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Téarmaí agus Coinníollacha i gcomhair Tráinse 2 
de 

 

GLAS 

 
AN SCÉIM GHLAS, ÍSEAL-CHARBÓIN, AGRA-CHOMHSHAOIL 

 
Tugtha isteach ag 

 
AN TAIRE TALMHAÍOCHTA, BIA AGUS MARA 

 
Mar chuid de chur i bhfeidhm 

 
Rialacháin ón gComhairle (AE) Uimh 1305/2013 agus Rialachán ón gCoimisiún (AE) Uimh 807/2014, 

808/2014 agus 640/2014 

 

 
Nuashonraithe chun foráil a dhéanamh síneadh a chur le conarthaí 

de réir Airteagal 28 de Rialachán ón gComhairle (AE) Uimh 1305/2013 

 
 

DÁTA:   Mí na Nollag 2020 
 
 
 

 
 
 

Is iad an Státchiste Náisiúnta agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) de 
chuid an Aontais Eorpaigh a chomhchisteoidh íocaíochtaí GLAS faoi Chlár na hÉireann um Fhorbairt 

na Tuaithe 2014-2020 
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Tá an doiciméad seo curtha i dtoil a chéile ag an Roinn mar chuidiú lena chinntiú go mbeadh 
feirmeoirí agus comhairleoirí ar an eolas maidir leis an riachtanais agus na coinníollacha a bhaineann 
leis na híocaíochtaí i gceist agus chun cuidiú leo agus iarratais á gcomhlánú acu le haghaidh scéim 
GLAS.  Ní mór do gach rannpháirtí ar mhaith leo leanúint de bheith páirteach sa Scéim iarratas a 
dhéanamh i gcomhar síneadh a chur lena gconradh agus, trí iarratas a dhéanamh, glacann an 
rannpháirtí go bhfuil sé/sí eolach ar na Téarmaí agus Coinníollacha, agus nuashonraithe orthu, mar 
atá léirithe sa doiciméad seo agus go ndéanfadh sé/sí iad a chomhlíonadh go hiomlán.  Má bhíonn 
ceist ar bith ag iarratasóirí maidir lena n-iarratais iarrtar orthu glao a chur ar Íosghlao 0761 064451 
nó teagmháil a dhéanamh le glas@agriculture.gov.ie. 
 
I gcás go n-athrófaí na Téarmaí agus Coinníollacha sin ar bhealach ar bith dhéanfaí é sin a fhógairt 
láithreach ar shuíomh gréasáin na Roinne.   

  

mailto:glas@agriculture.gov.ie
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TÁBHACHTACH:  CUIREADH AN LEABHRÁN SEO I dTOLL A CHÉILE MAR CHUIDIÚ D'IARRATASÓIRÍ 
AGUS DO CHOMHAIRLEOIRÍ, ACH IS IAD NA RIALACHÁIN RIALAITHE DE CHUID AN AE ATÁ INA 
mBUNÚS DEIFNÍDEACH I gCOMHAIR RIARACHÁN NA SCÉIME I gCEIST, GO hÁIRITHE MAIDIR LE 
CÁILITHEACHT AGUS, MÁS GÁ, PIONÓIS AR BITH A D'FHÉADFAÍ A CHUR I bhFEIDHM.  

 
1. Breac-Chuntas Ginearálta agus Bunús Dlí  

1.1. Is iad seo na forálacha riaracháin le haghaidh chur i bhfeidhm na Scéime ar a dtugtar 
GLAS a tarraingíodh suas de réir Rialacháin (AE) Uimh 1305/2013 de chuid Pharlaimint 
na hEorpa agus Chomhairle 17 Nollaig 2013. 

1.2. Is é atá sa doiciméad seo ná an creat chun rialacha mionsonraithe a chur i bhfeidhm 
atá i Rialacháin (AE) Uimhreacha 807 agus 808 an Choimisiúin de chuid 2014 agus ba 
cheart iad a léamh i dteannta na Sonraíochtaí Agra-Chomhshaoil atá foilsithe ar 

leithligh ar shuíomh gréasáin an Roinne (www.gov.ie/agriculture/) agus ina leagtar 
amach na riachtanais i gcomhair gach tiomantais de chuid na scéime. 

1.3. Bainfidh na Téarmaí agus Coinníollacha sin le hiarratais a chuirtear ar aghaidh agus le 
conarthaí a ndéantar faoi Thráinse 2 den Scéim amháin. 
 

2. Forálacha Ginearálta 
2.1. Is í an Roinn a riarfaidh a Scéim agus beidh sé i bhfeidhm ar fud an Stáit.  
2.2. Tá an Scéim á comhchistiú ag an Aontas Eorpach agus ag an Státchiste Náisiúnta.  
2.3. Tá cistiú na Scéime teoranta agus glacfar le hiarratais de réir an uasbhuiséid iomlán a 

bheidh ar fáil in aghaidh gach bliana féilire iomlán.  
2.4. Tá GLAS struchtúrtha mar 'phacáiste' agus bíonn uasíocaíocht €5,000 á tairiscint leis le 

haghaidh an iarratasóra in aghaidh na bliana féilire, seachas i gcás ina mbeadh feidhm 
ag GLAS+ (féach thíos).  Bíodh sin mar atá, i gcás Comhpháirtíochtaí Feirme Cláraithe 
déanfar na huasmhéideanna a cheadófar a iolrú faoi líon na ngabhálacha feirme 
cáilithe a tugadh isteach sa Chomhpháirtíocht de réir uasmhéid 3. 

2.5. D'fhéadfadh roinnt feirmeoirí atá ag tabhairt faoi bhearta atá an-dúshlánach a bheith i 
dteideal GLAS+ agus íocaíocht bhreise suas go dtí €2,000 in aghaidh na bliana. De 
ghnáth beidh GLAS+ i bhfeidhm i gcás go mbeadh ar an bhfeirmeoir leibhéal an-ard 
gealltanas comhshaoil a bhaint amach mar gheall ar na Sócmhainní Comhshaoil 
Tosaíochta.  

2.6. Ní mór gealltanais a bheith i bhfeidhm go gceann tréimhse cúig bliana ar a laghad. 
D'fhéadfadh an tAire síneadh a thairiscint maidir leis an tréimhse ina mbeidh na 
gealltanais le tabhairt fúthu, mar a dhéantar foráil dóibh in Airteagal 28(5) de 
Rialachán (AE) 1305/2013. 

2.7. Is ar bhonn deonach a bhítear páirteach sa Scéim. 
 

3. Sainmhínithe 
Chun críche na Scéime:  
3.1. Ciallóidh ‘Roinn’ an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, mura sonraítear a mhalairt. 
3.2. Ciallóidh ‘Aire’ an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara.  
3.3. Ciallóidh ‘GLAS’ an Scéim Ghlas, Íseal-Charbóin, Agra-chomhshaoil arna chéadú ag an 

gCoimisiún Eorpach mar bheart san áireamh i gClár Forbartha Tuaithe na hÉireann 
2014 – 2020 

3.4. Is é ata in ‘GLAS+’ ná modh chun cúiteamh breise a chur ar fáil mar gheall ar 
ghealltanas eisceachtúil comhshaoil. 

3.5. Ciallóidh ‘cáilitheacht’ na gnéithe atá ríthábhachtach chun go bhféadfaí conradh a 
dhéanamh, a mbeadh eisiamh ón scéim mar thoradh ar an gconradh siúd a shárú.  

http://www.gov.ie/agriculture/
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3.6. Ciallóidh ‘Éileamh ar Íocaíocht Bhliantúil’ éileamh ar íocaíocht GLAS faoi Iarratas Scéim 
na hÍocaíochta Bunúsaí (BPS) de réir Airteagal 12 go dtí Airteagal 14 de na Rialacháin 
ón gCoimisiún (AE) Uimh 809/2014. 

3.7. Ciallóidh ‘Iarratas’ iarratas ar thacaíocht ullmhaithe agus curtha isteach ag 
Comhairleoir. 

3.8. Ciallóidh ‘Coimíneacht’ a bheidh i dteideal íocaíochta tailte san áireamh i gcoimeádán 
coimíneachta na Roinne agus a bhfuil feirmeoireacht á déanamh i gcomhroinn orthu.  

3.9. Ciallóidh 'Plean Bainistíochta Coimíneachta' (CMP) plean bainistíochta ullmhaithe ag 
comhairleoir faofa coimíneachta le haghaidh gach coimíneachta mar atá léirithe ar 
chóras léarscáilíochta GLAS na Roinne.  

3.10. Ciallóidh ‘Plean Feirme Coimíneachta' (CFP) plean bainistíochta ullmhaithe ag 
comhairleoir faofa coimíneachta le haghaidh gach coimíneacht ar achar 10 heicteár nó 
níos lú ná sin. 

3.11. Ciallóidh ‘Duine Muinteartha’ céile, páirtí sibhialta, tuismitheoir, deartháir, deirfiúr, 
mac, iníon, garpháiste nó nia/neacht is ansa. 

3.12. Ciallóidh 'Feirm' nó 'Gabháltas' na haonaid táirgthe ar fad sa Stát atá faoi rialú ag an 
bhfeirmeoir a bhfuil an t-iarratas a dhéanamh aige. 

3.13. Ciallóidh ‘Feirmeoir’ táirgí aonair talmhaíochta, cibé acu duine nádúrtha nó duine dlí 
nó grúpa daoine nádúrtha nó daoine dlí, cibé stádas dlí atá deonaithe don ghrúpa siúd 
agus do chuid bhall an ghrúpa ag an dlí náisiúnta a bhfuil a ngabháltas lasmuigh den 
Stát. 

3.14. Cuimseoidh ‘Feirmeoireacht’ feirmeoireacht déiríochta; táirgeadh beostoic; saothrú 
barr fodair agus barr curaíochta, agus saothrú barr gortóireachta. 

3.15. Ciallóidh ‘IACS’ an Córas Comhtháite um Riarachán agus Rialú (EC) arna bhunú faoi 
Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1306/2013 agus Rialachán ón gCoimisiún Uimh 
809/2014. 

3.16. Ciallóidh ‘Natura 2000’ tailte ainmnithe faoi Threoracha 79/409/CEE, 92/43/CEE agus 
2000/60/CE (Éin, Gnáthóga nó Chreat-treoracha Uisce) mar atá léirithe ar chóras 
léarscáilíochta GLAS na Roinne. 

3.17. Ciallóidh ‘Comhairleoir’ duine nó daoine atá faofa ag an tSeirbhís Chomhairliúcháin 
Feirme (FAS) agus a d'fhreastail ar an oiliúint ar fad de chuid GLAS  agus a bhfuil an 
oiliúint siúd curtha i gcrích ach mar a iarrann an Roinn. 

3.18. Ciallóidh ‘Comhairleoir Coimíneachta’ Comhairleoir a bhfuil modúl Oiliúna 
Coimíneachta de chuid na Roinne curtha i gcrích aige agus atá cláraithe ar bhunachar 
sonraí lárnach na Roinne mar faofa chun Pleananna GLAS Bainistíochta Coimíneachta 
a ullmhú.    

3.19. Ciallóidh ‘Comhpháirtíocht’ comhpháirtíocht dhlíthiúil cláraithe ar an gClár 
Comhpháirtíochtaí atá á gcothabháil ag an Roinn.  

3.20. Ciallóidh ‘Limistéar Inúsáidte Talmhaíochta’ (UAA) an limistéar talún atá dearbhaithe 
ag an bhfeirmeoir mar an limistéar dáileachta tagartha san iarratas ar Scéim na 
hÍocaíochta Bunúsaí atá curtha faoi bhráid na Roinne. 

3.21. Is é atá sa ‘Limistéar Coimíneachta GLAS’ ná an limistéar coimíneachta aitheanta ag an 
Roinn a bheith i dteideal íocaíochta faoi GLAS agus a chuimseoidh limistéir talún 
neamh- UAA.  

3.22. Ciallaíonn ‘Aistriú’ oidhreacht atá faighte nó oidhreacht a bhfuiltear ag siúl go 
bhfaighfear í a ligean ar léas nó a dhíol. 

3.23. Ciallaíonn ‘An tSonraíocht’ an tsonraíocht mionsonraithe atá curtha i dtoll a chéile ag 
an Roinn le haghaidh bearta a bhaint amach faoin Scéim (is féidir an tsonraíocht 
iomlán a fháil ag https://www.gov.ie/green-low-carbon-agri-environment-scheme-
glas/). 

https://www.gov.ie/green-low-carbon-agri-environment-scheme-glas/
https://www.gov.ie/green-low-carbon-agri-environment-scheme-glas/
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3.24. Ciallóidh 'Limistéar Incháilithe Uasta' (MEA) an limistéar uasta laistigh de dháileacht 
digitithe ar féidir éileamh a dhéanamh ina leith faoi Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí. 

3.25. Ciallóidh "rannpháirtí" duine/eintiteas a bhfuil conradh bailí GLAS aige amhail an 31 
Nollaig 2020. 

3.26. Ciallóidh 'tréimhse an chonartha’ an tréimhse a mhairfidh an chéad chonradh GLAS 
móide aon tréimhse ina dhiaidh sin lena bhfuil síneadh curtha leis de réir alt 9.9. 
 
 
 

4. Cur Síos ar an Scéim 
Tá GLAS struchtúrtha de réir trí leibhéal céimlathais, agus tugtar tosaíocht do Leibhéal 1 thar 
Leibhéal 2 agus tugtar tosaíocht do Leibhéal 2 thar Leibhéal 3.  Tá an struchtúr sin leagtha 
amach lena chinntiú go mbaintear buntáistí comhshaoil amach in ord tosaíochta agus leas á 
bhaint as an anailís chuimsitheach is bun leis an RDP.  Tá achoimre ar Leibhéil na Scéime 
agus ar Bhearta na Scéime ag Iarscríbhinn 1A. 
 
Is é Leibhéal 1 an Leibhéal is tábhachtaí, a chuimsíonn na Sócmhainní Comhshaoil Tosaíochta 
ar fad atá sainaitheanta i gcomhair tacaíochta trí GLAS, ag díriú ar thírdhreach leochaileach 
(lena n-áirítear coimíneachtaí), ar speicis thábhachtacha éan agus ar chúrsaí ardstádas uisce 
a chosaint. Le Leibhéal 1 sainaithnítear sraith Bhearta Comhshaoil Tosaíochta i gcomhair 
cohóirt ar leith feirmeoirí, ag díriú ar an athrú aeráide a mhaolú agus ar éin talamh feirme.    
 
Is é Leibhéal 2 an chéad leibhéal eile ó thaobh tábhachta de agus díríonn sé isteach ar 
chaighdeán uisce, trí chúrsaí uisce réamhshocraithe leochaileacha a chosaint, agus trí 
ghlacadh le moltaí freisin ó fheirmeoirí atá toilteanach tabhairt faoi bhearta 
réamhshocraithe chun díriú arís ar an athrú aeráide a mhaolú agus ar thacú le héin talamh 
feirme. 
 
Cuimsíonn Leibhéal 3 sceideal de bhearta comhlántacha comhshaoil le haghaidh iarratasóirí 
atá faofa sna Leibhéil 1 agus 2, chomh maith le bealach le haghaidh iontráil sa Scéim inti féin.   
Tá bearta ann amhail cosaint a thabhairt do chluainte traidisiúnta féir, d'fhéarach buan íseal- 
ionchuir, do ghnéithe tábhachtacha tírdhreacha amhail séadchomharthaí seandálaíochta, 
d'fháil sceach agus do bhallaí cloiche, chomh maith le háiteanna  neadaithe a chur ar fáil 
d'éin, d'ialtóga agus do beacha, agus garráin bheaga de chrainn dhúchasacha a chur.    
 
Tá céimiúlacht inmheánach laistigh de GLAS, is é sin ‘Sócmhainní thar Bearta’. Mar shampla, i 
gcás Leibhéal 1, díreofar caiteachas ar na Sócmhainní Comhshaoil Tosaíochta ar dtús sula 
nglacfar le hionghabháil ó fheirmeoirí a bhíonn ag glacadh leis na Bearta Comhshaoil 
Tosaíochta. 

 
5. Cuspóirí na Scéimeanna 

Is iad cuspóirí na scéime: 
5.1. Chun bearta a spreagadh ar leibhéal na feirme  a  chuireann  an  bhithéagsúlacht  chun 

cinn, a thugann cosaint do cháilíocht uisce agus a chuidíonn le dul i ngleic leis an athrú 
aeráide. 

5.2. Chun cur le bainistíocht dhearfach an chomhshaoil ar shuímh Natura 2000 ar a 
ndéantar feirmeoireacht agus ar dhobharcheantair maidir leis na Treoracha maidir le 
hÉin agus Gnáthóga a chur i bhfeidhm agus leis an gCreat-treoir Uisce a chur i 
bhfeidhm. 

5.3. Chun athrú dearcaidh a chur chun cinn agus a chothú i measc feirmeoirí. 
5.4. Clár comhardaithe agus éifeachtach a bhaint amach thar thréimhse an RDP. 
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6. Croíriachtanais 

Ní mór do gach iarratasóir: 
6.1. Seirbhísí a fháil ó Chomhairleoir faofa agus iarratas ar thacaíocht a ullmhú agus a chur 

isteach 
6.2. Gabháil air féin Plean Bainistíochta Cothaitheach Feirme a bheith ullmhaithe le 

haghaidh an ghabháltais roimh dheireadh na chéad bhliana féilire iomláine sa scéim.  
Ní mór athbhreithniú lártéarma a dhéanamh ar an bplean bainistíochta cothaitheach, 
mar a órdóidh an Roinn, i gcás bearta a bhaineann le hionchuir laghdaithe leasacháin. 
Ní mór rannpháirtí a bheith comhlíontach ó thaobh níotráití de an t-am ar fad faoi réir 
Reachtaíocht Níotráití rialaithe (RI 605/2017, arna leasú, i láthair na huaire). 

6.3. Freastal ar oiliúint maidir le cleachtais agus caighdeáin chomhshaoil roimh dheireadh 
na dara bliana iomlán féilire sa scéim. 

6.4. Taifid a choinneáil maidir le cur i bhfeidhm na ngealltanas ar tugadh fúthu. 
 

7. Cáilitheacht 
Le bheith i dteideal páirt a ghlacadh ní mór feirmeoir: 
7.1. A bheith ocht mbliana déag d'aois ná níos sine ná sin ar an dáta  a  gcuirfear an t- 

iarratas isteach le haghaidh tacaíochta. 
7.2. A bheith i seilbh uimhir thréada reatha a bhfuil Stádas Úinéara Tréada léi.  Ní ghlacfar 

le Coimeádaí Tréada. 
7.3. Na tailte ar fad a bhfuil feirmeoireacht á déanamh orthu a bheith dearbhaithe aige in 

ainm an iarratasóra ar an gCóras Comhtháite um Riarachán agus Rialú (IACS). 
7.4. Féadfaidh gach rannpháirtí atá sa Scéim um Roghanna Comhshaol Talmhaíochta 

(AEOS) agus sa Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil Faoin Tuath (REPS) faoi láthair 
iarratas a dhéanamh chun clárú ar GLAS.  Ní mór de rannpháirtithe de chuid AEOS 
agus REPS a gconarthaí reatha a fhágáil sula bhfeadfar tús a chur le conradh nua GLAS. 

7.5.  Féadfaidh feirmeoirí atá páirteach sa Scéim Plean Feirme na Seirbhíse Páirceanna 
Náisiúnta agus scéimeanna den chineál céanna (mar scéim an Traonaigh) iarratas a 
chur isteach ar GLAS ach má fhaomhtar an t-iarratas siúd ní fhéadfaidh siad íocaíocht a 
tharraingt as faoin dá scéim.  Ba cheart comhairle a lorg ón Roinn má tá amhras ar bith 
ann maidir le comhoiriúnacht le scéim ar bith.  

7.6. Ní féidir tabhairt faoi bhearta GLAS ar dháileachtaí talún ainmnithe sa Scéim 
Bithfhuinnimh. 

7.7. Féadfaidh rannpháirtithe GLAS 2 a bhfuil conradh bailí GLAS acu amhail an 31 Nollaig 
2020 síneadh a chur leis an gconradh sin ar feadh tréimhse mar a dhéanfar a 
thairiscint i gcomhréir le halt 2.6 agus alt 2.7.  
 

 
8. Nós Imeachta Iarratais 

8.1. Beidh iarratas ar thacaíocht faoin Scéim agus éilimh ar íocaíocht de réir Theideal II de 
Rialachán ón gCoimisiún (AE) Uimh 809/2014. 

8.2. Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí chóras ar líne na Roinne agus a bheith ullmhaithe 
ag comhairleoir cláraithe de chuid GLAS de réir na Téarmaí agus Coinníollacha sin agus 
na Sonraíochta.  Is chun leas an fheirmeora féin a dheimhniú dó féin  nó di féin go 
bhfuil Árachas Slánaíochta Gairmiúil ag an gcomhairleoir a fhostaíonn sé/sí. 
A. Sa bhreis ar alt 7.7 (nua) thuas, ní mór don rannpháirtí nó don ghníomhaire atá 
údaraithe gníomhú thar a cheann/ a ceann maidir le GLAS gach iarratas a dhéanamh 
maidir le síneadh a chur leis an gconradh GLAS ar fad, i gcomhréir leis na Téarmaí agus 
Coinníollacha seo agus an Sonraíocht lena mbaineann. 
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B. Ní mór síneadh a chur leis an gconradh GLAS in iomlán i gcomhréir leis na Téarmaí 
agus Coinníollacha seo agus an Sonraíocht lena mbaineann, mura bhfuil smacht ag an 
rannpháirtí ar an talamh a thuilleadh, mar gheall go bhfuil an comhaontú léasa / cíosa 
talún lena mbaineann imithe in éag, lena mbaineann gníomh maidir lena 
chonradh/conradh GLAS, agus nach bhfuil an talamh sin mar chuid d'iarratas Bun- 
Íocaíochta an rannpháirtí a thuilleadh i leith na bliana lena mbaineann an síneadh.  
Tagraíonn forálacha alt 13.2 chomh maith. 
C. Ní mór an t-iarratas chun síneadh a chur leis an gconradh GLAS a bheith déanta in 
ainm an chéad rannpháirtí a eisíodh an ceadú dó, murar ceadaíodh aistriú conartha 
faoi réir Théarmaí agus Coinníollacha na Scéime. 

8.3. Déantar gach iarratas ar bhonn aonair, ach i gcás coimíneachtaí ar achar níos mó ná 10 
heicteár cuimsíonn an t-iarratas gealltanas chun dul isteach i bPlean Bainistíochta 
Coimíneachta i gcomhar le scairshealbhóirí den tuairim chéanna. Tá sprioc 50% de 
scairshealbhóirí gníomhacha nó 50 den limistéar socraithe ach mura mbaintear an 
sprioc sin amach i gcás go ndearnadh fíoriarracht lena bhaint amach, ní bheadh sé sin 
in a bhac ar rannpháirtíocht.  I gcás go bhfuil 10 heicteár nó níos lú ná sin in achar 
digitithe iomlán coimíneachta, ní gá dul isteach i bPlean Bainistíochta Coimíneachta.  I 
gcásanna den chineál sin, d'fhéadfadh gach scairshealbhóir a roghnú a dhualgas féin a 
chomhlíonadh trí Phlean Feirme Coimíneachta ullmhaithe mar chuid dá (h)iarratas 
príobháideach talún. Bainfidh hiarratais maidir le talamh coimíneachtaí leis an 
Limistéar Iomlán Coimíneachtaí GLAS, lena n-áirítear limistéir talún neamh-UAA, a 
bhfuil gach cuid de cáilithe d'íocaíocht suas go dtí na leibhéil is airde atá i bhfeidhm.   

8.4. Ní mór d'fheirmeoirí a ligfear isteach sa Scéim éileamh ar íocaíocht a chur isteach go 
bliantúil laistigh den spriocdháta le haghaidh iarratais a chur isteach  ar  Bhun- 
Íocaíochtaí.  Chun críocha na Scéimeanna seo, beidh an t-éileamh ar íocaíocht 
bhliantúil ina chuid den iarratas bliantúil ar Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí.   

8.5. Meastar gurb é an limistéar a bhfuil éileamh ar íocaíocht á dhéanamh ina leith an 
limistéar de dháileachtaí talún a bhfuil éileamh á dhéanamh ina leith in iarratas 
bliantúil ar Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí. I gcás Coimíneachta agus talamh Natura is 
ionann an limistéar incháilithe agus an limistéar atá aitheanta ag an Roinn agus atá le 
feiceáil ar chóras GLAS. 

8.6. I gcomhair dáileachtaí talún coimíneachta is é a bheidh san achar cáilithe ná an 
limistéar Coimíneachta de chuid GLAS mar atá aitheanta ar chóras léarscáilíochta 
GLAS. 

8.7. I gcás go gcuirfí iarratas ar Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí i ndiaidh an dáta dheiridh le 
haghaidh iarratais a fháil faoin scéim sin agus go mbeidh pionós ann mar gheall ar an 
iarratas a bheith  curtha  isteach  go  déanach,  bheadh  an  leibhéal  céanna  pionóis  i  
bhfeidhm le haghaidh an éileamh ar íocaíocht faoi GLAS mar gheall ar an iarratas a 
bheith curtha isteach go déanach. 

8.8. Seachas  i  gcásanna  a  bhaineann  le  Boscaí  Éin,  Boscaí  Ialtóige  agus  Boscaí  
Beiche, ní mór  limistéar  tagartha  a  bheith  ag  an  dáileacht  talún  a  bhfuil  
gealltanas le chomhlíonadh ina leith. 

8.9. Ní mór bearta, bíodh siad ar thalamh faoi úinéireacht, ar thalamh ligthe ar léas nó ar 
thalamh ar cíos, a bheith curtha i gcrích le haghaidh thréimhse  ar  fad an  chonartha 
faoi réir fhorálacha alt 12. 

8.10. Ní mór bearta bunaithe ar limistéar a chur i gcrích ar an dáileacht talún LIPS ar fad. 
8.11. Is féidir bearta maidir le Gnáthóg Talamh Feirme a roghnú ar bhonn dáileacht iomlán 

ar fad nó cuid den dáileacht. 
a. Sa chás go roghnaítear é ar bhonn dáileacht iomlán ar fad ní mór an plean 

bainistithe inbhuanaithe a ullmhú i gcomhair an dáileacht ar fad agus is é an 
limistéar d'íocaíocht an limistéar Gnáthóga Talamh Feirme an limistéar den 
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dáileacht atá bunaithe ar chóras GLAS.    Sa chás go bhfuil an t-íocaíocht 
tarscaoilte ní mór an beart a rinneadh éileamh ar íocaíocht ina ionad a 
sheachadadh maidir leis an dáileacht ar fad. 

b. Sa chás go roghnaítear limistéir ar bhonn chuid den dáileacht, ní mór an limistéar 
a dhigitiú agus dáileacht nua dhéanamh sular féidir an iarratas a phróiseáil i 
gcomhair íocaíochta agus is é an limistéar d'íocaíocht an limistéar Gnáthóga 
Talamh Feirme an limistéar den dáileacht atá bunaithe ar chóras GLAS. Sa chás go 
bhfuil an t-íocaíocht tarscaoilte ní mór an beart ar rinneadh éileamh ar íocaíocht 
ina ionad a sheachadadh maidir leis an gcuid den dáileacht ar fad. 

8.12. Ní mór bearta bunaithe ar chuid de dháileacht agus gach beart nach bhfuil bunaithe ar 
limistéar a bheith léirithe go soiléir ar chóras ar líne léarscáilíochta GLAS.  

8.13. Is féidir liosta a fháil ar shuíomh gréasáin na Roinne de bhearta atá ceadaithe ar an 
aon dáileacht talún amháin agus ar ceadmhach iad a fhorluí nó gan iad a fhorluí. 

8.14. Féadfar dáileacht talún atá ann cheana féin a roinnt (faoi réir 8.15) chun meascán de 
bhearta incheadaithe a bhaint amach mar atá leagtha amach i Sonraíocht Thráinse 2 
GLAS.  

8.15. I gcás go roghnófaí meascán de bhearta incheadaithe bunaithe ar limistéar ar an LPIS 
céanna, ní mór limistéar gach birt a roghnaítear a mharcáil le teorainn bhuan; ní 
mheasfar gur teorainneacha bhuana iad cuaillí sealadacha sconsa agus sreang.  Má 
cheadaítear an t-iarratasóir isteach sa Scéim, féadfar na limistéir a dhigitiú ansin ina 
ndáileachtaí ar leith ar chóras LIPS na Roinne. Beidh na dáileachtaí/limistéir a bheidh 
mar thoradh ar an digitiú siúd mar leasú ar Iarratas an iarratasóra le haghaidh na 
Scéime Bun-Íocaíochta agus is iad na limistéir nua a chruthófar na limistéir a mbeidh 
éileamh á dhéanamh ag a iarratasóir ina leith.  I gcas go ndéanfaí dáileacht a dhigitiú, 
ní mór an sconsa buan a bheith ina ionad ó thús an chonradh GLAS. 

8.16. Ní mheasfar ach gabháltais faoi úinéireacht phríobháideach a bhfuil limistéar tagartha 
0.25 heicteár nó níos mó ná sin iontu agus atá ainmnithe mar thalamh de chuid Natura 
2000 a bheith ina ngabháltas de chuid Natura chun críocha an Scéim GLAS. 

8.17. Le bheith i dteideal rochtain tosaíochta ar GLAS faoi Leibhéal 1(a) le haghaidh Gnáthóg 
Talamh Feirme, Éin Talamh Feirme, Coimíneachtaí agus Limistéir Ardstádas  Uisce,  
agus Leibhéal 1(b) le haghaidh Limistéir Somhillte Uisce, ní mór na dáileachtaí i gceist a 
bheith dearbhaithe ag úinéir an tréada ar an Iarratas ar Íocaíocht  Aonair  in  2014. 
Beidh rochtain tosaíochta ar an Scéim faoi Leibhéal 1(b) ag Feirmeoirí Orgánacha a 
chuirfidh iarratas ar aghaidh ar GLAS ar choinníoll go mbeidh siad cláraithe le 
Comhlacht um Rialú Orgánach ar an dáta deiridh a nglacfar le hiarratas don tráinse seo 
ar tugadh fógra ina leith.  

 
 

9. Critéir Roghnúcháin agus Ceadú 
9.1. Tá GLAS struchtúrtha ar bhonn trí-leibhéal.  Tabharfar tosaíocht do mholtaí ó 

fheirmeacha ar Leibhéal 1 thar moltaí ó fheirmeacha ar Leibhéal 2, a dtabharfar 
tosaíocht dóibh de réir a seala thar moltaí ó fheirmeacha ar Leibhéal 3.  

9.2. Laistigh de Leibhéil 1 agus 2, beidh riail ghinearálta i bhfeidhm freisin lena dtabharfar 
tosaíocht do 'sócmhainní' thar 'bearta', i.e. is amhlaidh a thabharfar tosaíocht 
d'fheirmeacha a bhfuil sócmhainní acu a bhfuil tábhacht ar leith comhshaoil ag baint 
leo thar feirmeacha nach bhfuil sócmhainní den chineál sin acu.   

9.3. Déanfar moltaí a chuirfear isteach sa Scéim lena gceadú a chur in ord tosaíochta, ar an 
gcéad dul síos de réir na bprionsabal faoi 9.1 agus 9.2 agus ansin agus úsáid a bhaint 
as critéir réamhshocraithe scórála a fhoilseofar do gach Tráinse Iarratas. 
 
I measc na bprionsabal a bheith le leanúint tá: 
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 Bunluach comhshaoil na mbeart a roghnófar; 

 Luach comhshaoil na mbeart i gcomparáid le téamaí fógartha; 

 Comhlántacht na mbeart lena chéile; 

 Aird a dhíriú ar riachtanais reatha chomhshaoil na feirme nó ar phoitéinseal 
comhshaoil na feirme; 

 Cothroime réigiúnach a bhaint amach, agus inghabháil reatha a chur san áireamh; 

 Cothroime a bhaint amach maidir le méid an ghabháltais, agus inghabháil reatha a 
chur san áireamh; 

 Cothroime a bhaint amach maidir le treo oibriúcháin na ngabháltas 
rannpháirteach; 

 Rannpháirtíocht roimhe seo maidir le AECManna a chur i gcrích (teoranta do 
cásanna go mbíonn sé soiléir go gcuirtear luach mar gheall air sin le cuspóirí 
comhshaoil-aeráide a bhaint amach). 

 
Tá an Mhaitrís Scórála le haghaidh Tráinse 2 ceangailte ag Iarscríbhinn 4.  Cuirfear critéir 
roghnúcháin i bhfeidhm i gcónaí maidir le hiarrthóirí ar mhaith leo dul isteach in GLAS trí 
Leibhéal 3, agus d'fhéadfaí iad a chur i bhfeidhm freisin maidir le hiarrthóirí ar Leibhéal 1(b), 
agus ar Leibhéil 2(a) agus 2(b).  

 
9.4. D'fhéadfadh critéir maidir le roghnúchán, tosaíocht, agus scóráil a bheadh éagsúil óna 

chéile le haghaidh gach tráinse nua iarratas.  D'fhéadfadh gnéithe áirithe den nós 
imeachta scórála a bheith éagsúil ó tráinse go tráinse lena chinntiú go mbeadh an 
meascán ab fhearr ann ar an iomlán agus ní gá gach prionsabal a chur i bhfeidhm le 
haghaidh gach tráinse. 

9.5. Féadfaidh an tAire iarratais a dhiúltú nó féadfaidh sé a éileamh go n-athrófar iad más 
rud é, de réir a thuairim féin, nach dócha go gcuirfidís le cuspóirí na Scéimeanna. 

9.6. Ní hionann iarratas bailí a chur isteach agus ráthaíocht a fháil ar iontráil sa Scéim. 
9.7. Cuirfear in iúl i scríbhinn d'iarratasóirí a n-éireoidh lena n-iarratas go nglacfar leo sa 

scéim agus dáta tosaigh a gconartha. 
9.8. Ní dhéanfar bearta a dhéanfar roimh a dáta tosaigh ainmnithe a chur san áireamh le 

haghaidh íocaíochta. 
9.9. Maidir le hiarratais, arna gcur ar aghaidh i gcomhréir le hailt 8.2.A, 8.2.B agus 8.2.C 

thuas, chun síneadh a chur le conradh a tháinig i bhfeidhm faoi Thráinse 2 den Scéim, 
agus a mheasfar a bheith fós bailí amhail an 31 Nollaig 2020, cuirfear cinneadh maidir 
le hiarratas in iúil do rannpháirtithe i scríbhinn. 
 

 
10. Conradh a Athbhreithniú  

10.1. Má leasaítear bunriachtanais ábhartha nó bundualgais ábhartha Scéim na hÍocaíochta 
Bunúsaí, breis ar a bhfuil de cheanglas ar an scéim seo, déanfar an conradh GLAS a 
athrú más gá chun athruithe den chineál sin a chur san áireamh. D'fhéadfadh sé gur 
ghá conarthaí a athrú agus iad fós i bhfeidhm chun cistiú dúbailte a sheachaint i gcás 
go n-athrófaí na Cleachtais Ghlasaithe faoin Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí. 

10.2. I gcás go mbeadh conradh GLAS i bhfeidhm i ndiaidh 31 Nollaig 2020 thairgfí an deis 
do rannpháirtithe a gcuid gealltanas a athrú ar aon dul leis an rialacháin nua a bheidh i 
bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021 le haghaidh an chuid eile de thréimhse a gconartha.  Mura 
nglacann an rannpháirtí le hathrú den chineál sin rachaidh an gealltanas in éag agus ní 
bheidh aisíocaíocht ag teastáil maidir leis an cabhair a bheadh íoctha cheana féin le 
haghaidh an ghealltanais. 
 A. Ní cheadaítear coigeartuithe ar cheanglais chonartha, seachas iad sin atá leagtha 
amach in alt 8.2.B thuas, sa chás go rachaidh conradh GLAS in éag an 31 Nollaig 2020 
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agus sa chás go ndéanann rannpháirtí iarratas ar síneadh a chur le conradh GLAS a 
tháinig i bhfeidhm faoi Thráinse 2 den Scéim ar feadh tréimhse arna thairiscint ag an 
Aire mar atá leagtha amach in alt 7.7 thuas.  Mura ndéanann rannpháirtí iarratas ar 
síneadh den chineál sin rachaidh an gealltanas in éag agus ní bheidh aisíocaíocht ag 
teastáil maidir leis an cabhair a bheadh íoctha cheana féin le haghaidh an ghealltanais. 

10.3. Bíonn conarthaí neamh-inaistrithe ach amháin i gcás: 
1. Tinneas Tromchúiseach Deimhnithe; 
2. Aistriú an limistéir conartha GLAS ar fad faoi réir ceadú roimh ré ón Roinn; 
3. Bás an rannpháirtí; 

10.4. Ní mór d'fheirmeoirí a ligfear isteach sna Scéimeanna cloí le: 
1. Gach ceanglas ábhartha de chuid an AE agus gach ceanglas ábhartha náisiúnta; 
2. Na coinníollacha atá leagtha amach sa doiciméad seo; 
3. Na Ceangaltais Bhainistíochta Reachtúla (SMRanna), Dea-Riocht Talmhaíochta 

agus Comhshaoil (GAEC) agus Cleachtais Chun Leas na hAeráide agus (Glasú) 
Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí agus nuashonraithe uirthi sin maidir leis an 
ngabháltas ar fad. 

10.5. Ní mór do gach iarratasóir a cheadófar isteach sa GLAS foirm bhailí iarratais BPS a chur 
isteach i ngach bliain dá chonradh. Mura ndéanfaí sin, is é an toradh a d'fhéadfadh a 
bheith ann ná pionóis a chur i bhfeidhm, suas go dtí an conradh a fhoirceannadh agus 
é sin san áireamh, agus an t-airgead ar fad a íocadh go dtí sin a aisghabháil.  

10.6. Beidh feidhm le ciorcláin a bhaineann le Tráinse 2 den Scéim ar feadh tréimhse an 
chonartha, mura ndéanfar sin a nuashonrú faoi na Téarmaí agus Coinníollacha seo 
agus aon leasuithe ann ina diaidh sin. 
 

 
 

11. Infheistíochtaí Caipitil Neamh-Tháirgiúla  
11.1. Ní mór admhálacha nó sonraisc a choinneáil, nuair is cuí, le haghaidh ábhair a 

ceannaíodh chun infheistíochtaí caipitil neamh-tháirgiúla a chur i gcrích atá marcáilte 
mar íoctha, agus  ní mór na hadmhálacha nó sonraisc siúd a chur ar fáil nuair a éileofar 
sin.  Ní mór do rannpháirtithe a bheith ábalta fianaise dhoiciméadach a chur ar fáil 
maidir le híocaíocht agus ‘airgead tirim íoctha’ ní ghlacfar le hadmhálacha.  Ní mór 
admhálacha a bheith déanta amach ag an díoltóir agus ainm agus seoladh an tairbhí a 
bheith san áireamh. 

11.2. I gcomhréir le gnáthchleachtas an Rialtais, bíonn íocaíocht  cabhair  airgeadais  chun 
tacú le hinfheistíochtaí caipitil neamh-tháirgiúil faoi réir an  choinníll  seo  a  leanas:  I 
gcás go mbeadh conraitheoir fostaithe ag iarratasóir chun cuid den infheistíocht a chur 
i gcrích nó chun an infheistíocht ar fad a chur i gcrích, ní mór deimhniú reatha 
imréitigh cánach ó Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim a bheith ag conraitheoir den chineál 
sin i gcás go mbeadh costas €650 nó níos mó ná sin (seachas ábhair) ar chuid saothair 
an chonraitheora.  Ní mór fianaise den chineál sin maidir le comhlíonadh cánach a 
choinneáil, más cuí, agus a chur ar fáil má éileofar sin.  

11.3. Ní mór obair ar an infheistíochtaí caipitil neamh-tháirgiúil a chur i gcrích laistigh de na 
hachair ama atá leagtha síos ag an Roinn sa tSonraíocht.  Ní mór an rud nó na rudaí ar 
ábhar na hinfheistíochta iad a choinneáil ina n-ionad agus dea-bhail air nó orthu i rith 
an conradh a bheith i bhfeidhm. 

11.4. Íocfar costas infheistíochtaí caipitil neamh-tháirgiúil ar ais do rannpháirtí ina 
thráthchodanna cothroma thar thréimhse chúig bliana iomlána féilire. Ní mór 
d'fheirmeoirí taifid a choimeád mar a fhorordófar an Roinn. 

 
12. GLAS agus an Choillteoireacht  
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Tá an choillteoireacht comhoiriúnach go hiomlán le GLAS agus tá sí aitheanta mar a bheith 
ag cur le mósáic luachmhar tírdhreacha a chruthú ar leibhéal na feirme. Bíodh sin mar atá, 
an tsolúbthacht a bhíodh i bhfeidhm roimhe seo lena bhféadtaí dáileachtaí a mbíodh 
íocaíochtaí á ndéanamh ina leith faoi scéim agra-chomhshaoil, a athrú go foraoiseacht gan 
phionós a bheith ann mar thoradh air sin, níl sí ar fáil níos mó faoi na rialacha agus rialacháin 
de chuid an AE lena rialaítear an Clár nua.  Mar sin féin, tá sé tábhachtach a thabhairt d'aire 
nach scéim feirm-iomlán é GLAS agus tá deiseanna ann go fóill le haghaidh coillteoireachta 
agus Scéimeanna eile Foraoiseachta ar dháileachtaí nach bhfuil in GLAS.  Ba cheart 
d'Iarratasóirí agus a gComhairleoirí amharc ar na deiseanna atá á gcur ar fáil ag an dá scéim 
agus iad ag pleanáil le haghaidh GLAS. 

 
13. Gan Leanúint le Bearta ná Bearta a Chur i gCrích 

13.1. I gcás nach leanfar ar aghaidh le beart nó le chuid de bheart i rith thréimhse an 
chonartha, íocfar an chabhair ar fad ar ais, nó íocfar cuid di ar ais, a íocadh i leith an 
bhirt sin agus d'fhéadfadh pionóis a bheith i bhfeidhm. 

13.2. Ní gá ab chabhair a íoc ar ais sna cásanna seo a leanas: 

 I gcás go bhfuil forálacha 10.2. i bhfeidhm; 

 I gcás go bhfuil forálacha 10.3 (3) i bhfeidhm; 

 I gcás go ndéantar chuid den ghabháltas a bhfuil gealltanas ann ina leith a 
aistriú agus na rialacháin rialaithe á gcomhlíonadh go hiomlán; 

 I gcás, mar gheall ar thalamh a ceannaíodh faoi Ordú Ceannaigh Éigeantaigh 
(CPO), nach bhféadfadh an rannpháirtí leanúint ar aghaidh leis an mbeart, ní 
bheadh aisíoc ag teastáil i leith an bhirt siúd; 

 I gcásanna ina bhfuil force majeure, mar atá leagtha amach in alt 20, 
ceadaithe maidir leis an ngealltanas i gceist. 

13.3. Ní dhéantar foráil faoi na rialacháin rialaithe do ghealltanas Foraoiseachta a 
dhéanamh de ghealltanas agus ní bhíonn feidhm faoi GLAS ag an díolúine ó 
aisghabháil i gcásanna go ndéanfar foraoisiú ar an talamh níos faide anonn.  Bíodh sin 
mar ata, ní scéim feirme iomláine é GLAS agus féadfar dáileachtaí seachas iad siúd atá 
dearbhaithe i leith GLAS a úsáid le haghaidh scéimeanna Foraoiseachta.  Ba cheart do 
chomhairleoirí agus iarratais á n-ullmhú acu a chinntiú go mbeidh na dáileachtaí a 
bhfuil gealltanais GLAS le cur i gcrích orthu ar fáil i rith thréimhse an chonartha 
(tréimhse an tsínidh san áireamh). 

13.4. Sa chas gur ionann talamh ar léas / ar cíos a chailliúint ar feadh thréimhse an tsínidh, 
mar a dhéanfar tagairt dó in alt 8.2.B, agus beart tosaíochta a chailiúint, ní chuirfear 
deireadh leis an gconradh GLAS ná le haisíocaíocht cúnamh ar fad dá bharr. 
 

 
14. Monatóireacht agus Meastóireacht 

Déanfar monatóireacht agus meastóireacht ar an gclár GLAS ar aon dul le forálacha 
Rialachán ón gCoimisiún (AE) Uimh 808 de 2014 agus aon leasaithe a dhéanfar air sin amach 
anseo. Éascóidh rannpháirtithe in GLAS an próiseas monatóireachta agus meastóireachta ar 
gach bealach, lena n-áirítear aon chuairt suímh is gá don Roinn nó dá cuid gníomhairí a 
dhéanamh.  

 
15. Seiceálacha Riaracháin agus Comhlíonta  

15.1. Déanfar seiceálacha ar gach iarratas ar thacaíocht agus ar gach éileamh ar íocaíocht, 
agus beidh gach rialachán i bhfeidhm a measfar a bheith riachtanach, sular ndéanfar 
aon chéadú nó íocaíocht faoin Scéim.  Éascóidh iarratasóirí cibé seiceálacha riaracháin 
agus spotseiceálacha a mheasfar an Roinn a bheith riachtanach.  Déanfar iarratais a 
chros-sheiceáil le taifid ina seilbh ag an Roinn.   
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15.2. Déanfar spotseiceálacha ar leibhéal feirme chun comhlíonadh a chinntiú le ceanglais 
na Scéime.   

15.3. Déanfar an gealltanas a bhfuil íocaíocht á héileamh ina leith a chros-sheiceáil le 
bunachair shonraí ábhartha. 

15.4. Tabharfar trasthuairisc d'Aonad Bun-Íocaíochta na Roinne ar aon sárú  
trascohmhlíonta a thabharfar d'aire le linn cigireachta ar fheirm. 

15.5. Is é an toradh a bheadh ar shárú ar bith ar bhonnlíne thraschomhlíonata nó ar 
ghnéithe glasaithe a bhfuil gealltanas GLAS bunaithe air, ná gan íocaíocht a dhéanamh 
i rith bliana iomláine féilire le haghaidh an ghealltanais sin. 

15.6. Ní dhéanfar aon íocaíocht chun leas tairbhithe a bhfuil sé dearbhaithe ina leith ag an 
Roinn go bhfuil na cúinsí cruthaithe acu  go  saorga  atá  riachtanach  chun  íocaíochtaí  
den chineál sin a fháil chun buntáiste a bhaint amach in aghaidh chuspóirí na Scéime.  

 
16. Nósanna Imeachta Íocaíochta 

16.1. De bhun Airteagal 75 de Rialachán ón gComhairle (AE) Uimh 1306/2013 ní chuirfear 
tús le híocaíochtaí bliantúla níos luaithe ná an 16 Deireadh Fómhair.  

16.2. Nuair a chuirfear gach seiceáil riaracháin i gcrích ar iarratais bhailí le haghaidh 
íocaíochtaí, féadfar suas go dtí 75% de gach íocaíocht aonair a dhéanamh faoi réir 16.1 
thuas.   

16.3. Íocfar an t-iarmhéid ábhartha nuair a chuirfear gach seiceáil ar an láthair i gcrích atá 
riachtanach de réir na rialacháin rialaithe.  

16.4. Is é an t-iarratasóir atá freagracht as a chinntiú go gcuirfear an doiciméad tacaíochta  
ar fad isteach atá iarrtha chun íocaíochtaí a scaoileadh. 

16.5. Is é an t-iarratasóir atá freagracht as foirmeacha éilimh ar íocaíocht a chur isteach le 
haghaidh an dara bliain agus na mblianta ina diaidh sin i.e. Foirm Iarratais Scéim na 
hÍocaíochta Bunúsaí. 

16.6. Tá rátaí íocaíochta leagtha amach in Iarscríbhinn 1B.  
16.7. Déanfar íocaíocht i riaráiste le haghaidh bearta maidir le Pór Neamhchoitianta agus 

Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle ar choinníoll go gcuirfear an cáipéisíocht chuí 
isteach. 

16.8. Déanfar íocaíochtaí a ríomh go bliantúil bunaithe ar bhearta cáilitheacha a bheith 
comhlíonta le haghaidh na bliana i gceist. 

16.9. Beidh an uasíocaíocht do rannpháirtí ar bith in GLAS comhionann le  €5,000  i  leith 
bliana féilire, ach amháin i gcás ina mbeadh íocaíocht bhreise i bhfeidhm faoi GLAS+.   

16.10. Tuigeann an t-iarratasóir, má chinneann sé/sí páirt a ghlacadh i roinnt scéimeanna 
éagsúla atá á gcistiú ag an AE nó ag Scéimeanna Náisiúnta, nó leas a bhaint astu siúd, 
go bhféadfaí na híocaíochtaí ábhartha a choigeartú chun an riosca a sheachaint go 
gcisteofaí iarratasóir faoi dhó i leith bearta den chineál céanna. 

16.11. I gcás go nglacfadh feirmeoir páirt i dtionscadail thaighde de chuid LIFE d'fhéadfaí 
coigeartú a dhéanamh ar an íocaíocht GLAS mar thoradh air sin i gcás go ndearbhófaí 
go bhfuil na gealltanais faoi LIFE agus GLAS araon cosúil lena chéile. 

 
17. Pionóis 

17.1. Pionós/smachtbhanna cuí is ea an toradh a bheadh ar gan na Téarmaí agus 
Coinníollacha siúd a chomhlíonadh. 

17.2. Beidh pionóis i bhfeidhm maidir le sáruithe áirithe ar na Scéimeanna agus tá siad 
leagtha amach in Iarscríbhinn 2 agus in Iarscríbhinn 3. 

17.3. Áireofar ús i bpionóis airgeadaíochta agus beidh an t-ús siúd iníoctha ar an ráta a 
ndéantar foráil dó faoi Ionstraim Reachtúil Uimhir 13 de 2006.  Déanfar ús a ríomh le 
haghaidh na tréimhse idir an fógra a bheith tugtha don bhfeirmeoir maidir leis an 
gceanglas aisíocaíochta, agus an aisíocaíocht nó an asbhaint a bheith déanta.  
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17.4. Féadfar suimeanna pionóis a bhaint d'íocaíochtaí amach  anseo  atá  dlite  don  tairbhí 
faoi Scéimeanna eile atá á gcistiú ag an AE nó atá á gcomhchistiú. 

17.5. I gcásanna nach n-íocfar ná nach n-aisghabhfar pionóis airgeadaíochta laistigh den 
tréimhse a iarrfar ina leith sin, féadfaidh an Roinn cibé beart a dhéanamh a mheasfar a 
bheith riachtanach lena n-aisghabháil.  

17.6. Má  dhéantar  coinníollacha  na  Scéime  a  shárú  go  tromchúiseach  d'aon  turas  is  é 
an toradh a d'fhéadfadh a bheith air sin ná gan íocaíocht ar bith a dhéanamh le  
haghaidh na bliana i gceist nó an rannpháirteachas a fhoirceannadh agus/nó an 
rannpháirtí a eisiamh ón Scéim ar feadh tréimhse i gcomhréir le tromchúis an sáraithe, 
agus an t- airgead atá íoctha cheana féin a bheith aisíoctha ag an rannpháirtí. 

17.7. Ciallaíonn pionós 100% ar cheann nó níos mó de na bearta roghnaithe nach ndéanfar 
íocaíocht ar bith i leith na mbeart siúd sa bhliain áirithe sin.  Féadfaidh an rannpháirtí 
leanúint ar aghaidh in GLAS agus le haghaidh na mblianta atá fágtha sa chonradh ní 
dhéanfar íocaíocht dó ach i leith an mhéid a dhearbhófar a bheith soláthartha aige. 

17.8. I gcás go ndearbhófar gur cruthaíodh coinníollacha chun íocaíochtaí a uasmhéadú nó a 
tharraingt as faoin scéim déanfar an conradh an fhoirceannadh agus déanfar an t- 
airgead ar fad atá íoctha a íocadh ar ais.  

17.9. Is iad atá sna pionóis atá leagtha amach sa Sceideal ná na smachtbhannaí íosta a 
chuirfear i bhfeidhm.  I ngach gcás coinníonn an Roinn an ceart chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar thaifid lena dhearbhú cé acu a rinneadh coinníollacha na Scéime a shárú 
ar dhóigh a mbeadh smachtbhanna nó foirceannadh an chonartha nó aisíocaíocht na 
cabhrach ar fad mar thoradh air, nó nach ndearnadh coinníollacha na Scéime a shárú. 

17.10. D'fhéadfadh pionóis a bheith i bhfeidhm freisin mar gheall ar Alt 15 agus Alt 18 a chur i 
bhfeidhm. 

17.11. I gcás go mbeidh pionós á chur i bhfeidhm bunaithe ar limistéar beidh rialacha IACS i 
bhfeidhm. 

 
18. Tras-Chomhlíonadh 

I gcás, mar gheall ar chigireacht i leith Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí, aimseofar 
traschomhlíonadh nó fógrófar é don ghníomhaireacht a bhfuil na híocaíochtaí á ndéanamh 
aice, ar a laghad, cuirfear an pionós i bhfeidhm maidir le híocaíochtaí faoin Scéim seo ar an 
leibhéal a socraíodh faoin BPS.  Déanfar gach sárú ar thraschomhlíonadh a aimseofar ar 
chigireacht GLAS a thrasthairisciú. 

 
19. Achomhairc  

I gcásanna ina gcuirfear pionóis i bhfeidhm, tabharfar 10 lá oibre do rannpháirtithe i ndiaidh 
fógra foirmeálta a bheith tugtha dóibh, achomharc a scríbhinn a dhéanamh don Roinn agus 
iad a chur in iúl na fáthanna nár cheart aon phionós a gearradh a chur i bhfeidhm.  Cuirfear 
toradh an achomhairc i scríbhinn don rannpháirtí.  Beidh an chéadachomharc sin gan dochar 
don cheart chun achomharc a dhéanamh don Oifig reachtúil Achomharc Talmhaíochta. 

 
20. Force Majeure  

 I gcás nach bhféadann tairbhí leanúint ar aghaidh leis an gealltanas (na gealltanais) a 
chomhlíonadh ar chúiseanna nach bhfuil smacht aige/aice orthu, féadfar cás a 
dhéanamh faoi force majeure agus déanfar an íocaíocht i gceist a asbhaint i gcomhréir 
le haghaidh na bliana (mblianta) ábhartha.  Ní gá tacaíocht a íocadh i mblianta roimhe 
sin a íocadh ar ais agus féadfar leanúint ar aghaidh ag déanamh íocaíochtaí sna blianta 
ina dhiaidh sin. 

 Ní mór an tairbhí cásanna force majeure a chur in iúl don Roinn laistigh de 10 lá ón 
chéad lá a bhféadfadh sé déanamh amhlaidh. 
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Gan dochar do na himthosca dáiríre atá le chur san áireamh i gcásanna aonair, féadfar 
aitheantas a thabhairt do na catagóirí seo a leanas de force majeure: 

 Bás an rannpháirtí;  

 Éagumas gairmiúil fadtéarma an rannpháirtí; 

 Díshealbhú cuid mhór den ghabháltas i gcás nach bhféadfaí a bheith ag súil  
le díshealbhú den chineál sin tráth a chuathas isteach sna Scéimeanna; 

 Tubaiste nádúrtha a bhfuil tionchar aice ar thalamh talmhaíochta an 
ghabháltais; 

 Scrios a dhéantar de thaisme ar fhoirgnimh bheostoic ar an bhfeirm; 

 Briseadh amach galair a bhfuil tionchar aige ar an mbeostoc ar fad ar an 
bhfeirm nó ar chuid den bheostoc ar an bhfeirm, nó 

 Talamh a dhiúscairt nó a thréigean chun ordú cúirte nó socrú dlí a 
chomhlíonadh i gcásanna cliseadh pósta. 

 
21. Bás rannpháirtí  

21.1. I gcás go bhfaigheann rannpháirtí bás le linn thréimhse an chonartha, cuirfear force 
majeure i bhfeidhm chun an comhaontú a fhoirceannadh agus ní  iarrfar  aon 
aisíocaíocht le haghaidh cabhair a íocadh cheana féin agus má bhíonn éileamh bailí 
íocaíochta ann déanfar íocaíochta suas go dtí dáta an bháis. 

21.2. Mar mhalairt air sin, féadfaidh marthanóir atá i dteideal na gealltanais riachtanacha a 
thabhairt, iarratas a dhéanamh chun an conradh a ghlacadh ar láimh. 

 
22. Chomh-Iarratasóirí/Il-Iarratasóirí 

22.1. I gcás go ndéantar an t-iarratas i níos mó ná aon ainm amháin, beidh gach duine 
ainmnithe freagrach i gcomhpháirt agus go leithleach as na gealltanais a chur i gcrích 
ar tugadh fúthu agus beidh siad faoi réir Théarmaí agus Coinníollacha na Scéime i 
gcomhpháirt agus go leithleach. 

22.2. I gcás go ndéantar an t-iarratas i níos mó ná aon ainm amháin, ní mór  aon  uimhir 
thréada amháin a bheith ag na hIarratasóirí agus ní mór dóibh a gcuid talún ar fad a 
fhógairt ar IACS faoin uimhir thréada siúd.  

 
23. Comhpháirtíochtaí Feirme  

Bíonn feirmeoirí i gComhpháirtíocht Feirme atá cláraithe leis an Roinn i dteideal 
iarratas a dhéanamh ar an scéim ar choinníoll go ndéantar an t-iarratas san ainm 
céanna agus an t-ainm ina ndearnadh iarratas ar Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí; 

 
Incháilitheacht bhreise do Chomhpháirtíocht Feirme chun dul isteach i scéim GLAS: 

 Déanfar cáilitheacht le haghaidh Leibhéal 1(a) i leith Gnáthóg Thalamh Feirme,  Éin 
Talamh Feirm agus Natura a mheas bunaithe ar an ngabháltas ar fad a bhaineann leis an 
‘comhpháirtíocht’.  I gcás sócmhainn Ard-Stádas Uisce, nó Beart um Phór 
Neamhchoitianta, má bhíonn páirtí amháin cáilithe fágann sin go mbíonn an 
chomhpháirtíocht ar fad cáilithe. 

 Leibhéal 1(b): Bunófar cáilitheacht na comhpháirtíochta chun iarratas a dhéanamh mar 
iarratasóir Leibhéal 1(b) ar cheann de na gabháltais ina dtugtar faoi chomhpháirtíocht ar 
chritéir réamhshocraithe a bheith á gcomhlíonadh ag iarratasóir amháin i.e. >140kg nó >= 
30 ha. 

 Leibhéal 2(a): Má bhíonn ceann de na gabháltais ina dtugtar faoi chomhpháirtíocht 
cáilithe ina Limistéar Leochaileach Uisce, bíonn an chomhpháirtíocht ar fad i dteideal 
rochtana ar an Leibhéal seo.  
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 Leibhéal 2(b): i gcás go mbíonn Leathadh Sciodair Astaíochtaí  Ísle,  Íoschuraíocht  agus  
Bairr Bhreise roghnaithe, agus nach mbíonn aon chomhpháirtí i dteideal Leibhéal 1(b), 
bheadh an chomhpháirtíocht i dteideal Leibhéal 2(b). I gcás Brat d'Éin Fhiáine, bíonn 
comhpháirtíocht cáilithe ar choinníoll go bhfuil feirm féaraigh ag gabháltas ina dtugtar 
faoi chomhpháirtíocht. 

 Beidh uaslimistéir á soláthar ar fud ghabháltas ar fad na 'comhpháirtíochta'. 

 Is ionann an t-íoslimistéar a bheith i bhfeidhm le haghaidh comhpháirtíochta agus an t- 
íoslimistéar le haghaidh iarratasóra aonair. 

 Is ionann na huaslimistéir le haghaidh comhpháirtíochta agus an t-uaslimistéar atá léirithe 
sa tSonraíocht iolraithe faoi líon na gcomhpháirtithe, suas go dtí 3 ar a mhéad. 

 Féadfaidh comhpháirtithe a bheith i dteideal Bun-Íocaíocht GLAS (€5,000) nó íocaíocht 
GLAS+ (€7,000) iolraithe faoi líon na gcomhpháirtithe suas go dtí 3 ar a mhéad. 

 D'ainneoin a bhfuil luaite thuas, i gcás Coimíneachtaí, Gnáthóg Thalamh Feirme (Natura 
Príobháideach), Éin Talamh Feirme agus Uisce Ard-Stádas nó Uisce Stádas Leochaileach, 
ní íocfaí ach íocaíocht suas go dtí €5,000 (nó €7,000 i gcás éan talamh  feirme  atá i  
dteideal GLAS+).  

 Déanfaidh an Roinn cinneadh ar cháilitheacht le haghaidh GLAS+ de réir an cháis bunaithe 
ar na Sócmhainní Comhshaoil Tosaíochta atá i seilbh na gcomhpháirtithe cáilithe. 

 Bíonn gach comhpháirtí freagrach i gcomhpháirt agus go leithleach as gach beart de chuid 
GLAS a chur i gcrích ar na tailte a bhfuil feirmeoireacht á déanamh orthu ag an 
gcomhpháirtíocht. 

 
24. GLAS agus Glasú 

24.1. I gcásanna nach mbíonn aon nasc díreach ann idir gealltanais  ar  tugadh  fúthu  mar 
chuid de GLAS agus Glasú, ní bhíonn aon riosca cistiú dúbailte ann.   

 
I gcásanna ina mbíonn gealltanais den chineál céanna ann faoi Ghlasú agus faoi GLAS 
araon, e.g. fáil sceach nua nó bairr bhreise a chur, bíonn riosca cistiú dúbailte ann agus 
laghdaítear an íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt sin chun cistiú dúbailte a 
sheachaint.  Féadfaidh laghduithe a chur i bhfeidhm freisin i gcás go mbaintear úsáid 
as Brat d'Éin Fhiáine nó Bainistíocht Comhshaoil ar Bhranar chun ceanglas a 
chomhlíonadh maidir le héagsúlú barr. 

24.2. Cleachtais Choibhéiseacha: 
Déantar forail do chleachtais choibhéiseacha in Alt 43(3) de Rialachán (AE) 1307/2013.  
In Éirínn tá cinneadh déanta nach mbeidh feidhm ag an gcoibhéis sin ach i leith beart 
maidir le hÉagsúlú Barr.  Chun iarratas a dhéanamh le haghaidh coibhéiseachta, ní mór 
d'iarratasóir iontráil in GLAS a bhaint amach agus gealltanas a thabhairt  chun  Barr  
Breise a chur ar GACH cuid dá t(h)alamh curaíochta seachas féarach sealadach agus 
branar. Tabharfaidh sé sin díolúine d'iarratasóir ón bheart maidir le héagsúlú barr sa 
mhéid agus nach mbeidh air/uirthi an ceanglas a chomhlíonadh maidir le dhá/trí bharr 
nó na tairseacha 75%/95%. 
 
Féadfar íocaíocht a dhéanamh d'iarratasóir suas go dtí 32.25 heicteár ar  a  mhéad  
(€155 in aghaidh gach heicteáir) de bhairr bhreise faoi GLAS agus dá bhrí sin ní bheidh 
aon talamh eile atá fágtha a bhfuil barr breise curtha ann faoi réir cistiú dúbailte.   
 
Léirítear an laghdú ar na ráta íocaíochta le haghaidh Barr Breise, a úsáidtear le 
haghaidh coibhéiseachta i mbliain Scéime ar bith, i dtábla 24.4 thíos. 

 
24.3    Limistéar Fócais Éiceolaíochta (EFA): 
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Faoi na rialacha a bhaineann le Glasú, ní mór d'fheirmeoirí curaíochta a bhfuil níos mó 
ná 15 heicteár talamh curaíochta acu ar a laghad 5% den talamh siúd a bheith curtha 
in EFA acu. 
 
Tá na bearta seo a leanas cáilithe in GLAS mar EFAanna: 

 Ciumhaiseanna Curaíochta 

 Bairr Bhreise 

 Bainistíocht Comhshaoil ar Bhranar 

 Fáil Sceach Nua a Chur 

 Clúdach d'Éin Fhiáine 
 

I gcás go n-úsáideann iarratasóir GLAS chun an ceanglas 5%  EFA  a  dhéanamh  suas, 
beidh feidhm ag an laghdú ar an íocaíocht GLAS. Tá an laghdú ar íocaíocht le haghaidh 
bheart GLAS a úsáidtear chun an ceanglas EFA a chomhlíonadh leagtha amach i dtábla 
24.4 thíos. 

24.4    Laghduithe ar rátaí íocaíochta mar gheall ar choibhéiseacht agus ar úsáid bhearta 
GLAS mar Limistéir Fócais Éiceolaíochta: 

 
Coibhéis 

Beart 
Ráta 

Íocaíochta 
GLAS 

Laghdú 
Glaníocaíocht  

Faoi GLAS 

Bairr Bhreise €155 / ha €27 / ha €128 / ha 

Limistéir Béime Éiceolaíochta 

Beart 
Ráta 

Íocaíochta 
GLAS 

Laghdú 
Glaníocaíocht  

Faoi GLAS 

Ciumhaiseanna Curaíochta    

a. Ciumhais 3 mhéadar €0.35/m €0.23/m €0.12/m 

b. Ciumhais 4 mhéadar €0.50/m €0.34/m €0.16/m 

c. Ciumhais 6 mhéadar €0.70/m €0.45/m €0.25/m 

Bairr Bhreise €155 / ha €27 / ha €128 / ha 

Bainistíocht Comhshaoil ar 
Bhranar 

€750 / ha €515 / ha €235 / ha 

Fáil Sceach Nua a Chur €5/m €0.20/m €4.80/m 

Clúdach d'Éin Fhiáine €900 / ha €610 / ha €290 / ha 

 
25. Ceart Iontrála  

25.1. Coinníonn an tAire an cead cigireachta a déanamh ag amanna réasúnta ar aon talamh, 
foirgneamh, gléasra, trealamh, beostoc agus taifid maidir le 
hiarratasóirí/rannpháirtithe.  

25.2. Agus iarratais GLAS á gcur isteach acu, aontaíonn iarratasóirí go mbeadh cead ag 
oifigigh nó gníomhairí de chuid na Roinne cigireachtaí a dhéanamh ar  fheirmeacha,  
bíodh fógra roimh ré tugtha nó ná bíodh, ag am(anna) réasúnta agus gan dochar do 
dhliteanas poiblí.  

25.3. Beidh gach cigireacht ar an láthair (talamh) faoi réir fhógra comhlíonta eatramhach 
agus tabharfar deis don iarratasóir nó dá (h)ionadaí, má bhíonn sé/sí i láthair, an fógra 
comhlíonta eatramhach a shíniú lena léiriú go raibh sé/sí i láthair le linn na cigireachta 
agus chun a t(h)uairimí a chur leis an tuarascáil más maith leis/léi é sin a dhéanamh.  



Leathanach 17 de 58 

 

 

Má shíníonn an t-iarratasóir nó ag a (h)ionadaí an doiciméad siúd, ní thabharfaidh sé 
sin le fios go nglacann sé/sí le tuairimí na cigireachta.  

 
26. Freagracht an Iarratasóra  

26.1. Is é an t-iarratasóir a bheidh freagrach as eolas a thabhairt ar Théarmaí agus 
Coinníollacha na Scéime, an tSonraíocht agus aon leasuithe ar an tSonraíocht sin, agus 
ar na torthaí a bheadh ar aon sárú ar an Scéim. 

26.2. Ní tabharfaidh  ceadú  cabhrach  ná  íocaíocht  cabhrach  faoi  na  Scéimeanna  le  fios 
go nglacann an tAire le haon fhreagracht maidir leis na ceanglais a bhfuil tugtha fúthu 
ag an rannpháirtí. 

26.3. Dá bhfaigheadh an t-iarratasóir cabhair nó dá bhfaigheadh daoine eile cabhair agus 
iad ag gníomhú ina n-aonar nó le chéile, nó dá ndéanfaidís iarracht  cabhair a fháil, trí 
mhodhanna calaoiseacha faoi cheann ar bith de na Scéimeanna nó faoi na Scéimeanna 
go léir, sa bhreis ar phionóis scéime ar bith, d'fhéadfaí na daoine siúd a ionchúiseamh 
mar gheall air sin.  

 
27. Cabhracha Airgeadais a Athbhreithniú 

Coinníonn an tAire an ceart srian a chur ar fháil ar na Scéimeanna agus, más gá mar gheall ar 
na cúinsí atá ann, méid na cabhrach airgeadais a athrú i gcásanna go bhfuil sé sonraithe sna 
Scéimeanna go bhfuil an chabhair i gcónaí faoi réir fhorálacha aon reachtaíochta ábhartha de 
chuid an Aontais Eorpaigh. 

 
28. Coinníollacha Íocaíochta 

Beidh gach íocaíocht a dhéanfar faoin Scéim faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos ag an 
Aire, agus nach mór don iarratasóir a chomhlíonadh go hiomlán. 

 
29. Ceanglas maidir le hImréiteach Cánach 

D'fhéadfadh íocaíocht na cabhrach airgeadais a ndéantar foráil di sna Scéimeanna  seo a 
bheith faoi réir an choinníll gur gá deimhniú  imréitigh  cánach  ó  na  Coimisinéirí  Ioncaim a 
chur ar fáil sula bhféadfar íocaíocht a eisiúint. 

 
30. Faisnéis agus Cosaint Sonraí 

De réir fhorálacha Rialachán ón gComhairle (AE) Uimh 1306/2013, d'fhéadfadh sé go 
mbeadh ar an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara mionsonraí a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin 
ar na hainmneacha, seoltaí agus suimeanna faighte ag tairbhithe cistí ón gCiste Eorpach um 
Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
(CETFT).  Tá cearta na n-ábhar sonraí agus an dóigh arbh fhéadfaí iad  a  chur  i  bhfeidhm,  
leagtha síos sna hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.  Féadfaidh comhlachtaí 
iniúchóireachta agus fiosrúcháin de chuid na bPobal agus na mBallstát na sonraí atá ann a 
phróiseáil chun críocha leas airgeadais an Phobail a chosaint.  Ní fhéadfar na sonraí atá ann  
a úsáid le haghaidh margaíocht dhíreach ná críocha eile agus beidh sé sin sonraithe go soiléir 
ar an suíomh gréasáin.  Ba cheart duit bheith ar an eolas freisin go gcuirfear an fhaisnéis ar 
fad a chuirfidh tú ar fáil ar d'fhoirm iarratais agus i gcáipéisíocht tacaíochta ar bith eile, ar fáil 
d'aon Roinn nó Gníomhaireacht nó Údarás Áitiúil le haghaidh iniúchtaí, rialuithe tras- 
chomhlíonadh agus gach beart Forbairt Tuaithe, agus, más cuí, de réir ceanglas faoin Acht 
um Shaoráil Faisnéise.  
 
Is féidir eolas maidir le hoibríocht an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) 
a fháil ar láithreán gréasáin na Roinne   
https://www.gov.ie/en/organisation-information/ef9f6-data-protection/ 

 

https://www.gov.ie/en/organisation-information/ef9f6-data-protection/
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31. Coinníollacha Breise 
31.1. Féadfaidh an tAire ag am ar bith coinníollacha breise a leagan síos faoi na Scéimeanna 

seo. 
31.2. Coinníonn an tAire an ceart chun athbhreithniú a dhéanamh agus, más gá, 

rannpháirtíocht sna Scéimeanna a fhoirceannadh agus aisíocaíocht  a  iarraidh  i  leith  
aon chabhair atá íoctha, lena n-áirítear íocaíocht ar bith i leith infheistíochtaí caipitil 
neamh-tháirgiúil, i gcás nach léir go bhfuil aon fheabhsú déanta ar an gcomhshaol.  

31.3. Coinníonn an tAire an ceart chun na nósanna imeachta a athrú ó am go ham atá le 
leanúint maidir le feidhmiú na Scéimeanna. 

 
32. Léiriú 

Féadfaidh an Roinn cuir le ciall gné ar bith de na Téarmaí nó Coinníollacha na Scéimeanna nó 
iad a mhíniú, a léiriú nó sainmhíniú a thabhairt ar a brí. 
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Iarscríbhinn 1A: Struchtúr GLAS 
CUSPÓIR:  Is é is aidhm le GLAS tabhairt faoi na mórchuspóirí ginearálta maidir le hathrú aeráide, cáilíocht uisce agus 
bithéagsúlacht. 
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Riachtanais Lárnacha Bainistíochta 
Tá na riachtanais seo ar fad éigeantach: 

 Ní mór an t-iarratas GLAS a bheith ullmhaithe ag pleanálaí ceadaithe talmhaíochta 

 Plean Bainistíochta Cothaitheach 

 Oiliúint maidir le cleachtais chomhshaoil agus caighdeáin chomhshaoil 
Coimeád taifead ar bhearta atá curtha i gcrích 
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LEIBHÉAL 1 Sócmhainní agus Bearta Comhshaoil Tosaíochta  
Leibhéal 1(a) Beidh rochtain phríomhthosaíochta ag gach feirmeoir a bhfuil PEA aige ar an Scéim i mBliain a hAon agus sna blianta 
ina diaidh sin. 
Má bhíonn baint ag ceann ar bith de na Sócmhainní Tosaíochta siúd leis an ngabháltas, ní mór í a roghnú agus na bearta ábhartha a 
phleanáil. 

 Gnáthóg Thalamh Feirme (suímh phríobháideacha Natura)  

 Éin Talamh Feirme (Lapairí Pórúcháin, Cág Cosdearg, Traonach, Géanna/Ealaí, Patraisc Liath, Cromán na gCearc, Gleoiseach 
Sléibhe) 

 Coimíneachtaí ( spriocrannpháirtíocht 50% i bPlean Coimíneachta GLAS) 

 Limistéir Ardstádas Uisce 

 Pór Neamhchoitianta 
Leibhéal 1(b) I gcás iarratasóra a bhfuil tairgeadh déanta aige ar an ngabháltas (cibé acu mairteoil, caora nó déirí) agus a bhfuil ráta 
stocála feirme iomláine aige níos mó ná 140kg Nítrigin Leasa Beostoic ar gach heicteár tairgthe ar an ngabháltas, nó feirmeoir ar bith 
a bhfuil níos mó ná 30ha de bhairr churaíochta aige, ar mhaith leis/léi a bheith san áireamh faoi Leibhéal 1 , ní mór dó/di glacadh le 
ar a laghad ceann de na ceithre bheart éigeantacha seo a leanas:   

 Íoschuraíocht (feirm churaíochta ≥30ha) 

 Bairr bhreise a Bhunú ó Bharr Curtha (feirm churaíochta ≥30ha) 

 Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle (feirm bheostoic >140kg N/ha amháin) 

 Brat d'Éin Fhiáine (feirm bheostoic >140kg N/ ha amháin) 
Beidh Feirmeoirí Orgánacha i dteideal rochtain tosaíochta ar an scéim faoi Leibhéal 1(b), trí bhearta a roghnú atá oiriúnach don 
fheirm.  Bíodh sin mar ata, má bhíonn baint ag aon cheann de na sócmhainní atá liostaithe sa chéad fhoireann de phointí urchair, ní 
mór iad siúd a roghnú ar dtús.  Ní bheidh gealltanais faoin Scéim Feirmeoireachta Orgánaí cáilithe le haghaidh íocaíochta faoi GLAS. 
Níl aon ráthaíocht tugtha go mbeidh gach iarratasóir atá cáilithe i Leibhéal 1(b) ábalta dul isteach sa Scéim agus beidh maitrís scórála 
i bhfeidhm más gá. 
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LEIBHÉAL 2 Sócmhainní Comhshaoil agus Bearta Comhshaoil 
Leibhéal 2(a) Féadfaidh feirmeoirí nach bhfuil Sócmhainní Comhshaoil Tosaíochta acu ach a bhfuil Limistéar Leochaileach Uisce ar a 
gcuid tailte iarracht a dhéanamh le haghaidh rochtain ar an scéim faoi Leibhéal 2. I gcásanna den chineál sin, ní mór na bearta cuí a 
roghnú a bhaineann leis na Limistéir Leochaileacha Uisce.  
Leibhéal 2(b) Mura bhfuil Limistéar Leochaileach Uisce ann, d'fhéadfadh iarratasóir a bheith fós i dteideal rochtain ar Leibhéal 2 ar 
choinníoll go roghnófaí ceann de na bearta seo agus go ndéanfaí plean ina leith: 

 Íoschuraíocht (feirm churaíochta <30 ha) 

 Bairr bhreise a Bhunú ó Bharr Curtha (feirm churaíochta ≥30 ha)  

 Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle (feirm bheostoic ≤140kg N/ha nó feirm churaíochta <30ha) 

 Brat d'Éin Fhiáine (feirm féaraigh, i.e. <30 ha curaíochta agus níos mó ná 75% féir, <140 kg N/ha) 
Níl aon ráthaíocht tugtha go mbeidh gach iarratasóir atá cáilithe i Leibhéal 2 ábalta dul isteach sa Scéim agus beidh maitrís scórála i 
bhfeidhm más gá. 
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LEIBHÉAL 3 BEARTA GINEARÁLTA* 
Is é is aidhm do na bearta seo ná cur leis na buntáistí maidir le hathrú aeráide, cáilíocht uisce agus bithéagsúlacht a chuirfear ar fáil 
agus is féidir iad a roghnú i dteannta le bearta Leibhéal 1 agus bearta Leibhéal 2 nó iad a roghnú leo féin (ní bheidh aon ráthaíocht ar 
iontráil sa Scéim mar thoradh ar Bhearta Ginearálta amháin a roghnú): 

 Ciumhaiseanna Curaíochta 

 Boscaí Ialtóige 

 Boscaí éin 

 Bairr Bhreise 

 Beacha aonair a chaomhnú 

 Fáil Sceach a Bharrscoitheadh 

 Bainistíocht Comhshaoil ar Bhranar  

 Fáil Sceach a Leagan amach 

 Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle 

 Féarach Buan Ionchuir Ísil 

 Íoschuraíocht  

 Garrán Crann Dúchasach a Chur  

 Fál Sceach Nua a Chur Ar fionraí d'iarratais i dTráinse 2 

 Láithreáin Seandálaíochta a Chosaint 

 Cúrsaí Uisce a Chosaint ó Bhó-ainmhithe(ní i Limistéir Ardstádais ná i Limistéir Leochaileacha) 

 Ciumhaiseanna Bruachánacha 

 Cluain Thraidisiúnta Féir 

 Úlloird thraidisiúnta Ar fionraí d'iarratais i dTráinse 2 

 Balla Cloiche Traidisiúnta a Chothabháil 

 Brat d'Éin Fhiáine  
*Bainfear úsáid as maitrís scórála lena chur ar a gcumas d'fheirmeoirí dul isteach in GLAS trí mhodh na mbeart siúd má ligeann ráta 
glactha bhearta Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 dó sin. 

 
 
Iarscríbhinn 1B: Rátaí atá Iníoctha 

Beart 
€ an 

méadar/sa 
bhliain 

€ an 
heicteár/sa 

bhliain 

€ an 
aonad/sa 

bhliain 

€ an m
3
/sa 

bhliain 

Ciumhaiseanna féir curaíochta 

a. Ciumhais 3 mhéadar €0.35 
   

b. Ciumhais 4 mhéadar €0.50 
   

c. Ciumhais 6 mhéadar €0.70 
   

Boscaí Ialtóige 
  

€13 
 

Boscaí éin 
  

€6 
 

Coimíneachtaí  
 

€120 
  

Beacha aonair a chaomhnú 

a. Bosca 
  

€6 
 

b. Gaineamh 
  

€45 
 

Fáil Sceach a Bharrscoitheadh €2.20 
   

Bainistíocht Comhshaoil ar Bhranar 
 

€750 
  

Éin talamh feirme 

a. Lapairí Pórúcháin 
 

€366 
  

b. Scéim feirme cág cosdearg 
 

€365 
  

c. Traonach 
 

€364 
  

d. Géanna agus Ealaí 
 

€205 
  

e. Patraisc Liath €2.10 
   

f. Cromán na gCearc 
 

€370 
  

g. Rogha Bainistíochta Páirce maidir le Féarach 
Leath-Nádúrtha/Leath-Fheabhsaithe   

€375 
  

h. Gleoiseach Sléibhe B – Rogha bainistíochta páirce 
maidir le Beart ar fionraí 

€1.50 
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i. Gleoiseach Sléibhe C - Rogha maidir le Beathú 
Geimhridh  

€900 
  

Gnáthóg Thalamh Feirme (suímh phríobháideacha Natura)  
 

€79 
  

Bairr Bhreise 
 

€155 
  

Fáil Sceach a Leagan amach €3.70 
   

Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle (an m
3
 sa bhliain) 

   
€1.20 

Féarach Buan Ionchuir Ísil 
 

€314 
  

Íoschuraíocht 
 

€40 
  

Fáil Sceach a Chur Beart ar fionraí €5.00 
   

Láithreáin seandálaíochta a chosaint 

a. Rogha curaíochta 
  

€146 
 

 Rogha féaraigh  
  

€120 
 

Cúrsaí uisce a chosaint €1.50 
   

Pór neamhchoitianta (an LU) 
  

€200 
 

Ciumhaiseanna bruachánacha 
    

a. Ciumhais 3 mhéadar €0.90 
   

b. Ciumhais 6 mhéadar €1.20 
   

c. Ciumhais 10 méadar €1.60 
   

d. Ciumhais 30 mhéadar €3.60 
   

Garrán Crann Dúchasach a Chur 
  

€0.90 
 

Cluain thraidisiúnta Féir 
 

€315 
  

Úlloird thraidisiúnta Beart ar fionraí 
  

€23.50 
 

Balla cloiche traidisiúnta a chothabháil €0.70 
   

Brat d'éin fhiáine 
 

€900 
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Iarscríbhinn 2: Sceideal Pionós le haghaidh GLAS 
 
Nótaí 

1) Is iad atá i sáruithe bonnlíne ná sáruithe ar an GAEC agus/nó SMRanna faoin Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí is gá a chomhlíonadh mar cheanglas íosta le 
haghaidh Beartais aonair de chuid GLAS. 

2) Ba cheart an sceideal pionós seo a léamh in éineacht le halt 13 agus la halt 17 thuas. 
3) Maidir le neamhchomhlíonadh ar aisghlámadh a d'fhéadfadh a bheith i gceist agus/nó diúltú ón scéim, glacfar chomh dian, chomh fairsinge agus chomh 

fada agus a bhí an neamhchomhlíonadh sa áireamh ag an aisghlámadh cuí / cinneadh diúltaithe á shocrú. 

 
 

Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Ciumhais Féir Churaíochta 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan soláthar 
(10m). 
 

iii. Fad líneach éilithe gan soláthar de réir shonraíocht 
GLAS. 
 
 
 

iv. Ciumhais gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 4, 5, 6 agus 7 den tsonraíocht GLAS. 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an mbeart 
sin go dtí seo. 

iii. Íocaíocht ar fhad a soláthraíodh.  
Is é atá sa phionós ná an fad gan soláthar iolraithe 
faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt le 
haghaidh aon bhliana amháin. 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta Cuirfear 
teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta amach anseo de 
réir an mhéid a gheofar amach a bheith soláthartha. 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar fhad soláthartha (faoi réir iii) 
ach mar chiumhais gan bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an fad neamhchomhlíontach 
iolraithe faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh an 
bhirt seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

Boscaí Ialtóige 

i. Beart gan soláthar nó aonad íosta gan soláthar (trí 
bhosca). 

ii. Líon gan soláthar de réir shonraíocht GLAS. 

i. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht GLAS. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an mbeart 
sin go dtí seo. 

ii. Íocaíocht ar líon soláthraíodh.  
Is é atá sa phionós ná an líon gan soláthar iolraithe 
faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin. 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta Cuirfear 
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teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta amach anseo de 
réir an mhéid a gheofar amach a bheith soláthartha. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Boscaí Éin 

i. Beart gan soláthar nó aonad íosta gan soláthar (bosca 
amháin). 
 

ii. Líon éilithe gan soláthar de réir shonraíocht GLAS. 

i. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht GLAS. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an mbeart 
sin go dtí seo. 

ii. Íocaíocht ar líon soláthraíodh. 
Is é atá sa phionós ná an líon gan soláthar iolraithe 
faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin.  
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta Cuirfear 
teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta amach anseo de 
réir an mhéid a gheofar amach a bheith soláthartha. 

Beacha Aonair A Chaomhnú (Bosca) 

i. Beart gan soláthar nó aonad íosta gan soláthar (bosca 
amháin). 

ii. Líon éilithe gan soláthar de réir shonraíocht GLAS.  

i. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht GLAS. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an mbeart 
sin go dtí seo. 

ii. Íocaíocht ar líon soláthraíodh. 
Is é atá sa phionós ná an líon gan soláthar iolraithe 
faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin.  
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta Cuirfear 
teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta amach anseo de 
réir an mhéid a gheofar amach a bheith soláthartha. 

Beacha Aonair A Chaomhnú (Gaineamh) 

i. Beart gan soláthar nó líon íosta gnáthóg gan soláthar 
(gnáthóg amháin). 

ii. Líon éilithe gan soláthar de réir shonraíocht GLAS. 
 
 
 
 

iii. Gnáthóg gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 5 agus 6 den tsonraíocht GLAS. 

i. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an mbeart 
sin go dtí seo. 

ii. Íocaíocht ar líon soláthraíodh. 
Is é atá sa phionós ná an líon gan soláthar iolraithe 
faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin.  
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta Cuirfear 
teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta amach anseo de 
réir an mhéid a gheofar amach a bheith soláthartha. 

iii. Ceadófar íocaíocht (faoi réir ii) áfach mar gheall ar 
nach ndéantar an ghnáthóg a bhainistiú de réir 
Sonraíochta: 
Is é atá sa phionós ná an fad neamhchomhlíontach 
iolraithe faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh an 
bhirt seo le haghaidh aon bhliana amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Lapairí Pórúcháin 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar i gcás gurb é sin an t-aon 
Bheart Tosaíochta atá agat. 

iii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon Bheart Tosaíochta agat. 

iv. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

v. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 4, 5, 6 agus 7 den tsonraíocht GLAS.  

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta.  
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart sin go dtí seo. 

iv. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
roimhe seo.  Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS 
sna blianta amach anseo de réir an mhéid a 
gheofar amach a bheith soláthartha. 

v. Ceadaítear íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 
bheith ann (faoi réir iv) ach mar bheart gan 
bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 

Cág Cosdearg 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar i gcás gurb é sin an t-aon 
Bheart Tosaíochta atá agat. 

iii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon Bheart Tosaíochta agat. 

iv. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

v. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 3, 4, 5, 6 agus 7 den tsonraíocht GLAS. 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart seo go dtí seo. 

iv. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
roimhe seo. Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS 
sna blianta amach anseo de réir an mhéid a 
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gheofar amach a bheith soláthartha. 
v. Ceadaítear íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 

bheith ann (faoi réir iv) ach mar bheart gan 
bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Traonach 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar i gcás gurb é sin an t-aon 
Bheart Tosaíochta atá agat. 

iii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon Bheart Tosaíochta agat. 

iv. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

v. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agus 10 den tsonraíocht 
GLAS. 

 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta.  
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart sin go dtí seo. 

iv. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
roimhe seo.  Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS 
sna blianta amach anseo de réir an mhéid a 
gheofar amach a bheith soláthartha. 

v. Ceadaítear íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 
bheith ann (faoi réir iv) ach mar bheart gan 
bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 

Géanna agus Ealaí 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar i gcás gurb é sin an t-aon 
Bheart Tosaíochta atá agat. 

iii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon Bheart Tosaíochta agat. 

iv. Limistéar rófhógartha. 
 

 
 
 

v. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach le 
haghaidh pointí 3, 4, 5 agus 6 le haghaidh 
dáileachtaí talamh féaraigh agus pointe 3 le 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta.  
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart sin go dtí seo. 

iv. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
roimhe seo.  Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS 
sna blianta amach anseo de réir an mhéid a 
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haghaidh dáileachtaí curaíochta. 
 
 

gheofar amach a bheith soláthartha. 
v. Ceadaítear íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 

bheith ann (faoi réir iv) ach mar bheart gan 
bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Patraisc Liath 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan 
soláthar (200m) i gcás gurb é sin an t-aon bheart 
Tosaíochta atá agat. 

iii. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan 
soláthar (200m) i gcás go bhfuil níos mó ná aon 
bheart Tosaíochta agat. 

iv. Fad líneach éilithe gan soláthar de réir 
shonraíocht GLAS. 
 
 
 
 

v. Ciumhais gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 3-8 agus 10 den tsonraíocht GLAS.  

 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó scéim GLAS agus aisghlámadh an airgid 
ar fad a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 
 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta.  
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart sin go dtí seo. 
 

iv. Íocaíocht ar fhad a soláthraíodh. 
Is é atá sa phionós ná an fad gan soláthar 
iolraithe faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh 
an bhirt le haghaidh aon bhliana amháin. 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta  
Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta 
amach anseo de réir an mhéid a gheofar amach 
a bheith soláthartha. 

v.  Ceadaítear íocaíocht ar fhad soláthartha (faoi 
réir iv) áfach mar chiumhais gan bhainistiú de 
réir Sonraíochta:- Is é atá sa phionós ná an fad 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin. 

Cromán na gCearc 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar i gcás gurb é sin an t-aon 
Bheart Tosaíochta atá agat. 

iii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon Bheart Tosaíochta agat. 

iv. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

v. Beart gan bhainistiú de réir shonraíocht GLAS 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta.  
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart sin go dtí seo. 

iv. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta  
Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta 
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Mar atá leagtha amach i bpointí 3-9 le haghaidh 
dáileachtaí talamh féaraigh agus i bpointí 2, 4-7 
le haghaidh dáileachtaí curaíochta. 

 
 

amach anseo de réir an mhéid a gheofar amach 
a bheith soláthartha. 

v. Ceadaítear íocaíocht ar fhad soláthartha (faoi 
réir iv) áfach mar chiumhais gan bhainistiú de 
réir Sonraíochta:- Is é atá sa phionós ná an fad 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Gleoiseach Sléibhe A: Rogha Bainistíochta Páirce maidir le 
Féarach Leath-Nádúrtha/Leath-Fheabhsaithe 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar i gcás gurb é sin an t-aon 
Bheart Tosaíochta atá agat. 

iii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon Bheart Tosaíochta agat. 

iv. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

v. Beart gan bhainistiú de réir pointí 3-7 de 
shonraíocht GLAS. 

 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart sin go dtí seo.  

iv. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta 
amach anseo de réir an mhéid a gheofar amach 
a bheith soláthartha. 

v. Ceadaítear íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 
bheith ann (faoi réir iv) ach mar bheart gan 
bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 

Gleoiseach Sléibhe C: Rogha maidir le Beathú Geimhridh 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan 
soláthar (0.25ha) i gcás gurb é sin an t-aon 
bheart Tosaíochta atá agat. 

iii. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan 
soláthar (0.25ha) i gcás go bhfuil níos mó ná aon 
bheart Tosaíochta agat. 

iv. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 
 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

iv. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
roimhe seo. Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS 
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v. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 3-7 den tsonraíocht GLAS. 

 
 

sna blianta amach anseo de réir an mhéid a 
gheofar amach a bheith soláthartha. 

v. Ceadaítear íocaíocht ar fhad soláthartha (faoi 
réir iv) áfach mar chiumhais gan bhainistiú de 
réir Sonraíochta:- Is é atá sa phionós ná an 
limistéar  neamhchomhlíontach iolraithe faoi 
ráta bliantúil íocaíochta an bhirt seo le haghaidh 
aon bhliana amháin.  

  



Leathanach 34 de 58 

 

 

Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Bairr Bhreise 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó limistéar íosta riachtanach 
gan soláthar (10ha) i gcás gurb é seo an t-aon 
bheart Tosaíochta agus/nó bheart Tánaisteach 
atá agat (Tosaíochta nó Tánaisteach). 

iii. Beart gan soláthar nó limistéar íosta riachtanach 
gan soláthar (10ha) i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon bheart Tosaíochta agus/nó bheart 
Tánaisteach agat (Tosaíochta nó Tánaisteach). 

iv. Beart gan soláthar nó limistéar íosta riachtanach 
(4ha) gan soláthar (Ginearálta). 

v. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

vi. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 4 -6 den tsonraíocht GLAS. 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

 
 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 
 
 

iv. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

v. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
soláthar i mblianta roimhe seo. Cuirfear teorainn 
ar íocaíocht GLAS sna blianta amach anseo de 
réir an mhéid a gheofar amach a bheith 
soláthartha. 

vi. Ceadófar íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 
bheith ann (faoi réir v) mar bheart gan bhainistiú 
de réir Sonraíochta:- 
 Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Coimíneacht  

i. Sárú Bonnlíne. 
 
 
 

ii. Beart gan soláthar i gcás gurb é sin an t-aon 
Bheart Tosaíochta atá agat.  

iii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon Bheart Tosaíochta agat. 

iv. Líon íosta coibhéiseach caorach aonair gan 
soláthar faoi dheireadh na chéad bhliana 
iomláine in GLAS. 
 
 

v. Líon íosta coibhéiseach caorach aonair gan 
soláthar le haghaidh na Coimíneachta faoi 
dheireadh na chéad bhliana iomláine in GLAS. 
 
 
 
 

vi. Líon uasta coibhéiseach caorach a shárú le 
haghaidh na Coimíneachta i mbliain ar bith den 
chonradh GLAS. 
 
 
 
 

vii. Limistéar Rómhór Coimíneachta GLAS fógartha. 
 
 
 
 
 

viii. Gan tabhairt faoi aon ghníomhartha eile 
bainistíochta atá liostaithe sa Phlean 
Bainistíochta. 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliain amháin do gach 
rannpháirtí sa Phlean Bainistíochta 
Coimíneachta (CMP) ach amháin má fuarthas 
amach gur scairshealbhóirí aonair is cúis leis. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart sin go dtí seo. 

iv. 100% den íocaíocht bhliantúil GLAS le haghaidh 
an bhirt seo le haghaidh aon bhliain amháin i 
dtaca leis na rannpháirtithe sa CMP nach bhfuil 
a líonta coibhéiseacha caorach aonair 
soláthartha acu faoi dheireadh na chéad bhliana 
iomláine agus i mblianta ina dhiaidh sin. 

v. 100% den íocaíocht bhliantúil GLAS i dtaca leis 
na rannpháirtithe siúd sa CMP nach bhfuil an 
líon soláthartha acu a bhí pleanáilte dóibh sa 
CMP agus dá bhrí sin nach bhfuil an t-iomlán 
íosta soláthartha le haghaidh na Coimíneachta 
faoi dheireadh na tríú bliana iomláine agus 
blianta ina dhiaidh sin in GLAS. 

vi. 100% den íocaíocht bhliantúil GLAS i dtaca leis 
na rannpháirtithe siúd sa CMP an bhfuil an líon 
caorach sáraithe amach acu a bhí pleanáilte 
dóibh sa CMP agus dá bhrí sin go bhfuil an t-
iomlán íosta sáraithe le haghaidh na 
Coimíneachta i mbliain ar bith den chonradh 
GLAS. 

vii. Íocaíocht GLAS a laghdú má tá difríocht idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
soláthar i mblianta roimhe seo. Cuirfear 
teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta amach 
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 anseo de réir an mhéid a gheofar amach a 
bheith soláthartha. 

viii. 10% pionós den mhéid iníoctha i mbliain an 
chinnidh maidir leis an mbeart seo le haghaidh 
gach scairshealbhóra pháirtigh sa Phlean 
Bainistíochta Coimíneachtaí. 

Coimíneacht (ar lean) 
ix. Laghdú ar an Limistéar Tagartha. ix. Pionós de réir IACS. Aisghlámadh sna blianta 

roimhe seo. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Fáil Sceach a Bharrscoitheadh 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan 
soláthar (10m). 

iii. Fad líneach éilithe gan soláthar de réir 
shonraíocht GLAS. 
 
 
 
 

iv. Fál sceach gan bhainistiú mar atá leagtha amach 
i bpointí 5, 6, 7, 8 agus 9 den tsonraíocht GLAS.  
 

 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

iii. Íocaíocht ar fhad a soláthraíodh. 
Is é atá sa phionós ná an fad gan soláthar 
iolraithe faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh 
an bhirt le haghaidh aon bhliana amháin.  
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta 
amach anseo de réir an mhéid a gheofar amach 
a bheith soláthartha. 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar fhad soláthartha (faoi 
réir iii) ach mar fhál sceach gan bhainistiú de réir 
Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an fad 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin. 

Bainistíocht Comhshaoil ar Bhranar 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó limistéar íosta riachtanach 
(0.25ha) gan soláthar. 

iii. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

iv. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 4, 5, 6, 7 agus 8 den tsonraíocht GLAS. 

 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

iii. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámtha gan soláthar i mblianta roimhe 
seo. Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna 
blianta amach anseo de réir an mhéid a gheofar 
amach a bheith soláthartha. 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 
bheith ann (faoi réir iii) ach mar bheart gan 
bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
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Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Gnáthóg Thalamh Feirme (Natura Príobháideach) 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar i gcás gurb é sin an t-aon 
Bheart Tosaíochta atá agat. 

iii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon Bheart Tosaíochta agat. 

iv. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

v. Beart gan bhainistiú de réir shonraíocht GLAS 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíochta. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart sin go dtí seo.  

iv. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámtha gan soláthar i mblianta roimhe 
seo. Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna 
blianta amach anseo de réir an mhéid a gheofar 
amach a bheith soláthartha. 

v. Ceadaítear íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 
bheith ann (faoi réir iv) ach mar bheart gan 
bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 

Fáil Sceach a Leagan amach 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan 
soláthar (10m). 

iii. Fad líneach éilithe gan soláthar de réir 
shonraíocht GLAS. 
 
 
 
 

iv. Fál sceach gan bhainistiú mar atá leagtha amach 
i bpointí 5, 6, 7, 8 agus 10 den tsonraíocht GLAS. 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS.  Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh 
ar an mbeart sin go dtí seo. 

iii. Íocaíocht ar fhad a soláthraíodh.  Is é atá sa 
phionós ná an fad gan soláthar iolraithe faoin 
ráta bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt le 
haghaidh aon bhliana amháin. 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta 
amach anseo de réir an mhéid a gheofar amach 
a bheith soláthartha. 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar fhad soláthartha (faoi 
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réir iii) ach mar fhál sceach gan bhainistiú de réir 
Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an fad 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. An sciodar ar fad a cuireadh síos (bíodh sin 
táirgthe nó iompórtáilte) nár leathadh tríd an 
modh ainmnithe i gcás go bhfuil tú ar Leibhéal 1 
agus gurb é seo an t-aon bheart Tosaíochta atá 
agat nó go bhfuil tú ar Leibhéal 2 agus gurb é seo 
an t-aon bheart Tánaisteach atá agat. 

iii. An sciodar ar fad a cuireadh síos (bíodh sin 
táirgthe nó iompórtáilte) nár leathadh tríd an 
modh ainmnithe i gcás go bhfuil tú ar Leibhéal 1 
agus go bhfuil níos mó ná aon bheart Tosaíochta 
agat nó go bhfuil tú ar Leibhéal 2 agus go bhfuil 
níos mó ná aon bheart Tánaisteach agat. 

iv. An sciodar ar fad a cuireadh síos (bíodh sin 
táirgthe nó iompórtáilte) nár leathadh tríd an 
modh ainmnithe. 

v. Gan fianaise dhoiciméadach a chur ar fáil 
(Taifead 3 nó a chomhionann)  
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

 
 
 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 
 
 
 

iv. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

v. A) Más Beart Tosaíochta amháin atá i Leibhéal 1 
agus LESS nó más Beart Tánaisteach atá i 
Leibhéal 2 agus LESS: Diúltú ó GLAS agus 
aisghlámadh an airgid ar fad a fuarthas ó GLAS 
go dtí seo. 
B) má bhaineann beart Tosaíochta amháin nó 
níos mó le Leibhéal 1 nó má bhaineann beart 
Tánaisteach amháin nó níos mó le Leibhéal 2: 
Beart neamh-incháilithe d'íocaíocht GLAS ar 
feadh an chuid eile de chonradh GLAS. 
Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar an 
mbeart sin go dtí seo. 

Féarach Buan Ionchuir Ísil 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar mar gheall an dáileacht a 
bheith neamh-incháilithe 
 

iii. Limistéar rófhógartha (suas go dtí uas. 10ha i 
gcás go bhfuil 0ha de Cluain thraidisiúnta Féir ag 
an rannpháirteach). 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

iii.    Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
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iv. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 5 -10 den tsonraíocht GLAS. 

 
 

 

Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
roimhe seo. Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS 
sna blianta amach anseo de réir an mhéid a 
gheofar amach a bheith soláthartha. 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 
bheith ann (faoi réir iii) ach mar bheart gan 
bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Íoschuraíocht 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó limistéar íosta riachtanach 
gan soláthar (10ha) i gcás gurb é seo an t-aon 
bheart Tosaíochta agus/nó bheart Tánaisteach 
atá agat (Tosaíochta nó Tánaisteach). 

iii. Beart gan soláthar nó limistéar íosta riachtanach 
(10ha) gan soláthar i gcás go bhfuil níos mó ná 
aon bheart Tosaíochta agus/nó bheart 
Tánaisteach agat (Tosaíochta nó Tánaisteach). 

iv. Beart gan soláthar nó limistéar íosta riachtanach 
(4ha) gan soláthar (Ginearálta). 
 
 
 
 

v. Limistéar rófhógartha. 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 
 
 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS.  Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh 
ar an mbeart sin go dtí seo. 
 
 

iv. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
soláthar i mblianta roimhe seo. Cuirfear teorainn 
ar íocaíocht GLAS sna blianta amach anseo de 
réir an mhéid a gheofar amach a bheith 
soláthartha. 

v. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta 
amach anseo de réir an mhéid a gheofar amach 
a bheith soláthartha. 

Garrán Crann Dúchasach a Chur 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar mar gheall ar níos lú ná an 
íosmhéid 250 planda a bheith ag rannpháirtí 
agus/nó níos lú ná 0.05ha limistéir in úsáid le 
haghaidh an bhirt amháin. 

iii. Plandaí éilithe gan soláthar de réir shonraíocht 
GLAS. 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

iii. Laghdú arb ionann dó agus do na líonta gan 
soláthar a dhéanamh ar íocaíocht GLAS de réir 
shonraíocht GLAS. Méid aisghlámthe gan 
soláthar i mblianta Cuirfear teorainn ar íocaíocht 
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iv. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 7 -9 den tsonraíocht GLAS. 

 

GLAS sna blianta amach anseo de réir an mhéid 
a gheofar amach a bheith soláthartha. 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar líon soláthartha (faoi réir 
iii) áfach mar bheart gan bhainistiú de réir 
Sonraíochta:- Is é atá sa phionós ná an líon 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta le haghaidh an bhirt seo 
d'aon bhliain amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonta Pionós Scéime 

Láithreáin Seandálaíochta agus Láithreáin chosanta 
(Féarach) 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Líon éilithe gan soláthar. 
 
 
 
 
 

iii. Beart gan soláthar nó aonad íosta gan soláthar 
(séadchomhartha amháin). 

iv. Séadchomharthaí éilithe gan bheith bainistithe 
de réir pointí 4-16 de shonraíocht GLAS. 

 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Íocaíocht ar líon soláthraíodh. 
Is é atá sa phionós ná an líon gan soláthar 
iolraithe faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh 
an bhirt seo le haghaidh aon bhliana amháin. 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta 
amach anseo de réir an mhéid a gheofar amach 
a bheith soláthartha. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar líon soláthartha (faoi réir 
ii) ach mar shuíomh gan bhainistiú de réir 
Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an fad 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Láithreáin seandálaíochta a chosaint (Curaíocht) 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Líon éilithe gan soláthar. 
 

 
 
 
 

iii. Beart gan soláthar nó aonad íosta gan soláthar 
(séadchomhartha amháin). 

iv. Séadchomharthaí éilithe gan bhainistiú mar atá 
leagtha amach i bpointí 4 -8, 8 den tsonraíocht 
GLAS. 

 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Íocaíocht ar líon soláthraíodh. 
Is é atá sa phionós ná an líon gan soláthar 
iolraithe faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh 
an bhirt seo le haghaidh aon bhliana amháin.  
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta 
amach anseo de réir an mhéid a gheofar amach 
a bheith soláthartha. 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar líon soláthartha (faoi réir 
ii) ach mar shuíomh gan bhainistiú de réir 
Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an fad 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin. 

Cúrsaí Uisce a Chosaint ó Bhó-ainmhithe 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan 
soláthar i gcás go bhfuil tú ar Leibhéal 1 agus 
gurb é sin an t-aon bheart Tosaíochta atá agat nó 
go bhfuil tú ar Leibhéal 2 agus gurb é seo an t- 
aon bheart Tánaisteach atá agat. 

iii. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan 
soláthar i gcás go bhfuil tú ar Leibhéal 1 agus go 
bhfuil níos mó ná aon bheart Tosaíochta agat nó 
go bhfuil tú ar Leibhéal 2 agus go bhfuil níos mó 
ná aon bheart Tánaisteach agat. 

iv. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
sonraíocht GLAS. 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 
 
 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 
 
 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar fhad soláthartha ach mar 
bheart gan bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an fad 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
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haghaidh aon bhliana amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Pór Neamhchoitianta 

i. Beart gan soláthar nó líon íosta riachtanach 
aonad beostoic gan soláthar (0.15AB) i gcás gurb 
é sin an t-aon bheart Tosaíochta atá agat. 

ii. Beart gan soláthar nó líon íosta riachtanach 
aonad beostoic gan soláthar i gcás go bhfuil níos 
mó ná aon bheart Tosaíochta agat. 

iii. Tá líon na n-aonad beostoic éilithe le haghaidh 
íocaíochta níos mó ná líon na n-aonad atá á 
gcoinneáil don bhliain féilire. 

iv. Aonad beostoic i mBliain 1 nár rinneadh 
cothabháil air in aon turas agus nár cuireadh 
réasúnú sásúil maidir le laghdú ar fáil. 

i. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 
 

ii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 
 

iii. Íocaíocht ar aonaid bheostoic atá á gcoinneáil.  
Is é atá sa phionós ná líon na n-aonad beostoic 
neamhchomhlíontach arna iolrú faoin ráta 
bliantúil íocaíochta le haghaidh an aonaid 
beostoic seo le haghaidh aon bhliain amháin. 

iv. Aisghlámadh ar airgeadh le haghaidh aonaid 
beostoic nach raibh á chothabháil 
 

Ciumhaiseanna Bruachánacha 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil tú ar Leibhéal 
1 agus gurb é sin an t-aon bheart Tosaíochta atá 
agat nó go bhfuil tú ar Leibhéal 2 agus gurb é seo 
an t-aon bheart Tánaisteach atá agat. 

iii. Beart gan soláthar i gcás go bhfuil tú ar Leibhéal 
1 agus go bhfuil níos mó ná aon bheart 
Tosaíochta agat nó go bhfuil tú ar Leibhéal 2 
agus go bhfuil níos mó ná aon bheart 
Tánaisteach agat. 

iv. Fad líneach éilithe gan soláthar de réir 
shonraíocht GLAS. 
 
 
 
 

iv. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 5, 6 agus 7 den tsonraíocht GLAS. 
 

 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

 
iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 

GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 
 
 

iv. Íocaíocht ar fhad a soláthraíodh.  Is é atá sa 
phionós ná an fad gan soláthar iolraithe faoin 
ráta bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt le 
haghaidh aon bhliana amháin.  
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta roimhe 
seo. Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna 
blianta amach anseo de réir an mhéid a gheofar 
amach a bheith soláthartha. 

v. Ceadaítear íocaíocht ar fhad soláthartha (faoi 
réir iv) ach mar bheart gan bhainistiú de réir 
Sonraíochta:- 
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Is é atá sa phionós ná an fad 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta haghaidh an bhirt seo le 
haghaidh aon bhliana amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonta Pionós Scéime 

Balla Cloiche Traidisiúnta a Chothabháil 

i. Beart gan soláthar nó íosfhad riachtanach gan 
soláthar (10m). 

ii. Fad líneach éilithe gan soláthar de réir 
shonraíocht GLAS. 
 
 
 
 

iii. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointe 4 den tsonraíocht GLAS. 

 

i. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

ii. Íocaíocht ar fhad a soláthraíodh.  
Is é atá sa phionós ná an fad gan soláthar 
iolraithe faoin ráta bliantúil íocaíochta haghaidh 
an bhirt le haghaidh aon bhliana amháin. 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS sna blianta 
amach anseo de réir an mhéid a gheofar amach 
a bheith soláthartha. 

iii. Ceadaítear íocaíocht ar fhad soláthartha (faoi 
réir ii) ach mar bheart gan bhainistiú de réir 
Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 

Cluain Thraidisiúnta Féir 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar de réir shonraíocht GLAS 
 

iii. Limistéar rófhógartha (suas go dtí uas. 10ha i 
gcás go bhfuil 0ha d'Fhéarach Buan Ionchuir Ísil 
ag an rannpháirteach). 
 
 
 

iv. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 5, 6, 7, 8 agus 9 den tsonraíocht GLAS. 

 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

iii. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
roimhe seo. Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS 
sna blianta amach anseo de réir an mhéid a 
gheofar amach a bheith soláthartha. 

iv. Ceadaítear íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 
bheith ann (faoi réir iii) ach mar bheart gan 
bhainistiú de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
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bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonata Pionós Scéime 

Clúdach d'Éin Fhiáine 

i. Sárú Bonnlíne. 
 

ii. Beart gan soláthar nó íosachar riachtanach 
aonaid (1ha) gan soláthar i gcás go bhfuil tú ar 
Leibhéal 1 agus gurb é sin an t-aon bheart 
Tosaíochta atá agat nó go bhfuil tú ar Leibhéal 2 
agus gurb é seo an t-aon bheart Tánaisteach atá 
agat. 

iii. Beart gan soláthar nó íosachar riachtanach 
aonaid (1ha) gan soláthar i gcás go bhfuil tú ar 
Leibhéal 1 agus go bhfuil níos mó ná aon bheart 
Tosaíochta atá agat nó go bhfuil tú ar Leibhéal 2 
agus go bhfuil níos mó ná aon bheart 
Tánaisteach atá agat. 

iv. Beart gan soláthar nó limistéar íosta riachtanach 
(0.2ha) gan soláthar (Ginearálta). 

v. Limistéar rófhógartha. 
 
 
 
 
 

 
 

i. 100% den íocaíocht GLAS le haghaidh an bhirt 
seo le haghaidh aon bhliana amháin. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 
 
 

iii. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 
 
 
 

iv. Beart neamh-incháilithe le haghaidh íocaíocht 
GLAS. Aisghlámadh aon íocaíochtaí a rinneadh ar 
an mbeart sin go dtí seo. 

v. Laghdaigh íocaíocht GLAS má tá difear idir an 
limistéar cáilithe a fuarthas a bheith ann agus an 
limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith agus 
Rialacha IACS á n-úsáid (Féach Iarscríbhinn 3). 
Méid aisghlámthe gan soláthar i mblianta 
roimhe seo. Cuirfear teorainn ar íocaíocht GLAS 
sna blianta amach anseo de réir an mhéid a 
gheofar amach a bheith soláthartha. 
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Beart Cineál Neamhchomhlíonta Pionós Scéime 

Brat d'éin fhiáine (ar lean) 

vi. Beart gan bhainistiú mar atá leagtha amach i 
bpointí 4-9 den tsonraíocht GLAS. 

vi. Ceadófar íocaíocht ar an limistéar a gheofar a 
bheith ann (faoi réir v) mar bheart gan bhainistiú 
de réir Sonraíochta:- 
Is é atá sa phionós ná an limistéar 
neamhchomhlíontach iolraithe faoin ráta 
bliantúil íocaíochta an bhirt le haghaidh aon 
bhliain amháin. 

Taifid a Choimeád 

i. Leatháin taifid gan choimeád mar atá 
forordaithe. 

ii. Taifid/cáipéisíocht eile gan cur isteach laistigh 
den achar ama atá iarrtha ag an Roinn. 

i. Pionós 10% den íocaíocht iomlán GLAS le 
haghaidh bhliain na cigireachta.  

ii. Pionós 5% den íocaíocht iomlán GLAS le 
haghaidh bhliain na cigireachta.  

Oiliúint maidir le cleachtais chomhshaoil agus caighdeáin 
chomhshaoil 

i. Oiliúint gan cur i gcrích faoi dheireadh na 2
ú
 

bliain iomlán féilire sa scéim. 
ii. Oiliúint gan cur i gcrích faoi dheireadh na 3

ú
 

bliain iomlán féilire sa scéim. 

i. Ní eiseofar íocaíocht GLAS eile go dtí go gcuirfear 
oiliúna i gcrích, faoi réir (ii) thíos. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

Plean Bainistíochta Cothaitheach 

i. Plean Bainistíochta Cothaitheach gan ullmhú faoi 
dheireadh na 1

ú
 bhliana féilire iomláine sa scéim. 

ii. Plean Bainistíochta Cothaitheach gan ullmhú faoi 
dheireadh na 2

ú
 bliana iomláine sa scéim. 

i. Ní eiseofar íocaíocht GLAS eile go dtí go gcuirfear 
PBC i gcrích, faoi réir (ii) thíos. 

ii. Diúltú ó GLAS agus aisghlámadh an airgid ar fad 
a fuarthas ó GLAS go dtí seo. 

Dáileacht a bhfuil Sócmhainn Comhshaoil Tosaíochta nó 
Cúrsa Uisce Tosaíochta uirthi.  

Dáileacht, a bhí eisiata tráth a cuireadh tús leis an 
gconradh mar gheall ar 'gan a bheith ar ghabháltas' 
(seiceáil bhliantúil na Roinne) nó 'gan a bheith ar 
ghabháltas i rith an chonartha ', (seiceáil na Roinne Bliain) 
a bheith faighte. 

10% den íocaíocht GLAS sa bhliain a fuarthas é. 

 

NÓTA:  
 I gcás go bhfuil dara sárú ann maidir leis an mbeart céanna méadófar iolrófar méid an phionóis faoi dhó. 

 Ní fhéadfaidh uasmhéid an phionóis bhliantúil a bheith níos mó ná an uasmhéid íocaíochta le haghaidh na bliana sin. 

  Tabharfar trasthuairisc d'Aonad Bun-Íocaíochta na Roinne (DAFM) ar aon sárú agus bíonn feidhm ag na pionóis siúd maidir le do chuid íocaíochtaí BPS 
agus do chuid íocaíochtaí Glasaithe.  

 I gcás go dtugann rannpháirtí fógra don Roinn, sula ndéantar Cigireacht nó seiceáil riaracháin, maidir le beart a aistarraingt go hiomlán nó go páirteach, ní 
dhéanfar aon íocaíocht i leith an mhéid aistarraingthe agus déanfar aisghlámadh ar an airgead a íocadh sa bhlianta roimhe  sin;  bíodh  sin  mar  atá, 
d'fhéadfaí cur i bhfeidhm a chur ar ceal de réir Alt 3 de Rialachán (AE) Uimh 809/2014. 
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Iarscríbhinn 3: Pionóis mar gheall ar Limistéar a Ró-Fhógairt faoi GLAS  
 
Sainmhíniú ar Limistéar Éilithe 
 
Is é atá sna limistéar éilithe i mbliain ar bith ná an limistéar a bhfuil éileamh déanta ina leith faoi Scéim na 
hÍocaíochta Bunúsaí.  Má bhíonn difríocht idir an limistéar a éilíodh ar an bhFoirm Iarratais GLAS a 
comhlánaíodh ar an gcéad ásc agus an limistéar a fógraíodh le haghaidh Íocaíochta Bunúsaí, is ar an bhfigiúr 
is ísle den dá fhigiúr siúd a bhunófar an ríomh maidir leis an achar éilithe.  Ní bheadh PIONÓS AR BITH ann i 
gcás go mbeadh an limistéar a éilíodh ar an bhFoirm Iarratais níos mhó ná atá an limistéar a éilíodh le 
haghaidh  Íocaíochta Bunúsaí.  
 
I gcás Coimíneachta agus talamh Natura is ionann an limistéar incháilithe agus an limistéar atá aitheanta ag 
an Roinn agus atá le feiceáil ar chóras GLAS.  
  
Difríochtaí Idir an Limistéar Éilithe agus an Limistéar a Fuarthas 
 
I gcás go bhfuil an limistéar éilithe níos mó ná an limistéar tagartha/cáilithe a fuarthas, cuirfear na rialacha i 
bhfeidhm maidir le híocaíocht agus pionóis de réir Rialachán ón gCoimisiún (AE) Uimh 640/2014, mar atá 
léirithe thíos: 
 
Má bhíonn difríocht idir an limistéar a éilíodh agus an limistéar a fuarthas, is ar an achar is ísle den dá achar 
siúd a mbunófar an ríomh maidir leis an achar éilithe. Má bhíonn an difríocht níos lú ná 3% den achar a 
fuarthas, déanfar an íocaíocht ar an achar a fuarthas.  Bíodh sin mar atá má bhíonn difríocht níos mó ná 3% 
nó 2 ha ann, cuirfear pionóis i bhfeidhm mar atá léirithe i dTábla 1 thíos.  Má bhíonn difríocht 0.1 heicteár 
nó níos lú ná sin idir an t-achar a éilíodh agus an t-achar a deimhníodh, is ar an achar éilithe a bhunófar an 
íocaíocht. Ní bheidh aon phionós achair i bhfeidhm i gcás go bhfuil  an  t-achar  uasta  soláthartha  atá  
iníoctha le haghaidh an bhirt. 
 
Tábla 1 
 

 
Difríocht idir líon na heicteár cáilithe a fuarthas 
agus líon na heicteár a fógraíodh ar an bhFoirm 
Iarratais Íocaíochta Bunúsaí nó ar an bhFoirm 

Iarratais más ísle 
 

Leibhéal Íslithe/Eisiaimh 

Má bhíonn an difríocht níos mó ná 3% ach níl sí 
níos mó ná 20% den achar a fuarthas, nó má 
bhíonn an t-achar a fuarthas níos lú ná 20% den 
achar a fuarthas ach tá sé níos mó ná 2 heicteár 
le haghaidh an ghrúpa barr i gceist. 

Bunófar an íocaíocht ar líon na heicteár cáilithe laghdaithe faoi dhá 
oiread na difríochta idir líon na heicteár a fuarthas agus líon na 
heicteár a éilíodh. 

Má bhíonn an difríocht níos mó ná 20% den 
achar a fuarthas. 

Ní dhéantar aon íocaíocht le haghaidh an bhairr i gceist le 
haghaidh na bliana atá i gceist. 

Níos mó ná 50%. Ní dhéantar aon íocaíocht le haghaidh an bhairr i gceist le 
haghaidh na bliana atá i gceist. Ina theannta sin, déanfar fíneáil 
riaracháin arb ionann méid di agus don difríocht idir líon na 
heicteár a fuarthas agus líon na heicteár a éilíodh, a fhritháireamh 
in aghaidh aon íocaíocht AE atá dlite don iarratasóir le linn cúrsa trí 
bliana féilire i ndiaidh na bliana ina ndéantar an cinneadh. 
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IARSCRÍBHINN 4: Nóta míniúcháin maidir le Critéar Roghnúcháin i Sciar 2 
 
Forbhreathnú ar an Phróiseas Rangaithe 
Bíonn an príomhphróiseas rangaithe laistigh de GLAS trína Struchtúr Leibhéal: Bíonn tosaíocht ag Leibhéal 1 
thar Leibhéal 2, a mbíonn tosaíocht aige ina áit thar Leibhéal 3. 
 
Laistigh de Leibhéal 1 agus Leibhéal 2, agus ach amháin más gá, bíonn beartú tosaíochta breise ar siúl 
maidir le ‘sócmhainní thar bearta’.  Ciallaíonn sé sin, laistigh de gach leibhéal, go mbeadh duine a bhfuil 
sócmhainn liostaithe chomhshaoil aige rangaithe ar leibhéal níos airde ná mar a bheadh duine a fhaigheann 
rochtain ar an leibhéal sin trí bheart ar leith comhshaoil a roghnú. 
 
Is é an tríú modh chun iarratais a rangú ná trí chritéir ar leith roghnaithe a chur i bhfeidhm.  Faoi théarmaí 
ár gcéadú RDP, ní mór gach iarratas a chuirtear isteach trí Leibhéal 3 de GLAS a mheas agus critéir 
roghnaithe GLAS á n-úsáid.  D'fhéadfadh iarratais ó leibhéil eile a bheith faoi réir critéar roghnaithe freisin, i 
gcás go bhfuil cuma ar an scéal gur dócha nár leor an ciste atá ar fáil iad a chlúdach. 
 
 
Meabhraítear d'Iarratasóirí agus do chomhairleoirí freisin go bhféadfadh iarratasóir ar bith ar Leibhéal 3 é 
féin a chur chun cinn suas ar Leibhéal 2 trí cheann de na príomhbhearta aitheanta comhshaoil 
(Íoschuraíocht, bairr bhreise, leathadh sciodair astaíochtaí ísle nó brat d'éin fhiáine), ar choinníoll ar ndóigh 
go bhféadfadh sé an íosbheart a sholáthar atá riachtanach le haghaidh rochtain ar Leibhéal 2. 
 
NA PRIONSABAIL ROGHNÚCHÁIN 
Tá ocht prionsabal roghnúcháin UILeghabhálacha tar éis a bheith comhaontaithe le Coimisiún an AE: 

 Bunluach comhshaoil na mbeart a roghnófar; 

 Luach comhshaoil na mbeart i gcomparáid le téamaí fógartha; 

 Comhlántacht na mbeart lena chéile; 

 Aird a dhíriú ar riachtanais reatha chomhshaoil na feirme nó ar phoitéinseal comhshaoil na feirme; 

 Cothroime réigiúnach a bhaint amach, agus inghabháil reatha a chur san áireamh; 

 Cothroime a bhaint amach maidir le méid an ghabháltais, agus inghabháil reatha a chur san 
áireamh; 

 Cothroime a bhaint amach maidir le treo oibriúcháin na ngabháltas rannpháirteach, agus inghabháil 
reatha a chur san áireamh; 

 Rannpháirtíocht roimhe seo maidir le AECManna a chur i gcrích (teoranta do cásanna go mbíonn sé 
soiléir go gcuirtear luach mar gheall air sin le cuspóirí comhshaoil-aeráide a bhaint amach). 

 
Ní gá go mbeadh feidhm ag na prionsabail roghnúcháin ar fad maidir le gach tráinse, agus tá roinnt acu 
deartha le haghaidh tráinsí níos faide anonn, chun an cothroime iomlán is fearr a bhaint amach i 
gcomhthéacs na hiontógála roimhe seo. 
 
NA PRIONSABAIL ROGHNÚCHÁIN ATÁ LE CUR I BHFEIDHM MAIDIR LE TRÁINSE 2 
Le haghaidh an chéad sciar de GLAS, ní bheidh ach na prionsabail seo a leanas i bhfeidhm: 

 Bunluach comhshaoil na mbeart a roghnófar; 

 Comhlántacht na mbeart lena chéile; 

 Aird a dhíriú ar riachtanais reatha chomhshaoil na feirme / ar phoitéinseal comhshaoil na feirme; 
 

Líon na mbeart atá á scóráil 
Ní dhéanfar ach na ceithre bheart is fearr a scóráil. Ní bheadh aon leas ann, mar sin, bearta iomadúla a 
scóráil mar iarracht chun a seans a mhéadú go nglacfaí leat. 
 
Pasmharc 
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Mar fhocal scoir, beidh 'Pasmharc' i bhfeidhm freisin, mar is amhlaidh go ginearálta i gcás go bhfuil critéir 
roghnúcháin i bhfeidhm. Le haghaidh Tráinse 1, is é  16.5.an Pasmharc. 
 
 
 
 
DO SCÓR A RÍOMH 
Cuirfidh na scarbhileoga bainteacha ar a gcumas d'iarratasóirí agus do chomhairleoirí a moltaí féin a scóráil 
agus a fheiceáil cén rangú is dócha a gheobhaidh siad sa phróiseas roghnúcháin.  Tabhair do d'aire le do 
thoil, chun críocha rangaithe agus roghnúcháin, ní bhainfear úsáid ach as ceithre bheart.  Féadann tú ar 
ndóigh bearta breise a roghnú chun críocha íocaíochta ach ní chuirfear ach na ceithre scór is airde san 
áireamh agus do scór á ríomh chun críocha rangaithe agus roghnúcháin.  Déanfar leagan sábháilte PDF de 
na critéir roghnúcháin a phostáil ar an suíomh gréasáin, agus cuirfear leaganacha ar féidir eagarthóireacht a 
dhéanamh orthu ar fáil do gach Comhairleoir lena úsáid féin. 
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Beart 

Luach 
Bunúsach 
Comhshao

il 

  

Aird a dhíriú ar 
riachtanais 

reatha 
chomhshaoil / ar 

phoitéinseal   
comhshaoil na 
bhfeirmeacha; 

 

Luach 
comhshaoi

l i 
gcomparái

d le 
cásanna 

eile  
(nasctha le 

Cuspóir 
Théamach

) 

 

Cothroim
e 

Réigiúnac
h a Bhaint 

Amach  

Treo 
Oibriúchái

n 
Gabháltas 
a bhaint 
amach 

 

Bearta  
Comhlántach

a 
a bhfuil dath 

Buí orthu 

  

CIBÉ 3, 2 nó 1 
mar atá leagtha 

amach thíos 

Ar - cuir 3 
isteach 

Ar - cuir 2 
isteach 

Ar - cuir 2 
isteach 

    
fo-iomlán 

As - cuir 1 
isteach 

fo-iomlán 
As - cuir 1 

isteach 
fo-iomlán 

As - cuir 1 
isteach 

fo-iomlán 

BEART GLAS AGUS GEALLTANAIS ATÁ TUGTHA 
 

Cuir isteach 
Fad/Limistéar/Aon

ad a bhfuil 
Gealltanais tugtha 
ina leith faoi GLAS 

  
e1 x f1 a bheidh i 

gceist  
g1 x h1 a bheidh i 

gceist  
i1 X j1 a bheidh i 

gceist  
k1 X l1 a bheidh i 

gceist  

Ciumhaiseanna Bruachánacha 30m  13.00 
 

0.0
0 

3 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Ciumhaiseanna Bruachánacha 10m  11.00 
 

0.0
0 

3 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Ciumhaiseanna Bruachánacha 6m 10.00 
 

0.0
0 

3 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Ciumhaiseanna Bruachánacha 3m 4.00 
 

0.0
0 

3 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Cúrsaí Uisce a Chosaint ó Bhó-ainmhithe  10.00 
 

0.0
0 

3 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Ciumhaiseanna Féir Curaíochta 6m  10.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Ciumhaiseanna Féir Curaíochta 4m  7.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Ciumhaiseanna Féir Curaíochta 3m  4.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Clúdach d'Éin Fhiáine  12.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Íoschuraíocht  12.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
 

Bairr Bhreise 12.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
 

Bainistíocht Comhshaoil ar Bhranar   6.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Fáil Sceach a Bharrscoitheadh  9.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
 

Fáil Sceach a Leagan amach  10.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
 

Garrán Crann Dúchasach a Chur  8.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
 

Féarach Buan Ionchuir Ísil (5ha uasta ata iníoctha do 
LIPP) 

6.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Cluain Thraidisiúnta Féir  12.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle 12.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
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Fonótaí 

 
1. Ná cuir ach uasmhéid ceithre bheart leis le haghaidh marcanna. 
2. Má roghnaíonn feirmeoir níos mó ná ceithre bheart NÍ MÓR don Chomhairleoir GLAS an Gealltanas (fad/achar/aonaid) GLAS um Bheart(a) a bhaint de Cholún D le go bhfeicfidh an feirmeoir 

líon na bpointí a dheonófar dó/di. 
3. Tá Grúpaí Comhlántacha aibhsithe i mbuí agus is iad sin a leanas; 

a. Boscaí éin a bhfuil WBC acu; 
b. LIPP/THM a bhfuil Cúrsaí Uisce a Chosaint ó Bhó-ainmhithe i gceist leo agus/nó  
c. Beacha le Ciumhais Churaíochta agus Bainistíocht Comhshaoil ar Thalamh Bhán. 

4. Le haghaidh Leathadh Sciodair Astaíochtaí Ísle, cuir 1 isteach má tá an beart seo á ghlacadh. 
 

 

Balla Cloiche Traidisiúnta a Chothabháil  4.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
 

Boscaí Neadaireachta Éin  3.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Boscaí Neadaireachta Ialtóige  3.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
 

Beacha Aonair A Chaomhnú (Boscaí) 3.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Beacha Aonair A Chaomhnú (Gaineamh) 3.00 
 

0.0
0 

1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 

Séadchomharthaí a Chosaint (Féarach) 4.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
 

Séadchomharthaí a Chosaint (Curaíocht) 4.00 
 

0.0
0 

2 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 
 

  
           

IOMLÁN 


