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1 Réamhrá 

Is príomhthionscnamh beartais í an Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite (STLI) 

chun tiomantas Phlean Gníomhaíochta Aeráide an Rialtais chun leictreachas in-athnuaite 

70% ar a laghad a ghiniúint faoi 2030. Is bealach iad scéimeanna tacaíochta amhail STLI, 

atá i bhfeidhm ar fud an domhain, lena chinntiú go spreagtar teicneolaíochtaí fuinnimh in-

athnuaite chun úsáid breoslaí iontaise inár ngeilleagar a athsholáthar. Déanann rialtais 

conradh chun leictreachas a cheannach ar phraghas ráthaithe go fadtéarmach, tréimhse 

thart ar chúig bliana déag de ghnáth. Tugann sé sin an chinnteacht d’fhorbróirí a 

theastaíonn uathu chun an tionscadal a thógáil. Bunchloch den scéim nua is ea an 

creideamh gur cheart do phobail leas a bhaint aisti go díreach agus go bhfuil riachtanais 

éagsúla pobail ann. Ceann amháin, go háirithe, is ea fócas an nóta treorach seo - an Ciste 

Sochar Pobail éigeantach. 

Príomhghné de STLI is ea go gcaithfidh gach tionscadal giniúna leictreachais in-athnuaite 

Ciste Sochar Pobail a bhunú (Ciste nó Cistí anseo feasta) le húsáid ar mhaithe le folláine 

chomhshaoil, shóisialta agus chultúrtha an phobail áitiúil. Ní amháin sin, ach sainordaítear 

an méid is iníoctha ag na tionscadail isteach sa Chiste ag €2 in aghaidh na huaire giniúna 

Meigeavata den tionscadal. Ciallaíonn sé sin go gcuirtear fíorchistí inchainníochtaithe ar fáil 

go bliantúil chun leasa an phobail áitiúil. Tá méid an mhaoinithe i bhfad níos flaithiúla ná an 

méid a éiríonn as cistí sochar pobail a ghabhann le tionscadail in-athnuaite atá ann sa lá atá 

inniu ann. Maidir le STLI-1 ann féin, táimid ag súil le beagnach €4m in íocaíochtaí bliantúla, 

thar thréimhse thart ar 15 bliana, isteach sna pobail a dhéanann tionscadail STLI-1 a óstáil. 

Agus le roinnt babhtaí (ceantanna) STLI eile beartaithe sna deich mbliana amach romhainn 

tá luach cúpla céad milliún euro ar na Cistí iomlána atá i gceist thar shaolré STLI. Tá sé mar 

aidhm ag an treoir seo treochlár comhroinnte lena chéile a sholáthar do bhaill an phobail 

agus d’fhorbróirí na dtionscadal giniúna leictreachais in-athnuaite maidir le conas is féidir leo 

luach foriomlán an Chiste a uasmhéadú. Trí sin a dhéanamh, beidh tionchar an-dearfach ar 

an earnáil leictreachais in-athnuaite agus ar an ngeilleagar níos leithne.  

Tá stair shuntasach ag Éirinn maidir le rannpháirtíocht, iarrachtaí agus fiontar an phobail 

áitiúil. Ón CLG, go Bailte Slachtmhara, ó chomharchumainn feirmeoireachta go 

Grúpscéimeanna Uisce, tá saoránaigh na hÉireann aontaithe maidir le hiarrachtaí 

comhroinnte leis na blianta. Is ar an gcomhoibriú sin go díreach a bhféachaimid le díriú air 

anseo. Cheana féin, maidir le leictreachas in-athnuaite, tá cistí sochar pobail seanbhunaithe 

i dtionscadail ar fud na tíre. Le Tuarascáil sochar pobail 2019 Fhuinneamh Gaoithe na 

hÉireann (FGÉ) soláthraítear neart samplaí maithe agus tá roinnt samplaí eile ar fáil in 

https://windenergyireland.com/images/files/iwea-funding-communities-single-pages-2020.pdf
https://windenergyireland.com/images/files/iwea-funding-communities-single-pages-2020.pdf
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Aguisín 6 sa doiciméad aguisíní a ghabhann leis. Tá an chuid is mó de na feirmeacha 

gaoithe tar éis a bheith rannpháirteach ar bhealach cuiditheach agus sásúil agus rath 

leanúnach ag baint leo laistigh de na pobail áitiúla le blianta fada agus tá sé mar aidhm ag 

na Cistí in STLI cur leis an rath sin.  

Is é seo an chéad eagrán de Lámhleabhar Prionsabail Dea-Chleachtais do Chistí Sochar 

Pobail STLI. Baineann sé go sonrach leis an gcéad sraith tionscadal a dtacaítear leo sa 

scéim (i.e. iad siúd ar éirigh leo sa chéad cheant, STLI -1). De réir mar a fhorbraíonn an 

scéim, is dócha go mbeidh eagráin eile ann de réir mar a dhéanfaimid forbairt ar na 

treoirlínte i gcomhpháirt trí chomhfhoghlaim agus de réir mar a dhéanfaimid faireachán 

leanúnach ar an bpróiseas. Is é aidhm na treorach caidreamh seasmhach a éascú idir pobail 

agus forbróirí, áit a n-oibreoidh siad i dteannta a chéile chun na buntáistí a bhaineann leis na 

Cistí a uasmhéadú do phobail áitiúla atá ina gcónaí i ngar do na tionscadail in-athnuaite. Tá 

sé i gceist leis an treoir seo bunús láidir a leagan amach chun caidreamh an-bhisiúil a 

sheoladh bunaithe ar an bprionsabal “tús maith leath na hoibre”. Táimid ag iarraidh go 

mbunófar an túsphointe sin ar sprioc atá ard cheana féin, ionas go ngluaisfear níos mó i 

dtreo na spriocanna de réir mar a théann an caidreamh chun cinn.  

Tá an treoir leagtha amach d’aon ghnó den chuid is mó mar threoir amháin. Déanaimid 

iarracht gan an iomarca sraitheanna rialacha agus rialachán a leagan amach. Tá roinnt 

ceanglas foirmiúil leagtha amach, áfach, i dTéarmaí agus Coinníollacha STLI-1 (T&C) - 

féach Aguisín 1 - agus sa doiciméad seo soláthraímid roinnt treorach agus moltaí maidir le 

conas na ceanglais sin a chomhlíonadh. 

Tá an príomhfhócas ar fud na treorach go léir simplí: go nglacann an pobal áitiúil páirt i 

ngach cinneadh maidir leis an gcaoi ar cheart an maoiniú a úsáid. Is ionchas lárnach freisin 

é ag riarachán ar ardchaighdeán, áitiúil nuair is féidir, agus leagaimid amach tráchtaireacht 

ina leith sin. Tá an Rialtas lántiomanta do sheachadadh rathúil Chistí STLI a áirithiú agus 

tarraingímid aird ar an struchtúr stóinseach atá mar bhonn agus taca leis an tionscnamh 

seo, agus Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ) ag glacadh róil tacaíochta 

agus maoirseachta ríthábhachtacha.  

Dréachtaíodh an treoir seo le haghaidh comhairliúcháin phoiblí ag an Roinn Comhshaoil, 

Aeráide agus Cumarsáide (an Roinn) i gcomhar le ÚFIÉ. Tá sé le léamh i dteannta na n-

aguisíní a ghabhann léi. 

Fanfaidh an comhairliúchán poiblí ar an Lámhleabhar Prionsabail Dea-Chleachtais do Chistí 

Sochar Pobail ar oscailt go dtí 17.30, Déardaoin an 3 Meitheamh 2021.  
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Ba chóir gach freagra a chur isteach chuig CommunityRESS@decc.gov.ie nó i scríbhinn 

chuig:  

Comhairliúchán CBF  

An Rannán um Beartas Leictreachais  

An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide  

29-31 Bóthar Adelaide 

BAILE ÁTHA CLIATH  

D02 X285  

Éire 

Nóta: d’fhéadfadh gach aighneacht agus trácht a chuirtear faoi bhráid RCAC chun na críche 

seo a bheith faoi réir a scaoilte faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 1997-2003 agus foilseofar 

é ar Shuíomh Gréasáin na Roinne. Ba cheart go mbeadh aon fhaisnéis atá íogair ó thaobh 

na tráchtála de léirithe go soiléir san aighneacht. 

 

2 Príomhpháirtithe leasmhara i gCistí Sochar Pobail 

Is iad na príomhpháirtithe leasmhara i gCistí an Comhphobal, an Coiste, an Forbróir agus an 

Riarthóir. Míneoimid go hachomair a bhfócas agus a n-idirghníomhaíocht anseo ach tugtar 

breac-chuntas breise ar róil agus ar fhreagrachtaí an Choiste, an Fhorbróra agus an 

Riarthóra sa treoir seo agus muid ag soláthar tráchtaireachta ar an gcaoi a bhféadfadh na 

Cistí feidhmiú.  
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2.1 An Pobal  

Is é an Pobal atá ina chónaí gar don tionscadal tús, lár agus deireadh an tionscadail seo ar 

fad! Is é an pobal a óstálann tionscadal STLI agus gan a thacaíocht ní ann d’aon tionscadal. 

Ní mholtar sainmhíniú docht ar “pobal” sa treoir seo, agus níl sé beartaithe againn “gar” i 

gcás tionscadal STLI a shainiú. Ní hionann aon dá thionscadal agus ní hionann aon dá 

phobal, mar sin caithfidh coincheap an phobail a bheith solúbtha go leor chun freastal ar 

gach tionscadal STLI.  

Is léir gur chóir gurbh iad na daoine is gaire a chónaíonn don tionscadal na tairbhithe 

láithreacha agus is é sin an fáth a bhfuil cuid acu sin ainmnithe le haghaidh íocaíochtaí 

garchomharsan. Tá sé ríthábhachtach, áfach, go mbaineann “pobal” i bhfad níos leithne leas 

as freisin. D’fhéadfadh teorainneacha contae a bheith cabhrach nó gan a bheith cabhrach 

maidir leis sin – d’fhéadfadh roinnt teaghlach a bheith suite cúpla ciliméadar ón tionscadal 

ach i gcontae difriúil agus dá bhforordófaí teorainn chontae, d’fhéadfaí go mbeadh na 

teaghlaigh sin eisiata ó shochair thionscadail. Ní bheadh sé sin cóir ar ndóigh, mar sin 

molaimid go mb’fhéidir go ndéanfaí machnamh níos fearr ar an bpobal, ar dtús, i dtéarmaí 

ga – e.g. iad siúd a chónaíonn laistigh de gha áirithe den tionscadal, suas le 10 gciliméadar 

de ghnáth (ach d’fhéadfadh sé sin a bheith i bhfad níos leithne). B’fhéidir ansin, go bhféadfaí 
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teorainn nó teorainneacha contae a chur i bhfeidhm ionas go bhféadfar sochair an 

tionscadail a scaipeadh chomh fairsing agus is féidir, go háirithe do chontaetha níos lú nó do 

thionscadail níos mó agus do shochair a fhabhraíonn níos déanaí i saolré na dtionscadal.  

Mar shampla, ceann de na príomhbhuntáistí a fheicimid don Chiste is ea uasghrádú 

fuinnimh (iarfheistiú) tithe, ag tosú leo siúd is gaire don tionscadal, ag leathnú bliain i ndiaidh 

bliana go tithe níos faide i gcéin. Nó d’fhéadfaí maoiniú a bhronnadh ar ghairdín pobail atá 

suite i sráidbhaile 3km uaidh agus bliain eile, b’fhéidir go n-éireodh le sráidbhaile difriúil 

chomh fada le 20km uaidh. Tá sé i gceist go ndéanfadh Forbróirí agus Riarthóirí poiblíocht 

fhorleathan ar theacht chun cinn an Chiste agus poiblíocht fhorleathan ar an deis a bheith 

rannpháirteach sa chinnteoireacht ghaolmhar a bhaineann leis. Ansin is féidir leis na 

saoránaigh sin a ghlacann páirt sainmhíniú a thabhairt ar a bhfuil i gceist maidir leis an 

bpobal lena mbaineann agus cén fad ón tionscadal ba cheart a bheith oiriúnach maidir leis 

an bpobal céanna. D’fhéadfadh sé sin teacht chun cinn le himeacht ama. Ba cheart go n-

áireofaí sna pobail gach duine a bhfuil cónaí orthu sa limistéar a comhaontaíodh ach níor 

cheart go gcuirfeadh sé sin cosc ar aon duine eile a bheith páirteach níos déanaí.  

 

2.2 Coiste an Chiste 

Is ionann Coiste an Chiste agus comhlacht cinnteoireachta an Chiste. Is mian linn pobail a 

chur ag gcroílár an phróisis cinnteoireachta. Tagann freagracht agus castacht áirithe leis sin 

mar a léireofar sa Treoir seo, ach creidimid gur ar an gcinnteoireacht áitiúil atá rath na gCistí 

bunaithe. 

Ar Choiste an Chiste tá roinnt ionadaithe deonacha pobail, Forbróir an tionscadail agus 

Riarthóir an Chiste. Caithfidh gach duine lena mbaineann oibriú le chéile chun na torthaí is 

fearr a áirithiú don phobal. 

Go ginearálta, ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag an gCoiste ionadaíocht a dhéanamh 

ar an sampla ionadaíoch is leithne den phobal. Bheadh sé inmholta iarracht a dhéanamh 

Coiste a thógáil a bhfuil cothromaíocht mhaith aoise, inscne, gairme agus suíomh 

geografach aige chun ionadaíocht a leathnú.  

Tá ról lárnach ag an gCoiste sa phobal a ndéanfaidh sé ionadaíocht air -– ról 

Ceannaireachta Aeráide. Comhlánaíonn na Cistí sin ceanglais a éilíonn forbairt inbhuanaithe 

agus gníomhaíocht aeráide a éascú. Beidh tionchar as cuimse ag cinntí a ghlacfaidh an 

Coiste ar shaol agus ar shlí bheatha a phobail ach rannchuideoidh siad freisin leis an 

iarracht náisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide.  
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2.3 An Forbróir 

Is ionann an Forbróir agus úinéir/oibreoir an tionscadail giniúna leictreachais in-athnuaite. 

Gan an Forbróir níl aon tionscadal ná aon Chiste Sochar Pobail ann. Tá ról ríthábhachtach 

ag forbróirí tionscadal giniúna leictreachais in-athnuaite, cosúil leis na tionscadail seo go léir 

in STLI, maidir le cuspóir na hÉireann a chomhlíonadh chun tacú go hiomlán lenár 

ngeilleagar le fuinneamh glan glas. Tá baint amach ár gcuspóirí náisiúnta fuinnimh agus 

aeráide fréamhaithe go daingean i seachadadh na dtionscadal seo. Tacaíonn an Stát lena 

bhforbairt toisc go bhfuil sé chun leasa na tíre é sin a dhéanamh.  

Beidh éagsúlacht i measc na bhforbróirí in STLI ach tiocfaidh siad faoi dhá chatagóir shimplí 

– forbróirí pobail nó tráchtála, agus a bhformhór mór sa chatagóir deiridh sin. I gceachtar cás 

tá an fhreagracht deiridh ar an bhForbróir as gach ábhar riaracháin agus rialachais a 

bhaineann leis an gCiste – a chur ar bun, a phoibliú, a riar, a thuairisciú agus a 

chomhlíonadh.  

Táthar ag súil go mbeidh caidreamh láidir ag an bhForbróir leis an bpobal áitiúil cheana féin 

agus an Forbróir tar éis tógáil air sin le linn an phróisis phleanála. Is léiriú ann féin é go bhfuil 

an tionscadal ag feidhmiú faoin am a dtosaíonn an Ciste ar bhonn foirmiúil go bhfuil gach 

ábhar pleanála réitithe go hiomchuí agus go mbeidh a fhios ag mórchuid mhuintir na háite 

faoin tionscadal cheana féin.  

Is é leas na bhForbróirí oibriú i gcomhar leis na pobail ina bhfuil a gcuid tionscadal lonnaithe. 

Teastaíonn uathu go n-éireoidh lena dtionscadail agus go mbeidh a ngnó inbhuanaithe. 

Braitheann forbairt tionscadal breise in áiteanna eile ar ghlacadh an phobail, agus in Éirinn 

thar aon áit eile, is minic a spreagtar glacadh an phobail ó bhéal. 

Leis na Cistí seo soláthraítear deis iontach d’fhorbróirí – agus leis sin tugtar deis iontach don 

tionscal in-athnuaite ar bhonn níos leithne – chun fréamhacha a dtionscail a dhaingniú go 

domhain i bhfeasacht ár náisiúin. Tá na tionscadail lonnaithe den chuid is mó faoin tuath in 

Éirinn áit a mbíonn dúshláin eacnamaíocha agus acmhainní ann go minic. Féadann na Cistí 

geilleagair áitiúla, ceantair thuaithe agus folláine agus gníomhachtúlacht an phobail a 

neartú.  

Tá an fhreagracht deiridh ar an bhForbróir go gcomhlíonann an Ciste T&Canna STLI-1 go 

hiomlán. Ar na bearta pionóis d’fhéadfadh sé go n-áireofaí suas le cailliúint chonradh STLI, 

agus cailliúint chonradh STLI san áireamh, mura gcomhlíontar téarmaí agus coinníollacha 

an Chiste go hiomlán. 
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2.4 An Riarthóir 

Bítear ag súil leis, ach níl sé éigeantach, go gceapfaidh Forbróir an tionscadail tríú páirtí 

chun an Ciste a riar. D’fhéadfadh sé go roghnódh roinnt forbróirí an riarachán a láimhseáil 

go hinmheánach, agus tá sé sin inghlactha ar fad. Cuirimid in iúl, áfach, go bhfuil ualach 

oibre suntasach ag gabháil le riarachán an Chiste. Is dóigh má bhainistíonn Forbróir an 

próiseas go hinmheánach, go dtabharfar ualach oibre agus freagracht shuntasach d’fhostaí 

amháin ar a laghad.  

Is dóigh go ndéanfaidh an Forbróir – bíodh sé nó sí ina f(h)ostaí nó ina c(h)eapaí tríú páirtí 

an fhreagracht lárnach chun an Coiste a chur ar bun agus an bealach a fheidhmíonn sé a 

éascú, a tharmligean chuig an Riarthóir. Ba cheart don Riarthóir ansin an Coiste a threorú 

maidir leis an gcleachtas is fearr i ndáil leis an gCiste a bhainistiú. Ba cheart don Riarthóir 

maoirseacht a dhéanamh ar a fheidhmiú go léir lena n-áirítear a phoibliú agus cuidiú leis an 

bpróiseas cinnteoireachta maidir le hiarratais ar mhaoiniú. 

Ba cheart go mbeadh an Riarthóir lánoilte agus cáilithe chun a chinntiú go gcomhlíonann an 

Ciste na caighdeáin rialachais is airde ar bhealach atá cóir, cuntasach agus go hiomlán 

trédhearcach. Is tábhachtach a rá arís, áfach, gurb é an Forbróir a rialaíonn an Ciste sa 

deireadh agus, dá bhrí sin, tá sé nó sí freagrach sa deireadh as a áirithiú go gcomhlíonann 

oibriú an Chiste na caighdeáin is airde sin go hiomlán.  

Rinneamar an-mhachnamh maidir le cé acu ba cheart nó nár cheart an ról sin a chur ar 

bhonn foirmiúil i bpróiseas de chineál Creata – i.e. creat foirmiúil a chur ar bun ina gcaithfidh 

ÚFIÉ cead a thabhairt do sholáthraithe speisialaithe Seirbhíse Bainistíochta Ciste amháin. 

Ag an bpointe seo níl sé beartaithe é a dhéanamh mar is dóigh linn go gcuirfeadh sé sin 

cosc ar gach cineál réiteach áitiúil gan ghá. Chuirfeadh sainchreat, cé go mbainfeadh roinnt 

buntáistí leis, teorainn le líon na n-eintiteas áitiúil a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach go maith 

chun an ról riaracháin sin a chomhlíonadh, dá dtabharfaí an deis dóibh. Féadfaidh 

Cuideachtaí Forbartha Áitiúla, FBManna agus an iliomad eintiteas agus daoine aonair atá 

lonnaithe go háitiúil cás láidir a dhéanamh i bpróiseas soláthair lena roghnú don ról, 

bunaithe ar a dteistiméireacht uathúil ghnó féin.  

Is treoir atá sa doiciméid seo, agus dá bhrí sin ní mholaimid ach treoir don ról sin ar fud an 

téacs agus ar bhonn níos mionsonraithe in Aguisín 5. 
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2.5 Feidhmeanna Tacaíochta, Maoirseachta agus 

Comhlíonta 

Mar thacaíocht do sheachadadh na gCistí tá fearas suntasach ann maidir le treoir, 

maoirseacht agus comhlíonadh. Mar a luadh sa réamhrá, beidh suimeanna móra airgid i 

gceist le Cistí STLI. Tá sé de dhualgas ar gach duine lena mbaineann – ach go háirithe ar 

an Roinn mar lucht déanta beartas – go n-ionchuimsítear treoir, tacaíocht, rialachas agus 

maoirseacht shuntasach tríd síos. 

 

2.6 ÚFIÉ. 

Ceapadh ÚFIÉ mar chomhlacht tacaíochta, maoirseachta agus comhlíonta na gCistí agus 

dá bhrí sin tá ról lárnach aige maidir le tacú le seachadadh rathúil na gCistí. Laistigh de 

STLI, tá forálacha éagsúla pobail ann mar rinne an Roinn iarracht rannpháirtíocht an phobail 

sa scéim a chomhtháthú. Tá ról leathan criticiúil ag ÚFIÉ maidir lena chur ar chumas pobal a 

dtionscadail féin a fhorbairt agus na buntáistí uile a thagann chun cinn a bhaint amach. 

Anseo, dírímid ar a ról i ndáil le Cistí amháin.  

Tá ÚFIÉ feistithe go maith do na róil tacaíochta agus mhaoirseachta seo. Tá mórthaithí aige 

ar an líonra maidir le Pobail Fuinnimh Inbhuanaithe (PFI) atá ann cheana a fhorbairt agus 

tacú leis agus is taithí é sin a rachaidh chun tairbhe go mór dó anseo. Beidh sé ar fáil chun 

cúnamh agus treoir a thabhairt do pháirtithe leasmhara uile an Chiste le linn na gcéimeanna 

éagsúla de shaolré na gCistí.  

Ina ról tacaíochta, beidh a threoir úsáideach ar gach bealach –  ó chomhairle a thabhairt ar 

an mbealach is fearr le dul i dteagmháil le saoránaigh agus le pobail, go treoir a sholáthar 

maidir le straitéisí maoinithe a bhunú agus a chur chun feidhme, agus tacú le réiteach aon 

aighneas a d’fhéadfadh teacht chun cinn sna Coistí. Cuid lárnach dá bhfeidhm tacaíochta a 

bheidh ann oideachas agus forbairt acmhainní san earnáil pobail a éascú. Déanfaidh ÚFIÉ 

measúnú ar na tacaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil chun na scileanna 

riachtanacha a thógáil chun tionchar na gCistí a uasmhéadú. D’fhéadfadh faisnéis níos 

spriocdhírithe a bheith san áireamh sna tacaíochtaí sin ná mar is féidir a sholáthar sa treoir 

seo, amhail modúil oiliúna nó meantóireachta trí sheirbhís idirghabhálaí iontaofa STLI. I 

ndeireadh na dála, beidh ÚFIÉ ag forbairt Foireann Uirlisí um Acmhainní Fuinnimh Pobail 

ina gcuimseofar sraith modúl treorach thar roinnt réimsí éagsúla teicneolaíochta agus 

forbartha tionscadail, agus áireofar ann treoir maidir le Cistí Sochar Pobail, a chabhróidh 

agus a threoróidh na páirtithe leasmhara go léir ina mbunú agus ina seachadadh rathúil. 
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Is iad ÚFIÉ an comhlacht maoirseachta agus comhlíonta do Chistí freisin. Ceanglaítear leis 

an ról sin go gcomhlíonann gach tionscadal dianriachtanais tuairiscithe agus comhlíonta. 

Mar chuid lárnach de sin beidh bunú Chlár Náisiúnta an Chiste Sochar Pobail do gach 

tionscadal rathúil. Cinnteofar leis an gClár sin go ndéanfar tuairisciú oscailte agus 

trédhearcach ar aschuir an Chiste agus gan amhras beidh sé mar phointe tagartha 

úsáideach agus mar fhoinse nuálaíochta do phobail ar fud na tíre. De réir mar a fheiceann 

pobail úsáid nuálaíoch na gCistí in áiteanna eile, glacfaidh siad go tapa leis an nuálaíocht 

sin ar mhaithe lena mbreisluach ina bpobail féin. Bheimis ag súil go mbeadh an Clár sin ina 

ábhar spreagtha agus gríosaithe i measc pobal agus idir phobail óna chéad bhliain 

tuairiscithe i leith.  

Coinníonn ÚFIÉ na cumhachtaí chun aon Chiste a mheas nó a iniúchadh nó aon fhaisnéis 

bhreise a lorg ón bhForbróir de réir mar a mheastar a bheith riachtanach chun a ról um 

chomhlíonadh a dhéanamh go héifeachtach.  

 

2.7 Bord Stiúrtha Pobail STLI 

Is gnó casta é táirgeadh tráchtála leictreachais agus níl aon taithí ag mórchuid na bpobal air. 

Tá a fhios againn go bhfuil sé sin fíor toisc nach bhfuil ach aon tionscadal giniúna 

leictreachais pobail amháin ag feidhmiú sa tír sa lá atá inniu ann. Is ionann a chur ar chumas 

pobal rochtain a fháil ar scéim tacaíochta amhail STLI agus tiomantas a thabhairt d’earnáil 

nua a fhorbairt inár ngeilleagar. Is próiseas foghlama é sin. Tá cinneadh déanta ag an Roinn 

Bord Stiúrtha Pobal STLI a bhunú ar mhaithe le treoir straitéiseach a sholáthar d’fhorbairt 

leanúnach na hearnála nua sin.  

Déanfaidh Bord Stiúrtha Pobal STLI maoirseacht ar gach gné de rannpháirtíocht an phobail 

in STLI, lena n-áirítear cistí sochar, forbairt acmhainne agus tionscadail giniúna faoi 

úinéireacht an phobail. Déanfaidh an Bord Stiúrtha athbhreithniú leanúnach ar aschuir na 

gCistí d’fhonn na torthaí is fearr agus is féidir a chinntiú agus d’fhonn a áirithiú go bhfanfaidh 

na Cistí ábhartha agus oiriúnach don fheidhm thar shaolré na dtionscadal, ag cruthú 

oidhreacht bhuan laistigh de phobail. Ina theannta sin, breithneoidh an Bord Stiúrtha aon 

díospóidí nach féidir a réiteach trí chomhairliúchán le ÚFIÉ. Cé gurb é an tAire an t-eadránaí 

deiridh in aon díospóid den sórt sin mar a thagraítear dó i dtéarmaí agus coinníollacha STLI-

1, níltear ag súil go mbeidh gá lena idirghabháil. Tá an Roinn ina cathaoirleach ar Bhord 

Stiúrtha Pobal STLI, agus beidh ionadaithe ón earnáil pobail, ón earnáil forbartha áitiúil, ón 

saol acadúil, ó earnáil na tionsclaíochta agus ó chomhlachtaí stáit ábhartha ina measc.  
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2.8 Ceisteanna comhairliúcháin phoiblí 

 C1. An cóir an pobal a shainiú ar bhonn níos foirmiúla? Más cóir, conas? 

 C2. An cóir sainchreat a bhunú do ról an Riarthóra? Más cóir, cén cineál cáilíochtaí, 

scileanna, saineolais agus taithí ba chóir a bheith ag teastáil ó iarratasóirí? 

 

 

3 Príomhpharaiméadair an Chiste 

3.1 Luach airgeadaíochta na gCistí 

Tá sé úsáideach ag an bpointe seo luach airgeadaíochta an Chiste a mheas do chúpla 

tionscadal samplach. Faoi Chiste STLI-1, socraítear an ranníocaíocht dhíreach bhliantúil (ag 

an bhForbróir isteach sa Chiste) ag €2/MWh de Chainníocht Méadraithe arna Choigeartú ag 

Caillteanas. 

Mar shampla, agus i neastéarmaí, oibríonn sé sin amach thart ar: 

 Maidir le feirm ghaoithe 10MW, táthar ag súil go bhfaighidh an Ciste thart ar €60,000 

in aghaidh na bliana. 

 Maidir le feirm ghaoithe 50MW, táthar ag súil go bhfaighidh an Ciste thart ar 

€300,000 in aghaidh na bliana. 

 Maidir le feirm ghréine 5MW, táthar ag súil go bhfaighidh an Ciste thart ar €10,000 in 

aghaidh na bliana. 

 Maidir le feirm ghréine 50MW, táthar ag súil go bhfaighidh an Ciste thart ar €100,000 

in aghaidh na bliana. 

 

3.2 Tráth na chéad íocaíochta isteach sa Chiste 

Go teicniúil, tá ranníocaíocht an Chiste ón bhForbróir iníoctha go hiomlán ar gach comóradh 

ó dháta oibríochta tráchtála an Tionscadail ar feadh ré iomlán na tacaíochta STLI, 15 bliana 

de ghnáth. Níl an Ciste nasctha le Praghasinnéacs Tomhaltóirí. Mar sin féin, níl aon rud le 

réamhíocaíochtaí á ndéanamh isteach sa Chiste ag an bhForbróir a chur as a áireamh – go 

deimhin chuirfimis fáilte roimhe sin. Bheadh luach ollmhór ag baint leis sin don phobal áitiúil 

le linn na chéad bhliana sin d’oibriú an Tionscadail, chun tús a chur leis an bpróiseas sochar 

láithreach, seachas fanacht go dtí deireadh na bliana chun an íocaíocht fhoirmiúil, dheiridh 
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don bhliain sin a chlárú. I gcás réamhíocaíochtaí den sórt sin, is féidir ríomh simplí 

coigeartaithe a dhéanamh ag deireadh na bliana chun an tsuim bhreise (is dóichí) is gá a 

mheas chun an cuntas a chothromú. D’fhéadfadh réamhíocaíochtaí ar bhealach den sórt sin 

leanúint ar aghaidh i rith an ama, cé go bhfuil an dáta foirmiúil bliantúil dlite mar a 

shonraítear thuas. 

 

3.3 Conas a roinnfear an Ciste: (catagóirí a - d) 

Tá téarmaí agus coinníollacha STLI-1 mar atá siad foilsithe an-sonrach maidir leis an gcaoi 

a roinntear gach Ciste (alt 7.2.6). Déantar iad sin a mhacasamhlú mar a leanas: 

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 é 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. 

Maidir le feirmeacha gréine ar talamh, níl feidhm ag catagóir (a) agus ag gnéithe maidir le 

“híocaíocht gharchomharsan” a bhaineann le (d).  

Déanfaimid anois gach ceann de na riachtanais sin a mheas ar leithligh agus go mion: 

 

3.4 Costais Riaracháin (c) 

Is feidhm shuntasach í an fheidhm Riaracháin. Chuige sin, is féidir suas le 10% de luach an 

Chiste a úsáid chun costais riaracháin a chlúdach. Cinnfidh an Forbróir ar cheart riarachán 
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an Chiste a shocrú go díreach ‘go hinmheánach’, nó an ról a sheachfhoinsiú chuig seirbhís 

riarthóra tríú páirtí chun feidhmeanna an Chiste a chomhlíonadh go neamhspleách. Tá roinnt 

tríú páirtithe speisialaithe ann a d’fhéadfadh an tseirbhís sin a sholáthar agus is dóigh go 

mbeidh eintitis éagsúla ann, áitiúil don tionscadal féin, a d’fhéadfadh seirbhís 

ardchaighdeáin a sholáthar freisin. Ní athraíonn aon fhoinsiú allamuigh den sórt sin feidhm 

riaracháin oibleagáidí agus freagrachtaí an Fhorbróra ar bhealach ar bith.  

Mar léiriú ar an mbuntáiste a bhaineann le sainseirbhísí bainistíochta ciste a fháil chun ról an 

Riarthóra a ghlacadh is ea éifeacht dhearfach an neamhspleáchais in éineacht leis an taithí 

agus an scil chun riachtanais uile an róil a chomhlíonadh, chomh maith le tríú páirtithe a 

bhfuil leas dílsithe acu in ardchaighdeáin tuairiscithe agus cuntasachta a tionscail féin.  

Mar sin féin, tá argóint láidir le déanamh freisin maidir le seirbhís áitiúil a lorg chun na cistí 

sin a riar. Beidh seirbhísí áitiúla gníomhach ar an talamh cheana féin, beidh cur amach 

rímhaith acu ar an limistéar agus tuigfidh siad miondifríochtaí áitiúla ar bhealach nach 

dtuigfidh eintitis speisialtóra ón taobh amuigh. Cé gur léiríomar go breá soiléir ár mian chun 

cinnteoireacht áitiúil a áirithiú sna Cistí seo, fáiltímis freisin roimh riarachán áitiúil.  

Caithfidh an Forbróir cinneadh a dhéanamh ar an gcur chuige is fearr leis maidir le riarachán 

an Chiste - inmheánach nó tríú páirtí. I bhfianaise thábhacht fhadtéarmach an chinnidh sin, 

dhealródh sé go mbeadh sé ciallmhar don Fhorbróir tuairim an phobail ar an ábhar a lorg go 

luath sa rannpháirtíocht (i ndáiríre is dóigh go ndéanfar an cinneadh sula mbunófar an 

Coiste).  

Is é 10% uasmhéid an Chiste is féidir a úsáid le haghaidh riaracháin agus ní féidir aon táille 

bhreise a thobhach e.g. ní cheadaítear aon táille ar iarratais. Mar sin féin, níl bhac ar 

fhorbróir costas an Riaracháin a fhorlíonadh óna chuid acmhainní féin (sa bhreis ar an 10% 

atá incheadaithe ón gCiste).  

 

3.5 Forálacha maidir le garchomharsana (a) agus (cuid de 

d) 

Cuid lárnach de na tiomantais in STLI d’fhonn pobail a chumasú leas a bhaint as feirmeacha 

gaoithe in-athnuaite is ea an t-aitheantas gurb iad na daoine a chónaíonn is cóngaraí dóibh 

is mó a mbíonn tionchar acu orthu. D’fhéadfadh míchaoithiúlacht dhíreach a bheith mar 

thoradh ar a dtógáil ar feadh roinnt míonna agus d’fhéadfadh sé go mbeadh roinnt tionchair 

amhairc nó fuaime ag baint leo ar bhonn leanúnach, mar shampla. Go traidisiúnta bhí 

forbróirí feirmeacha gaoithe ag plé le “garchomharsana” den sórt sin agus is minic a bhain 
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na garchomharsana sin leas astu, ach bhí neamhréireacht sa chur chuige thar na blianta. 

Léirigh ár dtaighde go raibh sé inmhianaithe an coincheap a leagan amach go soiléir gur 

cheart go bhfaigheadh garchomharsana sochair dhíreacha ón bhfeirm ghaoithe agus 

shainíomar é sin mar riachtanas i dtéarmaí agus coinníollacha STLI-1. Ní bhaineann na 

forálacha sin le feirmeacha gréine. 

Tá an riachtanas foirmiúil sin beartaithe mar aitheantas go bhfuil íocaíochtaí bliantúla 

measartha oiriúnach do gharchomharsana, ach níl sé beartaithe go ndéanfaí céatadán 

suntasach den Chiste a ídiú leo sin. Is é bunchuspóir an Chiste ná go mbaineann an pobal i 

gcoitinne leas as an tionscadal a bheith ann. Is foghrúpa beag iad na garchomharsana den 

chruinne níos leithne sin. Táthar ag súil go hiomlán, seachas na híocaíochtaí sochar 

díreacha atá sainordaithe anois, go mbainfidh garchomharsana an-leas as an gcuid eile den 

Chiste mar go n-éascaíonn sé sin iarrachtaí pobal fiúntacha agus níos leithne. Chun an 

pointe sin a léiriú, déanaimis machnamh ar cheann de na príomh-aschuir a bhfuil súil againn 

leis ón gcaiteachas sin atá sainordaithe againn ar bhearta SFIanna – is é sin, clár bliantúil 

beartaithe d’uasghráduithe éifeachtúlachta fuinnimh sna tithe atá i gcomharsanacht na 

feirme gaoithe. Measaimid go mbeadh sé ciallmhar agus iomchuí tús a chur le clár na n-

iarfheistithe doimhne i dtithe na ngarchomharsan sula ndéanfaí leathnú ó chiliméadar go 

ciliméadar.  

Tá roinnt treoirlínte breise leagtha amach thíos. 

 Tagraíonn téarmaí agus coinníollacha STLI-1 do gharchomharsana mar dhá bhanda 

- iad siúd a chónaíonn laistigh de 1km nó 1-2km den tionscadal. Tugtar le tuiscint go 

bhfuil an fad a shonraítear ó bhun an tuirbín is gaire go dtí an chuid is gaire de 

struchtúr an áitribh áitithe (ní foirgnimh lasmuigh nó áit eile den sórt sin), de réir mar 

a aithnítear an suíomh sa logeolaire ag An Post. Tá sé inmhianaithe ciall choiteann a 

chur i bhfeidhm chun an dá liosta de gharchomharsana a thabhairt chun críche. Mar 

shampla, dá ndéanfaí an ceann deireanach a eisiamh ar bhonn teicniúil i mbraisle de 

cheithre theach as a chéile, b’fhéidir go ndéanfadh an Coiste cóiríocht a mheas ar 

mhaithe le cothroime agus cuibheas.  

 Ba cheart go mbeadh an íocaíocht gharchomharsan bunaithe ar phrionsabal aon 

íocaíocht amháin in aghaidh an áitribh áitithe, ar bhonn príomháit chónaithe 

phríobháideach (úinéir) nó príomháit chónaithe (tionónta). Mar sin, nílimid ag súil gur 

cheart úinéirí teach saoire a rangú mar gharchomharsana. Táimid ag súil freisin gur 

cheart don tionónta seachas don úinéir an íocaíocht a fháil i gcás cíosa.  
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 Ba chóir gurbh ionann an gharchomharsa agus aon duine fásta ainmnithe amháin a 

chónaíonn sa teaghlach. I gcás teach ar cíos roinnte, ba cheart do na tionóntaithe 

aon duine acu a ainmniú. 

 Meastar go ndéanfaidh an Forbróir, le linn an phróisis phleanála, suirbhé ar an 

limistéar (agus nuashonrú air sin laistigh de na sé mhí roimh an gcéad íocaíocht 

agus nuashonrú air gach bliain), chun líon na ngarchomharsan a aithint agus glactar 

leis freisin go mbeidh measúnú tionchair déanta ag an bhForbróir ar 

gharchomharsana. 

 Glactar leis freisin go mbeidh an Forbróir i dteagmháil go comhleanúnach le 

garchomharsana le linn an phróisis pleanála - mar a thagraítear dó cheana féin sna 

Treoirlínte Forbartha um Fhuinneamh Gaoithe 2006 agus de réir Chód Cleachtais 

2016 na Roinne um Fhorbairt Fuinnimh Gaoithe in Éirinn - Treoirlínte um 

Rannpháirtíocht Pobail - agus gur comhaontaíodh roinnt sochar, seans, roimh bhunú 

an Chiste. Caithfidh na sochair sin a bheith ar a laghad ar aon dul leis na cinn a 

fhorordaítear i dtéarmaí agus coinníollacha STLI-1. Tuigimid, áfach, go bhfuil seans 

ann gur comhaontaíodh sochair ar luach i bhfad níos airde ná €1,000 agus is cúis 

mhór imní dúinn go bhféadfadh sraith sochar réamhaontaithe an oiread agus 50% 

den Chiste a ídiú. (Caithfidh na híocaíochtaí sin soláthar do chostais riaracháin agus 

don oibleagáid chun na hoibleagáidí maoinithe pobail a chomhlíonadh maidir leis na 

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe i.e. níor cheart go mbeadh na híocaíochtaí sin 

níos mó ná 50% den chiste i dteannta a chéile). Moltar, mar sin, nár cheart don 

Fhorbróir tiomantas a thabhairt d’aon socruithe conarthacha ach a bheith ar an eolas 

go gcaithfidh an Coiste socruithe den sórt sin a mheas (i dtéarmaí comhiomlána 

amháin) i gcomhthéacs a ról i gcinnteoireacht an Chiste. D’fhéadfadh sé nach 

mbeadh coiste pobail sásta comhaontú go bhféadfaí suas le 50% den chiste a úsáid 

le haghaidh líon réasúnta beag daoine sa phobal.  

 Tá an íocaíocht leo siúd a chónaíonn laistigh de 1km ó thuirbín leagtha amach mar 

íocaíocht bhliantúil sheasta de €1,000 ar a laghad agus caithfear í a íoc faoi 

dheireadh na chéad bhliana d’oibríocht tráchtála, agus ar gach comóradh bliantúil ina 

dhiaidh sin ach is féidir í a íoc níos luaithe ná sin má tá an Forbróir in ann é sin a 

dhéanamh.  

 Má tá líon na ngarcomharsan laistigh de 1km ón tionscadal chomh líonmhar sin go n-

éileofar go gcaithfear caiteachas níos mó ná 50% den Chiste, tá foráil i dtéarmaí 

agus coinníollachta STLI-1 a éilíonn ar an bhForbróir maolú a lorg ón Aire. Éileofar 

leis sin ar an gcéad dul síos teagmháil a dhéanamh le ÚFIÉ chun é sin a chur in iúl. 

https://assets.gov.ie/111145/93cd5b8e-e0d5-4369-8d41-45b9738a7b4d.pdf
https://assets.gov.ie/111145/93cd5b8e-e0d5-4369-8d41-45b9738a7b4d.pdf
https://assets.gov.ie/109110/b419a104-e6df-4a3e-a7ef-172166932bee.pdf
https://assets.gov.ie/109110/b419a104-e6df-4a3e-a7ef-172166932bee.pdf
https://assets.gov.ie/109110/b419a104-e6df-4a3e-a7ef-172166932bee.pdf
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Rachaidh ÚFIÉ i dteagmháil leis an gCoiste áitiúil agus soláthróidh sé treoir, nó, más 

gá, treoir thar ceann an Aire. 

 Ina theannta sin, déantar foráil i gcatagóir (d) mar a thagraítear di, d’íocaíochtaí de 

mhéid nach bhfuil leagtha síos leo siúd a chónaíonn idir 1-2km de thuirbín, ach tá an 

coinníoll sin bunaithe ar iarmhéid na gcistí atá fágtha i ndiaidh chatagóir (a), (b) agus 

(c) a urscaoileadh agus áirítear é le híocaíochtaí le heintitis neamhbhrabúis. Glactar 

leis go praiticiúil, i gcás fhormhór na bhfeirmeacha gaoithe, go mbeidh líon na 

gcatagóirí (a) maidir le garchomharsana an-bheag as seo amach (mar gheall ar na 

riachtanais phleanála a bheith níos doichte) ach b’fhéidir gur ábhar eile go hiomlán é 

dóibh siúd a shainaithnítear i gcatagóir (d ). Is sa chas seo, i gcás roinnt cistí níos lú 

go háirithe a bhfuil an chontúirt is mó ann go n-ídeoidh íocaíochtaí na 

ngarchomharsan an Ciste. Ó thaobh beartais de, táimid ag lorg cúitimh iomchuí, 

seachas díréireach, garchomharsan. 

 Ní ghlactar leis gur garchomharsana iad teaghlaigh chónaitheacha ar úinéirí talún iad 

a fhaigheann íocaíochtaí léasa atá ceangailte leis an tionscadal, ach glactar leis go 

bhfuil siad siúd a d’fhéadfadh a bheith ag fáil comhaontuithe éasúna ceangailte leis 

an tionscadal.  

 I gcás nach bhfuil garchomharsana ann (laistigh den gha 1km nó ga 2km ón tuirbín 

gaoithe is gaire), glactar leis go sanntar na cistí sin do na catagóirí sonraithe eile den 

Chiste, gan costais riaracháin a áireamh.  

 Níl aon rogha sainráite i dtéarmaí agus coinníollacha STLI-1 limistéar na scéime 

maidir le garchomharsana a mhéadú níos mó ná 2 km, áfach, athdhearbhaímid an 

tagairt don chiall choitianta a luadh cheana, nó, dá mbeadh líon an-bheag de 

gharchomharsana (catagóirí a agus d le chéile) b’fhéidir gur mhaith leis an gCoiste 

breithniú a dhéanamh ar limistéar leathnaithe a ainmniú. 

 Tá gach íocaíocht do gharchomharsana faoi réir cáin ioncaim de réir mar is 

infheidhme de réir an dlí cánach reatha. Maidir leis sin, is minic go bhféadfadh níos 

mó tionchair euro ar euro a bheith ag cistí a leithdháiltear chun tacú le tionscadail sa 

phobal ná íocaíochtaí garchomharsan. 

 Níl aon oibleagáid ar gharchomharsana glacadh le híocaíochtaí Ciste. 

 Ba cheart íocaíochtaí a thairiscint ach mura nglactar leo, scoirfidh aon dliteanas ina 

dhiaidh sin agus ní féidir é a charnadh nó a íoc go siarghabhálach. Glactar leis, 

áfach, go bhfuil a leithéid de chomharsana i dteideal athrú intinne d’íocaíochtaí 

amach anseo thar shaolré an chiste. Fillfidh íocaíochtaí nach nglactar leo isteach sa 

Chiste iomlán agus beidh siad ar fáil lena n-athdháileadh. 
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 Ní choisceann forálacha garchomharsan cumas na bhforbróirí socruithe 

neamhspleácha breise a chomhaontú le garchomharsana de réir mar is cuí. Tá 

socruithe den sórt sin go hiomlán ar leithligh agus neamhspleách ón gCiste.  

Samhlaítear go léireoidh forbróirí cainníocht agus luachanna táscacha na n-íocaíochtaí 

garchomharsan atá curtha san áireamh le haghaidh íocaíochta nuair a ullmhaíonn siad 

imlíne Ciste le haghaidh comhairliúcháin luath leis an gCoiste. Is tábhachtach san 

fhadtéarma cinneadh a dhéanamh ar luach saothair cóir garchomharsan ionas nach gá na 

híocaíochtaí sin a athbhreithniú le linn shaolré an Chiste. Ba cheart go mbeadh an 

chaibidlíocht idir an Forbróir agus na garchomharsana a bheith ar an eolas nuair a thuigtear 

go gcaithfidh an Coiste breithniú a dhéanamh sa deireadh ar chéatadán an Chiste atá le 

caitheamh ar íocaíochtaí le garchomharsana, a bhféadfadh fadhbanna a bheith leis, más 

cosúil go bhfuil siad as cuimse ard. Tuigimid go bhfuil féidearthacht easaontais ann, má 

bhíonn baill an Choiste míshásta leis an gcaiteachas atá beartaithe do gharchomharsana. 

Glactar leis gur dóigh go mbeidh meascán de gharchomharsana agus daoine eile ón bpobal 

i gcoitinne ar an gCoiste agus mar sin d’fhéadfadh sé go mbeadh féidearthacht shuntasach 

ann do choinbhleacht leasa – ní nach féidir a sheachaint.  

Is é an t-ábhar imní mó atá againn maidir le dréachtú na treorach seo ná go bhféadfadh 

íocaíochtaí ga-chomharsan a bheith ina bhfoinse easaontais ionchasach sa phobal. Cuspóir 

criticiúil beartais, áfach, is ea go luíonn feidhm cinnteoireachta na gCistí caol díreach leis an 

bpobal áitiúil tríd an gCoiste áitiúil. Uaireanta, b’fhéidir nach mbíonn comhlíonadh an 

dualgais sin go hiomlán simplí, ach i ndeireadh na dála, tá muinín mhór againn as cumas 

shaoránaigh na hÉireann na cinntí daonlathacha is fearr a dhéanamh dá bpobail. Go 

rómhinic cuirtear freagracht den chineál sin in áit eile. Anseo, cuirimid é go háitiúil, i gcroílár 

na bpobal ar fud na tíre. 

Fós féin, (ar an gcaolseans) nach mbíonn an Coiste in ann aon easaontas a réiteach, 

bheimis ag súil go lorgódh an Coiste treoir tríd an gcóras ionadaíoch áitiúil seanbhunaithe 

atá ar fáil go háitiúil. Féadfaidh ionchur seachtrach ó eagraíochtaí neamhspleácha amhail 

údaráis áitiúla nó eintitis forbartha pobail treoir a thabhairt i dtreo toradh cóir cothrom do 

gach páirtí lena mbaineann. Mura féidir réiteach a fháil trí chóras áitiúil den sórt sin, beidh 

ÚFIÉ ar fáil le haghaidh idirghabhála agus tabharfaidh sé treoir ón Aire sa deireadh, más gá. 
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3.6 Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 

Aontaithe (b) 

Éilítear de réir téarmaí agus coinníollacha STLI-1 go n-íocfar ar a laghad 40% de na Cistí le 

fiontair phobail neamhbhrabúis arb é a bpríomhfhócas nó a n-aidhm tionscnaimh a chur 

chun cinn i dtreo sheachadadh Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe 

(SFIanna). Mar sin, beidh ar Choistí breithniú mionsonraithe a dhéanamh ar cad iad na 

SFIanna agus an cuspóir a bhaineann leo. Go hacomair, is iad sin na haidhmeanna atá 

leagtha síos ag na Náisiúin Aontaithe do gach tír chun déileáil leis na dúshláin atá le sárú ar 

fud an domhain d’fhonn fás go hinbhuanaithe le linn an 21ú haois. Tá tábhacht le húsáid na 

gCistí chun cabhrú le pobail áitiúla aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin do phobail áitiúla 

d’fhonn pobail inbhuanaithe a fhorbairt in Éirinn agus chun spriocanna náisiúnta éagsúla a 

bhaint amach, mar shampla iad siúd a bhaineann le fuinneamh agus leis an aeráid.  

Cuirfidh seachadadh iomlán na SFIanna ar ár gcumas athrú bunúsach a dhéanamh i dtreo 

geilleagar níos glaise, níos uilechuimsithí agus, i dtreo pobal níos athléimní. Chuige sin, 

cuirtear béim ar leith i dtéarmaí agus coinníollacha STLI-1 ar Spriocanna 4, 7, 11 agus 13 - 

Oideachas Ardchaighdeáin, Fuinneamh Inacmhainne agus Glan, Cathracha agus Pobail 

Inbhuanaithe agus Gníomhú ar son na hAeráide. Tá baint ar leith ag na haidhmeanna sin le 

tionscadail leictreachais in-athnuaite agus leis na pobail a óstálann iad.  

 Sprioc 4 - Oideachas Ardchaighdeáin: D’fhéadfadh cistí tacú leis an eolas agus leis 

na scileanna a theastaíonn i bpobail chun forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn, trí 

oideachas maidir le forbairt inbhuanaithe agus stíleanna maireachtála inbhuanaithe. 

Tá sé inmhianaithe go háirithe go mbeadh cláir fhoirmiúla oiliúna ann chun uasoiliúint 

a chur ar fail do phobail. Spreagtar scéimeanna scoláireachta freisin. 

 Sprioc 7 - Fuinneamh Inacmhainne agus Glan: D’fhéadfadh cistí tacú le tionscadail 

nó le tionscnaimh éifeachtúlachta fuinnimh a spreagann agus a sheachadann 

tionscadail ghiniúna leictreachais in-athnuaite. Is céim thábhachtach i bhforbairt na 

bpobal fuinnimh inbhuanaithe é a chur ar chumas pobail áitiúla ceannach isteach sa 

phróiseas féin.  

 Sprioc 11 - Cathracha agus Pobail Inbhuanaithe: D’fhéadfaí cistí a úsáid chun 

iarrachtaí a neartú le hoidhreacht chultúrtha agus nádúrtha an phobail áitiúil a 

chosaint agus a fheabhsú. D’fhéadfadh cistí cuidiú freisin le beartais agus pleananna 

comhtháite a chur chun feidhme do phobail i dtreo ionchuimsithe, éifeachtúlachta 

acmhainní, maolú agus oiriúnú don athrú aeráide.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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 Sprioc 13 - Gníomhú ar son na hAeráide: Is féidir cistí a úsáid chun oideachas, 

múscailt feasachta agus acmhainn a fheabhsú maidir leis an athrú aeráide i ndáil le 

luathrabhadh, maolú, oiriúnú agus laghdú tionchair.  

Mar aon leis na SFIanna eile, soláthraítear leis na ceithre phríomhsprioc sin deiseanna 

iontacha do choistí chun meascán de dhiscréid agus de chruthaitheacht a úsáid chun a 

gCistí a scaipeadh, agus iad ag cinntiú i rith an ama go gcaitear Cistí ar a áirithiú go mbeidh 

pobail inbhuanaithe do na blianta atá le teacht. Níl deireadh leis na féidearthachtaí. 

Tá na SFIanna comhoiriúnach go hiomlán leis na réimsí téamacha leathana a leanas chomh 

maith le go leor eile: 

 Bithéagsúlacht - Cuidíonn do thionscadal le gnáthóga agus beatha i do phobal a 

chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú, go háirithe iad siúd a chuireann le 

hathchóiriú an éiceachórais i do cheantar. Tá Pleananna Gníomhaíochta 

Bithéagsúlachta Pobail inmhianaithe go háirithe agus is féidir tacú leo chomh maith 

le gníomhaíochtaí a thagann chun cinn amhail cuibhrinn pobail nó rianta dúlra éan.  

 Inbhuanaitheacht Chomhshaoil - Feabhsaíonn do thionscadal an timpeallacht áitiúil, 

nádúrtha agus thógtha don phobal. Is iomchuí gníomhaíochtaí chun moltaí ó 

Mháistirphleananna Fuinnimh a sheachadadh, atá lárnach i dtionscnamh phobail 

fuinnimh inmharthana de chuid ÚFIÉ. Tá scéimeanna éifeachtúlachta fuinnimh pobail 

nó athchóiriú seanmhuilinn iomchuí freisin. Fáiltítear go háirithe roimh aon bhearta a 

chuireann go dearfach le héabhlóid an gheilleagair chiorclaigh. 

 Áineas - Seachadann do thionscadal gníomhaíochtaí spóirt agus áineasa 

pobalbhunaithe amhail uasghrádú ar rianta reatha do chlubanna lúthchleasaíochta 

áitiúla nó do limistéir chéadfaí i gclóis súgartha lasmuigh. 

 Dlúthpháirtíocht Shóisialta - Gineann do thionscadal níos mó comhtháthú sóisialta 

agus/nó gineann sé buntáistí sláinte agus folláine. Is samplaí iad gníomhaíochtaí 

bhothán na bhfear nó tionscnaimh iompair phobail. 

 Cultúr agus Oidhreacht - Méadaíonn do thionscadal feasacht chultúrtha agus 

caomhnaíonn agus cuireann sé chun cinn d’oidhreacht áitiúil. D’fhéadfadh sé go 

mbeadh roinnt feabhsúcháin de dhíth ar d’iarsmalann áitiúil nó ar d’ionad oidhreachta 

áitiúil. 

 Turasóireacht - Forbraíonn do thionscadal tionscnaimh turasóireachta nua, agus 

neartaíonn sé iad, rud a chuireann go mór leis an ngeilleagar áitiúil. D’fhéadfadh 

éicealáithreáin champála nó gníomhaíochtaí uiscebhunaithe an beart a dhéanamh. 
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Spreagtar Coistí Ciste chun na SFIanna a mheas mar tháscach. Níl siad saintreorach. Tá 

gach deis ann freagra iomlánaíoch agus cruthaitheach a thabhairt ar léirmhíniú na gcuspóirí, 

ach ba cheart go mbeadh sé mar phríomhaidhm tacú le tionscnaimh fuinnimh inmharthana 

agus tionscnaimh gníomhaíochta aeráide.  

Féidearthacht amháin den sórt a bheadh ag teacht go hiomlán le cuspóirí aeráide náisiúnta, 

chomh maith le cuspóirí rannpháirtíochta saoránach STLI a sheachadadh go maith, is ea 

forbairt tionscadail pobail STLI. Mar shampla, b’fhéidir go bhféadfaí cuid den Chiste ó 

thionscadal ghaoithe STLI-1 a chur ar leataobh gach bliain i dtreo forbairt a dhéanamh ar 

thionscadal gréine pobail do STLI-3 sa deireadh. Bheadh úinéireacht iomlán ag tionscadal 

den sórt ag an bpobal agus rachadh sé isteach sa chatagóir pobail i gceant STLI-3. 

 

3.7 Tacú le clubanna, cumainn agus eintitis áitiúla eile 

(cuid de d) 

Go traidisiúnta úsáideadh na cistí sochar pobail atá ann den chuid is mó chun tacú le gach 

cineál gníomhaíochtaí áitiúla amhail na cinn a chuireann clubanna agus cumainn agus 

eintitis neamhbhrabúis eile den sórt sin i láthair sa cheantar. Teastaíonn uainn go mór go 

leanfadh Cistí STLI le tacaíochtaí den sórt sin, go deimhin go ndéanfaí iad a leathnú, anois 

go bhfuil sainordú ag Cistí STLI a bheith i bhfad níos mó ná na cistí atá ann cheana. Sa 

chuid “Cé atá in ann iarratas a dhéanamh” soláthraímid roinnt treorach ina leith sin bunaithe 

ar rialacha um Chúnamh Stáit AE nach mór do STLI a chomhlíonadh. 

 

Ciste Sochar Pobail tipiciúil maidir le Tionscadal Gaoithe 

 

 

Ciste Sochar Pobail tipiciúil maidir le Tionscadal Gréine 

 

Maoiniú Tionscadal um 
Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe 

Íosmhéid 40% 

Íocaíocht 
Gharchomharsan de 
€1,000 ar a laghad ar 

feadh suas le 1km 

Bunaithe ar 
an tionscadal 

Costais Riaracháin  

Uasmhéid 
10% 

Clubanna agus 
Cumainn Áitiúla agus 
Garchomharsana 1-

2KM 

Iarmhéid 
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3.8 Ceisteanna comhairliúcháin phoiblí 

 C3. An aontófá leis an moladh gur chóir go mbeadh ról ag na Coistí maidir le 

cinneadh a dhéanamh ar íocaíochtaí do gharchomharsana? Mura n-aontaíonn tú, 

agus dá n-aontódh an Forbróir agus garchomharsana le híocaíochtaí móra (suas le 

leath an chiste), an mbeadh sé sin ceart go leor? 

 C4. Ar cheart go gceadófaí scoláireachtaí aonair chun maoiniú pobail a fháil?  

 C5. Maidir le ceantanna STLI atá le teacht, an gceapann tú gur cheart go mbeadh ar 

fheirmeacha gaoithe amháin íocaíochtaí garchomharsan a dhéanamh? 

 

 

4 Feidhmiú an Chiste 

Cuirfidh ÚFIÉ stór faisnéise ar líne i bhfeidhm - sraith uirlisí - a bheidh úsáideach do Choistí 

Ciste. Cuimseofar ann moltaí úsáideacha maidir le hacmhainní amhail Pobail Inbhuanaithe: 

Leabhar Acmhainní Rialachais d’Eagraíochtaí Beaga agus Deonacha Pobail (féach 

Prionsabal 4 go háirithe), chomh maith le haon fhaisnéis bhreise a sainaithnítear a bheith 

riachtanach chun na Cistí seo a sheachadadh go rathúil. 

 

4.1 Roimh a bhunú: rannpháirtíocht leis an bpobal áitiúil 

Rannpháirtíocht luath ag an bhForbróir leis an bpobal áitiúil a bheadh ar an gcleachtas is 

fearr sula mbunófaí an Ciste. Ba cheart go mbeadh níos mó tacaíochta ón bpobal mar 

thoradh ar rannpháirtíocht luath den chineál sin agus soiléire cuspóra níos mó maidir le 

húsáid an chiste. Ba cheart go gcinnteofaí leis freisin go bhfuil baint ag an bpoball ón tús le 

Maoiniú Tionscadal um 
Spriocanna Forbartha 

Inbhuanaithe 

Íosmhéid 
40% 

Costais Riaracháin  

Uasmhéid 
10% 

Clubanna agus Cumainn 
Áitiúla 

Iarmhéid 

https://www.wheel.ie/sites/default/files/media/file-uploads/2018-07/TheWheel_SustainableCommunities_Governance%20FINAL%20ELECTRONIC_0.pdf
https://www.wheel.ie/sites/default/files/media/file-uploads/2018-07/TheWheel_SustainableCommunities_Governance%20FINAL%20ELECTRONIC_0.pdf
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forbairt an tionscadail agus go bhfuil siad ar an eolas faoin acmhainneacht atá aige maidir le 

comhroinnt sochar. Cuirtear in iúl duit gur cheart go leagfadh an rannpháirtíocht luath sin 

méideanna táscacha agus céatadán an chiste atá le dáileadh le haghaidh: 

a) Íocaíochtaí do gharchomharsana (feirmeacha gaoithe amháin),  

b) Comhlíonadh SFIanna na Náisiún Aontaithe 

c) Costais riaracháin 

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

Ina theannta sin, ba cheart go gcuirfeadh an rannpháirtíocht luath sin pobail áitiúla ar an 

eolas faoi leitheadúlacht na féidearthachta don Chiste lena n-áirítear SFIanna na Náisiún 

Aontaithe, ag taispeáint an raon tionscadal a bhféadfar tacú leo. Ba cheart freisin go 

mbeadh sé mar chuireadh le haghaidh léirithe spéise ó oibrithe deonacha chun freastal ar 

Choiste an Chiste. 

 

4.2 Coiste Ciste a bhunú 

Ceann de na feidhmeanna is tábhachtaí atá ag an bhForbróir (nó Riarthóir) é bunú Coiste 

Ciste áitiúil 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 togra 

maoinithe. 

Ar Choiste an Chiste tá an Forbróir, an Riarthóir agus baill den phobal a dhéanann obair 

dheonach chun páirt a ghlacadh ann. Tá tiomantas suntasach i gceist le hobair dheonach an 

Choiste. Bítear ag súil go rachaidh gach ball i gcomhar le baill eile an Choiste chun fís 

straitéiseach don Chiste a cheapadh agus a chur chun feidhme agus an straitéis sin a chur i 

bhfeidhm maidir le gach iarratas ar mhaoiniú a mheasúnú agus a luacháil. Beidh méid áirithe 

ama agus oibre i gceist ionas go gcaithfidh saorálaithe a bheith aireach ar an bhfreagracht 

agus ar an tiomantas atá i gceist. D’fhéadfadh sé go mbeadh cur amach ag daoine sa 

phobal a thagann isteach ar an gCoiste nó go bhfuil dlúthbhaint acu leo siúd atá ag lorg 

tacaíochta uaidh, agus mar sin, tá dúshláin oibiachtúlachta ag baint leis an ról freisin. 

Táimid tar éis a lua in áiteanna eile gur chóir go mbeadh ionadaíocht leathan saoránach 

áitiúil ar an gCoiste. Mar sin, ní dúshlán neamhshuntasach é bunú an Choiste, sa chaoi gurb 

é an leagan is fearr den phobal a léirítear leis. Moltar go ndéanfadh an Forbróir/Riarthóir an-

iarracht an deis a phoibliú sna gnáthmheáin agus sna meáin shóisialta – ba cheart an poibliú 

a dhéanamh ar gach cineál meán, idir fhógra sna meáin áitiúla, nótaí paróiste i 

nuachtlitreacha reiligiúnacha, agallaimh raidió, trí fhóram na meán sóisialta a úsáid.  
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Ina theannta sin, tá córais ionadaíocha áitiúla shubstainteacha ann ba cheart a úsáid chun 

an scéal a scaipeadh, ina measc ionadaithe poiblí tofa, Údaráis Áitiúla, Coistí Forbartha 

Pobail Áitiúla, Líonraí Rannpháirtíochta Poiblí, Cuideachtaí Forbartha Áitiúla agus eile, 

chomh maith le raon leathan d’eagraíochtaí sóisialta agus cultúrtha amhail Nasc Áitiúil TFI 

agus na Bailte Slachtmhara nó eagraíochtaí ionadaíocha amhail an IFA agus Nasc Tuaithe 

na hÉireann. Má tá cónaí ort in aice le tionscadal STLI, ba cheart go mbeadh sé beagnach 

dodhéanta gan a bheith ar an eolas go bhfuil Coiste Ciste á bhunú agus go bhfuil deis ann a 

bheith rannpháirteach ann.  

Tar éis glaonna spéise a iarraidh agus a fháil ní mór don Riarthóir a aird a dhíriú ar chúram 

na gceapachán ar an gCoiste. Cé gur cheart don Riarthóir ceapacháin a dhéanamh, moltar 

go ndéanfaí an próiseas i gcomhairle le heagraíochtaí pobail neamhspleácha chun léargas 

neamhchlaonta a thabhairt ar an bpróiseas.  

Níl an próiseas roghnúcháin simplí agus tá neamhspleáchas an Riarthóra ríthábhachtach 

ann. Moltar go mór don Riarthóir dul i dteagmháil le heintitis éagsúla de phobail áitiúla chun 

treoir a ghlacadh sa phróiseas roghnúcháin. D’fhoilsigh The Wheel, cumann náisiúnta na 

hÉireann d’eagraíochtaí pobail, treoirlínte ábhartha dea-chleachtais ina Lámhleabhar 

Acmhainní dá dtagraítear níos luaithe sa chuid seo.  

D’fhéadfadh sé go mbeadh roinnt prionsabal uileghabhálach úsáideach: 

 Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag an Riarthóir cothromaíocht gheografach 

ionadaíochta a bhaint amach ó phobail laistigh den ‘Réimse Sochar’ a bhfuil súil leis 

don Chiste agus ba cheart gach iarracht a dhéanamh chun a chinntiú go ndéantar 

ionadaíocht ar na pobail is gaire ar an gcéad dul síos.  

 Ba cheart don Riarthóir iarracht a dhéanamh cothromaíocht chuí a bhaint amach i 

dtéarmaí aoise, stádas sóisialta-eacnamaíoch, inscne, eitneachas etc. Is léir gur 

cheart an Coiste a bhunú ar bhonn neamh-idirdhealaitheach. 

 Go hidéalach, bheadh na daoine a cheapfaí ar an gCoiste ag déanamh ionadaíochta 

ar shnáithe éigin de shaol an phobail, seachas a bheith ina ndaoine “córa”. Tuigimid, 

áfach, nach bhféadfadh gach saoránach, a bhfuil tallann aige nó aici a d’fhéadfadh a 

bheith luachmhar do Coiste an Chiste, a bheith i ról ionadaíoch “reatha”, mar 

shampla, duine a d’fhéadfadh a bheith imithe ó ghníomhaíochas pobail áitiúil ar 

feadh cúpla bliain nó tá clann óg orthu nó tá gnó nua díreach tosaithe acu, ach a 

bhféadfadh fuinneamh ollmhór a bheith acu “anois” le tabhairt faoi ról den sórt sin. 

Mar sin, molaimid nach riachtanas bunphrionsabail é sin.  

 Go hidéalach, bheadh gairmeacha nó scileanna éagsúla ar fáil ar an gChoiste. 
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 Féadfaidh an líon daoine ar na coistí a bheith éagsúil ag brath ar chúinsí éagsúla –  

sa chás go bhfuil níos mó pobal i gcomharsanacht dhíreach thionscadal STLI ba 

cheart don Choiste dóthain saorálaithe a mhealladh chun é sin a léiriú. Ar an iomlán, 

samhlaítear nach mbeadh níos lú ná cúigear ar Choiste, lena n-áirítear an Forbróir 

agus an Riarthóir, agus samhlaítear gan níos mó ná 14 a bheith ar an gCoiste. Mar is 

gnách, beidh ÚFIÉ ar fáil chun comhairle a thabhairt air sin de réir mar is gá. 

 Ba cheart don Choiste an téarma uasta is rogha leo a chomhaontú chun freastal ar 

an gCoiste. Meastar go mbeidh an Ciste i bhfeidhm ar feadh thart ar 15 bliana agus 

cé gur beag oibrí deonach atá in ann tiomantas a thabhairt don tréimhse sin, b’fhéidir 

nár chóir iad a spreagadh fanacht chomh fada sin ar an gCoiste -– is tábhachtach go 

mbeadh éagsúlacht daoine air. Ba cheart go n-aontódh an Coiste an líon blianta is 

fearr seirbhíse, ach moltar uainíocht go mór i gCistí níos mó ach go háirithe. Tá sé 

sin tábhachtach, chomh maith leis an gcaoi a gceapfar baill nua den Choiste, maidir 

le trédhearcacht an phróisis agus cabhraíonn sé lena chinntiú go mbíonn an Coiste 

mar léiriú ar an bpobal níos leithne a léirítear a dtosaíochtaí sa straitéis maoinithe. 

 Dhealródh sé go mbeadh an Riarthóir ina chathaoirleach ar an gCoiste, ach ní 

dhéanfaimis iarracht é sin a fhorordú mar b’fhéidir go bhfuil smaointe eile ag an 

gCoiste nó d’fhéadfadh iarrthóir den scoth a bheith ar an gCoiste cheana. Moltar ról 

sealaíochta a bheith ag an gCathaoirleach. 

 Féadfaidh an Coiste a chomhaontú freisin cuireadh a thabhairt do chomhairleoirí 

neamhspleácha ar leith chun tacú lena fheidhm nó chun cabhrú leis. Mar shampla, 

féadfaidh Coiste a chinneadh gur mhaith leis smaoineamh ar an mbealach is fearr le 

clár iarfheistithe pobail a dhéanamh agus féadfaidh siad comhairle sheachtrach a 

lorg maidir leis an mbealach is fearr chun é sin a chomhtháthú sa straitéis Maoinithe. 

Mar an gcéanna, féadfaidh siad comhairle a fháil ó eagraíochtaí forbartha pobail atá 

gníomhach sa cheantar. 

 Ba cheart don Choiste maoirseacht a dhéanamh ar bhabhta maoinithe amháin ar a 

laghad in aghaidh na bliana féilire (d’fhéadfadh díolúintí a bheith indéanta - féach Alt 

6.3 maidir le roghanna malartacha do chistí níos lú).  

 Glactar leis go nglacfaidh baill an Choiste páirt de réir na gcaighdeán rialachais agus 

tuairiscithe is airde, mar a bhaineann leis na Cistí i gcoitinne. Ba cheart do gach ball 

den Choiste cód iompair agus beartas coinbhleachta leasa a bhunú agus a shíniú - 

d’fhéadfadh beartas uainíochta a bheith san áireamh leis sin chun ionchur ‘úr’ a 

chinntiú le linn shaolré an phróisis. Tá samplaí díobh sin ceangailte sna haguisíní. 



26 

 

Sa chreat seo, díríonn an Coiste ar na cinntí is fearr is féidir a dhéanamh chun leasa a 

phobail. Cinntíonn an Forbróir/Riarthóir go mbeidh an t-airgead ar fáil, go bhfuil an creat 

rialachais mar chuid d’oibleagáidí corparáideacha foriomlána an tionscadail, agus go leantar 

na téarmaí agus na coinníollacha riachtanacha mar atá leagtha amach i dtéarmaí agus 

coinníollacha STLI. Tá súil againn go n-éascóidh an treoir seo na torthaí is fearr trí na cinntí 

is fearr a dhéanamh. 

 

4.3 An Straitéis Maoinithe 

Ba dhea-chleachtas don Choiste nua é straitéis maoinithe nó plean gníomhaíochta pobail 

don Chiste a shocrú. Is ionann sin agus na bealaí is fearr a shainaithint chun tionchar an 

Chiste ar an bpobal a uasmhéadú agus pleananna straitéiseacha a cheapadh chuige sin. Is 

é an tosaíocht ag an tús roinnt cuspóirí straitéiseacha riachtanacha a bhunú chun an leas is 

fearr is féidir a bhaint as an gCiste. Cuspóir sonrach sa mhéid sin é réimsí substainteacha 

de thosaíocht maoinithe a shainaithint ar dócha go mbeidh tionchar dearfach marthanach 

acu ar an bpobal. Ba cheart go ndíreodh na pleananna straitéiseacha go háirithe ar 

spriocanna forbartha inbhuanaithe (SFIanna) na Náisiún Aontaithe. Ba cheart don Choiste 

oibriú go tapa i dtreo fhorbairt na straitéise maoinithe go fadtéarmach agus go hidéalach ba 

cheart go mbeadh dréacht oibre i bhfeidhm in am don chéad phróiseas iarratais. Is dóigh go 

dtiocfaidh forbairt air le himeacht ama, ach tá bunús éigin riachtanach ionas go mbeidh 

bunús láidir leis an bhfógra agus chun na hiarratais a mheas. Cuirfidh ÚFIÉ comhairle agus 

tacaíocht ar fáil do Choistí Ciste faoin mbealach is fearr le straitéis maoinithe a cheapadh.  

Agus straitéis maoinithe don Chiste á shocrú aige, ba cheart don Choiste taighde a 

dhéanamh ar dtús ar straitéisí forbartha áitiúla nó contae atá ann cheana chun críocha 

ailínithe. Ba cheart gur réamhriachtanas é le linn an taighde sin a bheith rannpháirteach le 

húdaráis áitiúla agus le Cuideachtaí Forbartha Áitiúla agus eagraíochtaí forbartha pobail eile 

lena n-áirítear CSSanna, leo siúd a bhfuil Máistirphlean Fuinnimh á fhorbairt acu nó curtha i 

gcrích acu cheana féin.  

Féadfaidh an Coiste freisin moltaí a lorg ón bpobal áitiúil chun smaointe a fháil faoi threoir 

straitéiseach. Is féidir leis an gCoiste gach togra a mheas d’fhonn tosaíocht a thabhairt do 

réimsí fócais don scaipeadh cistí atá ar tí tarlú, ach d’fhonn a chinntiú go dtiocfaidh forbairt 

ar straitéis maoinithe fhadtéarmach le dealramh. Ba cheart go mbeadh cuspóirí leathana 

aige le samplaí de na cineálacha gníomhaíochta is féidir a mheas seachas a bheith 

róshonrach. Ba cheart go mbeadh straitéisí maoinithe nó pleananna gníomhaíochta pobail 
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solúbtha agus go mbeidís in ann oiriúnú do riachtanais agus tosaíochtaí athraitheacha an 

phobail thar shaolré an Chiste.  

A luaithe a bhunófar tosaíochtaí maoinithe ba cheart don Choiste aird a dhíriú ar an gCiste a 

chur chun cinn tuilleadh sa phobal chun an réimse is leithne is féidir a bhaint amach a 

spreagadh. Is ríthábhachtach do rath an Chiste go spreagtar soláthar flúirseach d’iarratais ar 

ardchaighdeán do na babhtaí maoinithe.  

Cuimsítear le feidhm chinnteoireachta an Choiste measúnú agus meastóireacht ar iarratais 

ar mhaoiniú de réir na straitéise maoinithe agus téarmaí agus coinníollacha foriomlána an 

Chiste. Faoi dheireadh, ba cheart don Choiste a chinntiú go gcuireann an Riarthóir a chinntí i 

bhfeidhm i gceart agus go hiomlán.  

Comhairlítear do Choistí teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara ar bhonn rialta le 

haghaidh smaointe agus dea-chleachtais maidir le cistí a eisíoc. Cé go mbeidh baill ag an 

gCoiste cheana féin a bhfuil taithí mhaith acu ar chiorcail forbartha pobail, beidh 

rannpháirtíocht leanúnach lena n-eagraíochtaí féin agus le heagraíochtaí eile fíorluachmhar. 

Ba cheart dul i gcomhairle le gach cineál eintiteas amhail Údaráis Áitiúla, Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla, cláir LEADER, carthanais, CSSanna, grúpaí Bailte Slachtmhara agus 

eagraíochtaí pobail eile. I ndeireadh na dála, ba cheart go mbeadh sé mar aidhm an straitéis 

maoinithe a fhorbairt go leanúnach ionas nach dtarlóidh aon mhaoiniú dúbailte nó dúbláil 

agus go scaiptear cistí go cóir ar fud na bpobal áitiúil. 

Amlíne an chiste 
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4.4 Ceisteanna comhairliúcháin phoiblí 

 C6. Cad iad na hacmhainní ar leith a theastóidh ó Choistí Ciste?  

 C7: An gceapann tú go mbeadh oiliúint ar rialachas ag teastáil ó Choistí Ciste? Ar 

cheart go mbeadh sé sin ina riachtanas le bheith mar bhall de Choiste Ciste? 

•Músclaíonn forbróir, nó Riarthóir 
ainmnithe, feasacht sa phobal 

áitiúil faoin gCiste 

•Bíonn an pobal rannpháirteach, 
agus bunaítear Coiste Pobail  

•Aontaítear dearadh na samhla 
maoinithe agus cineál na 

dtionscadal atá le maoiniú trí 
chomhairliúchán pobail a ndéanann 

an Coiste Pobail maoirseacht air 

•Roimh Oibríocht Tráchtála 
bunaítear an Ciste bunaithe ar 

ioncam tuartha  

•Bliain 1, tosaíonn an tionscadal ag 
feidhmiú ar bhonn tráchtála 

•Ullmhaíonn an Riarthóir doiciméid 
iarratais ar dhámhachtain, déantar 
próiseas iarratais ar dhámhachtainí 
a fhorbairt agus osclaítear an Ciste 

chun iarratais a dhámhachtain 

•Déantar iarratais a mheas i 
gcoinne tacar comhaontaithe 

méadrachtaí scórála 

Cuirtear tionscadail rathúla ar an 
eolas 

•Ullmhaíonn an riarthóir tuarascáil 
ar oibríochtaí an Chiste lena n-

áirítear dámhachtainí a íocadh agus 
tionchair tionscadal. 

Déantar aon íocaíochtaí 
cothromaíochta atá riachtanach le 
haghaidh aschur tionscadail iarbhír 

i gcoinne réamh-mheasta a 
shuimiú/a dhealú ó Chiste bhliain 2, 

déantar an próiseas in athuair. 
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 C8: An bhfuil aon mholtaí agat maidir le conas a d’fhéadfaí próiseas roghnúcháin na 

gCoistí Ciste a neartú? 

 

 

5 An Próiseas Iarratais 

Caithfidh an próiseas iarratais a bheith oscailte, cothrom agus trédhearcach. Féachaimid 

anois le treoir a sholáthar lena chur ar chumas an Choiste tabhairt faoin bpróiseas ar 

bhealach oscailte agus cothrom agus leis an dearbhú go bhfuil gach rud á dhéanamh ar 

bhealach cuí don phobal uile.  

Caithfidh gach Ciste a gcistí a dháileadh de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha atá 

leagtha amach. Ba cheart don Fhorbróir agus don Riarthóir treoir a thabhairt don Choiste 

maidir leis an neasluach agus an céatadán atá ar fáil do gach ceann de na ceithre chatagóir 

de dháileadh an Chiste. Toisc nach ionann aon dá Chiste ní hionann tosaíochtaí áitiúla an 

chiste ach an oiread, níl aon choinníollacha breise ar íosmhéideanna ná ar uasmhéideanna 

atá le caitheamh i ngach catagóir seachas an méid atá leagtha amach i dtéarmaí agus 

coinníollacha STLI-1.  

Ba cheart glacadh leis, áfach, gurb é tosaíocht na gcistí seo an tosaíocht is mó is féidir a 

thabhairt do thionscnaimh a thacaíonn leis na spriocanna forbartha inbhuanaithe d’fhonn an 

tionchar is fearr is féidir a thabhairt do gach saoránach sa phobal agus d’fhonn cur leis na 

spriocanna a bhaint amach ar an mbealach is fearr maidir le fuinneamh náisiúnta agus ar 

son na haeráide. 

Déanfaidh an Coiste cinneadh ar líon na mbabhtaí maoinithe a theastaíonn uaidh le linn na 

bliana maoinithe – ceann amháin ar a laghad mura bhfaightear díolúine ó ÚFIÉ - de réir mar 

a mheasann siad a bheith oiriúnach dá gcuspóirí féin.  

 

5.1 Cé atá in ann iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú? 

Tá an Ciste oscailte do dhaoine aonair, agus do ghrúpaí neamhbhrabúis amhail grúpaí 

pobail agus deonacha, fiontair shóisialta carthanachta agus clubanna agus cumainn. Ba 

cheart do gach iarratasóir ar eintitis iad a chinntiú go bhfuil siad comhdhéanta go cuí. Moltar 

gur fearr eintitis seachas daoine aonair i gcoitinne. Is dóigh go laghdóidh sé sin an t-ualach 

riaracháin a bhaineann leis an iomarca dámhachtainí maoinithe aonair. B’fhéidir go 

bhféadfaí daoine aonair a spreagadh chun teagmháil a dhéanamh le daoine eile ina bpobal 
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agus iarratas grúpa a dhéanamh nuair is iomchuí agus nuair is infheidhme. Mar sin féin níor 

mhaith linn maoiniú do dhaoine aonair a eisiamh mar d’fhéadfadh sé go mbeadh éagsúlacht 

d’iarrachtaí fiúntacha aonair laistigh de phobal. Mar shampla, scoláireacht, ealaíontóir ag 

péinteáil múrmhaisiú ar bhalla an ionaid phobail, duine a dhéanann seanroth muilinn faoi 

dhroichead an tsráidbhaile a athchóiriú nó duine aonair ag bunú feirm phailneora. Ba cheart 

go mbeadh tionchar dearfach fadtéarmach soiléir ag gach sampla den sórt sin ar an bpobal i 

gcoitinne. 

 

5.2 Eintitis neamhbhrabúis agus Státchabhair 

Seachas na garchomharsana, ní dócha go mbeidh ach líon an-teoranta daoine ag fáil 

dámhachtainí maoinithe ó na Cistí; is eintitis a bheidh i bhformhór mór na bhfaighteoirí 

dámhachtana. Ach tá teorainneacha leis an leibhéal maoinithe is féidir le heintitis a 

tharraingt anuas ó na Cistí, mar atá leagtha amach i ndlí Iomaíochta an Aontais maidir le 

Státchabhair. Tagraíonn Cúnamh Stáit do chúnamh poiblí a chuirtear ar fáil do “ghnóthais” a 

d’fhéadfadh an iomaíocht a shaobhadh. Caithfidh an Coimisiún Eorpach scéimeanna 

tacaíochta amhail STLI a fhormheas – agus deimhniú a thabhairt nach sáraíonn siad na 

rialacha um Státchabhair. Tá na rialacha maidir le Státchabhair an-chasta agus anseo ní 

féidir linn ach sracachoimre a sholáthar ar na príomhghnéithe.  

Fuair Éire ceadú i leith Cúnaimh Stáit do STLI, ach tá na Cistí laistigh de STLI faoi réir 

rialacha áirithe. Níor cheart do na Cistí “gnóthais” a mhaoiniú nó, má dhéanann siad 

amhlaidh, níor cheart go mbeadh an maoiniú comhiomlánaithe a fhaightear, thar thréimhse 

trí bliana, ó gach foinse phoiblí, níos mó ná €200,000. Má bhíonn sé níos mó ná sin, níor 

mhór é a cheapadh le go n-oirfeadh sé laistigh de “Rialachán Ginearálta na Blocdhíolúine” 

nó chaithfeadh an Roinn fógra a thabhairt don Choimisiún Eorpach in iarratas ar leithligh ar 

Chúnamh Stáit. Sainíonn Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa “gnóthas” mar aon duine (nádúrtha 

nó dlíthiúil) atá “ag gabháil do ghníomhaíocht eacnamaíoch”.  

Dar leis an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, “Más carthanas, gnóthas tráchtála nó 

fiontar sóisialta é an gnóthas –  agus beag beann ar ioncam an ghnóthais –  beidh cúnamh 

don eagraíocht sin ina chúnamh Stáit má chomhlíonann sé na cúig cheist tástála um 

Státchabhair. Ní mór gach ceann de na cúig chritéar a chomhlíonadh sula mbíonn ceist 

maidir le Státchabhair ann agus mar sin, is tábhachtach go mbeidh an Coiste eolach ar na 

critéir sin. 

Is é an seasamh achomair go mbeimid ag súil nach gnóthais mhaoinithe iad na Cistí, den 

chuid is mó. Ní bheidh an chuid is mó de na hiarratasóirí a chuireann isteach ar 

https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/EU-Internal-Market/EU-State-Aid-Rules/What-is-State-Aid-/
https://enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/EU-Internal-Market/EU-State-Aid-Rules/What-is-State-Aid-/
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dhámhachtain mhaoinithe ag tairiscint earraí ná seirbhísí ar an margadh. Beidh formhór na 

n-iarratasóirí neamhghníomhach go heacnamaíoch agus áireofar iontu sin clubanna 

lúthchleasaíochta, cumainn cheoil, carthanais um eisiamh sóisialta agus CSSanna. 

 

5.3 Cad atá neamh-incháilithe le haghaidh tacaíochta? 

Chun rialachas ceart an Chiste a áirithiú, molaimid nár cheart é a úsáid chun tacú le haon 

cheann de na socruithe a leanas, ach más mian le Coiste cás a dhéanamh le ÚFIÉ chun 

catagóirí nó gnéithe áirithe a áireamh, breithneofar sin, ar bhonn cás ar chás: 

 Iarratais a chuireann gníomhaíochtaí reiligiúnacha nó polaitiúla chun cinn 

 Maoiniú reachtúil a athsholáthar go díreach. Níl na Cistí ceaptha chun tacú le 

comhlachtaí reachtúla nó comhlachtaí cuntasacha eile mura féidir leo fianaise a 

sholáthar go bhfuil an tionscadal faoi stiúir an phobail, oscailte, inrochtana agus chun 

leasa an phobail agus nach freagracht reachtúil é 

 Maoiniú siarghabhálach 

 Gníomhaíochtaí nach dtéann chun leasa an phobail áitiúil go díreach nó 

gníomhaíochtaí nach n-ailíníonn leis an straitéis maoinithe. 

Tá an oiread sin iarratas féideartha ann a d’fhéadfadh Ciste a fháil agus ní féidir ach codán 

díobh a chlúdach anseo. D’fhéadfadh se go mbeadh gá le breithniú cás ar chás maidir le go 

leor catagóirí nó go deimhin maidir le hiarratais aonair laistigh de chatagóirí, nó b’fhéidir gur 

mhaith le Coistí treoir a eisiúint don phobal áitiúil ag éirí as a straitéis maoinithe 

chomhaontaithe, maidir le cur chuige nó tosaíochtaí. Is féidir le catagóir an taistil a bheith ina 

chatagóir chasta go minic. B’fhéidir gur mhaith le Cumann Bithéagsúlachta iarratas a 

dhéanamh ar mhaoiniú chun tacú le turas lae bliantúil chuig Gairdín do Chuairteoirí, b’fhéidir 

go measfaí gur gníomhaíocht oiriúnach é sin le haghaidh maoinithe, ach má tá an Gairdín 

do Chuairteoirí lonnaithe i nGeirsí, b’fhéidir nach bhféachfaí air sin ar an mbealach céanna. 

Fós féin, b’fhéidir go mbeidh an toradh céanna ar an dá thuras – Cumann Bithéagsúlachta 

athbheoite. Ní mian linn ró-fhorordú a dhéanamh, ach go ginearálta molaimid go mbeifí 

tíosach seachas caifeach. Mar sin féin, tá muinín againn as Coiste mhuintir na háite chun na 

cinntí cearta a dhéanamh dá phobal. 

Má dhéantar canbhasáil nó stocaireacht ba cheart go ndéanfaí an t-iarratas a dhícháiliú 

láithreach. Ba cheart d’aon bhall Coiste a dhéantar a chanbhasáil é sin a chur ar a súile don 

Choiste níos leithne lena bhreithniú agus lena chinneadh.  
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Is le leas gach duine é go n-éireoidh leis an gCiste. Is í teachtaireacht na treorach seo a 

shoiléiriú go bhfuil comhfhreagracht ann d’fhonn a chinntiú go dtéann an Ciste i mbun a 

ghnó ar bhealach cóir agus réasúnach. Táthar ag súil go n-oibreoidh an treoir ar bhonn 

dearfach chun cuidiú le hiarratais neamhriachtanacha agus/nó iarratais a dhéantar gan 

mhachnamh a chosc agus ar an gcaoi sin am agus stró a shábháil do gach duine.  

 

5.4 Conas a d’fhéadfaí an próiseas iarratais a fheidhmiú 

Soláthraítear in Aguisín 5 tráchtaireacht níos mionsonraithe ar an gcaoi a bhféadfadh an 

Riarthóir an próiseas iarratais a éascú. Anseo déanaimid teagmháil le cuid de na 

príomhpharaiméadair.  

Moltar gur chóir don Riarthóir próiseas iarratais ar líne a chur ar bun ach tuigimid go 

mb’fhéidir gur fearr le roinnt cistí níos lú go háirithe próiseas iarratais a dhéanamh i gcóip 

chrua. Glactar leis go gcaithfeadh an t-iarratasóir roinnt doiciméadachta tacaíochta a 

sholáthar lena n-iarratas, mar shampla cruthúnas ar shonraí baincéireachta an ghrúpa 

iarratasóirí, bunreacht an ghrúpa ag deimhniú stádas neamhbhrabúis agus molaimid ráiteas 

nach dtugtar luach saothair do stiúrthóirí ná d’iontaobhaithe ar bith. Maidir le soláthar earraí 

nó seirbhísí, glactar leis gur cheart luachana a sholáthar de réir gnáthphrionsabal dea-

chleachtais. 

Maidir le struchtúir nó tógáil, ba cheart go gcuirfeadh dea-chleachtas bonn eolais faoin 

bpróiseas arís – glactar leis mar shampla go soláthraítear fianaise ar cheadanna úinéirí 

talún, ceadanna pleanála nó díolúintí chun tacú le hiarratais den sórt sin. Glactar leis freisin 

gur chóir go mbeadh imréiteach cánach ar fáil i leith caiteachais os cionn €10,000 don 

iarratasóir agus don soláthraí seirbhíse araon. 

 

5.5 Meastóireacht an Choiste ar iarratais 

Déanfar gach iarratas a gheobhaidh an Ciste a mheas de réir na gcritéar atá leagtha síos ag 

an gCoiste. Féadfar ualú a thabhairt i leith na gcritéar sin de réir a dtábhachta don phobal nó 

de réir a ngaireachta don tionscadal. Seo a leanas roinnt samplaí maidir le critéir a 

d’fhéadfaí a leanúint: 

 Suíomh tionscadail laistigh de chúlchríoch an tionscadail, nó soláthraíonn sé 

seirbhísí don cheantar ó Ionad Seirbhíse 



33 

 

 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 ualú breise a thabhairt do mholtaí a bhfuil tionscnaimh éifeachtúlachta 

fuinnimh, fuinnimh inbhuanaithe agus gníomhaíochta aeráide acu  

 Fad saoil na sochar nó tionchar oidhreachta an tionscnaimh. 

 

5.6 Cinntí Maoinithe 

Ba cheart do choistí a bheith aireach faoin ngá le tionchar na dtionscadal a mhaoinítear a 

mheas agus faisnéis faoi seo a sholáthar i dtuarascálacha na bhForbróirí do ÚFIÉ. Is 

riachtanach, mar sin,  gur coinníoll den chinneadh maoinithe é an ceanglas ar thionscadail 

mhaoinithe roinnt faisnéise tionchair ar an tionscadal a thuairisciú. Cuimseofar ar thacar 

uirlisí ÚFIÉ teimpléad tuairiscithe simplí ina leith sin. Caithfidh gach ball de Choiste an 

Chiste an tuarascáil sin a shíniú. 

Tá dualgas sollúnta cúraim ar gach ball den Choiste oibriú chun leasa an Chiste de réir 

chuspóirí straitéiseacha comhaontaithe an chiste. Ba cheart go mbeadh deis ag gach ball 

den Choiste labhairt agus cinneadh a dhéanamh ar iarratais a chuirtear faoi bhráid an 

Choiste. Ba cheart gach cinneadh maoinithe a dhéanamh de réir na gcuspóirí maoinithe 

agus de réir téarmaí agus coinníollacha STLI-1.  

Ba cheart gach cinneadh maoinithe a shocrú trí mheicníocht meastóireachta agus scórála a 

aontaíonn an Coiste roimh ré. Ba cheart gurbh iad na hiarratais is airde scór a gheobhadh 

an maoiniú.  

I gcás easaontais as cuimse laistigh den Choiste, ba cheart an t-ábhar a tharchur chuig 

ÚFIÉ ar an gcéad dul síos. Tabharfar tacaíocht don Choiste chun an cheist a réiteach a 

mhéid is féidir ról an eadránaí iontaofa a chomhlíonadh. Féadfar an t-ábhar a tharchur chuig 

Bord Stiúrtha Pobail STLI lena bhreithniú agus ar deireadh thiar féadfaidh an tAire treoir a 

thabhairt. Níl caingean dlí nó comhairle ar fáil agus má theastaíonn sé sin d’fhéadfadh sé go 

mbeadh gá le hacmhainní malartacha ón gCoiste.  
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5.7 Íocaíochtaí 

Ní mholtar teorainneacha uachtaracha ná íochtaracha maidir le leithdháiltí maoinithe 

d’iarratasóirí toisc go mbeidh éagsúlacht mhór sna Cistí agus sna pobail. Is fíor a rá go 

gcuireann go leor Cistí reatha paraiméadar maoinithe íosta €1,000 i bhfeidhm d’fhonn 

riarachán a laghdú. Ba cheart don Choiste an t-ábhar sin a phlé agus féadfaidh sé a 

chinneadh teorainneacha a chur i bhfeidhm de réir mar a mheasann sé é sin a bheith 

oiriúnach. Má dhéantar cinntí den sórt sin, glactar leis go ndéanfaí breithniú orthu in athuair 

de réir na gcúinsí. 

Tá sé beartaithe go bhféadfaidh an Ciste réamhíocaíochtaí a éascú más mian leis an 

gCoiste a dhéanamh amhlaidh. Mar threoir ghinearálta úsáideach, ach níl sé éigeantach, 

d’fhéadfadh tograí ar luach níos lú ná €5,000 agus a bhaineann le ceannach earraí, seirbhísí 

agus trealaimh cáiliú le haghaidh réamhíocaíochta 50% roimh ré, agus d’fhéadfaí tograí ar 

luach níos mó ná €5,000 a chinneadh cás ar chás. 

De réir an dlí cánach reatha agus atá á chur i bhfeidhm, ní féidir éileamh ar íocaíocht a 

dhéanamh don ghné CBL den chaiteachas ach amháin mura bhfuil eagraíocht an 

iarratasóra cláraithe le haghaidh CBL agus/nó mura bhfuil stádas aisghabhála CBL aici 

maidir leis na costais shonracha. 

Níor cheart go n-úsáidfeadh aon pháirtí an Ciste mar urrús i gcoinne creidmheasa ná 

iasachtaí. Níl cead ag an gCiste aon cheanglais iasachta a dhéanamh ag am ar bith. 

 

5.8 Ceisteanna comhairliúcháin phoiblí 

 C9. An aontaíonn tú gur cheart go gceadófaí do dhaoine aonair iarratas a dhéanamh 

ar mhaoiniú agus má aontaíonn, cad iad na coinníollacha ba cheart a fhorchur orthu? 

 C10. An aontaíonn tú leis na catagóirí sin a bheadh neamh-incháilithe le haghaidh 

tacaíochta? An bhfuil aon chatagóirí eile a mheasann tú ba chóir a áireamh mar 

neamh-incháilithe? 
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6 Bearta Straitéiseacha 

6.1 Tograí Níos Mó i leith an Chiste – Comhaontuithe 

ilbhliantúla 

Ar na torthaí is inmhianaithe atá ag an gCiste tá tionscnaimh mhóra ar ardchaighdeán teacht 

chun cinn, iad ceaptha ar mhaithe le leas an phobail agus a mbíonn tionchar fadtéarmach 

acu. Is minic tionscadail oidhreachta/straitéiseacha den sórt sin costasach – uasghrádú 

tithíochta ar éifeachtúlacht fuinnimh pobail nó forbairt áiseanna spóirt mar shampla. Táimid 

ag súil gur féidir tacaíocht an Chiste do thionscadail níos mó a éascú trí chomhaontú 

ilbhliantúil. Sa chás sin, eisítear comhaontú dámhachtana don ghrúpa le haghaidh suim 

fhoriomlán, a íoctar ansin i dtráthchodanna socraithe ar bhonn bliantúil e.g. €6,000 x 4 bliana 

= €24,000. I ngach cás den sórt sin beidh ar an gCoiste a chinntiú go bhfuil rialachas sásúil 

agus iomchuí i bhfeidhm e.g. doiciméadacht tacaíochta, fianaise ar cheadanna foirmiúla i 

bhfeidhm agus fianaise ar an tionscadal ag teacht chun cinn bliain i ndiaidh bliana. 

Ag teacht leis an deis a chuirtear ar fáil comhaontuithe dámhachtana ilbhliantúla a 

dhéanamh, tá an deis ann freisin cistí a thabhairt chun tosaigh ó bhliain go bliain i dtreo 

tionscadail shubstaintiúla straitéiseacha a réadú, le cinneadh ón gCoiste. Caithfear tograí 

chun cistí a thabhairt chun tosaigh a chur in iúl i scríbhinn do ÚFIÉ. Breithneoidh ÚFIÉ tograí 

den sórt sin agus féadfaidh sé moltaí a dhéanamh ar bhonn cás ar chás ach beidh sé 

toilteanach tacú le tionscnaimh mhóra den sórt sin. 

Ina theannta sin, tacaímid leis an gcoincheap maidir le cistí a choinneáil tar éis shaolré STLI 

(15 bliana de ghnáth). Más mian le Coistí an Chiste cuid den airgead a choinneáil chun 

oidhreacht an Chiste a leathnú, ba cheart fógra a thabhairt i scríbhinn arís do ÚFIÉ.  

D’fhéadfadh an Ciste a bheith ina dheis den scoth chun cistí dearlaice a chruthú do phobal, 

áit a bhféadfaí méid áirithe a chur ar leataobh gach bliain agus a infheistiú chun buanleasa 

an phobail. Bheifí ag súil go gcruthófaí ioncam gach bliain trí sciar den Chiste a úsáid ar an 

mbealach sin chun tacú leis an bpobal a thuilleadh. D’fhéadfadh tionchar buan a bheith ag 

Cistí STLI le hoidhreacht bhuan. 

 

6.2 Airgead barrachais i gcás easpa iarratas iomchuí ar  

mhaoiniú 

I gcás airgead barrachais nó i gcás nach bhfuil dóthain iarratas maoinithe iomchuí ann is 

féidir an t-airgead sin a thabhairt chun tosaigh chuig babhta maoinithe na bliana dár gcionn 
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tar éis fógra a thabhairt do ÚFIÉ. Ba cheart don Choiste taighde agus measúnú a dhéanamh 

ar na cúiseanna ar theip ar thionscadail leordhóthanacha nó iomchuí teacht chun tosaigh 

(ba cheart é sin a áireamh i dtuairisciú bliantúil an Fhorbróra chuig ÚFIÉ). Ba chóir 

ceachtanna a fhoghlaim agus ba cheart tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh i dtreo cumarsáide 

agus rannpháirtíochta le heagraíochtaí áitiúla an bhliain dár gcionn.  

 

6.3 Cur chuige malartach do Chistí níos lú 

Tuigimid go maith go bhfuil dúshlán eagraíochtúil suntasach ag baint le seachadadh na 

gCistí. Maidir le Cistí atá an-bheag is dócha gur mó an dúshlán riaracháin ná an toradh atá 

ann don phobal. Mar sin, rinneamar ár machnamh ar roghanna a d’fhéadfadh aghaidh a 

thabhairt ar an gceist sin. 

Is eol dúinn an t-ualach riaracháin atá i gceist do thionscadail níos lú – iad siúd a bhfuil 

luachanna Ciste suas le €30,000 acu – agus ba mhaith linn deiseanna a sholáthar le 

haghaidh nuálaíochta i seachadadh an Chiste. Tá an Roinn toilteanach go ndéanfadh ÚFIÉ 

aon roghanna malartacha atá beartaithe a bhreithniú ach molaimid gur cheart go mbeadh 

amlíne shoiléir san áireamh in aon rogha den sórt sin le go ndéanfaí athbhreithniú chun go 

bhféadfar é a leasú de réir mar is iomchuí.  

Mar rogha amháin, mar shampla, d’fhéadfadh roinnt forbróirí a bhíonn ar aon intinn a gcuid 

acmhainní a chomhcheangal le haghaidh roinnt cistí a riar, le tacaíocht an phobail, i limistéir 

gheografacha chomhchosúla. D’fhéadfadh na pobail leas a bhaint as Riarthóir oilte mar 

stiúrthóir ar roinnt Cistí, agus ar an gcaoi sin iarracht dhúblach a laghdú agus leas a bhaint 

as comhroinnt smaointe le pobail eile.  

Ar an gcaoi chéanna, féadfaidh Coistí iad féin iarracht a dhéanamh an t-ualach riaracháin a 

laghdú i gcomhairle le forbróirí trí theacht ar chomhaontú gan ach líon teoranta tionscadal a 

shainaithint agus a mhaoiniú in aghaidh gach babhta maoinithe (ach de réir na dtéarmaí 

agus na gcoinníollacha).  

D’fhéadfadh sé go mbeadh sé úsáideach íocaíochtaí a chomhthiomsú thar thréimhse dhá 

bhliain chun go mbaileofaí suim réasúnta le dáileadh - tharlódh babhtaí maoinithe gach dhá 

bhliain seachas go bliantúil sa chás sin.  

Féidearthacht eile is ea go bhféadfaí, arís trí chomhaontú idir an Forbróir agus an Pobal, a 

chinneadh an Ciste a thabhairt ar láimh do ghníomhaire amháin, amhail an Chuideachta 

Forbartha Áitiúil, atá gníomhach cheana féin i bhforbairt pobail sa cheantar. D’fhéadfaí an 

gníomhaire sin a chur de chúram ansin gníomhú mar Riarthóir an Chiste ar mhaithe le leas 
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an phobail, trí thionscnaimh áirithe a shainaithint agus a mhaoiniú gan gá le próiseas 

iarratais ar mhaoiniú. D’fhéadfaí an gníomhaire sin a chur ar iontaoibh an Chiste ar feadh 

roinnt blianta socraithe agus ina dhiaidh sin go ndéanfaí athbhreithniú air. Mar sin féin, 

chaithfeadh sé a chinntiú go gcomhlíonfaí na téarmaí agus na coinníollacha lena n-áirítear 

cúrsaí rannpháirtíochta, tuairiscithe agus rialachais.  

B’fhéidir gur rogha inmhianaithe an rogha dheireanach sin freisin i gcásanna inar cosúil go 

bhfuil pobal neamhghníomhach ann nó i gcás ina bhfuil pobal nach bhfuil in ann iad féin a 

spreagadh chun freastal ar Choiste ionadaíoch don Chiste. Is féidir go cinnte go dtarlódh a 

leithéid in ainneoin na n-iarrachtaí is fearrag Forbróir. 

 

6.4 An Ciste a Ghiaráil 

Chun an tionchar is mó a bhaint amach, moltar go ndéanfadh an Coiste iniúchadh 

gníomhach ar dheiseanna giarála, cumaisc agus comhiomlánaithe don Chiste. Tá bearta 

éagsúla ann a bhféadfadh an Ciste tacú leo a d’fhéadfadh a bheith incháilithe le haghaidh 

maoinithe ó fhoinsí malartacha. Samhlaítear mar shampla go bhféachfaí le cláir iarfheistithe 

pobail a dtacaíonn an Ciste leo chun tacaíochtaí a ghiaráil ó Chlár Deontais Pobail de chuid 

ÚFIÉ. Cruthaíonn an cumasc nó an comhiomlánú sin de thacaíochtaí maoinithe 

acmhainneacht mhéadaithe atá an-inmhianaithe chun folláine an phobail a fheabhsú agus 

chun spriocanna aeráide náisiúnta a shaothrú.  

Spreagtar cineál eile cumaisc - b’fhéidir go dtacódh foinse maoinithe amháin e.g. staidéar 

féidearthachta maidir le conair shiúil ghearr a fhorbairt thart ar bharr cnoic áitiúil agus 

d’fhéadfadh an Ciste cur lena tabhairt chun cinn. Is féidir le giaráil nó cumasc den sórt sin 

cuidiú leis an tionchar is mó a chruthú do phobail áitiúla agus a chinntiú go mbeidh an raon 

taithí nó an raon saineolais is leithne á úsáid.  

D’fhéadfadh tionscnamh an-inmhianaithe eile baint a bheith aige le tacaíochtaí tógála 

acmhainne amhail oiliúint fuinnimh atá á déanamh ar bhonn comhpháirtíochta le tacaíochtaí 

agus líonraí áitiúla eile. Ina theannta sin, tá gné áitiúil ag Ciste Gníomhaíochta Aeráide na 

Roinne agus d’fhéadfadh sé go mbeadh féidearthachtaí giarála ansin freisin.  

Tá cineál comhiomlánaithe níos uaillmhianaí ar fáil le breithniú ag an gCoiste. D’fhéadfadh 

sé go mbeadh Coistí Ciste tionscadal atá lonnaithe sa limistéar geografach céanna in ann 

teacht le chéile chun tús a chur le tionscnamh a bhfuil réimse níos leithne aige, rud a 

thabharfaidh barainneachtaí scála suntasacha - b'fhéidir go mbeadh an clár iarfheistithe 
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pobail ina thionscnamh i bhfad níos mó más féidir le dhá Choiste a chomhaontú oibriú i 

gcomhar a chéile. 

Cé gur dealraitheach gur tionscnaimh fhiúntacha iad na cineálacha tionscnamh a luaitear sa 

chuid seo le maoiniú, moltar mar sin féin go mbreithneoidh Coistí cosaintí a fhorchur chun a 

chinntiú go gcaitear an t-airgead go maith i ndáiríre. Ba cheart breithniú amháin den sórt sin 

a dhéanamh maidir leis an gcaoi le treoir a thabhairt gur cheart cuid den dámhachtain 

Maoinithe do bhearta áirithe a úsáid le haghaidh seirbhísí gairmiúla e.g. innealtóirí fuinnimh 

nó éiceolaithe. 

 

6.5 Ceisteanna comhairliúcháin phoiblí 

 C11. An aontaíonn tú leis an togra le haghaidh comhaontuithe dámhachtana 

ilbhliantúla? 

 C12. An cosúil go bhfuil na bearta malartacha a mholtar le haghaidh cistí ar scála 

níos lú a riar oiriúnach agus an bhfuil aon mholtaí eile agat chun roghanna níos fearr 

a sholáthar do chistí níos lú? An bhfuil an teorainn €30,000 oiriúnach? 

 

 

7 Tuairisciú ar na Cistí 

7.1 Tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí an Chiste 

agus torthaí maoinithe, lena n-áirítear sonraí tionchair. 

 

Is príomhchuspóir de chuid na Roinne agus ÚFIÉ é trédhearcacht iomlán na gCistí a 

chinntiú don phobal agus do dhaoine i gcoitinne. Bainfidh Cistí STLI le slógadh cúpla céad 

milliún euro agus, dá réir sin, táthar ag súil leis na caighdeáin rialachais agus tuairiscithe is 

airde. Ní mór don Fhorbróir tuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid ÚFIÉ maidir le hiompar 

agus gníomhaíochtaí an Chiste i rith na bliana roimhe sin agus go mbeidh sé sin i gcomhréir 

go hiomlán leis na caighdeáin is airde tionscail agus rialachais reachtúil agus tuairiscithe 

rialála. Ba cheart go dtabharfaí mionsonraí sa tuarascáil ar leibhéal na ranníocaíochtaí, 

miondealú ar eisíocaíochtaí, faisnéis faoi iarratasóirí rathúla, eisíocaíocht cistí, agus aon 

chistí atá le tabhairt chun tosaigh. Ba cheart go mbeadh teistiméireachtaí sínithe sa 

tuarascáil ó thionscadail a fuair tacaíocht ó na Cistí a d’fhéadfaí a úsáid mar chás-staidéir a 
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forbraíodh don Chlár. Ba cheart go soláthrófaí inti freisin cóipeanna d’ábhar poiblíochta 

agus/nó ábhar ó na meáin agus cás-staidéir a d’fhoilsigh an Ciste chun freastal ar an bpobal 

áitiúil. Cuirfear na tuarascálacha bliantúla sin ar fáil go poiblí ar Chlár Náisiúnta Chiste 

Sochar Pobail ÚFIÉ ar an idirlíon.  

Ní le tuairisciú amháin a bhaineann an tuarascáil bhliantúil. Is tábhachtach freisin do 

mhisean inbhuanaitheachta an Chiste go dtabharfaí cuntas sa tuarascáil bhliantúil ar rath nó 

eile an Chiste trí shonraí tionchair - grianghraif, scéalta, torthaí tionchair etc. Is é an cuspóir 

taifead a chruthú d’éifeachtaí an Chiste sa phobal thar shaolré tionscadail STLI-1. Beidh 

taifead den sórt sin mar tháscaire le haghaidh taighde agus anailís leanúnach de réir mar a 

fhorbraíonn an Ciste le himeacht ama. Ar an mbealach sin, feidhmeoidh an tuarascáil 

bhliantúil cuspóir i bhfad níos forleithne ná a croífheidhm rialála: beidh sí ina fóram le 

haghaidh díospóireachtaí ar dhul chun cinn agus ar fhorbairt an Chiste sa todhchaí mar 

chuid de thionscnamh STLI ar bhonn níos leithne. Freastalóidh sí freisin chun an cleachtas 

is fearr a roinnt i measc pobal maidir le straitéisí maoinithe agus cinntí caiteachais.  

Beidh tionscadail ar fud na tíre ag tuairisciú ar gach cineál tionscnaimh le cúnamh 

dámhachtana. Samhlaigh na díospóireachtaí a thiocfaidh chun cinn i hallaí pobail ar fud na 

tíre de réir mar a fheiceann Coistí na cineálacha tionscadal a dtacaítear leo in áiteanna eile! 

Meabhraigh freisin go mbaineann an treoir seo go sainráite leis an gcéad cheant de chuid 

STLI agus leis sin amháin. Tá go leor ceantanna eile ar bun agus foghlaimeoidh na céadta 

tionscadal eile uathu siúd a chuaigh rompu. 

Chomh maith le bheith foilsithe ag ÚFIÉ ar an gClár Náisiúnta um Chiste Sochar Pobail, 

glactar leis go mbeidh an Forbróir ag déanamh tuarascáil bhliantúil a phoibliú ar a shuíomh 

gréasáin corparáideach féin agus ar shuíomh an tionscadail féin, má tá a leithéid ann.  

Is é ról ÚFIÉ é go príomha maoirseacht agus comhlíonadh a dhéanamh maidir le tuairisciú 

Ciste agus féadfaidh sé seiceálacha comhlíonta a thionscnamh de réir mar is cuí. Coinníonn 

ÚFIÉ na cumhachtaí chun aon Chiste a mheas nó a iniúchadh nó chun aon fhaisnéis 

bhreise a lorg ón bhForbróir de réir mar a mheastar a bheith riachtanach chun a ról a 

chomhlíonadh go héifeachtach. 

 

7.2 Tuairisciú ar íocaíochtaí do gharchomharsana 

D’fhonn príobháideachas airgeadais a chinntiú do gharchomharsana, níor cheart na 

méideanna beachta a íoctar le garchomharsana a nochtadh. Ní mór figiúr iomlán agus 

céatadán iomlán an chiste a n-íoctar as íocaíochtaí do gharchomharsana a thuairisciú, 
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chomh maith leis an líon iomlán a fuair an íocaíocht, d’fhonn leibhéil dáilte an chiste a chur 

ar an eolas agus téarmaí agus coinníollacha STLI-1 a chomhlíonadh.  

 

7.3 Measúnachtaí tionchar sóisialta agus eacnamaíochta 

Ceanglaítear ar fhorbróirí tuairisciú ar thionchair na gCistí. Mar sin, moltar gur cheart do 

Choistí iarracht a dhéanamh measúnuithe tionchair shóisialta agus eacnamaíochta a 

dhéanamh chun tionchar dháileadh na gcistí ar gheilleagair áitiúla agus ar fholláine 

shochaíoch a dhéanamh amach. Luamar roimhe seo gur chóir go mbeadh sé mar choinníoll 

dámhachtana maoinithe go ndéanfadh an faighteoir tuairisciú ar an tionscadal nó ar an 

ngníomhaíocht mhaoinithe. Soláthrófar le sraith uirlisí ÚFIÉ teimpléad tuairiscithe. Caithfidh 

gach ball de Choiste an Chiste an tuarascáil sin a shíniú sula gcuirfidh an Forbróir í chuig 

ÚFIÉ. 

Féadann an fhaisnéis sin Coistí an Chiste a chur ar an eolas maidir le cinntí straitéise agus 

iarratais sa todhchaí a chinneadh chun an dáileadh is cothroime don phobal ar fad a 

chinntiú. Glactar leis go mbeidh suim ag ollscoileanna taighde a dhéanamh ar ábhair den 

sórt seo, ar scála comhiomlán b’fhéidir, ach bheadh úsáid shuntasach ag baint leis sin fiú 

amháin do chistí aonair. 

 

7.4 Aiseolas agus comhairliúchán 

Cé gur tábhachtach tuairisciú do ÚFIÉ ar thorthaí an Chiste, tá sé chomh tábhachtach 

céanna go ndéanfadh an Coiste i ngach pobal teagmháil le heagraíochtaí pobail áitiúla eile 

lena gcuid aiseolais a fháil maidir le hoibriú an chiste. Is féidir teagmháil a dhéanamh le 

hÚdaráis Áitiúla, cláir LEADER, Cuideachtaí Forbartha Áitiúla, carthanais, grúpaí Bailte 

Slachtmhara, CSS agus réimse leathan d'eagraíochtaí áitiúla eile chun aiseolas a fháil 

maidir leis an gcaoi a gcreideann siad go bhfuil an ciste ag feidhmiú ina gceantar féin agus 

chun smaointe a fháil maidir le tionchar an chiste a fheabhsú.  

Bheifí ag súil freisin go rachadh Cistí i réimsí éagsúla i gcomhairle lena chéile chun taithí 

agus dea-chleachtas a roinnt maidir lena gcuid cistí a úsáid. Féadfaidh an comhairliúchán 

sin tarlú trí líonraí neamhfhoirmiúla agus foirmiúla amhail líonra CSS agus trí sheimineáir 

ghréasáin etc. Is féidir le ÚFIÉ tacú leis an bpróiseas sin trí phobail a chur i dteagmháil lena 

chéile agus le cúnamh ó sheirbhís Meantóra Náisiúnta CSS. 
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7.5 Ceisteanna comhairliúcháin phoiblí 

 C13: Cad iad na tionchair go háirithe ba cheart dúinn a mheas, dar leat, agus cé 

chomh minic ba cheart dúinn é sin a dhéanamh?  

 C14: An bhfuil aon aiseolas agat ar na haguisíní a ghabhann leis na tionchair a 

shíleann tú a chuirfeadh feabhas ar a dtionchar? 

 C15: An bhfuil aon bhearnaí sa Treoir a cheapann tú nach mór aghaidh a thabhairt 

orthu? 

 C16: An bhfuil aon mholtaí agat chun tionchar na treorach seo a fheabhsú? 

 

 

8 Ceisteanna Comhairliúcháin Phoiblí 

 C1. Ar chóir an pobal a shainiú ar bhonn níos foirmiúla? Dá mba chóir, conas? 

 C2. Ar chóir sainchreat a bhunú do ról an Riarthóra? Dá mba chóir, cén cineál 

cáilíochtaí, scileanna, saineolais agus taithí ba chóir a bheith ag teastáil ó 

iarratasóirí? 

 C3. An aontaíonn tú leis an moladh gur chóir go mbeadh ról ag na Coistí maidir le 

cinneadh a dhéanamh i leith íocaíochtaí do gharchomharsana? Mura n-aontaíonn, 

agus dá n-aontódh an Forbróir agus garchomharsana íocaíochtaí móra (suas le leath 

an chiste), an bhfuil sé sin inghlactha? 

 C4. Ar cheart go gceadófaí do scoláireachtaí aonair maoiniú pobail a fháil?  

 C5. Maidir le ceantanna STLI sa todhchaí an gceapann tú gur cheart gur feirmeacha 

gaoithe amháin a gheobhadh íocaíochtaí garchomharsan? 

 C6. Cad iad na hacmhainní ar leith a theastóidh ó Choistí Ciste?  

 C7: An gceapann tú go mbeadh oiliúint ar rialachas ag teastáil ó Choistí Ciste? Ar 

cheart go mbeadh sé sin ina riachtanas le fónamh ar Choiste Ciste? 

 C8: An bhfuil aon mholtaí agat maidir le conas a d’fhéadfaí próiseas roghnúcháin na 

gCoistí Ciste a neartú? 

 C9. An aontaíonn tú gur cheart go gceadófaí do dhaoine aonair iarratas a dhéanamh 

ar mhaoiniú agus má aontaíonn, cad iad na coinníollacha ba cheart a fhorchur orthu? 
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 C10. An aontaíonn tú leis na catagóirí sin a bheadh neamh-incháilithe le haghaidh 

tacaíochta? An bhfuil aon chatagóirí eile a measann tú ba chóir a áireamh mar 

neamh-incháilithe? 

 C11. An aontaíonn tú leis an togra le haghaidh comhaontuithe dámhachtana 

ilbhliantúla? 

 C12. An dealraitheach go bhfuil na bearta malartacha a mholtar chun cistí ar scála 

níos lú a riar oiriúnach agus an bhfuil aon mholtaí eile agat chun roghanna níos fearr 

a sholáthar do chistí níos lú? An bhfuil an teorainn €30,000 oiriúnach? 

 C13: Cad iad na tionchair ar leith ba cheart dúinn a mheas agus cé chomh minic?  

 C14: An bhfuil aon aiseolas agat ar na haguisíní a ghabhann leis seo a síleann tú a 

chuirfeadh feabhas ar a dtionchar? 

 C15: An bhfuil aon bhearnaí sa Treoir a gceapann tú nach mór aghaidh a thabhairt 

orthu? 

 C16: An bhfuil aon mholtaí agat chun tionchar na treorach seo a fheabhsú? 

 

 

 

9 Gluais téarmaí 

 

RCAC: An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

STLI: Scéim Tacaíochta Leictreachais In-athnuaite: Scéim tacaíochta bunaithe ar 

cheantanna á n-oibriú ag RCAC chun tacú le giniúint leictreachais in-athnuaite ar mhórscála 

a úsáid. 

SFIanna : Spriocanna forbartha inbhuanaithe – Spriocanna na Náisiún Aontaithe arna 

nglacadh ag Éirinn mar ghlao uilíoch ar ghníomhaíocht d’fhonn deireadh a chur leis an 

mbochtaineacht, an pláinéad a chosaint agus a chinntiú go mbeidh gach duine beo leis an 

tsíocháin agus an rathúnas faoi 2030. 

ÚFIÉ: Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann 

 PFI: Pobal Fuinnimh Inmharthana 


