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I gcás gur gá, is féidir sonraí breise thar an méid atá iarrtha thíos a chur mar iatán leis an bhfoirm 

seo. 

 

 

Céard iad aidhmeanna na heagraíochta/an choiste? (idir 100 agus 200 focal): 

      

 

  

1.     SONRAÍ GINEARÁLTA 

Ainm an eagrais/choiste:      

      

      

An bhfuil sé riachtanach cuntais 

iniúchta a sholáthar? 

      Uimhir Chláraithe CRO na 

heagraíochta (má bhaineann): 

      

SONRAÍ AIRGEADAIS 

Ainm ar an gcuntas bainc:       

Ainm agus Seoladh an Bhainc:       

Uimhir IBAN:      Stádas carthanachta (tá/níl):      

Uimhir charthanachta:      

Clár Tacaíochtaí Pobail & Teanga 

Foirm Iarratais 
 

Uimh ghutháin:      r-phost:      Láithreán gréasáin       

Seoladh:      

Éirchód:      

Limistéir Pleanála Teanga 

Ghaeltachta lena 

mbaineann: 

      

Líon oibrithe 

páirtaimseartha:      

Ainm an Teagmhálaí:      Uimh. ghutháin an té sin:       Fón póca     

Líon oibrithe lánaimseartha: 

Cathaoirleach:      Rúnaí:       Cisteoir:      

Baill eile:      

Uimh thagartha cáin

ioncaim an eagrais:       
Deimhniú Imréitigh

Struchtúr na heagraíochta (e.g. coiste, 

cuideachta theoranta, comharchumann, etc). 
      An bhfuil díolúine ag an 

eagraíocht ó chuntais iniúchta a 

sholáthar faoi réir Achtanna na 

gCuideachtaí 1963 go 2014? 

AINM TEIDEAL CÚRAM AN PHOIST 

      

Moltar duit mír 2 den bhileog eolais a léamh 
go cúramach: 

Cánach Tá nó Níl:       

2.     SONRAÍ FAOI GHNÍOMHAÍOCHTAÍ NA hEAGRAÍOCHTA    

SONRAÍ GACH DUINE ATÁ AG SAOTHRÚ TUARASTAIL (MÁS ANN IAD) 

fhoirm iarratais
Ba chóir an bhileog eolais a bhaineann leis an gclár a léamh go cúramach sula líontar an 

Ní ghlacfar ach le hiarratais clóscríofa 
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Céard iad príomhghníomhaíochtaí na heagraíochta/an choiste? (idir 100 agus 200 focal): 

 

Cén chaoi a dtacaíonn gníomhaíochtaí na heagraíochta/an choiste le cuspóirí an phróisis phleanála teanga? 

(idir 100 agus 200 focal): 

      

 
 

  

3.     CÚNAMH ATÁ Á LORG  

   

      

 

Cén chaoi a dtacóidh ábhar an iarratais leis an bpróiseas pleanála teanga agus/nó le bearta phlean teanga 

an Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta lena mbaineann (LPT) (má tá plean ceadaithe don LPT)? 

      

 

Tabhair buille faoi thuairim faoin líon daoine a bhainfidh leas as ábhar an iarratais: 

Líon daoine Ainm na hEagraíochta/í 

Ós cionn 18bl d’aois:               

Faoi 18bl d’aois:             

 

 

      

 

 

 

Obair thógála/athchóirithe      Obair athchóirithe: Soláthairtí: 

 

eile Stáit?  Má tá, tabhair sonraí. 

 

SONRAÍ NA dTAIRISCINTÍ INGHLACTHA ATÁ CURTHA AR FÁIL (DÍRÍTEAR BHUR N-AIRD AR 

AGUISÍN A DEN BHILEOG EOLAIS) 

AINM AN CHOMHLACHTA SONRAÍ € 

4. SONRAÍ AIRGEADAIS  

Cé mhéad airgid atá ar fáil ag an eagraíocht féin/gcoiste?        

Bliain Ábhar an deontais Méid 

            

An bhfuil maoiniú ar fáil/faighte i leith ábhar an iarratais ó fhoinse eile, e.g. Roinn/eagraíocht 

Obair/Ábhar + Trealamh Eile Más eile tabhair sonraí:                                 

Cuir tic sa bhosca cuí le léiriú cén catagóir a mbaineann an t-iarratas leis (liosta den trealamh atá
inghlactha faoin scéim ag mír 4 den bhileog eolais):  

Céard é ábhar an iarratais agus an riachtanas a bhaineann leis? - féach mír 4 den leathan eolais 

An  bhfuil maoiniú faighte ag an eagraíocht ón Roinn seo ó 2018 i leith?  Má tá, tabhair sonraí. 
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Ainm an té a bhfuil seilbh aige 

nó aici ar an maoin/suíomh: 

      Sonraí teagmhála an té a bhfuil 

seilbh aige nó aici ar an 

maoin/suíomh: 

      

Ar úinéireacht nó léas atá i 

gceist? 

      Uimhir fóilió na maoine:       

Sonraí teagmhála do dhlíodóra:       Sonraí teagmhála do 

chomhairleora theicniúil 

      

Sonraí PSDP (Project Supervisor for the Design process) nó PSCS (Project 

Supervisor Construction Stage) (má bhaineann le hábhar): 

      

 

 

5. AON EOLAS ÁBHARTHA EILE 

 
      

 

6. SEICLIOSTA (CUIR TIC SNA BOSCAÍ CUÍ) 

 

 

 Cóip de na tairiscintí: 

 Líon tairiscint atá á gcur ar fáil: 

 

Más é ‘Tá’ do fhreagra, ní mór cóip den iarratas/chead a chur ar fáil.  Más é ‘Níl’ do fhreagra, ní mór litir ón 

údarás pleanála a chur ar fáil. 
 

Ainm an Roinn/eagraíocht:  € 

Ainm an Roinn/eagraíocht:  € 

            

            

            

An bhfuil cead pleanála riachtanach don obair?  Tá nó Níl:    

tá, tabhair sonraí faoin eagraíocht/na heagraíochtaí a bhfuil cúnamh iarrtha ina leith: 

            

Tabhair sonraí faoi chostais i leith seirbhísí Gairmiúla  € 

Tabhair briseadh síos ar an gcostas measta (CBL san áireamh)                                                      €    

Más obair thógála/athchóirithe atá i gceist, ní mór an méid thíos a líonadh isteach.  Mura bhfuil obair 
thógála/athchóirithe i gceist, téigh ar aghaidh chuig mír 5 thíos

An bhfuil maoiniú IARRTHA i leith ábhar an iarratais ó fhoinse eile, e.g. Roinn/eagraíocht eile Stáit?  Má 
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 Cóip den fhógraíocht faoinar lorgaíodh tairiscintí & an uimhir thagartha: 

 Cóip den chead pleanála (más ann dó nó fianaise go ndearnadh iarratas ar chead pleanála 

nó litir ón údarás pleanála nach dteastaíonn cead pleanála (más obair thógála/athchóirithe 

atá i gceist): 

 Plean gnó reatha (má tá ceann agaibh): 

 Léaráid(í) (más obair thógála/athchóirithe): 

 

7. AN tACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE 

 
Agus an fhoirm á líonadh, ní mór d’iarratasóirí a bheith ar an airdeall maidir le dualgais na Roinne agus 

na n-iarratasóirí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014. De réir an Achta sin, is féidir leis an Roinn 

Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán scaoileadh le heolas (ar iarratas) atá 

tugtha in iarratas agus/nó i gcáipéisí taca. Má tá aon eolas mothálach i d’iarratas, ní foláir é sin a léiriú 

agus míniú a thabhairt cén fáth nár chóir scaoileadh leis i gcás go n-iarrtar an t-eolas sin faoin Acht. I 

gcás go n-iarrtar ar an Roinn scaoileadh faoin Acht le haon eolas a cheaptar a bheith mothálach, 

rachaimid i gcomhairle leat sula ndéantar cinneadh faoin iarratas sin. Ní bheidh an Roinn freagrach don 

iarratasóir ná do dhuine ar bith eile as caillteanas, damáiste nó costas de chineál ar bith a d’fhéadfadh 

eascairt go díreach nó go hindíreach as seo. 

 

 

8. COSAINT SONRAÍ 

 
Tá an Roinn tiomanta do phríobháideachas a chosaint agus a urramú agus baineann sí leas as bearta 

teicniúla agus eagraíochtúla cuí chun do chuid sonraí a chosaint ar rochtain neamhúdaraithe. Ní 

phróiseálfaidh an Roinn do chuid sonraí pearsanta chun aon chríche ach amháin chun na críche sin dár 

bailíodh iad. Féadfaidh sé go malartófar sonraí pearsanta le Ranna eile Rialtais, údaráis áitiúla, 

gníomhaireachtaí atá faoi choimirce na Roinne, nó comhlachtaí eile poiblí, i gcúinsí áirithe i gcás ina 

bhforáiltear amhlaidh le dlí. Ní choimeádfaidh an Roinn do shonraí pearsanta ach amháin fad a bheidh 

sé riachtanach chun na críche dár bailíodh iad agus dá ndearnadh próiseáil ina dhiaidh sin orthu. Nuair 

a rachaidh an riachtanas gnó chun an fhaisnéis seo a choimeád in éag, scrúdófar í d’fhonn na sonraí 

pearsanta a léirscriosadh a luaithe is féidir, agus de réir bheartas na Roinne. Is féidir Ráiteas 

Príobháideachais na Roinne maidir le soláthraithe, íocaithe agus deontaithe aonair a fháil ar ár suíomh 

gréasáin ar: https://www.chg.gov.ie/ga/help/legal-notices/privacy-statement/suppliers-payees-

grantees Is féidir tuilleadh faisnéise faoi Chosaint Sonraí a fháil ar ár suíomh gréasáin ar: 

https://www.chg.gov.ie/ga/help/legal-notices/data-protection/ 

 

DEARBHÚ 

Dearbhaímid:  

 

 go bhfuil an t-eolas sa leathán eolais a bhaineann leis an gClár léite, go dtuigimid é agus go bhfuilimid 

sásta cloí eis  na coinníollacha atá luaite ann móide pé coinníoll a chuireann an Roinn leis an deontas 

más ann dó i ndeireadh báire - de réir mar is gá (lena n-áirítear ach go háirithe na dualgais reachtúla 

maidir leis an Acht um Tús Áite do Leanaí , An tAcht Seirbhísí Dóiteáin 1981, An tAcht um an mBiúró 

Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) agus  An tAcht Um Chomhionannas 

Fostaíochta  

 go bhfuil an fhaisnéis atá tugtha thuas fíor agus cruinn 

 go n-aithnímid nach mbeidh an Roinn freagrach dúinn mar iarratasóir ná d'aon pháirtí eile as aon 

chaillteanas, costas ná damáiste d'aon chineál a bhaineann le hiarratas a dhéanamh  

 nach mbeidh an Roinn freagrach as aon chostas ná caillteanas a d’fhéadfadh a bheith bainteach les 

an iarratas seo a dhéanamh 

 go bhfuil ár gcúrsaí cánach in ord  

 
Ní  foláir  a  chinntiú  go  bhfuil  na  tairiscint  cuí  curtha  ar  fáil  –  feach  leathan e

an chláir ANSEO 
 

I gcás go mbeidh tuilleadh eolais nó soiléiriú á lorg ag an Roinn faoin iarratas rachfar i dteagmháil leat. 

https://www.chg.gov.ie/app/uploads/2019/03/ctpt-bileog-eolais-caipitil-19-02-19.pdf
https://www.chg.gov.ie/ga/help/legal-notices/privacy-statement/suppliers-payees-grantees/
https://www.chg.gov.ie/ga/help/legal-notices/privacy-statement/suppliers-payees-grantees/
https://www.chg.gov.ie/ga/help/legal-notices/data-protection/
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/bill/2014/30/eng/ver_c/b30c14d.pdf
http://www.acts.ie/print/ga.act.1981.0030.1.html
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2012/47/gle/enacted/a4712i.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/act/2012/47/gle/enacted/a4712i.pdf
http://www.acts.ie/ga.act.1977.0016.1.html
http://www.acts.ie/ga.act.1977.0016.1.html
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 nach bhfuil aon eolas mothálach inár n-iarratas ná in aon cháipéis thaca, agus tuigimid gur féidir leis 

an Roinn scaoileadh le cuid, nó le hiomlán an eolais  mar a bhaineann sé leis an Acht um Shaoráil 

Faisnéise  

 go dtuigim/id go bhféadfaí pé deontas/cuid de a tharraingt siar mura gcloítear leis na coinníollacha a 

bheadh curtha le pé deontas a bheadh ceadaithe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sínithe thar ceann 

an eagrais/choiste: Dáta:       

Ainm Clóite:        

Post san Eagraíocht/ 

Tuilleadh eolais agus fiosruithe: 

An Rannóg Tacaíochtaí Pobail agus Teanga 

Na Forbacha, Gaillimh H91KX39  
—— 

Rphost: ctpt@tcagsm.gov.ie 
Guthán: +353 (91) 503700 

www.tcagsm.gov.ie 

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

Ba chóir an fhoirm chomhlánaithe (clóscríofa) a sheoladh chuig an seoladh ríoimhphoist 

ctpt@tcagsm.gov.ie. 

choiste:        Guthán:        Ríomhphost:       

mailto:ctpt@tcagsm.gov.ie
mailto:ctpt@tcagsm.gov.ie
http://www.tcagsm.gov.ie/
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