
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCÉIM DEONTAIS 

D’OIDHREACHT 

PHOBAIL 2023 
 

Doiciméad Treorach d’Iarratasóirí 

 Óstálfaimid Clinic Faisnéise faoin scéim seo thar Zoom ag 

11am an 25 January 2023: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Zfe4hjWE

QAmMOpp2ShgUVw     

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Zfe4hjWEQAmMOpp2ShgUVw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Zfe4hjWEQAmMOpp2ShgUVw
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Cuspóirí Scéim Deontais d’Oidhreacht Phobail 

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo tacú le tionscadail chaipitil a fheabhsaíonn rochtain agus cuimsiú ó 

thaobh láithreacha oidhreachta de; a chuireann dea-chleachtas oidhreachta i bhfeidhm maidir le 

bainistiú áiteanna, bailiúchán, nó rudaí (foirgnimh san áireamh). Tacaíonn an scéim seo le trealamh 

riachtanach a cheannach freisin. Tá sé mar aidhm ag an scéim seo cur ar chumas pobail agus 

eagraíochtaí oidhreachta neamhrialtasacha (ENRanna) leanúint ar aghaidh lena gcuid oibre sa réimse 

seo nó tionscnaimh nua a thosnú. 

 

Nithe nua in 2023 

a) Beidh €1.5 milliún maoiniú le fáil faoi Scéim Deontais d’Oidhreacht Phobail i 2023. 

b) Tá íosmhéid de €2,000 curtha ar bun d’iarratas maoinithe agus méadú ar an uasmhéid gur féidir a 

iarraidh ó €20,000 go €25,000. 

c) Óstálfaimid seimineár gréasáin eolais faoi dheontais ag 11.00 r.n. an 25 Eanáir 2023, ina dtugtar 

comhairle ghinearálta maidir le hiarratais. Beidh seisiún ceisteanna agus bhfreagraí ina dhiaidh. 

Déanfaidh taifid den imeacht agus beidh sé le feicáil ar suíomh gréasáin an gComhairle 

Oidhreachta ina dhiaidh. 

d) Is é grúpaí neamhbhrabúis, neamhrialtasach agus eagraíochtaí amháin amháin a beidh an Scéim 

Deontais d’Oidhreacht Phobail ar fáil. Bhí scéim maoirseacht ar fáil ó 1 Nollaig 2022 – 16 Éanair 

2023, le haghaidh comhlachtaí poiblí agus institiúidí oideachas, comhlachtaí atá faoi ceannas 

comhlact poiblí san aireamh.  

 

Achar ama an Tionscadail 

Ní féidir ach tionscadail ar féidir tús a chur leo tar éis dáta tairisceana i lár mhí Aibreáin agus a chríochnú 

roimh an 9 Deireadh Fómhair 2023 a mheas faoin scéim seo.    

 

Cé atá i dteideal iarratais a dhéanamh? 

Tá an scéim seo oscailte do: 

• Ghrúpaí deonacha agus pobail lena n-áirítear iontaobhais bhrabúis 

• Eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna) a bhaineann le hoidhreacht 

• Rannpháirtithe i gClár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn (MSPI) (néamh-rialtas amháin) 

• Rannpháirtithe i gClár Séadchomhartha a Uchtú  

 

Níl cuideachtaí príobháideacha, comhlachtaí poiblí ná daoine aonair incháilithe chun iarratas a dhéanamh 

ar chistiú faoin scéim seo. 
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Maoiniú ar fáil 

Tá an Chomhairle Oidhreachta tar éis thart ar €1,500,000 a leithdháileadh ar an scéim seo in 2023 chun 

tabhairt faoi oibreacha caipitiúla a chuireann dea-chleachtas oidhreachta i bhfeidhm maidir le bainistiú 

agus rochtain ar áiteanna, bhailiúcháin, nó rudaí (foirgnimh san áireamh) a fheabhsú. Is é an méid is mó 

a d’fhéadfá a iarraidh ná 80% de mhaoiniú luach an tionscadail iomláin, ó íosmhéid de €2,000 suas go 

huasmhéid de €25,000. Glactar le cistiú meaitseála de 20% trí bhíthin do ranníocaíocht shaorálach nó 

sochar comhchineáil a luacháil.  Tá a thuilleadh sonraí le fáil faoi Do Bhuiséad a Ullmhú ar leathanach 13. 

Táimid ag súil go mbeidh an scéim seo thar a bheith iomaíoch. Ní bheimid in ann tacaíocht a thabhairt do 

níos mó ná iarratas amháin ón iarratasóir céanna.  

Conas iarratas a chur isteach 

Chun cur isteach ar ár scéim deontais, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar líne. Is féidir leat iarratas a 

dhéanamh ó Máirt an 17 Eanáir 2023 trí chóras bainistíochta deontas ar líne de chuid na Comhairle 

Oidhreachta atá ar fáil anseo https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system . Ní ghlacaimid 

ach le foirmeacha curtha isteach ar líne.  Ní chuirimid foirmeacha páipéir ar fáil nó ní ghlacaimid leo. Chun 

d’iarratas a mheas, caithfimid d’iarratas ar líne a fháil in éineacht le doiciméid tacaíochta faoi Dé Luain an 

20 Feabhra 2023 ag 5 i.n. Ní féidir iarratais nó doiciméid tacaíochta a chur isteach tar éis an ama seo . 

Cad iad na cineálacha tionscadal a thagann faoin scéim seo? 

1. Rochtain agus Cuimsiú

Tá suim ar leith ag an gComhairle Oidhreachta in iarratais a dhíríonn ar rochtain a fheabhsú ar, agus 

rannpháirtíocht a fheabhsú dá bharr, i ngníomhaíochtaí oidhreachta i measc daoine faoi mhíchumas.  Le 

haghaidh treoir dea-chleachtais féach suíomh gréasán an Údaráis Náisiúnta Míchumais  www.nda.ie, 

http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/ agus 

https://www.buildingsofireland.ie/app/uploads/2019/10/Access-Improving-the-Accessibility-of-Historic-

Buildings-and-Places-2011.pdf  

Tá suim ar leith ag an gComhairle Oidhreachta i dtionscadail a dhíríonn ar oidhreacht grúpaí mionlaigh, 

pobail nua, agus ar oidhreacht an Lucht Siúil.  

Samplaí de roinnt tionscadal: 

• Iniúchadh rochtana ar d’fhoirgneamh oidhreachta nó láithreán oidhreachta chun measúnú a

dhéanamh ar bhacainní fisiciúla le léargas a fháil ar cad iad na hoibreacha a mbeidh gá leo amach

anseo.

• Athruithe lasmuigh chun rochtain fhisiciúil a fheabhsú e.g., rampaí, ráillí láimhe srl.

https://www.heritagecouncil.ie/funding/on-line-grants-system
http://www.nda.ie/
http://universaldesign.ie/Built-Environment/Building-for-Everyone/
https://www.buildingsofireland.ie/app/uploads/2019/10/Access-Improving-the-Accessibility-of-Historic-Buildings-and-Places-2011.pdf
https://www.buildingsofireland.ie/app/uploads/2019/10/Access-Improving-the-Accessibility-of-Historic-Buildings-and-Places-2011.pdf
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• Athruithe laistigh d’fhoirgnimh chun rochtain a fheabhsú e.g., doirse níos leithne, doirse 

uathoibríocha, athruithe ar an urlár. 

• Trealamh, amhail closchóras lúibe, ardaitheoirí. 

• Áiseanna foghlama ilchéadfaí, boird draíochta srl. a cheannach nó a chruthú. 

• Painéil tadhaill léirmhínithe nó taispeántais a d’fhéadfaí a úsáid laistigh agus lasmuigh. 

• Suirbhéanna agus taifead a dhéanamh ar oidhreacht an Lucht Siúil agus oidhreacht grúpaí 

mionlaigh. 

 

Doiciméid Tacaíochta: Maidir leis na tionscadail seo, cuir na doiciméid seo a leanas le d’iarratas le do thoil: 

a. caithfidh tú cóipeanna de mheastacháin a uaslódáil, meastacháin nó fianaise eile chun tacú leis na 

suimeanna agus na costais a chuireann tú i tábla bhuiséad na foirme iarratais ar líne. Ba chóir go 

dtabharfadh athfhriotail breac-chuntas soiléir ar nádúr na seirbhíse atá le cur ar fáil. 

b. cruthúnas go bhfuil comhairle faoi dhea-chleachtas caomhantais nó faoi Chaighdeáin Náisiúnta Chuí 

á cur ar fáil ag cleachtóir cáilithe go cuí.  

c. le haghaidh painéil tadhaill léirmhínithe nó taispeántais a d’fhéadfaí a úsáid laistigh agus lasmuigh 

- tabhair le do thoil dearadh samplach den phainéal agus den ábhar atá beartaithe, agus de na 

grafaicí. 

d. obair chaomhnaithe ar fhoirgnimh lena n-áirítear athruithe ar mhaithe le rochtain ar fhoirgnimh 

oidhreachta a fheabhsú, tabhair le do thoil:  

• déan cur síos ar áitíocht agus úsáid an fhoirgnimh faoi láthair agus amach anseo. 

• grianghraif reatha shoiléire den fhoirgnimh ina thimpeallacht agus den phríomhéadanas, 

d’ingearchlónna eile, agus d’áiteanna a bhfuil fadhb ag baint leo. 

• léarscáil den suíomh nó léarscáileanna le go bhféadfaimis teacht ar d’fhoirgneamh ó 

bhóthar náisiúnta. 

• Sonraíocht do na hoibreacha caomhantais atá beartaithe don fhoirgnimh, nó ráiteas faoi 

na deisiúcháin atá de dhíth, le líníochtaí más féidir é. 

• ceadanna ábhartha 

 

2. Ceardlann/ócáid traenála bithéagsúlachta, scileanna ceirdaíochta, modhanna tógála 

traidisiúnta 

Tionscadail a fhéachann le cáilíocht agus cainníocht na hoiliúna a fheabhsú i dTógáil Thraidisiúnta agus 

Scileanna Ceirde. A chuireann tógáil thraidisiúnta agus Scileanna Ceirde chun cinn mar shlí bheatha agus a 

chuirfidh le feasacht an phobail agus an taitneamh a mbaintear as scileanna tógála traidisúnta. 
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Samplaí de roinnt tionscadal: 

• Imeachtaí oiliúna/ceardlanna srl a chuimsíonn na scileanna tógála traidisúnta seo a leanas: 

díonadóireacht, tuíodóireacht, saoirseacht chloiche agus moirtéal aoil, tógáil claí cloch, siúinéireacht, 

agus ceardaíocht iarainn.  

• Tionscadail a fhéachann ar chothabháil fhoirgnimh, athruithe a dhéantar ar fhoirgnimh thraidisiúnta 

nó ar láithreáin le hiad a chosaint ó athrú aeráide, athrú a dhéantar ar mhaithe le rochtain a 

fheabhsú, agus chun dul i ngleic le sábháilteacht dóiteáin.  

Tabhair faoi deara: Caithfidh cleachtóir atá cáilithe go cuí tabhairt faoi thionscadal den sórt seo nó a bheith i 

bhfeighil air. 

 

Doiciméid Tacaíochta: Maidir leis na tionscadail seo, cuir na doiciméid seo a leanas le d’iarratas le do thoil: 

a. Caithfidh tú cóipeanna de mheastacháin a uaslódáil, meastacháin nó fianaise eile chun tacú leis na 

suimeanna agus na costais a chuireann tú i tábla bhuiséad na foirme iarratais ar líne. Ba chóir go 

dtabharfadh athfhriotail breac-chuntas soiléir ar nádúr na seirbhíse atá le cur ar fáil. 

b. Maidir le himeachtaí oiliúna/ceardlanna: tabhair le do thoil imlíne /achoimre den chlár, na cuspóirí 

foghlama, liosta táscach de rannpháirtithe/de chainteoirí/de hoiliúnóirí, na dátaí atá beartaithe, 

suíomh agus eolas faoi aon imeacht eile a reáchtáladh amhail ábhair bholscaireachta, líon na 

ndaoine a d’fhreastail orthu agus cad a thit amach dá bharr. 

 

3. Forbairt Acmhainní Oidhreachta Digiteacha 

Tionscadail a dheartar chun rochtain a thabhairt ar oidhreacht agus/nó a chabhraíonn le daoine plé a 

dhéanamh agus foghlaim faoi oidhreacht, mar shampla, léarscáileanna idirghníomhacha, físeáin, 

taispeántais fhíorúla, agus podchraoltaí. Fáiltímid roimh thionscadail dhigiteacha a úsáideann ardáin phoiblí 

atá ann cheana féin chun a n-ábhar a roinnt. Déantar é seo le cinntiú go mbeidh fáil ar an acmhainn 

dhigiteach go fadtéarmach. Caithfidh na h-ascur digiteach a cruthóidh sibh le maoiniú ón gciste seo bheith 

ar fáil, oscailte agus inrochtana.  

 

Samplaí de roinnt tionscadal: 

• Taispeántas ar líne nó coimeádaíocht de thionscadal digiteach a bhaineann le hoidhreacht thógtha 

do cheantair nó le hábhar cosúil le sin. 

• Catalóg ar líne nó bunachar de bhailiúchán nó de chartlann, nó catalóg ar líne nó bunachar de chuid 

faoi leith de bhailiúchán nó de chartlann. 

• Acmhainní oidhreachta a dhigitiú agus a chur ar fáil  e.g., cartlanna, scannán, taifid fuaime nó 

íomhánna. 

• Eispéireas oidhreachta a chruthú lasmuigh de láthair e.g., trí thaispeántais fhíorúla. 
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• Suíomh gréasáin a uasghrádú nó a chruthú  do ghrúpaí bainteach le hoidhreacht chun aird a 

tharraingt ar a gcuid tionscadal agus oidhreacht a gceantar agus iad a chur chun cinn 

• Tionscadal staire béal a foilseofar ar line a cabhríonn le tradisiúin, nósanna, scileanna agus eolais 

phobail éagsúla a fiosriú, a caobhnú agus a ceiliúradh.  

Tabhair faoi deara: Caithfidh gach tionscadal digiteach oidhreachta fianaise a sholáthar de chomhairle nó de 

mhaoirseacht ó chleachtóir atá cáilithe go cuí . 

 

Doiciméid Tacaíochta: Maidir leis na tionscadail seo, cuir na doiciméid seo a leanas le d’iarratas le do thoil: 

a. Caithfidh tú cóipeanna de mheastacháin a uaslódáil, meastacháin nó fianaise eile chun tacú leis na 

suimeanna agus na costais a chuireann tú i tábla bhuiséad na foirme iarratais ar líne. Ba chóir go 

dtabharfadh athfhriotail breac-chuntas soiléir ar nádúr na seirbhíse atá le cur ar fáil. 

b. Creatlach thionscadail a ullmhaigh speisialtóir TFC cailite a cuimsíodh mar shampla: 

Breac-chuntas ar an tionscadal a chuimsíonn, cuir i gcás: turas an úsáideora, sampla de na grafaicí 

agus ábhar amhairc eile, dréacht den téacs, na sonraíochtaí teicniúla, na caighdeáin a úsáidfear i 

dtaca leis na meiteashonraí, cóipcheart, soiléireacht maidir le conas a láimhseáiltear sonraí 

pearsanta, íomhanna san áireamh. Tagair do https://universaldesign.ie/technology-ict/universal-

design-for-ict/ le tuilleadh comhairle a fháil ar achmhainní digiteach a dhéanamh níos inrochtana do 

daoine faoi mhíchumas. 

c. Caithfidh cleachtóir proifisiúnta stair beil tabhair faoi tionscadal staire beil. Tabhair achoimre ar an 

chaoi a dtaifeadfaidh sibh agallaimh agus cinntiú go taifeadfar , cáipéis a dhéanamh agus a 

chartlannófaí chun na  caighdeán is fear. Tagair do https://oralhistorynetworkireland.ie/resources  

chun tuilleadh comhairle agus treoirlíne dea-chleachtas a fháil.  

d. Nuair atá digitiú á ndéanamh ar chartlanna – breac-chuntas ar conas a chaithfear leis an ábhar 

bunaidh le linn an digitithe agus na pleananna atá ann chun aire a thabhairt dó tar éis é a dhigitiú.  

e. Cá háit a bhfuil sé i gceist agat an acmhainn digiteach a óstáil agus cad iad na hardáin nó an suíomh 

gréasáin ar ar féidir le do lucht féachana teacht ar an acmhainn digiteach. 

f. Pleananna fadtéarmacha maidir le conas a dhéanfar bainistiú ar an ábhar digiteach agus conas a 

chuirfear ar fáil ar líne í. 

g. Úinéireacht: Más le tríú páirtí aon ábhar a úsáidtear, cuir san áireamh le do thoil litir cheada ón 

úinéir.  Luaigh le do thoil cé léis an acmhainn digiteach freisin.   

  

https://universaldesign.ie/technology-ict/universal-design-for-ict/
https://universaldesign.ie/technology-ict/universal-design-for-ict/
https://oralhistorynetworkireland.ie/resources
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4. Suirbhéanna, tuarascálacha agus iniúchtaí faoi stiúir an phobail a thabharfaidh léargas ar 

an gcaoi a ndéantar láithreáin, bailiúcháin, nó rudaí (foirgnimh san áireamh) a bhainistiú 

amach anseo. 

Samplaí de roinnt tionscadal: 

• Tuarascáil chaomhantais, plean caomhantais nó bainistiú caomhantais le treoir a thabhairt maidir 

le hoibreacha amach anseo (séard is ‘Plean Caomhantais’ ná plean a ullmhaítear de réir an 

phróisis atá leagtha amach san Chairt Bhurra: An Chairt ICOMOS de chuid na hAstráile d’Áiteanna 

atá Suntasach ó Thaobh an Chultúir de, 2013)  

• Tuarascáil riocht ar fheidhmiú fuinnimh d’fhoirgnimh tógtha go traidisiúnta agus staidreamh scóipe a 

dhéanamh ar oibreacha feabhsúcháin. 

• Pleananna athnuachana treoraithe ag oidhreacht 

• Pleananna gníomhaíochta bithéagsúlachta a thacaíonn le tionscnaimh/beartais náisiúnta 

• Gníomhaíochtaí a bhaineann le hoidhreacht a sainaithníodh le linn scrúdú sláinte a dhéanamh ar lár 

an bhaile nó plean réimse poiblí e.g., suirbhéanna ar fhoirgnimh stairiúla, pleananna gníomhaíochta 

oidhreachta. 

• Tuarascálacha ar riocht chun riachtanais ruda nó bailiúcháin ar leith a mheas, cáipéisí san áireamh. 

• Plean léirmhínithe le haghaidh láthair oidhreachta a sholáthróidh beartais, straitéisí, agus comhairle 

mhionsonraithe maidir le ciall a bhaint as an láthair oidhreachta atá i gceist.  Le haghaidh dea-

chleachtais, féach https://www.heritagecouncil.ie/content/files/bored_of_boards_1mb.pdf 

• Iniúchóireacht ar áiteanna atá i mbaol ó thaobh athrú aeráide de agus bearta deartha chun dul i 

ngleic leis an ndúshlán sin e.g. Oidhreacht thógtha i gcrios idirthaoideach, tírdhreacha cois cósta, 

muirdhreacha, tobair bheannaithe (agus a hidrigeolaíocht, más féidir é), próisis mhalartaithe cósta, 

gnáthóga, nó ceantair atá suntasach ó thaobh carachtair de, a d’fhéadfaí a chur faoi straidhn ag 

adhaimsir (imeallacha ceantar a bhfuil baol tuilte ann, gairdíní le crainn leochaileacha nó criosanna 

foscadh, nó portaigh a d’fhéadfaí dul i ndísc, srl), bailte ar thuilemhánna. Tabharfar tús áite 

d’athbhreithnithe ardleibhéil agus staidrimh scóipe a d’fhéadfaí a chríochnú laistigh de thréimhse 

ama na scéime deontais seo. 

• Suirbhéanna ar reiligí 

• Suirbhéanna ar shéadchomharthaí agus a gcomharsanachtaí. 

 

Doiciméid Tacaíochta: Maidir leis na tionscadail seo, cuir na doiciméid seo a leanas le d’iarratas le do thoil: 

a. meastachán agus raon na seirbhísí ó chomhairleoir caomhantais a bhfuil cáilíocht agus taithí 

ábhartha aige/aici. 

https://www.heritagecouncil.ie/content/files/bored_of_boards_1mb.pdf
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b. grianghraif shoiléire reatha den áit, den fhoirgneamh nó den bhailiúchán lena mbaineann an 

t-iarratas, rud a léiríonn na gnéithe is suntasaí dá luach oidhreachta. 

c. léarscáil den suíomh nó léarscáileanna le go bhféadfaimis teacht ar d’fhoirgneamh ó bhóthar 

náisiúnta (níl gá le seo i gcás rudaí nó bailiúchán a chaomhnú). 

Tabhair faoi deara: Caithfidh gach iniúchóireacht, tuarascáil/plean caomhantais, oibreacha caomhantais 

(lena n-áirítear oiriúnú déanta ar fhoirgnimh oidhreachta) a bheith déanta nó maoirsithe ag cleachtóir atá 

cáilithe go cuí.  

 

5. Oibríonn caomhnú chuig áiteanna, bailiúcháin, nó rudaí (foirgnimh san áireamh)  

Samplaí de roinnt tionscadal: 

• Obair ar ghnáthóga nó ar shuíomhanna nadúrtha. 

• Speicis ionracha a rialú 

• Obair ar fhoirgnimh faoi úinéireacht phoiblí le haghaidh deisiúcháin riachtanacha bheaga. 

• Oibreacha práinneacha chun daingniú a dhéanamh ar fhothracha meánaoiseacha atá faoi 

úinéireacht phoiblí nó le scríbhinn ón úinéir talún más é grúpa pobail a dhéanann é. 

• Obair ar rudaí agus ar bhailiúcháin. 

 

Doiciméid Tacaíochta: Maidir leis na tionscadail seo, cuir na doiciméid seo a leanas le d’iarratas le do thoil: 

a. meastachán agus raon na seirbhísí ó chomhairleoir caomhantais a bhfuil cáilíocht agus taithí 

ábhartha aige/aici. 

b. grianghraif shoiléire reatha den áit lena mbaineann an iarratas, a léiríonn na gnéithe is 

suntasaí dá luach oidhreachta. 

c. ceadanna ábhartha 

d. sonraíochtaí mionsonraithe de na hoibreacha (modhanna agus ábhair) 

e. léarscáileanna den suíomh, a léiríonn pointe rochtana, ar a bhfuil na sonrúcháin agus na 

grianghraif ábhartha aibhsithe (níl gá le seo i gcás rudaí nó bailiúchán a chaomhnú). 

Tabhair faoi deara: Caithfidh gach oibreacha caomhantais fianaise a sholáthar de chomhairle nó de 

mhaoirseacht ó chleachtóir atá cáilithe go cuí. 

 

6. Saintrealamh nó rudaí a cheannach a thacaíonn le caomhnú oidhreachta nó rochtain ar 

oidhreacht a fheabhsú. 

I measc trealaimh incháilithe a d’fhéadfaí a cheannach tá: 

• cásanna atá oiriúnach d’iarsmalanna 

• cáipéisí íogaire a chur i mboscaí cartlainne  

• trealamh a dhéanann monatóireacht ar bhogthaise/ theocht nó ar shoilse,  
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• trealamh léirmhínithe/digiteach/ilmheánach 

• bogearra speisialaithe 

• trealamh caomhantais speisialaithe chun bithéagsúlacht a bhainistiú agus a chosaint srl. 

Tabhair faoi deara nach bhféadfaí maoiniú a chur ar fáil chun trealamh oifige amhail gnáthríomhairí, 

ríomhairí glúine, printéirí, monatóirí srl a cheannach. 

 

Doiciméid Tacaíochta: Maidir leis na tionscadail seo, cuir na doiciméid seo a leanas le d’iarratas le do thoil: 

a. Caithfidh tú cóipeanna de mheastacháin a uaslódáil, meastacháin nó fianaise eile chun tacú leis na 

suimeanna agus na costais a chuireann tú i tábla bhuiséad na foirme iarratais ar líne. Ba chóir go 

dtabharfadh athfhriotail breac-chuntas soiléir ar nádúr na seirbhíse atá le cur ar fáil. 

b. Réasúnaíocht maidir le cén fáth a bhfuil gá leis an trealamh/rud seo agus conas a bheidh sé níos 

éasca teacht ar oidhreacht tar éis é a fháil. Mar shampla, tá rudaí amhail brathadóirí sciathán 

leathair/déshúiligh inghlactha má tá siad fite fuaite i gcostais níos leithne an tionscadail mar 

chuireann sé sin le cumas an phobail páirt a ghlacadh ann. Caithfidh iarratasóirí a thaispeáint go 

gcuireann an rud atá ar siúl acu le heolas agus go gcomhlíonann sé uaillmhian na bPleananna 

Gníomhaíochta Bithéagsúlachta Áitiúla, agus d’úsáidfí é seo chun an leibhéal riachtanais a mheas.  

c. Grianghraif samplacha e.g., má tá sé i gceist agat boscaí cartlainne, cás iarsmalainne, a cheannach, 

caithfidh tú grianghraf den bhailiúchán a sholáthar.  

d. Plean maidir le rudaí ceannaithe nó ábhair chartlannaithe a stóráil go fadtéarmach.  

e. Maidir le hiarratais a chuimsíonn rudaí iniompartha níos lú a cheannach, soláthraigh le do thoil plean 

maidir le hiad a thabhairt ar iasacht go gearrthéarmach chuig grúpaí áitiúla le go bhféadfaí tionchar i 

bhfad níos mó a léiriú ón infheistiú céanna. 

 

Doiciméid Tacaíochta  

Caithfidh doiciméid tacaíochta a bheith le gach iarratas , Baineann míreanna 1 go 6 le gach iarratas, agus 

ag braith ar cén cineál tionscadail atá beartaithe agat beidh gá le heolas sa bhreis mar a leagtar amach 

thuas faoi eolas a bhaineann go sonrach le tionscadal. Sa chás nach gcuireann tú na doiciméid tacaíochta 

atá de dhíth ar fáil, cuirfidh sé isteach ar d’iarratas. 

 

1. Meastacháin 

Caithfidh tú cóipeanna de mheastacháin a uaslódáil, meastacháin nó fianaise eile chun tacú leis na 

suimeanna agus na costais a chuireann tú i tábla bhuiséad na foirme iarratais ar líne. Ba chóir go 

dtabharfadh athfhriotail breac-chuntas soiléir ar nádúr na seirbhíse atá le cur ar fáil. 
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2. Fianaise de chleachtóir atá cáilithe go cuí 

Caithfidh tú litir a chur ar fáil ó mhaoirseoir tionscadail a thabharfaidh comhairle mhaith oidhreachta nó a 

dhéanfaidh maoirseacht ar an tionscadal. Ba cheart é seo a lua mar chostas i do bhuiséad.  

3. Formheasa, ceadanna, ceadúnais, agus toilithe 

Ní mór duit cóipeanna de na formheasa, ceadanna, ceadúnais, agus toilithe uile a uaslódáil, cead ón úinéir 

talún san áireamh, nó úinéir an bhailiúcháin, más gá sin le haghaidh do thionscadail.  

4. Grianghraif shoiléire reatha 

Ní mór duit a chur san áireamh grianghraif shoiléire reatha den fhoirgneamh, den áit, nó den 

rud/bhailiúchán. 

55.Léarscáil (níl gá le seo i gcás rudaí nó bailiúchán a chaomhnú, nó trealamh a cheannach) 

Léarscáil oiriúnach a chur san áireamh a léiríonn suíomh, pointe rochtana agus aon sonrú méide a 

bhaineann le hábhar. Féachfaidh an Chomhairle Oidhreachta i gcónaí le gach gné de luach oidhreachta de 

laithreán/thionscadal (idir thógtha, nadúrtha & chultúrtha) a chur in iúl, bíonn il-cheangal ag 

láithreáin/tionscadail go minic, agus dá bhrí sin, d’fhéadfadh ráth a bheith mar chuid de ghnáthóg fiadhúlra, 

mar shampla, nó d’fhéadfadh foirgneamh stairiúil a bheith ina fhara do sciatháin leathair atá faoi chosaint. 

Chun léargas a thabhairt ar nádúr casta na gceangal sin, ba mhian leis an gComhairle Oidhreachta go 

ndéanfaidh gach iarratas machnamh ar na saincheisteanna féideartha seo agus deimhin a dhéanamh de 

nach mbeidh aon drochthionchar acu agus go deimhin cuireann siad le tábhacht an láithreáin go minic. 

6.Litreacha tacaíochta 

- Meastar gur ríthábhachtach iad litreacha ó d’Oifigeach Oidhreachta áitiúil, ó Oifigeach Caomhantais nó ó 

Oifigeach Bithéagsúlachta. Sonraí teagmhála d’Oifigigh Oidhreachta áitiúla ar fáil anseo: 

https://www.heritagecouncil.ie/our-work-with-others/county-heritage-officers  

- Moltar freisin litreacha a chur san áireamh ó ghrúpaí áitiúla, ó ghnólachtaí, scoileanna srl. 

- Nuair atá rannpháirtíocht nó cabhair ó pháirtí eile ríthábhachtach le go mbeadh rath ar do thionscadal 

caithfidh tú doiciméad a uaslódáil a dhearbhaíonn a n-aontú maidir le páirt a ghlacadh agus a leagann 

amach méid a rannpháirtíochta. 

 

Ní mór d’fháisnéis thacaíochta a bheith lipéadaithe go soiléir agus uaslódáilte i bhformáid PDF/JPEG agus 

níos lú ná 10mb in aghaidh an doiciméid. 

 

Do bhuiséad a ullmhú 

 

1. An teimpléad buiséid a chríochnú ar líne 

Caithfidh eolas a bheith againn ar luach iomlán de do thionscnamh agus cad atá ar intinn agat maidir le hé a 

mhaoiniú. Caithfidh do bhuiséad é seo a mhíniú go soiléir. Tá an tábla buiséid ar líne roinnte in dhá tábla ar 

leith.   

 

https://www.heritagecouncil.ie/our-work-with-others/county-heritage-officers
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Ar an gcéad tábla ‘Costais an Tionscadail’ ní mór duit liosta a dhéanamh de na costais sin go léir a 

d’fhéadfaí a bheith incháilithe le haghaidh maoinithe ón gComhairle Oidhreachta.  Caithfear meastachán nó 

fianaise de bhonn na gcostas a uaslódáil mar PDF/JPEG faoi Chéim 7 de d’iarratas ar líne. 

Caithfidh tionscadail a bheith maoirsithe ag cleachtóir cáilithe go cuí le go bhféadfadh sé/sí comhairle a 

thabhairt faoi dhea-chleachtas oidhreachta, muna bhfuil an saineolas seo ar fáil laistigh d’eagraíocht/de 

ghrúpa an iarratasóra, caithfear costas chuige a chur san áireamh i do bhuiséad. 

 

Ar an dara tábla ‘Do ranníocaíocht agus foinsí eile maoinithe’ caithfidh tú ranníocaíocht de 20% a léiriú i 

bhfoirm airgid nó trí luach réasúnach a chur ar an obair curtha isteach sa thionscadal ag baill do eagraíochta 

nó ag foireann do thionscadail. I gcás grúpaí deonacha ba cheart é seo a bheith bunaithe ar an ráta pá íosta 

Náisiúnta san uair an chloig de €11.30 nó an ráta laethúil Náisiúnta atá coibhéiseach le sin.  

Má tá sé ar intinn agat cur isteach ar dheontais eile le linn 2023 tá ort iad a liostáil anseo freisin. 

 

Costais an Tionscadail 

 

Rud Déan cur síos nó sonraí Ainm nó Cineál an tSoláthraithe Iomlán € 

       

       

    Caiteachas Iomlán an Tionscadail:  
 

  

Cé mhéad atá á lorg agat ón gComhairle Oidhreachta? (Ba cheart an tsuim airgid seo a bheith bunaithe ar na costais thuasluaite) 

 

Do ranníocaíocht agus foinsí maoinithe eile 

Foinse Iomlán € 

 Caithfear do ranníocaíocht 20% a chur san áireamh anseo (trí luacháil a dhéanamh air agus eolas a 

thabhairt ar an obair dheonach a bheadh de dhíth chun an tionscadal a dhéanamh nó trí síntiús airgid a 

thabhairt chun íoc as cuid de na costais liostaithe thuas.) 

  

     

    

Maoiniú Iomlán an Tionscadail (ó fhoinsí eile)   

 

Ní féidir íocaíocht a dhéanamh ach le heagraíocht/grúpa an iarratasóra.   

Caithfidh cuntas bainc/creidmheasa bailí ina ainm féin a bheith ag eagraíocht/grúpa an iarratasóra.  

2. Costais incháilithe 

• Táillí gairmiúla le go bhféadfaí maoirseacht a dhéanamh ar thionscadal ag cleachtóir cáilithe go cuí 

e.g., Comhairleoir caomhantais, RIAI Grád 3 ar laghad nó a chomhionann de sin, agus maoirseacht á 

déanamh aige / aici ar na hoibreacha caomhantais a dhéanfar ar fhoirgneamh nó ar láithreán. 

• Costais chonraitheora le haghaidh foirgnimh/ruda nó láithreáin a chaomhnú 

• Costais soláthraí tríú páirtí m.sh., dearthóir suíomh gréasáin gairmuil 

• Baill foirne ar chonradh a bhaineann leis an tionscadal amháin – má tá sé ar intinn agat uaireanta a 
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mhéadú le go bhféadfadh ball foirne páirtaimseartha obair a dhéanamh ar an tionscadal, soláthraigh 

litir dheimhnithe ón POF/Stiúrthóir le do thoil. 

• Costais taistil agus chothaithe do oibrithe dheonacha 

• Táillí gairmiúla le go bhféadfaí cleachtóir cáilithe go cuí iniúchóireacht/tuarascáil nó plean 

oidhreachta a dhéanamh. 

• Táillí gairmiúla chun dul faoi oiliúint m.sh., cleachtóir stair beil a bhfuil cáilithe go cuí 

3. Costais neamh-incháilithe 

Ní féidir linn maoiniú deontais a chur ar fáil le haghaidh na nithe seo a leanas, ach is féidir na costais seo a 

chur san áireamh mar chuid de do ranníocaíocht 20%.  

• Íocaíocht le ball de ghrúpa deonach an iarratasóra a gcuireann saineolas ar fáil. 

• Obair dheonach 

• Forchostais 

• Táillí riaracháin 

• Tuarastail d’fhostaithe atá ann cheana féin 

• Taisteal idirnáisiúnta 

 

Próiseas measúnaithe 

 

1. Déantar gach iarratas a scagadh mar seo a leanas chun a incháilitheacht agus a iomláine a chinntiú: 

• Ar tháinig an t-iarratas ó iarratasóir incháilithe? 

• An bhfuil an t-iarratas críochnaithe go hiomlán? 

• An bhfuil an fhaisnéis tacaíochta ábhartha faoi iamh san iarratas?  

Tábhachtach: Diúltófar d’iarratais nach gcomhlíonann na riachtanais thuasluaite dá bharr seo agus ní 

dhéanfar a thuilleadh measúnaithe orthu. 

 

2. Maidir le hiarratais a éiríonn leo sa Chéim Scagtha, déanfar iad a mheasúnú agus a mharcáil go 

hinmheánach ag baill foirne ghairmiúla agus na critéir leagtha amach ar leathanaigh 8 agus 9 á n-úsáid 

acu.  Ní mór d’iarratais íosmhéid de 3 mharc a ghnóthú faoi gach ceannteideal. 

3. Cuirfear iarratais ar an ngearrliosta de réir na marcanna is airde agus na moltaí a cuireadh faoi bhráid an 

phanéil sheachtraigh chun athbhreithniú a dhéanamh orthu.  

4. Maidir le hiarratais ar moladh tacaíocht a thabhairt dóibh, cuirfear faoi bhráid Bhord na Comhairle 

Oidhreachta iad le haghaidh formheas deiridh i lár mhí Aibreáin 2023. Cuirfear iarratasóirí ar an eolas 

faoi cinntí trí scríbhinn ina dhiaidh sin. 
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Na Critéir 

Beidh cúig chritéar ann ina ndéanfar iarratais deontais a mheas.  Tá sé ríthábhachtach go léiríonn tú na 

rudaí seo a leanas i d’iarratas agus sna doiciméid tacaíochta. 

Critéir Déan cur síos Marcanna 

Dea-chleachtas 

oidhreachta/caomhantais 

maith  

Agus dea-theist na n-iarratasóirí, na gcomhairleoirí, na gconraitheoirí, 

agus fhoireann an tionscadail,  á chur san áireamh, caithfidh tú a 

léiriú go mbeidh an tionscadal á threorú ag dea-chleachtas: 

• i taighde, 

• i mbainistiú oidhreachta, agus 

• i gcaomhnú. 

5 mharc 

Struchtúr & Cáilíocht an 

Tionscadail 

An bhfuil réasúnaíocht agus modheolaíocht dhea-ullmhaithe ag an 

tionscadal? Cad é tábhacht straitéiseach an tionscadail i dtaca leis 

an láithreán? An bhfuil tosaíocht le hadhaigh maoiniú an tionscadal? 

Práinneach? Cothabháil de dhíth amach anseo? An mbaineann an 

tionscadal leas as scileanna traidisiúnta agus an gcabhraíonn sé le 

hiad a chur ar aghaidh chuig an gcéad ghlúin eile?  

An léirítear tairbhí láidre oidhreachta/sóisialacha/eacnamaíochta? 

An eiseamláir é an tionscadal seo gur cheart do dhaoine eile aithris a 

dhéanamh air? An mbeidh oidhreacht i bail níos fear mar gheall ar an 

tionscadal seo.  

5 mharc 

Costais/Luach ar Airgead 

agus Inbhuanaitheacht 

Caithfidh do thionscadal a léiriú: 

• go bhfuil sé costáilte go hiomlán, 

• gur féidir leis dul ar aghaidh gan mhoill ó thaobh ceadanna 

riachtanacha de. 

• go bhfuil sé dea-eagraithe, agus 

• gur margadh maith é agus gur infheistiú maith é i dtobh 

oidhreachta de.  

An léiríonn an tionscadal seo luach maith i dtaca le fad saoil agus an 

tionchar oidhreachta agus sóisialta a d’fhéadfadh a bheith aige? Ar 

cuireadh 20% de mhaoiniú meaitseála san áireamh sa bhuiséad 

(d’fhéadfadh sé seo a bheith trí ranníocaíocht dheonach/shochar 

comhchineáil)? 

5 mharc 

Cumarsáid faoi 

tionscadal 

Caithfidh d’iarratas a thaispeáint: 

• conas a chuirfidh tú do thionscadal in iúl agus conas a 

chuirfidh tú chun cinn é le linn agus tar éis an tionscadail 

conas a gheobhaidh do lucht féachana amach faoi do 

thionscnamh 

5 mharc 

Rannpháirtíocht an 

Phobail 

Tugaimid tús áite do tionscadal oidhreachta a cuireann cuimsiú chun 

cinn agus cinn a bhfuil réimse leathan daoine páirteach ann. Léirigh 

conas go bainfaidh do tionscadal seo amach. Caithfidh d’iarratas a 

thaispeáint: 

• go mbeidh réimse níos leithne daoine in ann eolas a chur ar 

oidhreacht mar gheall ar do thionscadal 

• go bhfuil sé mar aidhm agat rannpháirtithe nua a mhealladh 

chuig do thionscadal san fhadtéarma 

5 mharc 

 Marcanna san Iomlán            25 mharc 
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Eolas Ginearalta 
 

Feasacht agus Rannpháirtíocht an Phobail 

Caithfidh iarratasóirí a léiriú ina n-iarratas go bhfuil fonn orthu a dtionscadal a chur chun cinn agus lucht 

féachana nua a mhealladh. Tá suim ar leith againn i dtionscadail oidhreachta a chuireann cuimsiú chun cinn 

agus a bhfuil raon níos leithne daoine bainteach leo. Tionscadail a chuimsíonn raon níos leithne 

d’aoiseanna, d’eitneachtaí agus de chúlraí sóisialta, níos mó daoine faoi mhíchumas, nó grúpaí nach raibh 

aon bhaint acu le hoidhreacht roimhe seo.  

 

Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta/Seachtain Náisiúnta na Bithéagsúlachta 

Ní mór do gach iarratasóir a fhaigheann tairiscint mhaoinithe ón gComhairle Oidhreachta léiriú agus tabhairt 

faoi ghníomhaíocht chun feasacht a ardú/aird an phobail a mhealladh d’fhonn a gcuid oibre a chur chun 

cinn le linn Sheachtain Náisiúnta na hOidhreachta, an 12 - 20 Lúnasa 2023 nó Seachtain Náisiúnta na 

Bithéagsúlachta, Bealtaine 2022 (dáta le dearbhú). Sonraí breise ar fáil anseo www.heritageweek.ie agus 

www.biodiversityweek.ie  

 

Aitheantas a thabhairt mar chúiteamh ar mhaoiniú  

Caithfidh gach iarratasóir lena ndéantar tairiscint mhaoinithe dóibh aitheantas cuí de thacaíocht na 

Comhairle Oidhreachta in 2023 a sholáthar, mar shampla postálacha ar na meáin shóisialta, preasráitis. 

acmhainní digiteacha, bróisiúir/bileoga eolais, tuairiscí, ábhair bholscaireachta, cuirí, blaganna, póstaeir, 

fógraí, suíomh gréasáin, aipeanna, físeán, cláir etc. Caithfidh lógó na Comhairle Oidhreachta a bheith ar 

gach ábhar clóbhuailte.  

 

Acmhainní Úsáideacha do Thionscadail Oidhreachta 

Tá liosta d’acmhainní curtha i dtoll a chéile anseo https://www.heritagecouncil.ie/advice-and-

guidance/resources, agus súil againn go mbeidh siad ina gcabhair duit agus do thionscadal oidhreachta á 

phleanáil agus á fhorbairt agat. I measc seo tá smaointe faoi thionscadal a chur chun cinn, rochtain agus 

cuimsiú, treoir faoi chomhairle mhaith oidhreachta etc. 

 

Tairiscintí Maoinithe 

Rachaimid i dteagmháil le gach iarratasóir i scríbhinn i lár mhí Aibreáin 2023 le hiad a chur ar an eolas faoi 

thorthaí na n-iarratas. Má éiríonn le d’iarratas, ní mór duit aontú le Téarmaí agus Coinníollacha. Féach 

https://www.heritagecouncil.ie/funding f nó cóip de na Téarmaí agus Coinníollacha a úsáideann an 

Chomhairle Oidhreachta de ghnáth  

 

Tuairisciú agus maoiniú 

Má éiríonn le d’iarrtas, is é grúpa an iarratasóra a bheidh freagrach as gach costas a bhaineann leis an 

tionscadal.  Is é an iarratasóir atá freagrach as tuarascáil dheiridh mhionsonraithe agus fianaise de 

http://www.heritageweek.ie/
http://www.biodiversityweek.ie/
https://www.heritagecouncil.ie/advice-and-guidance/resources
https://www.heritagecouncil.ie/advice-and-guidance/resources
https://www.heritagecouncil.ie/funding
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chaiteachas a chur chuig an gComhairle Oidhreachta roimh an spriocdháta de 9 Deireadh Fómhair 2023. 

 

Conas a íocaimid an deontas 

Gheobhaidh tú an deontas nuair atá measúnú déanta againn ar obair an tionscadail agus cinntímid go bhfuil 

sé sásúil. Is féidir íocaíocht eatramhach a dhéanamh nuair atá an tionscadal geall le 50% críochnaithe.  

Beidh an cinneadh sin bunaithe ar chur isteach: 

• tuarascáil mhionsonraithe 

• cóipeanna de shonraisc a bhaineann leis an tionscadal. 

• Dearbhú Imréiteach Cánach má fhaigheann tú deontas de €10,000 nó níos mó. 

 

Canbhasáil 

Má dhéanann Teachtaí Dála, Seanadóirí nó Comhairleoirí Cathrach/Contae canbhasáil ar son aon 

iarratasóir, dícháileofar an t-iarratas ar an toirt.  

Ní chuireann sé seo bac ar iarratasóirí dul i gcomhairle nó litreacha tacaíochta a lorg óna n-Oifigeach 

Oidhreachta áitiúil https://www.heritagecouncil.ie/our-work-with-others/county-heritage-officers nó ó 

Oifigeach um Chaomhnú Ailtireachta https://www.buildingsofireland.ie/guidance nó ó aon chomhlacht 

ábhartha eile. 

 

Cad iad na tionscadail nach dtagann faoin scéim deontais seo? 
 

Freagrachtaí na hEarnála Poiblí 

Ní chuirimid maoiniú ar fáil do thionscadail atá mar chuid de chomhlíonadh freagrachtaí lárnacha nó 

reachtúla na hEarnála Poiblí. Áirítear le seo obair a bhaineann le Treoracha Eorpacha ar ghnáthóga, 

éin, Treoir Réime Uisce nó Treoir Réime um Straitéis Mhuirí. 

Tionscadail Triú Leibhéal 

Ní chuirimid deontais ar fáil do dhaoine in oideachas bunchéime nó iarchéime a bhfuil tacaíocht á lorg 

acu le haghaidh oibre ata mar chuid dá stáidéar acadúil (dochtúireacht san áireamh). 

Seandálaíocht 

Ní féidir linn maoiniú a chur ar fáil do thochailtí seandálaíochta nó anailís agus tuairisciú a dhéanamh tar éis 

na tochailte. 

Anailís AND 

Níl polasaí ar tástail AND agus oidhreact ag an Chomhairle Oidhreachta go foil agus níl muid in ann maoiniú 

a thabhairt go tionscadal den cineál sin.  

Tionscadail chun chur le hOideachas agus Feasacht 

Ní féidir leis an gComhairle Oidhreachta maoiniú a chur ar fáil le haghaidh comharthaíochta, foilseachán, 

bileoga eolais, comhdhálacha, agus seimineáir.  Ní dhéanfar imeachtaí oiliúna a mheas ach amháin má 

bhaineann siad le scileanna tógála traidisiúnta agus ceirde, bithéagsúlacht agus taifead a dhéanamh ar 

https://www.heritagecouncil.ie/our-work-with-others/county-heritage-officers
https://www.buildingsofireland.ie/guidance
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reiligí. Ní dhéanfar cláir eolais a mheas ach amháin má fhreastalaíonn siad ar riachtanais daoine faoi 

mhíchumas. 

Súiteáin 

Ní chuirimid maoiniú ar fáil chun leaca cuimhneacháin nua a chruthú lena n-áirítear plaiceanna/dealbha, 

súiteáin ealaíontóirí, nó tógáil as an nua amhail macasamhlacha. 

Oibreacha chun Limistéar Taitneamhachta a thírdhreachú 

Ní chuirimid maoiniú ar fáil le haghaidh Oibreacha chun Limistéar Taitneamhachta a thírdhreachú. I 

measc samplaí de seo tá tarmac a chur síos nó tírdhreachú ar charrchlóis, binsí nó boscaí bruscair a 

chur isteach. 

Tionscadail a bhaineann le Bunscoileanna 

Ní chuirimid maoiniú ar fáil do thionscadail dírithe ar bhunscoileanna faoin scéim seo ós rud é go gcuirfear 

an maoiniú ar fáil trí Scéim Oidhreachta sna Scoileanna. 

Tionscadail Iardhearcacha 

Ní dhéanaimid tionscadail a mhaoiniú go hiardhearcach – obair ata tosnaithe cheana féin nó críochnaithe 

sula ndéanaimid tairiscint mhaoinithe. 

 

 

Cuimhnigh… 

Caithfimid d’iarratas ar líne agus na doiciméid tacaíochta a ghabhann leis a fháil faoin: 20 Feabhra 2023 ag 

5 i.n. 

Tá iarratais faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 

 

Iarratas maidir le Teagmháil a Dhéanamh 

Iarraimid, nuair is féidir, gach cumarsáid a dhéanamh linn go leictreonach ionas gur féidir linn iad a fháil 

agus iad a fhreagairt go pras.  Mailto:grants@heritagecouncil.ie  

Go raibh maith agat roimh ré as comhoibriú linn.  

 

Guímid gach rath ort le d’iarratas. 

 

Sonraí teagmhála de chuid na Comhairle Oidhreachta 
 

An Chomhairle Oidhreachta  

Lána an Teampaill  

Cill Chainnigh R95 X264 

Mailto:grants@heritagecouncil.ie  

Uimhir ghutháin: 056 7770777 

mailto:grants@heritagecouncil.ie
mailto:grants@heritagecouncil.ie



