
 

 

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 

Glao ar Mhoil Cheangailte 2021 

Nóta faisnéise d’Údaráis Áitiúla 

Cuspóir chiste na Mol Ceangailte  

Tá sé i gceist leis an nglao seo acmhainn agus cáilíocht na saoráidí cianoibre  agus Pointí Ceangailte 

Leathanbhanda (BCPanna) atá ann cheana a fheabhsú agus a ghiaráil mar thacaíocht don 

tionscnamh Líonra Mol Náisiúnta. Is €5 mhilliún an maoiniú iomlán táscach atá ar fáil don Ghlao ar 

Mhoil Cheangailte. Cuirfidh an ciste deontais ó €10,000 suas le €250,000 ar fáil d’iarratais ilmhol.  

Tugtar treoir do thionscadail atá ag lorg maoinithe chun moil nua a thógáil, nó chun foirgnimh 

thréigthe nó fholmha a athnuachan ina moil, iarratas a dhéanamh ar Phríomhscéim Athnuachana na 

mBailte agus na Sráidbhailte nó ar an gCiste Athghiniúna agus Forbartha Tuaithe a fhógrófar in am 

trátha. 

Ní mór tionscadail a mhaoinítear tríd an nglao seo a chríochnú roimh dheireadh 2021 agus ní mór 

d’iarratais amlínte inchreidte tionscadail a thabhairt chuige seo nó measfar nach bhfuil siad 

incháilithe.  

Ballraíocht ar Líonra na Mol Náisiúnta - Riachtanais agus Buntáistí 

Is riachtanas é go gcaithfidh iarratasóirí ar mhaoiniú tiomantas a thabhairt do bhallraíocht i Líonra na 

Mol Náisiúnta ar feadh 3 bliana ar a laghad agus ní mór dóibh an Suirbhé maidir le Moil Náisiúnta atá 

ar fáil  anseo a chomhlánú freisin.  

Áireofar ar na buntáistí do chomhaltaí an Líonra;  

 • Aitheantas branda Moil Cheangailte Chomhroinnte do gach mol a bhfuil ballraíocht aige 

• Feachtais cur chun cinn agus meán lárnach do Mhoil Cheangailte   

• Rochtain ar shraith de fheidhmchláir ar ConnectedHubs.ie i ndáil le háirithintí, bainistíocht mol 

agus ríomhthráchtáil 

Ní ghearrfar aon táille ar mhoil a ghlacfaidh ballraíocht roimh dheireadh 2021 as an ardán a úsáid go 

ceann 36 mhí. 

Tá tuilleadh eolais faoi na riachtanais agus na buntáistí atá i gceist do chomhaltaí le fáil sa 

phríomhdhoiciméad glao ar mhaoiniú.  

 

 

https://aechubsprogramme.qualtrics.com/jfe/form/SV_0c7IZJqut63sOii


Gníomhaíocht Incháilithe 

Ní mór d’iarratasóirí a bheith ina BCPanna nó ina moil cheana a sholáthraíonn, nó a sholáthróidh, 

saoráidí cianoibre agus atá ábalta a léiriú go bhfuil siad ag feidhmiú le 6 mí (NB: ní bhaineann an 

riachtanas 6 mhí seo le BCPanna).  

Sa chás nach raibh moil in ann feidhmiú mar gheall ar shrianta sláinte poiblí ba chóir nóta gairid 

míniúcháin a sholáthar in éineacht le cruthúnas feidhmiúcháin roimh theacht isteach na srianta seo.  

Fáiltíonn an Roinn roimh iarratais ó BCPanna nó moil atá ann cheana beag beann ar úinéireacht nó 

struchtúr dlíthiúil an chomhlachta.  

I measc na dtionscadal a d’fhéadfaí a mhaoiniú faoin nglao seo tá siad seo a leanas, ach níl siad 

teoranta dóibh: 

• An bonneagar cianoibre atá ann a leathnú. 

• Bothanna príobháideachta a shuiteáil sna moil atá ann cheana. 

• Córais rialaithe rochtana agus slándála a shuiteáil. (Caithfidh sé a bheith comhoiriúnach leis an 

gcóras Líonra Mol Náisiúnta - ba cheart d’iarratasóirí teagmháil a dhéanamh le WDC maidir le 

hiarratais ábhartha) 

• An spás plean oscailte atá ann a athchóiriú mar oifigí modúlacha. 

• Áiseanna uasghrádaithe closamhairc. 

• Córais Rialaithe Foirgníochta 

• Uasghrádú ar ghnéithe Éifeachtúlachta Fuinnimh 

• Pointí Luchtaithe do Charranna Leictreacha 

• Uasghrádú ar Bhealach Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas 

• Uasghrádú ar sheomraí cruinnithe. 

• Uasghrádú ar Líonra TF, sreangú, pointí rochtana agus córas rialaithe slán. 

• Bearta nuálacha chun cabhrú le moil atá ann cheana déileáil le dúshláin a bhaineann le COVID.  

• Feachtais chur chun cinn agus margaíochta chun feasacht a mhúscailt faoi fheabhsuithe a dhéantar 

chun úsáid mhéadaithe mol a bhrú chun cinn. (Ní mór teagmháil a dhéanamh le WDC maidir 

le cur chun cinn agus margaíocht ar iarratais ábhartha)  

Níor chóir d’iarratasóirí na bearta seo a léamh mar rud ar bith seachas liosta de bhearta a mholtar 

agus ní liosta deifnídeach de bhearta é a dtacófar leis faoin nGlao. 

 
Leibhéil deontais 
 
Sa chás go bhfuil iarratasóir ag déanamh iarratais ar mhaoiniú do thionscadal a bhaineann go 
hiomlán le mol aonair nó BCP is €75,000 ar a mhéad an maoiniú a cheadóidh DRCD. 
 
Sa chás go bhfuil iarratasóir ag déanamh iarratais ar mhaoiniú do thionscadal a bhaineann le 5 mhol 
nó níos mó is €250,000 ar a mhéad an maoiniú a cheadóidh DRCD. 
 



Is €10,000 íosmhéid an deontais atá ar fáil in aghaidh an mhoil nó an BCP. 
 
 

 

An Próiseas Iarratais 

Bronnfar maoiniú tar éis próiseas iomaíoch agus measúnú deiridh tionscadail.  

Ba cheart iarratais ar thionscadail a dhéileálann le moil iolracha nó Pointí Ceangail Leathanbhanda 

laistigh de limistéar údaráis áitiúil a ghrúpáil mar fheidhmchlár il-mhol nuair is féidir agus nuair is 

iomchuí. Déileálfar leis na hiarratais seo mar iarratas amháin.   

Mar atá leagtha amach sa phríomhdhoiciméad faisnéise glaonna ba cheart iarratais a fhorbairt, nuair 

is iomchuí, i gcomhairle le hOifigí Forbartha Eacnamaíochta na nÚdarás Áitiúil, le hOifigigh 

Leathanbhanda agus le hOifigigh Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh (más ábhartha). Bronnfar 

marcanna ar iarratais a léiríonn gur tharla comhairliúchán den sórt sin. 

An spriocdháta d’iarratais: 17 Meitheamh 2021 

Iarrtar ar iarratasóirí an rún atá acu iarratas a dhéanamh ar an scéim seo a chlárú roimh an 28 
Bealtaine 2021. Ba chóir é seo a dhéanamh trí ríomhphost chuig an mbosca poistrdi@drcd.gov.ie . 
Ba chóir a leanas a bheith i líne an ábhair sna ríomhphoist: 'Rún Iarratas a Dhéanamh: Glao ar Mhoil 
Cheangailte '.  
 
Seisiúin Eolais: 

Tabharfar faisnéis iomlán d’Oifigigh Leathanbhanda na nÚdarás Áitiúil ar ghlao na Mol Ceangailte 

tríd an nGrúpa Gníomhaíochta Teileachumarsáide. Reáchtálfaidh an Roinn roinnt seisiúin eolais trí 

WebEx do suas le 2 bhall foirne ábhartha eile ó gach Údarás Áitiúil ar an 13 agus 14 Bealtaine. Iarrtar 

anois ar Údaráis Áitiúla sonraí teagmhála a sheoladh chuig bosca poist rdi@drcd.gov.ie do bhaill 

foirne ar mian leo freastal ar an seisiún le Clárú don seisiún eolais i líne an ábhair roimh am dúnta ar 

an 10 Bealtaine.  

 

_________________________________________ 

Aonad um Fhorbairt Réigiúnach agus Nuálaíochta  

 

Iarratas Líon Mol Íosmhéid Deontais  Uasmhéid Deontais 

Singil  1 €10,000 €75,000 

Ilmhol  5+  €10,000  €250,000 

mailto:rdi@drcd.gov.ie

