Scéim Deontas Nuálaíochta maidir leis an
nGeilleagar Ciorclach (CEIGS) - Foirm Iarratais 2021
Agus an fhoirm iarratais seo á comhlánú agat, léigh an Treoir d’Iarratasóirí a ghabhann leis
lena chinntiú go bhfuil do thionscadal oiriúnach maidir le deontas maoinithe ó CEIGS, agus
go bhfuil na ceanglais riachtanacha á gcomhlíonadh. Ba cheart a thabhairt faoi deara go
bhféadfadh an fhoirm seo agus aon chomhfhreagras ina dhiaidh sin a eisiúint faoi na
hAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rochtain
ar Fhaisnéis ar an gComhshaol).

1. Sonraí an Iarratasóra
Ainm na hEagraíochta (faoi mar atá ar Dheimhniú Imréitigh Cánach nó Uimhir Thagartha
Cánach):

Comhordaitheoir an Tionscadail:

Uimhir Theagmhála:

Seoladh:

Seoladh ríomhphoist:

Dáta Tosaigh an Tionscadail:

Dáta Measta Deiridh an Tionscadail:

2. Teideal an Tionscadail agus Cuspóir an Tionscadail Ardleibhéil

3. Achoimre ar chur síos ar an Tionscadal
(Ba cheart tuairisc níos iomláine a sholáthar a leithligh mar aon le cáipéisí tacaíochta)

4. Cén ghné den Gheilleagar Ciorclach a dtugann an tionscadal seo aghaidh
air?
(Féach Cuid 1.2 sa Treoir d'Iarratasóirí)

5. Conas a mhaoineofar do thionscadal?
Foinsí Maoinithe

Méid

An méid atá á iarradh ón Scéim seo

€

Ranníocaíocht an Iarratasóra

€

Foinsí Maoinithe Eile (tabhair liosta le do
thoil):

€
€
€

Maoiniú Iomlán:

€

6. An ndearna tú iarratas ar mhaoiniú ó fhoinsí eile san earnáil phoiblí don
tionscadal seo? Má rinne, tabhair na sonraí thíos:
Chuireamar isteach ar:

Méid
€
€
€

7. Achoimre ar Chostais an Tionscadail
Mír Costais

Méid
€
€
€
€
€

Costais Iomlána

€

8. Údarú an Iarratasóra ar Mheasúnú, Iniúchadh agus Coinneáil Sonraí
•

Tá na sonraí go léir mar a iontráladh thuas iad, agus aon ábhair fhorlíontacha a
soláthraíodh mar thacaíocht leis an iarratas seo, ceart ó dháta an tsínithe seo.

•

Tugaim toiliú go ndéanfar mo fhoirm iarratais a mheas ar bhunús na gcritéar atá leagtha
amach sa Treoir d’Iarratasóirí agus tuigim go bhféadfadh sé tarlú go bhfaighfear nó nach
bhfaighfear leithdháileadh maoinithe.

•

Aontaím go gcoinneoidh an Roinn m’fhoirm iarratais de réir na mbeartas iomchuí um
choinneáil sonraí agus GDPR.

•

Chun rialachas iomchuí a chinntiú, admhaím go bhféadfar m’iarratas a iniúchadh.

Sínithe ag:___________________
Dáta:_______________________
D’ÚSÁID NA ROINNE AMHÁIN:
An Dáta a bhFuarthas an Fhoirm:_______________________
Stampa an Údaráis Áitiúil:

Marc Iomlán a Bronnadh:_______________________
Completed application forms must be returned by 5pm on 28 May 2021 at the latest.
Submission of applications by email to circulareconomy@decc.gov.ie is preferred.

