obair san earnáil oidhreachta trí mhaoiniú a 
sholáthar maidir lena gcostais lárnacha: 
a. acmhainn a thógáil in earnáil na hoidhreachta trí na scileanna, na próisis agus na 

hacmhainní a theastaíonn ó eagraíochtaí oidhreachta a fhorbairt agus a neartú 
chun go mbeidh siad in ann maireachtáil, iad féin a oiriúnú agus rath a bheith 
orthu i ndiaidh phaindéim Covid-19. 

b. tacú le heagraíochtaí oidhreachta a bhfuil ról lárnach acu i mbonneagar oidhreachta 
na hÉireann agus atá ríthábhachtach ó thaobh beartas agus pleananna náisiúnta a 
chur i bhfeidhm. 

 
Cé atá in ann iarratas a dhéanamh 

 Eagraíochtaí neamhbhrabúis, eagraíocht neamhrialtasach a bhfuil ábharthacht náisiúnta 
 léirithe acu. 

♦ Caithfidh baint a bheith ag cuspóir na heagraíochta le ceann de ghnéithe na 
hoidhreachta a luaitear sna hAchtanna Oidhreachta 1995 - 2018, nó eagraíochtaí atá 
ag gabháil d’oidhreacht chultúrtha dobhraite a chosaint mar chuid de ghealltanais na 
hÉireann i leith Choinbhinsiún UNESCO 2003 um Chosaint na hOidhreachta Cultúrtha 
Dobhraite. 

♦ A bhfuil ábharthacht náisiúnta léirithe acu - caithfidh an eagraíocht obair a dhéanamh 
ar scála náisiúnta nó go n-úsáidtear a cuid oibre chun beartais a threorú ar scála 
náisiúnta. 

♦ Plean oibre - caithfidh an eagraíocht a bheith ag tabhairt faoi bhearta nuálaíocha ó bheag go 

meánscála a sholáthraíonn torthaí soiléire a chuidíonn le ceann amháin nó níos mó 
díobh seo a leanas a chur ar fáil - plean straitéiseach na Comhairle Oidhreachta 2018 
-2022; an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht; agus an plean 
oidhreachta náisiúnta Oidhreacht Éireann 2030 atá á fhorbairt. 
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Scéim Deontais Oidhreachta Pobail 
Fógrófar Scéim Deontais Oidhreachta Pobail ar leithligh i mí Eanáir 2022 
d’eagraíochtaí pobail/deonacha agus neamhbhrabúis trína bhféadfaidh siad iarratas a 
dhéanamh ar mhaoiniú do thionscadail oidhreachta.  Beidh tuilleadh sonraí ar fáil san 
Athbhliain. 
 

Maoiniú atá ar Fáil 
Cuirfear de thart ar €1,000,000 ar fáil i 2021 mar leithdháileadh faoin scéim seo. Is é 
€50,000 an méid is mó atá ar fáil d’eagraíocht ar bith. Táimid ag súil go mbeidh na 
tairiscintí idir €15,000 agus €30,000 ar an meán agus go dtacóidh an scéim seo le thart 
ar 30 eagraíocht. Leithdháilfear maoiniú ar bhonn iomaíoch, de réir na gcritéar 
measúnaithe atá leagtha amach ar Leathanach 5. 

 
Conas iarratas a dhéanamh 
Caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ar ár scéim deontais. Is féidir leat iarratas a 
dhéanamh ón 25 Samhain 2021 trínár suíomh Gréasáin  
https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants- system Ní 
ghlacaimid ach le foirmeacha a chuirtear isteach ar líne. Ní sholáthraímid ná ní 
ghlacaimid le foirmeacha páipéir. 
Chun d’iarratas a mheas, ní mór dúinn d’iarratas ar líne a fháil in éineacht le doiciméid 
tacaíochta roimh: Dé Máirt 11 Eanáir 2022 ag a 5 i.n. Ní ghlacfar le hiarratais, nó le 
faisnéis bhreise i ndiaidh an ama sin. Cuirfimid in iúl duit, i scríbhinn, ag deireadh mhí 
Feabhra 2022 an bhfuil rath ar d’iarratas nó nach bhfuil 
TABHAIR FAOI DEARA:  Ní féidir le heagraíocht ar bith ach iarratas amháin a dhéanamh. 

 
 

Cad is féidir le heagraíochtaí iarratas a dhéanamh fúthu: 
Costais chun cabhrú le heagraíochtaí acmhainn a mhéadú agus tosaíochtaí 
oidhreachta a bhaint amach ar leibhéal náisiúnta. 

 
Iarrtar ar iarratasóirí plean oibre costáilte a sholáthar do 2022 a chlúdóidh ceann amháin ar a 
laghad de na rudaí seo a leanas: 
1. Pleananna a chuideoidh leo teacht aniar ó thionchar eacnamaíoch na paindéime 

Covid-19 agus a chuideoidh le heagraíochtaí a bheith níos athléimní ó thaobh cúrsaí 
airgeadais de. 

2. Tionscnaimh a sholáthraíonn tosaíochtaí oidhreachta bunaithe ar chláir atá á 
reáchtáil ag eagraíochtaí cheana féin nó chun tionscadail nua a thionscnamh. 

 
 
 

 

https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system
https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system
https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system
https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system
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Cineálacha gníomhartha a d’fhéadfaí a chur san áireamh i bplean oibre do 2022: 
♦ Gníomhartha a chuireann tábhacht na hoidhreachta in iúl trí obair abhcóideachta. Gníomhartha 

♦ a thacaíonn le himeachtaí comhpháirtíochta agus líonraithe a thugann aghaidh ar 
dhúshláin agus riachtanais choitianta laistigh den earnáil. 

♦ Oiliúint, comhairle agus tacaíocht phobail a sholáthar chun rochtain ar 
oidhreacht agus feasacht fúithi a mhéadú. 

♦ Gníomhartha a chuireann cleachtas an chaomhnaithe chun cinn go caighdeáin a 
nglactar leo go hidirnáisiúnta trí fhorbairt ghairmiúil leanúnach, creidiúnú gairmiúil, 
foilseacháin, ceardlanna oiliúna agus sparánachtaí a sholáthar. 

♦ Bailiú sonraí agus taighde a bhaineann le hoidhreacht na hÉireann ar féidir a 
úsáid chun beartas agus comhairle sa todhchaí a fhoirmiú. 

♦ Tástáil agus dul i gcomhairle maidir le gníomhaíochtaí nua a chabhróidh le do 
shruthanna ioncaim a aisghabháil agus a éagsúlú. 
 

Samplaí de chostais incháilithe 
♦ Forchostais bunriachtanacha atá ag teastáil chun do phlean oibre a chur i 

bhfeidhm. Mar shampla, tuarastail, cíos, rátaí agus árachas ón 1 Márta go dtí an 
18 Samhain 2022. 

♦ Institiúidí gairmiúla - sparánachtaí d’oiliúint ghairmiúil nó maoiniú do dhaoine ar 
leith chun cúrsaí creidiúnaithe FGL ar oidhreacht a sholáthar 

♦ Costais chun cabhrú le d’eagraíocht a bheith níos athléimní sa todhchaí, mar 
shampla, pleananna gnó a oiriúnú, athbhreithniú a dhéanamh ar bainistíocht riosca 
agus bealaí nua oibre a phíolótú. 

♦ Costais oiliúna agus forbairt scileanna. 

 
Próiseas Measúnaithe 
1. Scrúdófar iarratais ar dtús lena chinntiú go bhfuil siad incháilithe. Ní dhéanfar 

iarratais a theipeann orthu sa chéim seo a mheas tuilleadh. 
2. Athbhreithniú inmheánach ar iarratais a bheidh le cur ar ghearrliosta. 
3. Déanfaidh painéal athbhreithnithe seachtrach gach iarratas ar an ngearrliosta a 

mheas ag baint úsáide as an gcóras scórála thíos. Ní mór do gach iarratas 10 marc ar 
a laghad a scóráil faoi gach ceannteideal chun pas a fháil. 

4. Déanfaidh Bord na Comhairle Oidhreachta gach dámhachtain mholta a 
fhormheas go foirmiúil ag a chruinniú i mí Feabhra. 

 
Is próiseas iomaíoch é seo agus leithdháilfear maoiniú ar iarratais a fhaigheann an scór is airde i 
bhfianaise na gcúig Chritéar atá liostaithe sa tábla thíos. 
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Critéir agus córas scórála  
 

Ceannteidil Marcanna 

Ábharthacht an phlean oibre chun tacú le haisghabháil 

d’eagraíochta agus tosaíochtaí oidhreachta a chur ar fáil ar scála 

náisiúnta 

20 marc 

Torthaí ionchais an phlean oibre 20 marc 

Cumas eagrúcháin agus inniúlacht chun an plean oibre a chur i 
bhfeidhm 

20 marc 

Féidearthacht an phlean i bhfianaise an chreat ama: 

An 1 Márta 2022 - an 18 Samhain 2022 

20 marc 

Luach ar Airgead 20 marc 
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Faisnéis Bhunriachtanach nach mór a bheith san áireamh le 
d’iarratas 
(caithfear na míreanna sin a uaslódáil mar dhoiciméid ar leithligh i 

bhformáid pdf nó jpeg agus a bheith laistigh den srian méide 10mb) 

1) Faisnéis chúlra faoi d’eagraíocht, lena n-áirítear tuarascálacha bliantúla, cuntais 
iniúchta, pleananna straitéiseacha, Meabhráin agus Airteagail Chomhlachais 

2) Ráiteas ar an gcaoi a bhfuil ábharthacht náisiúnta ag baint le hobair d’eagraíochta 
3) Plean oibre costáilte do 2022 

• Ba cheart go n-aithneofaí sa phlean oibre gníomhartha straitéiseacha nó 
tionscnaimh straitéiseacha a bhfuil sé ar intinn agaibh a chur i gcrích le linn 
2022 - ba cheart go n-áireofaí orthu cláir atá á reáchtáil ag d’eagraíocht 
cheana féin agus aon tionscnaimh nua 

4) Ba cheart na gníomhartha nó na tionscnaimh a bheith nasctha go soiléir le Plean 
Straitéiseach 2018-2020 na Comhairle Oidhreachta agus/nó leis an bplean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht; agus nó le hOidhreacht Éireann 2030.  

5) Torthaí aitheanta 
• Caithfear na torthaí a bhfuiltear ag súil leo ó na gníomhartha/tionscnaimh a 

aithint freisin - féach leathanach 7 le haghaidh tuilleadh faisnéise.  
6) Ní mór liosta a sholáthar de na foinsí maoinithe eile a bhfuil sé ar intinn agat iarratas a 

dhéanamh orthu i 2022. 
7) Má tá easnamh maoinithe oraibh mar gheall ar easpa ioncaim de thoradh Covid-19 

ba cheart é sin a aithint go soiléir. 
8) Caithfidh tú ráiteas a sholáthar le dearbhú nach bhfuil aon seans ann maidir le maoiniú 

dúbailte a fháil, 
m.sh. nach dtacaíonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 
agus na Meán le costais reatha faoi aonad na Scéimeanna Cultúrtha, nó na 
Comhairle Ealaíon, nó Fáilte Ireland nó tionscnamh eile rialtais. 

9) Litreacha tacaíochta ó chomhairleoirí gairmiúla nó príomhpháirtithe leasmhara 

 
Torthaí do phlean oibre 
Tá liosta sa Tábla ar Leathanach 7 de shamplaí de na torthaí ar mhaith leis an gComhairle 
Oidhreachta a fheiceáil de thoradh na scéime deontais seo. Is éard is torthaí ann ná 
athruithe, tionchair, sochair nó aon éifeachtaí a tharlóidh de thoradh do chuid oibre. 
Athróidh líon na dtorthaí a bhainfidh tú amach ar líon na ngníomhartha i do phlean oibre 
agus ba cheart go mbeadh siad i gcomhréir le méid an deontais atá á iarraidh agat nó le 
fócas sonrach do phlean oibre. Mar sin féin, tá an chéad toradh sa liosta ‘Beidh an 
eagraíocht mhaoinithe níos athléimní’ éigeantach i gcás gach plean oibre. 
Táimid ag súil go mbainfidh na pleananna oibre roinnt torthaí áirithe amach seachas 
torthaí eile - dírigh le do thoil ar na torthaí is láidre. Má éiríonn le d’iarratas, úsáidfidh tú 
iad ag deireadh na tuarascála chuig an gComhairle Oidhreachta. 

 

Ní mór faisnéis tacaíochta a uaslódáil i bhformáid PDF/JPEG agus a bheith 
níos lú ná 10mb in aghaidh an doiciméid 
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Samplaí de thorthaí - b’fhéidir nach roghnóidh tú ach 2 cheann nó 3 cinn díobh seo  
 

Toradh Conas a bheidh a fhios agat cad atá bainte amach agat? 
Beidh an 
eagraíocht 
mhaoinithe 
níos athléimní 
(ÉIGEANTACH 
i gcás gach  
plean oibre) 

Beidh tú in ann a thaispeáint go bhfuil d’eagraíocht níos láidre agus 
ullmhaithe níos fearr don todhchaí de thoradh na n-athruithe a 
dhéanfaidh tú mar chuid de do thionscadal. Bainfidh tú an 
athléimneacht níos mó seo amach trí rialachas níos láidre agus trí 
rannpháirtíocht áitiúil níos mó i d’eagraíocht; scileanna bainistíochta 
agus foirne níos mó; foinsí úra saineolais agus comhairle; agus obair i 
gcomhpháirtíocht chun seirbhísí, baill foirne agus acmhainní a roinnt. 

Beidh réimse 
níos leithne 
daoine bainteach 
leis an 
oidhreacht 

Beidh tú in ann a thaispeáint gur athraigh próifíl do lucht féachana nó 
éisteachta; mar shampla, cuimsíonn sé daoine ó raon níos leithne 
aoise, eitneachais agus cúlraí sóisialta; níos mó daoine faoi 
mhíchumas; nó grúpaí daoine nach raibh riamh i dteagmháil le 
d’oidhreacht roimhe sin. Beidh tú in ann a thaispeáint conas a 
ndeachaigh níos mó daoine, agus daoine difriúla, i dteagmháil leis an 
oidhreacht mar chuairteoirí, mar rannpháirtithe i ngníomhaíochtaí, nó 
mar oibrithe deonacha, nuair a bheidh do thionscadal ar siúl agus nuair 
a bheidh sé críochnaithe. 

Beidh bail níos 
fearr ar an 
oidhreacht 

Aithneofar na feabhsuithe trí chaighdeáin a úsáideann speisialtóirí 
gairmiúla agus oidhreachta, agus/nó daoine níos ginearálta, mar 
shampla i suirbhéanna ar chuairteoirí nó ar chónaitheoirí áitiúla. 
D’fhéadfadh obair nua feabhas a chur ar chúrsaí freisin, mar shampla 
dá gcuirfí le méid gnáthóige atá ann cheana féin rachadh sé sin chun 
tairbhe na speiceas a dtugtar tosaíocht dóibh 

Aithneofar 
oidhreacht agus 
míneofar níos 
fearr í 

Beidh mínithe níos soiléire ann agus/nó bealaí nua nó feabhsaithe 
chun cabhrú le daoine ciall a bhaint as an oidhreacht. 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 spéiseanna, go bhfeabhsaíonn siad a 
dtuiscint, agus go bhfeabhsaíonn siad a dtaithí ar an oidhreacht. 

Forbróidh daoine 
a scileanna 

Foghlaimeoidh daoine a bhfuil baint acu le do thionscadal, lena n-
áirítear baill foirne agus saorálaithe, scileanna lena chinntiú go dtugtar 
aire níos fearr don oidhreacht, go ndéantar í a bhainistiú, a thuiscint nó 
a roinnt (lena n-áirítear, i measc nithe eile, scileanna caomhnaithe, 
scileanna teagaisc nó oiliúna, scileanna cothabhála, digiteacha agus 
bainistíocht tionscadail). D’fhéadfadh clár meantóireachta 
neamhfhoirmiúil, oiliúint ar an láthair oibre nó gearrchúrsaí seachtracha 
a bheith san áireamh i ngníomhaíochtaí oiliúna struchtúrtha.  

Beidh daoine tar 
éis foghlaim 
faoin oidhreacht 
sa chaoi go 
dtiocfaidh athrú 
ar a smaointe 
agus ar a 
ngníomhartha 

Beidh a gcuid eolais agus tuisceana ar oidhreacht forbartha ag daoine 
aonair mar gur thug tú deiseanna dóibh taithí a fháil ar oidhreacht ar 
bhealaí a fhreastalaíonn ar a gcuid riachtanas agus ar na rudaí ar spéis 
leo. Dul i dteagmháil le d’oidhreacht ar bhealaí eile m.sh. trí 
theicneolaíocht dhigiteach, beidh daoine in ann a insint duit cad atá 
foghlamtha acu agus conas a chuidíonn sé lena saol gairmiúil nó lena 
saol sóisialta nó tabhairt faoi staidéar breise. 

Beidh daoine 
níos folláine 

Chun an toradh seo a bhaint amach, d’fhéadfá deiseanna a sholáthar 
do dhaoine a bheith níos gníomhaí (mar shampla, trí obair dheonach a 
dhéanamh i bpáirc, páirt a ghlacadh i seandálaíocht phobail, scileanna 
digiteacha a roinnt) nó naisc nua a chruthú le daoine eile. Braithfidh na 
rannpháirtithe go bhfuil baint níos mó acu leis na daoine timpeall orthu 
agus/nó leis an áit ina gcónaíonn siad de thoradh a bheith páirteach i 
do thionscadal. 
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Cuirfear 
borradh faoin 
ngeilleagar 

Beidh ioncam breise ann do ghnóthaí atá ann cheana mar thoradh 
díreach do thionscadail mhaoinithe. D’fhéadfadh sé seo tarlú toisc gur 
chaith tú an t-airgead maoinithe go háitiúil, gur fhostaigh tú saineolas 
áitiúil, nó toisc gur spreag tú níos mó cuairteanna turasóireachta ar an 
gceantar áitiúil. 
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Tairiscintí maoinithe 
Rachaimid i dteagmháil le gach iarratasóir i scríbhinn ag deireadh mhí Feabhra 2022 
chun torthaí na n-iarratas a insint dóibh. Má éiríonn le d’iarratas, beidh ort glacadh le 
Téarmaí agus Coinníollacha. Féach ar an leathanach maidir le maoiniú ar 
www.heritagecouncil.ie nó ar chóip de Théarmaí agus Coinníollacha caighdeánacha na 
Comhairle Oidhreachta. Tabhair faoi deara go mbeidh ar gach eagraíocht rathúil a 
chuireann iarratas isteach tiomantas a thabhairt maidir le gníomhaíochtaí a bhaineann le 
rannpháirtíocht an phobail agus cur chun cinn tionscadail: 
♦ Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta/Seachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta 

Caithfidh gach eagraíocht a thugann an Chomhairle Oidhreachta maoiniú dóibh 
tabhairt faoi ghníomhaíocht chun feasacht a ardú nó rannpháirtíocht an phobail ina 
gcuid oibre a chur chun cinn le linn Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta, ón 13 go 
dtí an 21 Lúnasa 2022 nó i rith Seachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta, Bealtaine 
2022 (dáta le deimhniú). 

♦ Cur Chun Cinn Tionscadail agus Maoiniú a Admháil 
Caithfidh gach eagraíocht dá dtairgtear maoiniú tacaíocht na Comhairle Oidhreachta i 
2022 a admháil ina bpostálacha ar na meáin shóisialta, preaseisiúintí, acmhainní 
digiteacha, bróisiúir/bileoga, tuarascálacha, ábhair phoiblíochta, cuirí, blaganna, 
póstaeir, fógraí, suíomh gréasáin, aipeanna, físeáin, cláir srl. Caithfidh lógó na 
Comhairle Oidhreachta a bheith san áireamh i ngach ábhar clóite. Féach ar 
www.heritagecouncil.ie/funding/acknowledging-our-funding 

 
 

Tuairisciú agus maoiniú 
Má éiríonn leis an iarratas, beidh an eagraíocht a rinne an t-iarratas freagrach as na 
costais go léir a bhaineann leis an tionscadal. Tá an t-iarratasóir freagrach as tuarascáil 
mhionsonraithe agus fianaise ar chaiteachas a chur faoi bhráid na Comhairle Oidhreachta 
roimh an spriocdháta an 18 Samhain 2022. 

 
Conas a íocaimid an deontas 
Gheobhaidh tú do dheontas tar éis dúinn obair an tionscadail a mheas agus fáil amach go 
bhfuil sé sásúil. Mar sin féin, is féidir leat rogha a dhéanamh go mbeidh suas le trí 
íocaíocht eatramhacha agat. Beidh an cinneadh sin bunaithe ar: 

 
• tuarascáil mhionsonraithe gníomhaíochta a sheoladh isteach trí chóras deontas ar líne na 

Comhairle Oidhreachta, 
mar aon le 

• cóipeanna de gach sonrasc/fianaise ar chaiteachas a bhaineann le tairiscint an deontais 

 
Faoi rialacha na Roinne Airgeadais tá sé de dhualgas orainn cruthúnas íocaíochta a lorg ó 
dheontaithe sula scaoiltear airgead mar dheontais. Beimid ag lorg cead, áfach, chun 
íocaíochtaí a dhéanamh bunaithe ar fhianaise ar chaiteachas m.sh. sonraisc. Cuirfear 
iarratasóirí rathúla ar an eolas faoi aon athruithe ar na ceanglais. 

 

http://www.heritagecouncil.ie/
http://www.heritagecouncil.ie/funding/acknowledging-our-funding
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Tabhair do d’aire: Mura carthanas cláraithe é d’eagraíocht beidh ort dearbhú Imréitigh 
Cánach reatha a bheith agaibh chun íocaíochtaí €10,000 nó níos mó a fháil mar 
dheontas. 
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Scála ama 
Beidh muid oscailte le haghaidh iarratais:  ón 25 Samhain 2021 go dtí an 11 Eanáir 2022 ag 
5.00 i.n. 

 

Clinic Faisnéise: 
 
 
 

Measúnú: 
 
 
 

Cinneadh Deiridh: 
 
 
 

Críochnú: 
 
 
 
Canbhasáil 

An 1 Nollaig 2021 ag 11.30 r.n. 
Clinic faisnéise zúmála faoin scéim  Seol ceisteanna roimh ré chuig 
vkelly@heritagecouncil.ie 

 
Eanáir/Feabhra 2022 
Measúnú inmheánach ag oifigeach gairmiúil agus measúnú 
ag painéal seachtrach. 

 
Deireadh mhí Feabhra 2022 
Faomhadh bhord na Comhairle Oidhreachta 
Fógra i scríbhinn don iarratasóir faoin toradh 

 
An 18ú Samhain 2022 
Tuarascáil dheiridh agus éileamh ar íocaíocht curtha 
isteach trí chóras deontais ar líne na Comhairle 
Oidhreachta 

Má dhéanann TDanna, Seanadóirí nó Comhairleoirí Cathrach/Contae canbhasáil thar 
ceann aon Iarratasóra déanfar an t-iarratas sin a dhícháiliú go huathoibríoch. 

 
Ní choisceann sé seo 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 a fháil mar aon le doiciméid tacaíochta roimh: Dé Máirt 
an 11 Eanáir 2022 ag 5.00 i.n. Guímid gach rath ort maidir le d’iarratas. 

 
 
Covid-19: Iarratas maidir le Cúrsaí Cumarsáide 
Tar éis dúinn comhairle an Rialtais a fháil maidir le Covid-19 agus treoir maidir le hObair 
ón mBaile nuair is féidir, tá socruithe cianoibre curtha i bhfeidhm againn. Iarraimid, 
nuair is féidir, go seolfar gach cumarsáid chugainn go leictreonach ionas go mbeimid in 
ann iad a ghlacadh agus a fhreagairt níos tapúla. Gabhaimid buíochas leat roimh ré as 
comhoibriú linn. 

 
An Chomhairle Oidhreachta  
Áras na hOidhreachta 
Lána na hEaglaise, Cill 
Chainnigh R95 X264 
Mailto:aryan@heritagecouncil.ie 

mailto:vkelly@heritagecouncil.ie
mailto:mail@heritagecouncil.ie
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www.heritagecouncil.ie 

http://www.heritagecouncil.ie/
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