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1 Téarmaí agus Coinníollacha STLI-1 – Forálacha 

maidir le Cistí Sochar Pobail 

7.2.1.  Ceanglaítear ar gach Tionscadal STLI 1 Ciste Sochar Pobail a bhunú roimh Oibriú 

Tráchtála an Tionscadail STLI 1 ábhartha. Is ionann an ranníocaíocht agus €2/MWh 

de Chainníocht Mhéadraithe arna Coigeartú ag Caillteanas do gach Tionscadal STLI 

1. 

 

7.2.2.  Bunóidh an tAire (nó comhlacht ainmnithe) clár náisiúnta sochar pobail roimh an 1 Iúil 

2021.  

 

7.2.3.  Foilseoidh an tAire (nó comhlacht ainmnithe) Lámhleabhar Prionsabal Dea-

Chleachtais roimh an 1 Iúil 2021. Leagfar amach raon prionsabal ansin, lena n-

áirítear an gá le rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht ciste a áirithiú trí choiste 

áitiúil a bhunú, ar cheart go spreagfaí leis sin cistí a dháileadh go rathúil. 

 

7.2.4.  Glacfaidh an Gineadóir céimeanna chun feasacht a mhúscailt agus chun próiseas 

iarratais bliantúil a chur chun cinn go héifeachtach maidir le tacaíocht airgeadais a 

bheith ar fáil ón gCiste Sochar Pobail. D’fhéadfadh sé go n-áireofaí an méid a leanas 

le céimeanna den sórt sin: 

a) fógraí a eisiúint i nuachtáin áitiúla; 

b) fógraí a sheachadadh do na háitritheoirí áitiúla; 

c) é a chur chun cinn trí shuíomh gréasáin agus ar na meáin shóisialta; agus 

d) teagmháil a dhéanamh le heagraíochtaí pobail agus deonacha a d’fhéadfadh 

a bheith cláraithe ar bhunachar sonraí atá á chothabháil ag údarás náisiúnta, 

réigiúnach nó áitiúil lena n-áirítear líonraí rannpháirtíochta poiblí. 

 

7.2.5.  Áiritheoidh an Gineadóir nó an gníomhaire soláthair, ó na hearnálacha 

príobháideacha nó poiblí (lena n-áirítear eintitis amhail cuideachtaí forbartha áitiúla, 

líonraí rannpháirtíochta poiblí agus coistí forbartha pobail áitiúla), go ndéantar 

iarratais ar mhaoiniú faoin gCiste Sochar Pobail a fhaightear a mheas go cóir, ar 

bhealach neamhchlaonta agus trédhearcach. 
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7.2.6.  Déanfaidh an Gineadóir nó a ghníomhaire na cistí atá sa Chiste Sochar Pobail a riar 

agus dáilfidh sé na cistí sin ar feadh thréimhse Tacaíochta STLI 1 ábhartha de chuid 

an Tionscadail STLI 1 mar a leanas ar bhonn bliantúil: 

a) maidir le Tionscadail Ghaoithe ar Talamh STLI 1, íocfar íosmhéid €1,000 le 

gach teaghlach atá suite laistigh d’achar ga 1 chiliméadar ó Thionscadal STLI 

1; 

b) íocfar 40% ar a laghad de na cistí le fiontair phobail neamhbhrabúis arb é a 

bpríomhfhócas nó a gcuspóir tionscnaimh a chur chun cinn i dtreo 

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a sheachadadh, go 

háirithe Spriocanna 4, 7, 11 agus 13, lena n-áirítear oideachas, éifeachtúlacht 

fuinnimh, fuinneamh inbhuanaithe agus tionscnaimh gníomhaithe ar son na 

haeráide;  

c) féadfar uasmhéid 10% de na cistí a chaitheamh ar riarachán. Déantar é sin 

chun torthaí rathúla agus dea-rialachas an Chiste Sochar Pobail a áirithiú. 

Féadfaidh an Gineadóir an caiteachas sin ar riarachán a fhorlíonadh óna 

chistí féin má mheastar go bhfuil sé riachtanach a dhéanamh amhlaidh; agus 

d) caithfear iarmhéid na gcistí ar thionscnaimh a n-éireoidh leo sa phróiseas 

iarratais bliantúil, mar a mhol clubanna agus cumainn agus eintitis 

neamhbhrabúis dá macasamhail, agus i leith Tionscadail Ghaoithe ar Talamh 

STLI 1, ar “íocaíochtaí garchomharsan” do theaghlaigh atá suite lasmuigh 

d’achar 1 chiliméadar ó Thionscadal STLI 1 ach laistigh d’achar 2 chiliméadar 

ón Tionscadal STLI 1 sin. 

Mura bhfuil go leor cistí i gCiste Sochar Pobail Tionscadail Ghaoithe ar Talamh STLI 

1 laistigh de thréimhse ábhartha chun an íocaíocht íosta a dhéanamh le teaghlaigh 

mar a cheanglaítear faoi mhír (a) thuas agus chun na ceanglais faoi mhíreanna (b) 

agus (c) thuas a chomhlíonadh, iarrfaidh an Gineadóir maolú ar an Aire (nó ar 

chomhlacht ainmnithe) i leith an Ailt 7.2.6 seo. 

 

7.2.7.   Cuirfidh an Gineadóir tuarascáil bhliantúil faoi bhráid an Aire (nó comhlacht 

ainmnithe) a chuirfear ar fáil go poiblí agus ina gcuimseofar an fhaisnéis a leanas: 

a) Roinn ina dtabharfar forbhreathnú agus ina dtabharfar breac-chuntas ar 

phríomhghníomhartha agus ar phríomhghníomhaíochtaí riaracháin an 

Ghineadóra ar an gCiste Sochar Pobail don bhliain roimhe sin; 
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b) Roinn ina dtugtar breac-chuntas ar airgeadas an Chiste Sochar Pobail don 

bhliain roimhe sin (ag tabhairt mionsonraí go háirithe, ar leibhéal na 

ranníocaíochtaí a rinneadh leis an gCiste Sochar Pobail agus eisíocaíochtaí 

an Chiste Sochar Pobail agus aon chistí atá le tabhairt chun tosaigh); 

c) fianaise ar an ngníomhaíocht chur chun cinn i leith an Chiste Sochar Pobail; 

d) beartais chuntasaíochta agus rialuithe airgeadais an Ghineadóra maidir leis 

an gCiste Sochar Pobail a riar; agus 

e) aon fhaisnéis ábhartha eile atá suntasach nó ábhartha do riarachán an 

Ghineadóra ar an gCiste Sochar Pobail an bhliain roimhe sin. 

 

7.2.8.   Féadfaidh gineadóirí ranníocaíochtaí atá faoi réir aon chistí faoi shainordú údaráis 

áitiúil a fhritháireamh i gcoinne na ranníocaíochtaí a cheanglaítear a dhéanamh leis 

an gCiste Sochar Pobail seo faoi réir an choinníll go gcomhlíonann aon 

ranníocaíochtaí fritháirimh Alt 7.2.6 de na Téarmaí agus Coinníollacha seo. 

 

7.2.9.   Ní mór tograí chun cistí a thabhairt chun tosaigh a chur in iúl i scríbhinn don Aire (nó 

do chomhlacht ainmnithe). D’fhéadfadh sé go n-áireofaí i dtograí den sórt sin roinnt 

cistí a chur ar leataobh thar roinnt blianta chun tionscadal straitéiseach substainteach 

a sheachadadh in am trátha. Breithneoidh an tAire (nó comhlacht ainmnithe) tograí 

den sórt sin ach féadfaidh sé treoracha a thabhairt do Ghineadóirí maidir le cistí a 

tugadh chun tosaigh. 

 

7.2.10. Beidh maoirseacht ag an Aire (nó comhlacht ainmnithe) ar na Cistí Sochar Pobail go 

léir agus féadfaidh sé Cistí Sochair Pobail a iniúchadh chun na Téarmaí agus 

Coinníollacha sin a chomhlíonadh. 
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2 Coistí Ciste - roinnt nithe bunúsacha 

Eolas ginearálta 

Féadfaidh Coiste an Chiste a bheith ag súil go bhfaighidh sé tacaíocht ghníomhach 

riaracháin ó Riarthóir an Chiste. Áireofar leis sin gach rud idir ionaid chruinnithe a chur in 

áirithe agus faisnéis ábhartha a sholáthar amhail páipéir chun tacú le cruinnithe Coiste, 

chomh maith le hathbhreithniú bliantúil ar an gCiste agus miontuairiscí chruinnithe an 

Choiste a ghlacadh. 

Braithfidh an méid cruinnithe ba cheart don Choiste a reáchtáil gach bliain ar na cistí atá ar 

fáil, ar an éileamh ar mhaoiniú, ar líon na mbabhtaí maoinithe agus ar chinntí ar an straitéis 

maoinithe. Molaimid gur chóir go mbeadh trí cinn ar a laghad gach bliain dírithe ar straitéis 

maoinithe, pleananna agus sonraí do bhabhta(í) maoinithe na bliana sin a ullmhú nó a 

athbhreithniú agus iarratais a mheas.  

Is ról deonach é seo do bhaill an phobail, ach féadtar gach costas réasúnach a íoc ón gCiste 

nuair a chomhaontaíonn an Coiste é. Mar shampla, má chinneann an Coiste go bhféadfadh 

turas staidéir chuig tionscadal in áit eile a bheith tairbheach, is cosúil go mbeadh na costais 

taistil a ghabhann leis sin oiriúnach. Meastar go gcoinneofar na costais sin chomh híseal 

agus is féidir agus meabhraigh nach bhféadfaidh na costais riaracháin go léir luach bliantúil 

10% an Chiste a leithdháiltear ar riarachán a shárú. 

Déanaimid iarracht oscailteacht agus trédhearcacht a chur chun cinn i ngach ábhar a 

bhaineann leis na Cistí agus beidh ainmneacha agus cleamhnachtaí – ionadaíocht, más ann 

di – Chomhaltaí uile an Choiste san áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil.  

 

Freagrachtaí gach Baill den Choiste Ciste 

Straitéis an Chiste a chinneadh agus a athbhreithniú: Caithfidh Coiste an Chiste Straitéis 

Ciste a ullmhú ina sonraítear pleananna agus tosaíochtaí an Chiste, meicníocht dáilte, 

méideanna dámhachtanaí, minicíochtaí dámhachtanaí, agus mar sin de. Déanfaidh baill an 

choiste a ndícheall cinntí a dhéanamh atá comhoiriúnach agus comhsheasmhach leis an 

Straitéis sin agus rannchuideoidh siad lena hathbhreithniú leanúnach de réir mar is cuí. 

Spreagtar an Coiste chun athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil an Straitéis 

ag obair agus ar staid airgeadais an Chiste. 

Freastal ar sheisiún ionduchtaithe agus aon oiliúint bhreise: Faoi stiúir an Riarthóra, díreoidh 

siad sin ar Choiste éifeachtach a bhunú agus ar Straitéis Ciste a fhorbairt. 
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Athbhreithniú a dhéanamh ar thograí maoinithe: Cuirfidh an Riarthóir doiciméadacht ar fáil a 

bhaineann le tograí maoinithe lena breithniú ag Baill an Choiste roimh gach cruinniú 

cinnteoireachta. Bítear ag súil go ndéanfaidh Baill an Choiste athbhreithniú orthu sin agus 

aon fhaisnéis bhreise a iarraidh más gá roimh chruinnithe an Choiste.  

Athbhreithniú a dhéanamh ar aiseolas uathu siúd a fhaigheann maoiniú agus faireachán ar 

thionchar: Cuirfidh an Riarthóir faisnéis ar fáil freisin faoi na héachtaí agus na torthaí/an 

tionchar a thuairiscíonn faighteoirí dámhachtana ina dtuarascálacha maidir le faireachán ar 

thionchair. Bítear ag súil go ndéanfaidh baill an choiste athbhreithniú ar an bhfaisnéis sin 

mar go gcuirfidh sé leis an tuairisciú bliantúil ón bhForbróir do ÚFIÉ. 

Freastal ar chruinnithe an Choiste: Ba cheart do bhaill an choiste fíoriarrachtaí a dhéanamh 

freastal ar chruinnithe Coiste mar atá sceidealaithe. Sna cruinnithe déanfar cinntí maidir le 

glaonna agus iarratais ar mhaoiniú, breithneofar iontu staid airgeadais an Chiste agus 

breithneofar aon ábhair maidir le dámhachtainí a dhéantar agus aon mhír ábhartha eile de 

ghnó an Chiste.  

An Ciste a chur chun cinn go háitiúil: Is ambasadóirí iad baill an Choiste don Chiste. 

Spreagtar iad chun ról a ghlacadh i ngníomhaíocht chur chun cinn an Chiste e.g.: póstaeir a 

dháileadh, faisnéis a scaipeadh trína líonra teagmhálacha agus freastal ar imeachtaí 

poiblíochta. 
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3 Coiste Ciste STLI: Cód Iompair Samplach na 

mBall 

Tá an Cód samplach seo ceaptha chun cairt oibre a sholáthar do gach Ball den Choiste le 

tabhairt faoina ról. Féadfaidh Cistí Cóid mhalartacha a bheith in úsáid cheana féin ag na 

riarthóirí a ceapadh ar na Cistí agus féadfaidh siad leanúint ar aghaidh ag déanamh 

amhlaidh. Is mar threoir amháin atá an sampla seo agus is féidir é a oiriúnú agus a 

fheabhsú. 

________________________________________________________________________ 

 

Mar bhall den Choiste beidh ról tábhachtach luachmhar agat lena chinntiú go n-úsáidtear 

airgead chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais agus ar mhianta áitiúla de réir thosaíochtaí 

an phobail féin de réir Threoirlínte Choiste an Chiste (Aguisín 2) 

Cé gur ról deonach é agus gan speansais le fáil ina leith, tá roinnt freagrachtaí ag gabháil 

leis an ról seo, atá leagtha amach thíos. Iarrtar ort an Cód seo a léamh go cúramach agus, 

tar éis é a thuiscint, an dá chóip a shíniú agus dáta a chur leis, agus ceann amháin a 

sheoladh ar ais chuig do Riarthóir Ciste. 

Mar Bhall Coiste bítear ag súil leat an méid a leanas a dhéanamh: 

 Freastal ar chruinnithe rialta den Choiste. Tá an leanúnachas tábhachtach agus 

beifear ag súil go bhfreastalóidh na baill ar na cruinnithe go rialta. Féadfar iad siúd 

nach bhfreastalaíonn ar thrí chruinniú i ndiaidh a chéile, gan míniú réasúnach, a 

bhaint den Choiste. 

 Mura féidir leat freastal ar chruinniú, cuir é sin in iúl don Riarthóir roimh an gcruinniú 

agus a luaithe is féidir. 

 Teacht in am chuig na cruinnithe agus an clár oibre agus na páipéir a bheith léite 

agat roimh ré. 

 Cur le díospóireachtaí an Choiste ar bhealach ábhartha agus cuiditheach, agus ról 

an Choiste agus clár oibre an chruinnithe á bhreithniú agat. 

 Tú féin a iompar go hiomchuí, go háirithe trí éisteacht go géar le tuairimí bhaill eile an 

Choiste, gan cur isteach ar chainteoirí eile, agus meas a bheith agat ar údarás an 

chathaoirligh an cruinniú a stiúradh. 

 Caitheamh le gach faisnéis mar fhaisnéis a thugtar faoi rún agus gan í a nochtadh do 

dhuine ar bith lasmuigh den Choiste. Is cuid ríthábhachtach den chód iompair é 
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cosaint sonraí agus ba cheart caitheamh leis na sonraí go léir de réir oibleagáidí 

RGCS. Cuimhnigh go bhfreastalaíonn an Coiste ar do phobal ina iomláine agus ní 

amháin ar do ghrúpa déimeagrafach nó ar do ghrúpa sainspéise féin. 

 Iarracht a dhéanamh teacht ar chinntí trí chomhthoil agus cinneadh críochnaitheach 

an Choiste a urramú. 

 Breithiúnais neamhchlaonta agus chothroma a dhéanamh ar iarratais ar thacaíocht 

ón gCiste i leith an chuspóra/na gcuspóirí comhaontaithe agus na dtosaíochtaí don 

Chiste agus aon chritéir chomhaontaithe eile. 

Cuireann ÚFIÉ oscailteacht agus trédhearcacht chun cinn i ngníomhaíochtaí uile Chiste 

STLI agus cuirfidh sé d’ainm agus do chleamhnacht – ionadaíocht, más ann di – ar Chlár 

Náisiúnta Chistí Sochar Pobail STLI (bunachar sonraí inrochtana ar líne).  

 

 

Aontaím cloí leis an gcód iompair seo: 

 

Arna Shíniú _______________________________________________________________ 

 

Ainm Priontáilte ___________________________________________________________ 

 

Thar ceann _______________________________________________ (ainm an phobail) 

 

Dáta__________________________________ 
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4 Coiste Ciste STLI: Beartas Coinbhleachta Leasa 

Tá sé dosheachanta go mbeidh coinbhleacht ag baill an Choiste, a bhfuil a bhformhór ina 

mbaill den phobal, a chónaíonn i gcomharsanacht tionscadail, ó am go ham le linn a 

mballraíochta ar Choiste an Chiste. Mar shampla, féadfaidh an grúpa a ndéanann siad 

ionadaíocht air, nó ball teaghlaigh, a bheith mar iarratasóir ar an gCiste.  

Tá an Beartas samplach seo saincheaptha chun bunús a leagan amach chun déileáil le 

cásanna den sórt sin. Féadfaidh riarthóirí a cheaptar ar na Cistí Beartas malartach a bheith 

ina úsáid acu cheana féin agus féadfaidh siad leanúint ar aghaidh ag déanamh amhlaidh. Is 

mar threoir amháin atá an sampla seo agus is féidir é a oiriúnú agus a fheabhsú. 

Ba chóir do gach Ball den Choiste Foirm um Dhearbhú Leasanna a chomhlánú ina 

liostaítear grúpaí nó eagraíochtaí a bhfuil leas díreach acu iontu agus déanfar é sin a 

nuashonrú uair sa bhliain ar a laghad. Ba cheart do Riarthóir an Chiste Clár Leasanna Bhaill 

an Choiste a chothabháil agus a roinnt le baill uile an Choiste. 

Ciallaíonn leas díreach aon cheann díobh seo a leanas: 

a) tá siad féin/nó duine muinteartha1 ar Choiste nó ina mball de Bhord na 

heagraíochta atá ag lorg maoinithe 

b) bhí baint acu féin/nó ag ball dá dteaghlach leis an iarratas ar mhaoiniú a 

ullmhú 

c) is soláthróir/conraitheoir/nó ball dá teaghlach iad féin nó is dóigh dóibh a 

bheith amhlaidh i ndáil leis an tionscadal nó leis an ngníomhaíocht is ábhar 

don iarratas ar mhaoiniú.  

Ní choisceann leas díreach ó bheith mar bhall an Choiste, ní bhíonn tionchar aige sin ach 

amháin ar an bpróiseas meastóireachta má tá sé ábhartha d’iarratas ar mhaoiniú áirithe. 

Sa chás go bhfuil leas díreach ag Ball maidir le haon ghné in iarratas, caithfidh sé nó sí é sin 

a dhearbhú ag an gcruinniú Coiste ábhartha sula ndéanfar aon phlé ar an iarratas atá i 

gceist. Ní ghlacfaidh baill páirt i gcinntí maidir le haon iarratas a bhfuil leas díreach acu ann 

agus ní mór dóibh an cruinniú a fhágáil fad a dhéantar an mheastóireacht agus an cinneadh 

maoinithe.  

                                                
1
Sainmhínítear ball teaghlaigh mar chéile, páirtnéir sibhialta Bhall an Choiste, aon duine a bhfuil ball 

an Choiste ina c(h)ónaí leis/léi mar pháirtí i gcaidreamh marthanach teaghlaigh, siblín, leanbh nó 
leasleanbh bhall an Choiste, siblín, leanbh nó leasleanbh pháirtí bhall an Choiste, nó tuismitheoirí 
bhall an Choiste nó a siblíní. 
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Ba cheart go mbeadh coinbhleachtaí leasa mar mhír bhuan ar an gclár oibre ag cruinnithe 

Coiste agus ba cheart gach dearbhú leasa in iarratais atá á bplé a thaifeadadh sna 

miontuairiscí. 

Má tá aon amhras ar Bhall Coiste faoi chineál a leasa nó faoi chur i bhfeidhm na rialacha 

sin, ba cheart dó nó di dul i gcomhairle leis an Riarthóir agus leis an gCoiste. Má tá aon 

amhras ann ba cheart do Choiste dul i gcomhairle le ÚFIÉ. Ba cheart gurb é dearcadh 

thromlach na mball Coiste a bhíonn i láthair bealach na gníomhaíochta iomchuí a 

chinneadh, i gcás nach sáraíonn sé sin an beartas seo. Ba cheart toradh chinneadh an 

Choiste a thaifeadadh sna miontuairiscí.  

Beifear ag súil go mbeidh aithne ag baill an Choiste ar go leor de na hiarratasóirí mar 

chomharsana nó mar chairde agus ní cosúil go bhfuil sé praiticiúil na daoine aitheantais sin 

a shainiú mar “leas díreach”. Ní mian linn go ndéanfaí cinntí meastóireachta i gcónaí in 

éagmais, seans, roinnt ball den Choiste. Tá creideamh againn sna Coistí chun na cinntí is 

fearr a dhéanamh ar mhaithe leis an leas coiteann. 

  



11 

 

5 Treoir bhreise ar róil agus ar fhreagrachtaí an 

Riarthóra 

Ceann de na feidhmeanna is tábhachtaí atá ag an Riarthóir is ea bunú Coiste Ciste a éascú 

chun a ról ríthábhachtach a ghlacadh d’fhonn cuspóir straitéiseach an Chiste a chinneadh 

agus chun measúnú agus meastóireacht a dhéanamh ar gach iarratas ar mhaoiniú. 

Is é Bainistíocht Ciste príomhról an Riarthóra. Ba cheart go gcomhlíonfaí leis an ról sin na 

bunriachtanais a bhaineann le Ciste pobail a oibriú agus na rialacha rialála agus rialachais 

reachtúla agus gairmiúla go léir á gcomhlíonadh go hiomlán. Ar an mbonn sin, ba cheart go 

mbeadh sé de chumas ag an Riarthóir riar ar an méid a leanas: 

 Bainistíocht oilte ar chistí 

 Forbairt pobail agus bainistíocht tionscadail 

 Tacaíocht chomhairleach d’iarratasóirí  

 Próiseas iarratais soiléir agus inrochtana. Moltar go bhféadfadh an próiseas sin a 

bheith ar líne más féidir  

 Meastóireacht iontaofa agus stóinseach ar thograí maoinithe (agus tacú le baill an 

Choiste tabhairt faoin bpróiseas sin dá réir) 

 Tuairisciú agus anailís chuimsitheach airgeadais le breithniú agus le hiniúchadh 

 

Agus é nó í i mbun a c(h)uid oibre bheimis ag súil go ndéanfadh Riarthóir an Ciste, i 

gcomhréir i gcoitinne leis na céimeanna seo a leanas, an méid seo a leanas ar a laghad: 

 Breac-chuntas dréachtach Ciste a ullmhú le dáileadh ar an bpobal 

 Rannpháirtíocht oibre a bhunú le ÚFIÉ agus an Ciste nua a chlárú le ÚFIÉ 

 Tacú leis an bpobal áitiúil chun a gCoiste a bhunú 

 Bunú foirmiúil an Chiste le seoladh oifigiúil agus saoráid bhaincéireachta/íocaíochta 

 

Ina theannta sin, oibreoidh an Riarthóir i gcomhar leis an gCoiste ar na nithe seo a leanas:  

 Straitéis maoinithe don Chiste a cheapadh agus a chomhaontú 

 An Ciste agus a ghlaonna a chur chun cinn 

 An próiseas iarratais a fhorbairt 

 Iarratais a fháil, a ghrinnfhiosrú agus a mheas 

 Téarmaí dámhachtana a chomhaontú agus íocaíocht a shocrú 
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 Cumarsáid a dhéanamh le gach iarratasóir  

 Faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme na ndámhachtainí uile agus obair 

leantach a dhéanamh orthu 

 Na sonraí measúnaithe tionchair a fháil ó thionscadail a mhaoinítear 

 Tuarascáil bhliantúil a sholáthar ar ghníomhaíochtaí agus ar thorthaí maoinithe 

 

Cuirfimid tráchtaireacht ar fáil anois faoin gcaoi a bhféadfaí cuid de na príomhshruthanna 

oibre don Riarthóir a chur chun cinn. Dréachtaítear iad sin mar bhealach chun an cleachtas 

is fearr a chinntiú, ach níl siad leagtha amach mar threoir shainordaitheach. 

 

5.1 Creatlach achomhair a ullmhú de dhréachtchiste le 

dáileadh ar an bpobal: 

Ba cheart don Riarthóir raon feidhme tosaigh a dhéanamh ar an gCiste. Chuirfí in iúl duit gur 

chóir go leagfaí amach sa bhreac-chuntas mar thoradh air sin méideanna táscacha agus 

céatadán den Chiste atá le dáileadh le haghaidh: 

a) Íocaíochtaí do gharchomharsana (más gá),  

b) Comhlíonadh SFIanna na Náisiún Aontaithe 

c) Costais riaracháin 

d) Tionscnaimh neamhbhrabúis ó chlubanna áitiúla, cumainn, etc. 

 

Ba cheart an creatlach achomhair den dhréacht-Chiste sin a chur ar fáil don phobal áitiúil le 

haghaidh comhairliúcháin ag céim an-luath chun tús a chur leis na comhráite atá 

ríthábhachtach chun Ciste éifeachtach a áirithiú. Ba cheart na meáin áitiúla, na meáin 

shóisialta, fógraí paróiste agus cruinniú halla pobail a mheas agus a úsáid mar is cuí. Ina 

theannta sin, ba cheart go gcuirfeadh an comhairliúchán sin le pobail áitiúla a chur ar an 

eolas faoi spriocanna forbartha inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus roinnt samplaí a 

sholáthar de thionscadail a bhféadfar tacú leo. Ba cheart go dtabharfadh sé cuireadh freisin 

do léirithe spéise chun fónamh mar oibrí deonach ar Choiste an Chiste.  

Ba cheart don Riarthóir na freagraí comhairliúcháin a mheas agus i gcomhréir leis sin ba 

cheart dó nó di an breac-chuntas dréachtach maoinithe do na hoibrithe deonacha nua ar 

Choiste an Chiste a athbhreithniú lena fhormheas críochnaitheach, tar éis dóibh a bheith 

curtha ar an eolas go hiomlán faoi na freagraí comhairliúcháin. 
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5.2 Teagmháil oibre a bhunú le ÚFIÉ agus an Ciste nua a 

chlárú le ÚFIÉ 

Is riachtanas éigeantach é an Ciste a chlárú le ÚFIÉ. Déanfar clárú trí Chlár Náisiúnta Chiste 

Sochar Pobail STLI a sheolfar in éineacht leis an treoir seo nuair a bheidh sé foirmiúil. 

Ba cheart don Riarthóir a mheas go bhfuil an caidreamh le ÚFIÉ thar a bheith tábhachtach 

d’oibriú an Chiste. Is é ÚFIÉ an príomhchomhlacht tacaíochta do gach ábhar a bhaineann le 

hoibriú an Chiste agus ba cheart a chur in iúl dó má thagann aon fhadhbanna agus/nó 

ábhair imní eile chun cinn, a théann i bhfeidhm ar riarachán an Chiste, ag am ar bith. 

 

5.3 Tacú le hoibrithe deonacha ón bpobal áitiúil atá ar an 

gCoiste 

Ba cheart don Riarthóir an Ciste a fhógairt go háitiúil agus ar líne le sonraí faoin maoiniú a 

bhfuil súil leis a bheith ar fáil agus breac-chuntas ar an bpróiseas iarratais ar mhaoiniú. Ba 

cheart go lorgófaí leis an bpróiseas cur chun cinn sin aiseolas ón bpobal ar thosaíochtaí 

maoinithe agus ar spriocanna tionchair fadtéarmacha. Ba cheart go bhfeidheodh sé freisin 

mar ghlao ar oibrithe deonacha ón bpobal áitiúil le bheith ag obair mar bhaill de Choiste an 

Chiste.  

Toisc gur oibrithe deonacha iad baill an Choiste, tá sé ríthábhachtach go dtacóidh an 

Riarthóir leo a mhéid is féidir chun na scileanna agus an fhaisnéis riachtanach a fháil atá 

riachtanach d’fhonn cinntí a dhéanamh ar iarratais ar mhaoiniú. D’fhéadfaí ábhair oiliúna, 

seimineáir, seimineáir ghréasáin, ábhar léitheoireachta agus samplaí de chistí pobail 

seanbhunaithe eile a sholáthar nó tagairt a dhéanamh dóibh chun cabhrú le hoibrithe 

deonacha cinntí níos eolasaí a dhéanamh. Beidh ÚFIÉ ag déanamh measúnú freisin ar na 

hábhair sin atá riachtanach de réir mar a thosaíonn na Cistí ag teacht i bhfeidhm.  

 

5.4 An Ciste a bhunú go foirmiúil le seoladh oifigiúil agus 

saoráid bhaincéireachta/íocaíochta. 

Ba cheart go bhfeidhmeodh an Ciste go hiomlán i gcomhréir leis na caighdeáin reachtúla 

agus rialála uile maidir le tuairisciú airgeadais, iompar agus cuntasaíocht. Ba cheart go 

mbeadh saoráid bhaincéireachta/íocaíochta ar leithligh ag an gCiste ionas go mbeidh Cistí 
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scartha go soiléir ó chistí tionscadail. Ba cheart go mbeadh seoladh oifigiúil ag an gCiste 

freisin ar gach doiciméad ionas go mbeidh sé oscailte do chomhfhreagras ó aon pháirtithe 

leasmhara.  

 

5.5 Straitéis maoinithe don Chiste a cheapadh agus a 

chomhaontú i gcomhar leis an gCoiste 

Gan amhras le comhaontú straitéis maoinithe, méadófar an tionchar foriomlán a bheidh ag 

an gCiste ar an bpobal áitiúil agus cinnteofar leis go ndéanfar cistí a dháileadh go cóir san 

fhadtéarma. Déanfaidh ÚFIÉ measúnú ar an treoir a d’fhéadfadh a bheith riachtanach chun 

straitéisí ardchaighdeáin atá ag teacht chun cinn a éascú agus beidh treoir mar chuid dá 

shraith uirlisí tacaíochta.  

Féadfaidh an straitéis maoinithe sin tionchar suntasach a imirt ar rath an Chiste. Is éard atá 

sa straitéis fís inoibrithe a chruthú maidir leis an méid a bhfuil súil ag an gCiste a bhaint 

amach, na cineálacha luachanna a choinníonn sé, agus an chaoi a bhfuil sé i bhfabhar 

ábharthacht uilechuimsitheach agus éagsúil don phobal áitiúil. Ní hionann sin agus micrea-

bhainistíocht a dhéanamh ar an bpróiseas maoinithe, ach a phrionsabail féin a chomhaontú 

maidir le hidirphlé oscailte a chruthú trínar féidir le daoine aonair agus grúpaí sa phobal 

muinín a bheith acu as breithniú cóir agus measúil. 

 

5.6 Forbairt ar an bpróiseas iarratais agus measúnaithe 

Áirítear leis sin na riachtanais uile a bhaineann le próiseas iarratais oscailte agus inrochtana 

a chur i bhfeidhm, ar line is fearr. Ba cheart go mbeadh an próiseas soiléir le Foirm Iarratais 

ar Chiste éasca agus le faisnéis ábhartha eile lena n-áirítear spriocdhátaí agus dátaí 

lárnacha (mar a chinneann an Coiste go háitiúil). Ciallaíonn sé freisin nósanna imeachta a 

cheapadh maidir leis na rudaí seo a leanas: 

 Tograí a fháil agus a admháil 

 Nósanna imeachta agus prótacail inmheánacha a rialaíonn cóireáil, meastóireacht 

agus measúnú tograí 

 Foirmiúlachtaí maidir le fógraí deiridh ar thorthaí 

 Beartas maidir le haiseolas agus/nó achomharc a bhreithniú. 
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5.7 Cumarsáid a dhéanamh le gach iarratasóir 

Spreagtar an Riarthóir agus gach iarratasóir ionchasach dul i mbun cumarsáid ghníomhach, 

thacúil agus frithpháirtí i gcónaí mar rannpháirtithe atá tiomanta do rath an Chiste. 

 

5.8 Meastóireacht ar iarratais ag an gCoiste 

Ba cheart don Riarthóir, mar bhall den Choiste, oibriú leis an gCoiste lena chinntiú go 

gcomhlíonann gach iarratas ar mhaoiniú critéir incháilitheachta na gCistí. Ansin déanfar an t-

iarratas a mheas, agus lena linn sin féadfaidh an Riarthóir teagmháil a dhéanamh leis an 

iarratasóir chun tuilleadh faisnéise a sholáthar agus/nó chun an togra a phlé ar bhealach 

níos mionsonraithe.  

Ba chóir don Riarthóir próiseas “scórchárta” meastóireachta a mholadh le cur i láthair lena 

bhreithniú ag an gCoiste. Ba cheart teacht ar chomhaontú maidir le cé chomh beacht agus a 

scórálfar iarratais.  

 Chuirfí in iúl dóibh go ndéanfar ualú a thabhairt dóibh de réir a dtábhachta don 

phobal áitiúil. Seo a leanas roinnt samplaí de chritéir a d’fhéadfaí a leanúint: 

 Suíomh tionscadail laistigh de chúlchríoch an tionscadail nó soláthraíonn an 

tionscadal seirbhísí don cheantar ó ionad seirbhíse 

 Meastóireacht ar shonraí maidir le riachtanas agus tionchar féideartha an togra seo 

ar na daoine agus ar na pobail a bhfuil cónaí orthu sa cheantar máguaird 

 Féidearthacht an togra lena n-áirítear amlínte agus costais 

 Measúnú ar chuspóirí téamacha agus aidhmeanna an Chiste mar atá leagtha amach 

ina straitéis. 

 An méid a chuireann an togra le hinbhuanaitheacht agus le cuimsiú sóisialta. 

 Moltar go dtabharfaí ualú breise do thograí a bhfuil tionscnaimh oideachais, 

éifeachtúlachta fuinnimh, fuinnimh inbhuanaithe agus gníomhaíochta ar son na 

haeráide iontu  

 Fad saoil na sochar nó tionchar oidhreachta an tionscnaimh. 

Ba cheart gach iarratas a fhaigheann an Ciste a mheas de réir na gcritéar atá leagtha síos 

ag an gCoiste. Is faoin gCoiste iomlán atá an cinneadh maidir le maoiniú a dhámhachtain, 

de réir an chórais scórála a comhaontaíodh. Ba cheart don Riarthóir na cinntí a chur i 

bhfeidhm dá réir. 



16 

 

Ba cheart canbhasáil nó stocaireacht d’aon chineál a dhéanann aon bhall den Choiste a 

chur in iúl don Riarthóir agus don Choiste níos leithne agus beidh dícháiliú láithreach an 

iarratais mar thoradh air.  

 

5.9 Téarmaí dámhachtana a chomhaontú agus íocaíocht a 

shocrú. 

Ba cheart don Riarthóir an Cinneadh Maoinithe a chur in iúl do gach iarratasóir láithreach. 

Ba cheart don Riarthóir litir thairisceana dhámhachtana shealadach agus conradh a 

sholáthar d’iarratasóirí rathúla go gairid ina dhiaidh sin. Ba cheart glacadh leis an gconradh 

tairisceana seo, ba cheart é a shíniú agus a chur faoi bhráid an Riarthóra laistigh de 15 lá 

oibre. Féadfaidh an litir um thairiscint dámhachtan shealadach coinníollacha a shonrú a 

chaithfear a chomhlíonadh laistigh den chreat ama 15 lá. Ba cheart go leagfaí síos leis an 

tairiscint an coinníoll gur chóir measúnú tionchair a dhéanamh agus é sin a thuairisciú sa 

teimpléad a sholáthraítear. Mar aon leis an gconradh, gheobhaidh iarratasóirí rathúla treoir 

maidir le tarraingt anuas cistí. Níor cheart aon chaiteachas i ndáil le gnéithe maoinithe den 

tionscadal a thabhú go dtí go mbeidh an conradh sínithe faighte ag an iarratasóir agus 

sínithe ag an iarratasóir agus ag an Riarthóir araon. 

 

5.10 Spriocdhátaí 

Ba cheart go mbeadh spriocdhátaí luaite i ngach conradh tairisceana agus ina dhiaidh sin 

rachaidh an tairiscint dámhachtana as feidhm agus scoirfidh sí de bheith iníoctha (go 

ginearálta ba chóir go mbeadh sé sin ann 6 mhí ó dháta a eisiúna). Más rud é, ar chúis 

éigin, go bhfuil moill curtha ar an togra ceadaithe agus nach mbeidh sé tugtha chun críche 

faoin spriocdháta, ba cheart an Riarthóir a chur ar an eolas láithreach agus féadfaidh an 

Coiste an t-ábhar a mheas.  

 

5.11 Ainm Íocaíochta Fhaighteoir an Deontais 

Agus íocaíocht deontais á próiseáil, níor cheart don Riarthóir an íocaíocht a dhéanamh ach 

le hainm an ghrúpa/na heagraíochta a luaitear ar an gconradh dámhachtana. Ba cheart go 

mbeadh an doiciméadacht uile a theastaíonn, amhail sonraisc, admhálacha, etc. san ainm 

céanna. Ba cheart go mbeadh cuntas bainc nó comhar creidmheasa in ainm an ghrúpa/na 

heagraíochta ag Cuntas Bainc agus íocaíochtaí tionscadail a bhaineann go sonrach leis an 
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iarratas agus ba cheart gach íocaíocht a dhéanamh tríd an gcuntas sin. In imthosca 

eisceachtúla, agus trí chomhaontú roimh ré le Riarthóir an Chiste, féadfaidh 

eagraíochtaí/grúpaí nach bhfuil a saoráidí baincéireachta féin acu eagraíocht ghaolmhar a 

ainmniú chun an maoiniú a shealbhú thar a gceann. I gcás dámhachtainí aonair ba cheart 

íocaíochtaí a dhéanamh le cuntas bainc a bhaineann go sonrach leis an duine aonair. 

 

5.12 Éileamh Dámhachtana 

Ní féidir maoiniú a íoc ach amháin nuair a chuirtear an doiciméadacht riachtanach go léir 

faoi bhráid an Riarthóra. Moltar don Riarthóir “Treoir um Éileamh ar Íocaíocht” a eisiúint 

agus conradh á eisiúint aige ina leagtar síos sonraí na doiciméadachta a theastaíonn. 

D’fhéadfadh doiciméadacht ar iarraidh nó neamhiomlán moill a chur ar phróiseáil an éilimh. 

 

5.13 Réamhíocaíocht 

Tá an Riarthóir in ann réamhíocaíocht a dhéanamh ar mhaoiniú mar a nótáiltear sa Treoir 

don Chiste, a luaithe a bheidh an conradh sínithe ag an ngrúpa iarratasóirí agus ag an 

gCiste.  

 

5.14 Faireachán Tionscadail 

Ba cheart d’iarratasóirí rathúla an fhoirm um measúnú tionchair a chur ar ais mar atá faoi 

choinníoll sa chonradh dámhachtana. Meabhraítear duit go bhforcoimeádann an Riarthóir an 

ceart chun cuairt faireacháin a dhéanamh trí chomhaontú roimh ré le haon cheann de na 

hiarratasóirí maoinithe chun a éifeachtúlacht a mheas. Sa chás go gcomhaontaítear maoiniú 

ilbhliantúil, ba cheart creat faireacháin iomchuí a oibriú amach agus a chomhaontú.  

Ar chríochnú an tionscadail fhormheasta, ba cheart go gceanglófaí ar gach grúpa iarratasóirí 

sonraisc, admhálacha agus ráitis bhainc a sholáthar chun a thaispeáint gur tugadh faoi 

chaiteachas tionscadail de réir an chonartha. Sa chás nach gcuireann grúpa tionscadal i 

gcrích go hiomlán de réir an chonartha, féadfaidh an Ciste aisíocaíocht a lorg ar an maoiniú 

tosaigh a cuireadh ar fáil don ghrúpa/eagraíocht. 

Féadfaidh ÚFIÉ cigireachtaí a dhéanamh nó faisnéis bhreise a iarraidh ón gCiste chun a 

chinntiú go gcomhlíontar oibleagáidí Chiste STLI-1. 
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5.15 Aiseolas d’iarratasóirí 

Ba cheart don Riarthóir aiseolas a sholáthar ar iarratais nár éirigh leo laistigh de 20 lá oibre, 

má iarrtar é. Níl aon phróiseas achomhairc ann maidir le cinntí an Choiste, ach is féidir 

tograí a chur isteach in athuair chuig babhtaí maoinithe ina dhiaidh sin agus moltar 

d’iarratasóirí a gcuid tograí a phlé leis an Riarthóir agus leis an gCoiste. 
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6 Cás-Staidéir - Tionchair an Chiste ó thionscadail 

atá ann cheana  

6.1 Samplaí in Éirinn 

6.1.1 Wind Energy Ireland (IWEA roimhe seo) – buntáistí don 

phobal 

Fuair pobail feirmeacha gaoithe ar fud an Phoblacht na hÉireann maoiniú de bheagán faoi 

bhun €3.5 milliún in 2019. Cuireann na cláir leasa pobail is fearr daoine áitiúla agus na 

tosaíochtaí atá sainaitheanta acu i gcroílár na gcinntí maidir leis an gcaoi a leithdháiltear an 

maoiniú, ag cur ar a gcumas infheistíocht a dhéanamh ina gceantar féin agus a dtodhchaí 

féin a mhúnlú. 

I measc na 5 chontae is fearr a fhaigheann maoiniú sochar pobail ó fhorbairtí feirmeacha 

gaoithe tá Gaillimh, Corcaigh, Ros Comáin, Tiobraid Árann agus Luimneach. 

 

6.1.2 Tionscadal Ionad Pobail an Bhaile Fhada, BSL/Greencoat 

Renewables 

Tá Ionad Pobail an Bhaile Fhada le bheith tugtha chun críche i mbliana, rud a chuireann 

lúcháir ar an bpobal áitiúil atá tar éis a bheith i mbun feachtais le haghaidh ionad áitiúil ansin 

ó 2003. Suite díreach 1km óna bhfeirm ghaoithe áitiúil sa Ráithín Liath – mar chuid lárnach 

dá rath bhí an ciste sochar pobail. 

“Táimid buíoch go mbeidh an halla seo mar áit ina gcuirfear fearadh na fáilte roimh ghrúpaí 

agus roimh dhaoine de gach aois agus cúlra, a dúirt Myles Carroll ó Choiste Ionad Pobail an 

Bhaile Fhada. Beidh an halla mar lárionad agus coinneoidh sé an pobal le chéile agus 

tabharfaidh sé deis do dhaoine teacht le chéile agus taitneamh a bhaint as a gcuid ama 

fóillíochta i saoráid chompordach nua-aimseartha. 

“Tharla ár dtionscadal ag an am céanna le forbairt Thionscadal Fheirm Ghaoithe an Ráithín 

Liath atá gar don sráidbhaile. Ón tús, léirigh comhpháirtithe na feirme gaoithe spéis mhór i 

bhforbairt an halla nua. 

Mar aon le maoiniú ó fhoinsí eile lena n-áirítear Comhairle Contae Loch Garman, 

tiomsaitheoirí airgid, síntiúis agus síntiúis dheonacha ó dhaoine sa phobal tá an halla 

beagnach réidh anois le hoscailt. 
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https://iwea.com/images/files/iwea-funding-communities-single-pages-2020.pdf 

 

6.1.3 SSE – Ag Tacú le Pobail ar fud na hÉireann 

Thosaigh SSE ag soláthar maoiniú deonach sochar pobail in Éirinn in 2002 agus ó shin i 

leith tá breis agus €8.5 milliún dáfa orthu ó fhorbairtí feirmeacha gaoithe, ag tacú le níos mó 

ná 2,500 tionscadal áitiúil. 

Bhí grúpaí pobail laistigh de gha 20km ó na feirmeacha gaoithe incháilithe chun iarratas a 

dhéanamh ar na cistí, ach mar sin féin tugadh tosaíocht dóibh siúd atá suite laistigh de 5km. 

Íocadh gach ciste go bliantúil, ag tosú bliain amháin tar éis don fheirm ghaoithe leictreachas 

a tháirgeadh, agus dámhadh maoiniú ar thionscadail atá dírithe go príomha ar 

inbhuanaitheacht, éifeachtúlacht fuinnimh agus sábháilteacht. Tríd an maoiniú sin a 

sholáthar tá iarracht déanta ag SSE Renewables chun athghiniúint áitiúil a chumasú trí 

fhorbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil faoi stiúir an phobail. 

https://www.sserenewables.com/communities/community-fund-locations/ireland/  

 

6.1.4 Corcaigh Thuaidh 

Trí Fheirmeacha Gaoithe SSE Chom an Cheo agus an Churraigh dá chuid i dTuaisceart 

Chorcaí, tá €100,000 in aghaidh na bliana curtha ar fáil do thionscadail áitiúla a chuireann 

éifeachtúlacht fuinnimh agus inbhuanaitheacht shóisialta chun cinn trí chlár Chiste Pobail 

SSE. Tá SSE tar éis a bheith ag bronnadh ar thionscadail áitiúla sa cheantar ó 2010 agus 

leis an ranníocaíocht is déanaí in 2019, tá thart ar €1.3 milliún de mhaoiniú iomlán bronnta 

ar fud réigiún Chorcaí Thuaidh. 

Bhain 30 grúpa áitiúil leas as maoiniú de bhreis ar €115,000 in 2019. Tá Comhaltas Cosanta 

Chúil Aodha ag cur a mhaoinithe i dtreo insliú éifeachtúlachta fuinnimh agus monatóir 

fuinnimh a shuiteáil don Halla. I measc na dtionscadal eile a dtacaítear leo tá uasghrádú 

soilsithe do CLG Shráid an Mhuilinn, Comhairle Dúiche Bhaile Bhuirne, cumann 

lúthchleasaíochta Mhúscraí Thiar, agus Comhairle Forbartha Pobail Bhaile na Graí, 

uasghráduithe teasa ag Coláiste Ghobnatan agus Halla Sheandroma, agus fuinneoga agus 

doirse nua do Ghalf dhá Mhaide Shráid an Mhuilinn, an 28ú Grúpa de Ghasóga Mhaigh 

Chromtha Chorcaí, Scoil Náisiúnta Chill Coirne, agus Cumann Tithíochta Pobail Shráid an 

Mhuilinn. Tugadh tacaíocht bhreise do bhailiú báistí i Scoil Náisiúnta Réileáin, ag tacú le clár 

oideachais do Chumann Beachairí Mhúscraí, agus ag feabhsú rochtana do dhaoine faoi 

https://iwea.com/images/files/iwea-funding-communities-single-pages-2020.pdf
https://www.sserenewables.com/communities/community-fund-locations/ireland/
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mhíchumas ag Linn Snámha Chonchubar Uí Laoghaire, Carraig an Ime, agus ag Club CLG 

Naomh Eoin. 

Tá cumas comhcheangailte de bheagnach 60MW ag Feirmeacha Gaoithe Chom an Cheo 

agus an Churraigh agus táirgeann siad go leor fuinnimh ghlais chun cumhacht a thabhairt do 

thart ar 40,000 teach. Tá an Ciste Pobail á fheidhmiú ag an gcomh-chomhlacht SSE Airtricity 

thar ceann SSE Renewables. 

https://www.sserenewables.com/communities/community-fund-locations/ireland/north-cork/  

 

6.1.5 BSL – SECAD 

Bhunaigh BSL agus a gcomhpháirtithe comhfhiontair Galetech Energy, Greencoat agus 

Enercon na Cistí Pobail Feirmeacha Gaoithe, agus é mar aidhm acu cuidiú leis na pobail atá 

in aice lena bhfeirmeacha gaoithe a bheith níos inbhuanaithe trí thacaíocht a thabhairt do 

thionscnaimh agus do ghníomhaíochtaí áitiúla dearfacha. Leis na cistí féachtar le haghaidh 

a thabhairt ar shaincheisteanna, riachtanais agus deiseanna atá ann faoi láthair agus atá ag 

teacht chun cinn laistigh de phobail, ag saibhriú beatha agus ag cruthú féidearthachtaí níos 

fearr do chónaitheoirí áitiúla. 

Riarann SECAD Partnership CLG na 16 chiste pobal Éireannach sin a bhaineann le 13 

fheirm ghaoithe ar le fochuideachtaí BSL iad, agus 3 fheirm ghaoithe eile ar le cuideachtaí 

den sórt sin iad i gcomhúinéireacht le Galetech Energy, Greencoat agus Enercon. 

De ghnáth, bíonn na cistí sin ar fáil d’eagraíochtaí pobail agus deonacha le haghaidh 

tionscadal atá bunaithe laistigh d’achar áirithe d’fheirm ghaoithe ar leith. Is féidir iarratas 

amháin ar a mhéad a chur isteach ó gach grúpa/eagraíocht in aghaidh na bliana. 

Tacaíonn na cistí le tionscadail/gníomhaíochtaí a mbaineann ceann amháin de na catagóirí 

seo a leanas astu go soiléir: 

 Oideachas agus scileanna 

 Sláinte, sábháilteacht agus folláine 

 Comhshaol agus caomhnú gnáthóige 

 Éifeachtúlacht fuinnimh agus inbhuanaitheacht 

 Cultúr agus oidhreacht 

 Áineas, spórt agus uilechuimsitheacht shóisialta 

https://windfarmcommunityfunds.ie/ 

 

https://www.sserenewables.com/communities/community-fund-locations/ireland/north-cork/
https://windfarmcommunityfunds.ie/
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6.1.6 Energia – Ciste Sochar Pobail Fheirm Ghaoithe Mhín an 

Draighin 

Is cuideachta nua-aimseartha fóntais fuinnimh é Energia atá dírithe ar an gcustaiméir agus 

tá baint mhór aici le pobail ar fud na hÉireann. Tacaíonn Energia le fás agus rath na bpobal 

áitiúil agus tá siad tiomanta do rannchuidiú dearfach a dhéanamh leis na pobail ina 

bhfeidhmíonn siad trí thabhartais charthanacha, cistí sochar pobail agus urraíochtaí 

náisiúnta a sholáthar. In 2019, bhronn Energia breis agus €1 milliún i dtabhartais airgid ar 

phobail ar fud na tíre. 

https://www.bitc.ie/business_impact/energias-impact-map-2019/  

Trí roinnt comhaontuithe agus comhoibrithe pobail, feidhmíonn Energia roinnt Cistí Sochar 

Pobail timpeall ar láithreáin feirmeacha gaoithe in Éirinn. Cuireann na scéimeanna sin 

riachtanais an phobail san áireamh agus déantar faireachán agus coigeartú orthu nuair a 

fheictear go bhfuil riachtanais athraithe le himeacht ama.  

Tá feirm ghaoithe 95MW Energia i Mín an Draighin i nDún na nGall Theas ar na cinn is mó 

in Éirinn. Le 38 tuirbín, tá sé in ann dóthain leictreachais a tháirgeadh chun cumhacht a 

thabhairt do 50,000 teach ag úsáid fuinneamh glas, rud a laghdóidh astaíochtaí dé-ocsaíd 

charbóin an oileáin faoi 100,000 tonna gach bliain. 

Ag oscailt na feirme gaoithe, d’fhógair Stiúrthóir Bainistíochta Energia Renewables, Peter 

Baillie, ciste sochar pobail dar luach €95,000, i dtosach do 2017/18 agus ag leanúint ar 

aghaidh in 2019/20.  

Tá Ciste Energia Mhín an Draighin sa 4ú bliain anois, tar éis 62 deontas dar luach €142,112 

san iomlán a sholáthar ag tacú le raon eagraíochtaí atá cóngarach don fheirm ghaoithe agus 

ag síneadh go Baile Dhún na nGall uaireanta. Tá an ciste roinnte ina 3 shnáithe: 

Snáithe a haon: tacaíocht ghinearálta d’eagraíochtaí neamhbhrabúis agus carthanacha 

áitiúla suas le huasmhéid €10,000 

Snáithe a dó: tionscadail bhonneagair áitiúil ar mhórscála suas le luach €60,000 thar 2 

bhliain 

Snáithe a trí: scéim scoláireachtaí, a tugadh isteach le déanaí i mí na Nollag 2020, tairgeann 

Fondúireacht Pobail na hÉireann, mar aon le Energia deontais suas le €3,000 do scoláirí 

laistigh de 10-14km ón bhfeirm ghaoithe 

https://www.energia.ie/community  

https://www.energia.ie/community
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6.2 Samplaí as Albain 

6.2.1 Soirbheas 

Is carthanas cláraithe é Soirbheas agus cuideachta faoi theorainn ráthaíochta. Tá sé mar 

aidhm leis pobail Glenurquhart agus Strathglass a neartú agus tacú leo trí infheistiú i 

scéimeanna fuinnimh in-athnuaite áitiúla. Cruthaíodh é chun infheistíocht a dhéanamh i 

bhFeirm Ghaoithe Corrimony, trí úinéireacht tuirbín gaoithe fíorúla. Is éard atá i dtuirbín 

fíorúil nuair a cheannaigh pobal isteach i dtionscadal tráchtála níos mó ach nach bhfuil 

tuirbín fisiceach ar leith ina seilbh acu ar an láithreán. 

Chomh maith leis an ioncam a fhaightear ó Fheirm Ghaoithe Corrimony, faigheann 

Soirbheas íocaíochtaí sochar pobail ó thionscadail fuinnimh in-athnuaite eile sa cheantar 

lena n-áirítear Feirm Ghaoithe SSE Bhlaraidh agus micrea-hidreafhuinneamh Green 

Highland Renewables in Glenurquhart. 

Infheistítear airgead sa phobal trí chláir deontais an charthanais chomh maith le trí 

phríomhthionscadail i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí eile agus le grúpaí pobail áitiúla. 

Úsáidtear cistí chun tacú le tionscnaimh áitiúla a bhfuil sé mar aidhm acu an comhshaol a 

chosaint, deiseanna oiliúna agus fostaíochta a sholáthar, nó chun pobail stóinsithe a 

chruthú. 

Ó 2013, tá 4 chlár deontais forbartha ag Soirbheas chun tacú le forbairt áitiúil. Tugadh 

isteach Sraith 1 (suas le £1,000) agus Sraith 2 (suas le £10,000) in 2014. Is próiseas 

deontais dhá chéim é Sraith 3 (suas le caipiteal £30,000), a seoladh in 2018, agus tacaíonn 

sé le tionscadail chun maoiniú meaitseála a aithint agus a fháil d’fhonn a dtionscadal a 

fhorbairt go hiomlán. I measc na dtionscadal a dtacaítear leo tá ceannach sócmhainní pobail 

agus tionscadail tógála agus athchóirithe. 

Tá maoiniú deontais tar éis tacú le roinnt tionscnamh in-athnuaite agus coigilte fuinnimh. Ina 

measc sin tá suiteálacha éagsúla amhail caidéal teasa chun éifeachtúlacht fuinnimh a 

fheabhsú san ionad cúraim áitiúil, eagar griancheall ag Halla Cannich, córas in-athnuaite ag 

an ionad oideachais inbhuanaithe, agus rianta leictreacha chun leanaí a iompar chuig 

naíolann lasmuigh. I measc na dtionscadal eile ar tugadh tacaíocht dóibh bhí feabhsúcháin 

ar thithíocht shóisialta agus hallaí sráidbhailte, agus tionscadail oidhreachta, chultúrtha agus 

spóirt. 
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Soláthraíonn foireann Forbartha Pobail Soirbheas comhairle agus treoir do ghrúpaí áitiúla 

maidir le conas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú comhfhreagrach ó fhoinsí eile chun an leas 

foriomlán don phobal a uasmhéadú.  

Dúirt urlabhraí thar ceann Soirbheas “Chomh maith le maoiniú, infheistímid go leor ama 

agus iarrachtaí i bhforbairt pobail. Tá comhpháirtíochtaí láidre pobail tógtha leis an gcur 

chuige seo agus is dóigh linn gur cur chuige níos inbhuanaithe é seo chun pobail 

stóinseacha a fhorbairt, seachas gníomhú mar mhaoinitheoir amháin. Chabhraigh an cur 

chuige sin freisin le hacmhainn an phobail a fheabhsú agus ligean do thionscadail 

chlaochlaithe shuntasacha a fhorbairt. 

https://www.localenergy.scot/projects-and-case-studies/case-studies/community-

benefits/soirbheas/ 

 

6.2.2 Fintry 

Tar éis idirbheartaíocht fhada ba é Fintry, sráidbhaile faoin tuath in Stirlingshire, Albain, an 

chéad sráidbhaile sa RA a rinne comhaontú Comhfhiontair le forbróir feirme gaoithe a 

dhaingnigh tuirbín gaoithe don phobal.  

Is sráidbhaile beag tuaithe é Fintry le timpeall 311 teaghlach ina gcónaí ann, agus bhí níos 

mó ná a leath de sin thíos le bochtaineacht fuinnimh. Ón sruth ioncaim a ghineann an 

tuirbín, bhí Iontaobhas Forbartha Fintry, a bunaíodh chun cinntí a dhéanamh ar an gcaoi ar 

chóir an t-ioncam ón tuirbín a chaitheamh sa phobal, in ann suirbhéanna ar úsáid fuinnimh a 

dhéanamh sa sráidbhaile agus sna tithe agus mar thoradh air sin tá insliú saor in aisce, lena 

n-áirítear insliú dín agus cuasbhalla, do níos mó ná leath de theaghlaigh uile an tsráidbhaile. 

Tá córais téimh in-athnuaite suiteáilte ag roinnt tithe agus áiseanna pobail sa sráidbhaile, ag 

cur caidéal teasa foinse aeir agus coirí bithmhaise (sliseanna adhmaid) in ionad coirí 

costasacha ola agus GPL. Laghdaigh na bearta éifeachtúlachta fuinnimh sin billí fuinnimh ar 

fud an phobail thart ar £90,000 in aghaidh na bliana, agus mhaolaigh siad bochtaineacht 

fuinnimh faoi aon cheathrú cuid. Chabhraigh na tionscadail áitiúla sin le tacú le deiseanna 

fostaíochta áitiúla sa sráidbhaile. 

Is fiú idir £30-50,000 gach bliain an t-ioncam ón tuirbín, agus meastar go n-ardóidh sé sin go 

dtí thart ar £400,000 tar éis don phobal a n-iasacht forbartha a aisíoc chun tacú le forbairt an 

tionscadail. Leanann an pobal ar aghaidh ag cur i bhfeidhm roinnt tionscadal chun díriú ar 

na príomhdhúshláin atá os a gcomhair, agus é mar aidhm acu Fintry a dhéanamh mar 

phobal inbhuanaithe ó thaobh carbóin de.  

https://www.localenergy.scot/projects-and-case-studies/case-studies/community-benefits/soirbheas/
https://www.localenergy.scot/projects-and-case-studies/case-studies/community-benefits/soirbheas/
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https://www.localenergy.scot/projects-and-case-studies/case-studies/community-

benefits/fintry-renewable-energy/  

 

6.2.3 Cumnock agus Doon Valley – Téann Comhairlí Pobail i 

gcomhar le chéile 

Tháinig roinnt comhairlí pobail áitiúla in Oirthear na hAlban i gcomhar le chéile chun 

meitheal oibre (Meitheal 9CC) a bhunú a bhfuil sé mar aidhm aici a bheith ina hIontaobhas 

tiomnaithe aonair d’fhorbairtí feirmeacha gaoithe agus do shochair phobail sa limistéar 

amach anseo. Is é is aidhm leis dáileadh cothrom na gCistí Feirme Gaoithe a eascraíonn as 

forbairtí ar nós feirmeacha gaoithe Over Hill, Kyle Thuaidh, Pencloe agus Greenburn i 

gceantar Cumnock agus Doon Valley in Oirthear Ayreshire, Albain. Oibreoidh an grúpa le 

chéile chun an modh is fearr a chomhaontú chun Cistí Sochar Pobail a leithdháileadh, a 

dháileadh, a bhainistiú agus a riar ó fhorbairtí feirmeacha gaoithe toilithe amach anseo atá 

lonnaithe ar fud na limistéar comharsanachta. 

https://www.cumnockchronicle.com/news/19024027.community-councils-unite-wind-farm-

funds/?ref=rss&utm_campaign=1881479_CARES_Newsletter_Feb2021_KL&utm_medium = 

, 1 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach ar leathanach Facebook Phlean an Limistéir 

Straitéisigh 9CC: https://www.facebook.com/The-9-CC-Strategic-Area-Plan-

102892798382505  

 

https://www.localenergy.scot/projects-and-case-studies/case-studies/community-benefits/fintry-renewable-energy/
https://www.localenergy.scot/projects-and-case-studies/case-studies/community-benefits/fintry-renewable-energy/
https://www.cumnockchronicle.com/news/19024027.community-councils-unite-wind-farm-funds/?ref=rss&utm_campaign=1881479_CARES_Newsletter_Feb2021_KL&utm_medium=email&utm_source=Energy%20Saving%20Trust%20Scot&dm_i=2PT0,14BRB,7FDB1X,4BBPS,1
https://www.cumnockchronicle.com/news/19024027.community-councils-unite-wind-farm-funds/?ref=rss&utm_campaign=1881479_CARES_Newsletter_Feb2021_KL&utm_medium=email&utm_source=Energy%20Saving%20Trust%20Scot&dm_i=2PT0,14BRB,7FDB1X,4BBPS,1
https://www.cumnockchronicle.com/news/19024027.community-councils-unite-wind-farm-funds/?ref=rss&utm_campaign=1881479_CARES_Newsletter_Feb2021_KL&utm_medium=email&utm_source=Energy%20Saving%20Trust%20Scot&dm_i=2PT0,14BRB,7FDB1X,4BBPS,1
https://www.facebook.com/The-9-CC-Strategic-Area-Plan-102892798382505
https://www.facebook.com/The-9-CC-Strategic-Area-Plan-102892798382505

