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1. Réamhrá 

Buneolas 
Is Scéim Foilsitheoireachta seo arna hullmhú ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán i gcomhréir le hAlt 8 san Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014. Tugtar eolas sa Scéim maidir le 

feidhmeanna na Roinne agus leis na taifid a bhíonn ar coimeád ag an Roinn. 

Tá an Scéim Foilsitheoireachta bunaithe ar an bprionsabal gur chóir don uile chomhlacht poiblí oiread faisnéise 

agus is féidir a fhoilsiú go tráthrialta ar bhealach atá follasach áisiúil taobh amuigh de chúrsaí SF, agus sin le 

haird ar phrionsabail na macántachta, na follasachta agus na cuntasachta mar a leagtar amach san Acht um 

Shaoráil Faisnéise.  Déantar soláthar faoin Scéim seo do thaifid a fhoilsiú nó a chur ar fáil taobh amuigh den 

chóras SF ar chuntar nach bhfuil cosc faoin dlí ar fhoilsiú den sórt sin ná ar dheis a thabhairt ar an bhfaisnéis. 

An Roinn 
Cuireadh an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán ar bun i mí Meitheamh 2020. 

Tá cúig cinn de Rannóga sa Roinn, le Ceann Rannóige ar chéim Rúnaí Cúnta nó ar chéim Stiúrthóra i gceannas 

ar gach ceann acu. Tá Stiúrthóir i gceannas freisin ar an gclár Éire Ildánach a thabhairt i gcrích. 

• Turasóireacht & Spóirt,  

• Ealaín & Cultúr, (an clár Éire Ildánach san áireamh) 

• An Ghaeilge & an Ghaeltacht, agus  

• Na Meáin Chumarsáide. 

 Gnóthaí Corparáide  

Ráiteas Misin 
Ceannródaíocht a dhéanamh maidir le forbairt inbhuanaithe ar Thurasóireacht, ar na Meáin Chumarsáide agus 

ar an nGaeltacht agus rannpháirtíocht a spreagadh i gcúrsaí Cultúir, Ealaíne, Spóirt agus Gaeilge sa chaoi is go 

gcothaítear dul chun cinn sóisialta, agus treisiú le forás cultúir agus eacnamaíochta ar fud phobal uile na 

hÉireann. 

Spriocanna Straitéiseacha 

 Sprioc A – Bonn a chur faoi théarnamh agus forás eacnamaíochta maidir le hearnáil turasóireachta ina bhfuil 

acmhainn iomaíochta agus atá inbhuanaithe i dtaobh cúrsaí comhshaoil, geilleagair agus sóisialta. 

 Sprioc B – Spéis agus rannpháirtíocht an duine aonair agus dhreamanna den phobal i gcúrsaí ealaíne, cultúir agus 

cruthaitheachta a chothú agus a threisiú ionas go gcuirtear leis an saol trí bheartaíocht chultúrtha; agus ealaín, 

cultúr agus cruthaitheacht na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain; comhordú a dhéanamh ar an gclár 

comórtha maidir le Deich mBliana de Chomóradh an Chéid. 

 Sprioc C – Treisiú le húsáid na Gaeilge, ar fud na hÉireann, san Aontas Eorpach agus ar fud an domhain agus 

úsáid na Gaeilge mar phríomhtheanga pobail sa Ghaeltacht a neartú. 

 Sprioc D – Rannpháirtíocht níos forleithne i gcúrsaí spóirt ag an uile dhuine a chur chun cinn le béim faoi leith ar 

rannpháirtíocht na mban agus ar ghnéithe éagsúlachta an tráth céanna a leantar den infheistíocht maidir le 

háiseanna nua spóirt, lúthchleasaithe ardfheidhmíochta agus mórimeachtaí spóirt a eagrú sa tír seo.   

 Sprioc E - Fónamh do mheáin cumarsáide tráchtála, pobail agus seirbhíse poiblí a chur ar fáil trína sásaítear a 

mbíonn de dhíth ar lucht féachana agus éisteachta in Éirinn agus foráil do chóras rialála a bheith ar fáil trína 
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dtreisítear le sábháilteacht ar líne agus le hearnáil meán cumarsáide atá saor, uilechineálach agus iléagsúil in 

Éirinn. 

 Sprioc F – Comhoibriú Thuaidh-Theas a chur chun cinn, i gcomhthéacs Thionscnamh an Rialtais maidir le hOileán 

Comhroinnte, go háirithe maidir le hobair an Fhoras Teanga agus Thurasóireacht Éireann.  

 

Struchtúr Eagrúcháin 
Tá freagracht ar an Ard-Rúnaí maidir le misean agus aidhmeanna ardleibhéil na Roinne a thabhairt i gcrích agus 

feidhmiú mar Oifigeach Cuntasaíochta i ndáil le caiteachas na Roinne.  Tá freagracht pearsanta ar an Ard-

Rúnaí, i gcáil an Oifigigh Cuntasaíochta, as: 

• na cistí poiblí agus an mhaoin phoiblí a thagann faoi choimirce na Roinne a chumhdach;  

• ordúlacht agus caothúlacht gach uile cheann de na hidirbhearta i ngach Cuntas Leithreasa lena gcuireann an 

tOifigeach Cuntasaíocht síniúchán; agus 

• éifeachtúlacht agus críochnúlacht riaracháin ar ghnóthaí na Roinne. 

Leagtar freagracht ar an gCeann Rannóige as na spriocanna ardleibhéil i ndáil lena réimse earnála a thabhairt i 

gcrích.  Déantar gach Rannóg a roinnt ina Aonaid Gnó le Príomhoifigeach nó a chomhionann i gceannas. Tá 

mioneolas breise faoi struchtúr eagrúcháin na Roinne ar fáil anseo. 

Tá an t-eagar seo ar an Roinn ag teacht leis na príomhfheidhmeanna maidir le comhairle oibiachtúil a chur ar 

an Aire, cinntí a chur i bhfeidhm agus an t-infreastruchtúr a chur ar fáil a fhónann don ról sin a thabhairt i 

gcrích.  Is féidir an struchtúr seo a chóiriú de réir mar a bhíonn riachtanas leis nó athrú ar an ord tábhachta m 

maidir leis na príomhbhearta aontaithe.  Leanfaidh an Roinn de na caighdeáin arda a éilítear ar na seirbhísigh 

poiblí ar fad i mbun an uile ghné dá gcuid oibre a choinneáil ar bun.  

https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-turasoireachta-cultuir-ealaion-gaeltachta-spoirt-agus-mean/
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2. Turasóireacht 

Eolas maidir le Feidhm Turasóireachta na Roinne   

Ról & Obair na Rannóige 

Is iad na cuspóirí príomhthábhachta ag an Rannóg Turasóireachta: 

1. Bonn treise a choinneáil faoi earnáil turasóireachta atá bríomhar tarraingteach agus a chuireann go mór le cúrsaí 

fostaíochta ar fud na tíre, atá inbhuanaithe ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta, sóisialta agus timpeallachta, a 

chuidíonn le híomhá fabhrach na hÉireann a chothú thar lear agus a fhágann gur féidir leis an bpobal i 

gcomharsanachtaí áitiúla dul chun cinn den rath a dhéanamh. 

2. Cúnamh taca a chur ar fáil trína ligtear d'earnáil na turasóireachta dul in oiriúint agus teacht aniar ón athrú ar 

chúrsaí turasóireachta mar gheall ar ghéarchéim Covid-19.  

Beartas agus Margaíocht Turasóireachta Is iad na príomhfheidhmeanna a leagtar ar an aonad forbairt, 

monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh maidir leis an gcreat beartais forghinearálta i ndáil leis an 

turasóireacht agus a chinntiú go ndéantar margaíocht go héifeachtúil mar ionad turasóireachta ar Éirinn thar 

lear.  

Bíonn d'aidhm ag an aonad chomh maith cur le ceapadh, cur i bhfeidhm agus athbhreithniú ar bheartas an 

Rialtais de réir mar a bhíonn tionchar á imirt ar chúrsaí turasóireachta agus a chinntiú go gcuireann 

turasóireacht inbhuanaithe lena mbaineann acmhainn iomaíochta oiread agus is féidir le cúrsaí eacnamaíochta 

agus sóisialta sa Stát.  

Ón aonad ionadaí na hÉireann ar Choiste Comhairle Turasóireachta an AE agus cothaítear caidreamh le 

comhlachtaí éagsúla de chuid an AE agus eagraíochtaí idirnáisiúnta maidir leis an mbeartas turasóireachta. 

Leagtar freagracht ar an aonad as maoirseacht a dhéanamh ar mhargaíocht turasóireachta, gnóthaí san 

áireamh a bhaineann le rialachas corparáide Turasóireacht Éireann CLG, comhlacht Thuaidh-Theas, i gcomhar 

leis an Roinn Eacnamaíochta i dTuaisceart Éireann faoi chreatchóras Chomhaontú Aoine an Chéasta 1998. 

Tionscal agus Táirgí Turasóireachta a Fhorbairt  Déanann an t-aonad seo maoirseacht maidir le cuspóirí an 

bheartais náisiúnta turasóireachta a leagan amach agus a thabhairt i gcrích le haird faoi leith ar thionscal na 

turasóireachta in Éirinn agus ar tháirgí turasóireacht a fhorbairt.  Ina bhun sin, déantar anailís ar cheisteanna 

straitéiseacha maidir le cúrsaí turasóireachta agus treisítear leis an mbeartas náisiúnta i ndáil le forbairt na 

turasóireachta a cheapadh agus a chur i bhfeidhm.  Déanann an t-aonad obair maoirseachta maidir le 

cúrsaí polasaí, airgeadais agus corparáide ar Fháilte Éireann go háirithe i ndáil leis an ról maidir le 

hinfheistíocht caipitil faoi Thionscadal 2040; brandaí agus a ngabhann leo a fhorbairt; féilte agus imeachtaí a 

thabhairt i gcrích; cúrsaí cáilíochta agus caighdeáin a thabhairt chun cinn; forbairt fiontraíochta, 

acmhainní daonna agus cúrsaí oiliúna.  Déanann an tAonad monatóireacht maidir leis na hAchtanna um 

Thrácht Cuartaíochta a chur i bhfeidhm agus ar chúrsaí éifeachtúlachta ina leith chomh maith leis an acmhainn 

iomaíochta, an acmhainn fiontraíochta agus forbairt táirgí a chur chun cinn i dtionscal turasóireachta na 

hÉireann. 
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Seirbhísí a chuirtear ar fáil 

Seirbhísí a Chuirtear ar fáil don Phobal 

Fiosrúchán maidir le cúrsaí turasóireachta is mó a bhíonn i gceist leis an bplé leis an bpobal agus bíonn baint ag 

an Aonad ina leith sin le ceisteanna nó gearáin ó chustaiméirí a chur faoi bhráid na gcomhlachtaí cuí. 

Déileáiltear freisin le fiosrúchán maidir le cistí a bheadh ar fáil do thionscadail turasóireachta.  Dá ainneoin sin, 

ní ar an Aire ná ar an Roinn go díreach atá freagracht maidir le cinntí faoi thionscadail turasóireachta a 

mhaoiniú.  Vótáiltear an t-airgead uile faoi na focheannteidil turasóireachta a bhaineann le hábhar lena úsáid 

ag na Gníomhaireachtaí Stáit Turasóireachta, Fáilte Éireann agus Turasóireacht Éireann. 

Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád 

Beartas agus Margaíocht Turasóireachta - tá taifid ar coimeád san aonad a bhaineann leis na réimsí seo a 

leanas: 

 An creatbheartas náisiúnta turasóireachta  

 Rialachas corparáide maidir le Turasóireacht Éireann  

 Comhfhreagras na Roinne leis na gníomhaireachtaí turasóireachta maidir le pleananna margaíochta agus 

bolscaireachta  

 Caiteachas faoi Vóta na Roinne maidir le margaíocht agus bolscaireacht  

 Comhoibriú Thuaidh-Theas maidir le turasóireacht  

 Cúrsaí margaíochta maidir le hIonaid agus Táirgí Turasóireachta  

 Páipéir maidir le hábhar staitistice faoi chúrsaí turasóireachta   

 Páipéir áirithe de chuid an AE agus an ECFE faoi chúrsaí turasóireachta   

 Páipéir Rúnaíochta maidir le Tascfhórsa Téarnaimh na Turasóireachta agus an Grúpa Maoirseachta i leith an 

Téarnaimh 

 Páipéir eile faoi nithe a bhféadfadh cur isteach a bheith acu ar chúrsaí turasóireachta  

Tionscal agus Táirgí Turasóireachta a Fhorbairt - tá taifid ar coimeád san aonad a bhaineann leis na réimsí seo a 

leanas: 

 Rialachas Corparáide/Bainistíocht Vóta/Cúrsaí Foirne agus AD maidir le Fáilte Éireann 

 Comhaltaí a cheapadh ar an Údarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta (Fáilte Éireann) 

 Ceisteanna éagsúla maidir le táirgí agus polasaithe turasóireachta a cheapadh  

 Cúnamh tionscail do ghnólachtaí turasóireachta   

 Cabhair Stáit an AE  

 An Lárionad Náisiúnta Comhdhála (CCD) 

 Turasóireacht Gnó agus Spóirt (seachas ócáidí spóirt a thagann faoi Rannóg na nImeachtaí Mórscála) 

 Féilte agus Imeachtaí Cultúir 

 Turasóireacht Gníomhaíochta 

 Ceisteanna maidir le táirgí turasóireachta a ghabhann ar fud na Roinne/Ranna éagsúla – e.g. Oidhreacht, Ealaín 

 Rialacháin maidir le COVID-19 agus treoracha oibre d'earnáil na turasóireachta  

Próiseas na gCinntí 
Baineann le hobair Rannóg na Turasóireachta sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 

Meán a chinntiú go mbíonn creatchóras beartais ar bun trína gcuirtear earnáil na turasóireachta chun cinn 

agus trína dtreisítear le cion tairbhe an Aonaid maidir le beartas an Rialtais, de réir mar a ghoilleann ar 

ghnóthaí turasóireachta, a cheapadh, a chur i bhfeidhm agus a thabhairt faoi athbhreithniú. 

People, Place and Policy: Growing Tourism to 2025 an beartas náisiúnta turasóireachta reatha.  Tagann an 

cháipéis beartais féin faoi anáil cháipéis comhairle trína ndearnadh plé a chothú ar shraith ceisteanna faoi 
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bhearta príomhthábhachta agus tuairimí a iarraidh ina leith. Tá teacht ar ábhar an chomhairliúcháin phoiblí sin 

ar láithreán gréasáin na Roinne anseo. 

Rinneadh an próiseas comhairliúcháin a chur chun cinn freisin trí sheimineáir réigiúnacha a eagrú ag a raibh 

cuireadh ag gníomhairí turasóireachta réigiúnacha agus a leagadh amach d'fhonn plé tairbheach ar na 

ceisteanna a chothú.  Áirítear ar na seimineáir den chineál sin ceardlann do chomhlachtaí náisiúnta a 

eagraíodh i mBaile Átha Cliath. 

Faisnéis Airgeadais 
Déantar an Vóta Turasóireachta a chur trí dhá ghníomhaireacht turasóireachta, Turasóireacht Éireann agus 

Fáilte Éireann, agus déanann na gníomhaireachtaí sin an riarachán ar na cistí iad féin.  

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/161ba7-public-consultation-tourism-policy-2013/
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3. Ealaín agus Cultúr 

3.1 Ealaín, Scannánaíocht agus Infheistíocht 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 
 Maoirseacht oiriúnach agus cistíocht a chur ar fáil maidir leis an gComhairle Ealaíon, Fís Éireann, an Chartlann 

Náisiúnta, an Leabharlann Náisiúnta agus Amharclann na Mainistreach (cistí caipitil); 

 An obair riaracháin maidir le Creidmheas Cánach faoi Alt 481, lena n-áirítear tástáil comhchodanna, forbairt 

scileanna agus polasaithe ginearálta. 

 Tionscnaimh beartais agus scéimeanna a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear: 

 Éire 2040 agus Plean Caipitil na Roinne de réir mar a bhaineann sin leis an bhforbairt atá beartaithe   

 forfheabhsú ar an mbonneagar cultúir maidir leis an Leabharlann Náisiúnta, an Chartlann Náisiúnta agus 

Amharclann na Mainistreach (Forais Cultúir) agus digitiúchán, 

 Scéimeanna Caipitil maidir leis an mbonneagar cultúir agus a fhorbairt a thabhairt i gcrích,  

 Tionscadail Caipitil eile, taobh amuigh de na Scéimeanna Caipitil, a thabhairt i gcrích, 

 An Plean Gníomhaíochta Closamhairc 

Na Seirbhísí a Thapú 

 Is iondúil gur nuair a iarrtar cúnamh a chuirtear seirbhís ar fáil don phobal agus déantar sin ar an bpost, ar an 

ríomhphost, ar an teileafón agus ar an láthair.  D'fhéadfadh go gcuirfí fiosrúchán a thagann chuig an Roinn faoi 

bhráid ghníomhaireachtaí a thagann faoi choimirce an aonaid maidir le cúnamh breise.  Ní ghabhann aon chostas 

leis na seirbhísí seo a thapú. 

 Déanann an brainse riarachán maidir le Creidmheas Cánach Alt 481 agus cuirtear comhairle ar fáil maidir leis an 

scéim.  Déantar iarratais a sheoladh ar an ríomhphost chuig section481@tcagsm.gov.ie agus cuirtear comhairle 

ar fáil ar líne anseo  agus i bhfreagraí nuair a iarrtar cúnamh.  

 Cuireann an brainse eolas ar fáil don phobal i gcoitinne maidir leis an mbeartas ealaíne agus nithe gaolmhara.  Is 

féidir eolas a iarraidh ar an ríomhphost ag artsunit@tcagsm.gov.ie.    

 Cuireann an brainse eolas ar fáil don phobal i gcoitinne maidir le scéimeanna deontais caipitil.  Tá sonraí faoi na 

scéimeanna caipitil atá ar siúl faoi láthair ar fáil anseo (déantar leasú go tráthrialta maidir leis na scéimeanna 

reatha) agus tá sonraí faoi na scéimeanna a eagraíodh níos luaithe ar fáil anseo.  

 Ritheann an brainse an láithreán gréasáin www.genealogy.ie trínar féidir taifid sibhialta stairiúla beireatais, pósta 

agus báis a bhreathnú. Is féidir an láithreán gréasáin a úsáid saor ó tháille agus tá deis ag an lucht úsáide a gcuid 

tuairimí faoin tseirbhís a chur ar fáil. 

Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád 

 Taifid a bhaineann leis an gComhairle Ealaíon, Fís Éireann, an Chartlann Náisiúnta, an Leabharlann 

Náisiúnta agus Amharclann na Mainistreach lena mbainfeadh eolas faoi chúrsaí riaracháin, airgeadais 

agus polasaí, comhfhreagras agus comhaltaí a cheapadh ar an mbord. 

 Taifid maidir le cúrsaí oibriúcháin a bhaineann le feidhmeanna an Aonaid, mar shampla, miontuairiscí, 

comhfhreagras, aithisc, uiríll a chuirtear faoi bhráid an Aire, agus nótaí eolais.  

 Iarratais maidir le Creidmheas Cánach Alt 481 mar aon le hábhar staidrimh ina leith.  

 Taifid maidir le deontais caipitil a thugtar do thionscadail éagsúla faoi na scéimeanna deontais caipitil. 

mailto:section481@tcagsm.gov.ie
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/na-healaiona-cruthaitheacha-scannain/
mailto:artsunit@tcagsm.gov.ie
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/na-healaiona-cruthaitheacha-deontais-agus-maoiniu/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/sceimeanna-roimhe-seo/
http://www.genealogy.ie/
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Próiseas na gCinntí 
Ceapadh an bheartais i ndáil le cúrsaí ealaíne, cultúir agus ceoil, go háirithe polasaithe maidir le caipiteal, 

ginealas, cóipcheart, digitiúchán, tionscail cruthaitheachta agus tionscal closamhairc na hÉireann, dreasachtaí 

bunaithe ar chúrsaí cánach san áireamh. 

Faisnéis Airgeadais 

Scéim na nDeontas Caipitil 

Cuirtear cistí ar fáil faoi phlean caipitil na Roinne – Tionscadal 2040 - Infheistíocht sa Chultúr, sa Teanga agus 

san Oidhreacht 2018 – 2027. Rinneadh scéimeanna éagsúla deontais a rith faoin bplean caipitil seo - an Scéim 

Caipitil Cultúir 2019 – 2022 ar an gceann is deireanaí acu - agus is féidir teacht ar shonraí ina leith sin agus i 

leith na gcistí a cuireadh ar fáil ar leathanach na Roinne ar an láithreán gréasáin www.gov.ie anseo. Is féidir 

teacht ar na mionsonraí uile maidir le haon scéim deontais caipitil atá á rith faoi láthair anseo. 

Creidmheas Cánach Alt 481 

Cuireann an tAonad deimhniú chun críche Alt 481 an Achta Comhdhlúite Cánacha 1997 ar fáil do 

chomhlachtaí léiriúcháin, ar choinníollacha uile na reachtaíochta a shásamh dóibh, a chuireann foirm iarratais 

chuig section481@tcagsm.gov.ie. Tá na sonraí uile maidir leis an bpróiseas iarratais agus ábhar treorach ar fáil 

anseo.  

 

3.2 Scéimeanna Cultúrtha 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 

Feidhmeanna agus Seirbhísí 

 Forbairt Beartais maidir leis an scéim Céatadán don Ealaín. 

 Cistíocht agus creat beartais cuí a chur ar fáil maidir leis an nGailearaí Náisiúnta. 

 Cistíocht do mhúsaeim áitiúla, réigiúnacha agus sainspeisialta. 

 Riarachán maidir le Scéimeanna Cistíochta Cultúir, ina measc: 

o Scéim Taispeántais na Músaem Réigiúnach, 

o Scéim na mBailiúchán Inaistrithe, 

o Comhoibriú le Tuaisceart Éireann, 

o Féilte Áitiúla ar Scála Beag agus Scoileanna Samhraidh, 

 Deontas bliantúil a chur ar fáil d'eagraíochtaí cultúrtha, ina measc Ionad James Joyce, an Músaem Náisiúnta Cló, 

Iarsmalann Hunt, Leabharlann an Ardeaspaig Marsh, Músaem Bád Aeir agus Muirí Fhainge, an tÁiléar Eolaíochta, 

Comhaltas Ceoltóirí Éireann, agus Músaem Ime Chorcaí, Cumann Músaem na hÉireann, Músaem Beag Bhaile Átha 

Cliath, etc. agus dualgais eile. 

 An bhainistíocht maidir le Scéim Slánaíochta an Rialtais. 

 An bhainistíocht maidir le hEarraí Oidhreachta a Dheonú don Stát faoi Alt 1003 an Achta Comhdhlúite Cánacha, 

1997. Tá mioneolas breise ar fáil anseo. 

 Ceadúnais Easportála maidir le hEarraí Cultúir a eisiúint de bhun rialachán 116/2009 an AE agus Chuid IV an Achta 

um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997 

 Ceadúnais Iompórtála maidir le hEarraí Cultúir a eisiúint de bhun rialachán 2019-880 an AE 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/sceimeanna-roimhe-seo/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/na-healaiona-cruthaitheacha-deontais-agus-maoiniu/
mailto:section481@tcagsm.gov.ie
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/na-healaiona-cruthaitheacha-scannain/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/faoiseamh-canach-do-thabhartais-oidhreachta/
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3.3 Scéimeanna Deontais agus Cistíochta 

An Scéim maidir le Táille Aimsitheora 

Cuspóir na Scéime 

Tá de chumhacht ag an Ard-Mhúsaem cead a thabhairt iarsmaí seandálaíochta atá tábhachtach agus ina n-

ábhar spéise go háitiúil a choimeád in iarsmalann oiriúnach áitiúil nó réigiúnach.  Sa chás go dtarlaíonn iarsma 

a aimsiú, is gnáthrud táille aimsitheora a chur ar fáil de réir mar is rogha leis an Stát.  Bíonn suimeanna éagsúla 

i gceist ag brath ar ghnéithe áirithe, mar shampla, cineál an iarsma, luach an iarsma, etc.    

Tá an té a aimsíonn iarsma seandálaíochta a mheasann an tArd-Mhúsaem a bheith ina ábhar spéise go háitiúil 

agus a cheadaíonn an tArd-Mhúsaem a chur ar taispeáint in iarsmalann oiriúnach áitiúil nó réigiúnach i 

dteideal iarratas a chur isteach faoin scéim seo.  Is féidir leis an iarsmalann áitiúil nó réigiúnach an íocaíocht a 

dhéanamh leis an aimsitheoir agus a aisghabháil ina dhiaidh sin ón Roinn.  De rogha air sin, is féidir leis an 

Roinn an íocaíocht a dhéanamh leis an 'aimsitheoir'. 

An Modh Iarratais maidir le Cistíocht faoin Scéim  

Ní mór don iarratasóir (iarsmalann áitiúil nó réigiúnach nó an té a d'aimsigh an t-iarsma atá i gceist) cáipéisí 

agus faisnéis mar seo a leanas a chur ar fáil don Roinn sular féidir iarratas a mheas: 

 Cóip den fhoirm maidir le Tuairisc ar Thaiscéalaíocht ó Ard-Mhúsaem na hÉireann; 

 Cóip de na coinníollacha a ghabhann leis an socrú iasachta más cuí; 

 Deimhniú i scríbhinn ón Ard-Mhúsaem maidir le luach na míre atá i gceist; 

 Sonraí faoin té a d'aimsigh an t-iarsma; agus 

 Iarratas foirmeálta ar an R/TCEGSM an tsuim sin a íoc. 

Critéir Incháilitheachta 

Ní mór iarsma seandálaíochta lena mbaineann suntas áirithe a bheith aimsithe ag an iarratasóir.  Ní mór 

cloí leis na coinníollacha thuas agus is den bhunriachtanas go sásófaí gach coinníoll acu sular féidir leis an 

Roinn an cás a mheas. 

Bheadh na critéir maidir le leibhéil éagsúla deontais ag brath ar an deimhniú i scríbhinn ón Ard-Mhúsaem 

maidir le luach na míre atá i gceist.  Níl ceangailte ar an Roinn an tsuim iomlán a íoc agus is féidir socrú ar luach 

ainmniúil ag brath ar chiste a bheith ar fáil etc.  I gcásanna áirithe, d'fhéadfadh go n-íocfadh an Roinn leath an 

luacha leis an aimsitheoir agus go n-íocfadh an iarsmalann áitiúil nó réigiúnach an dara leath.  Níl aon chritéar 

faoi leith ag baint le táille aimsitheora. 

Is de rogha an Stáit íocaíocht a dhéanamh agus níl aon phróiseas foirmeálta achomhairc i gceist. 

Scéim Taispeántais na Músaem Réigiúnach 

Cuspóir na Scéime 

Tá d'aidhm leis an scéim ciste a chur ar bun trína gcuidítear le hiarsmalanna áitiúla, réigiúnacha agus 

sainspeisialta cur le hábhar agus léirmhíniú chultúr na tíre agus na háite le clár taispeántais do mhuintir na 

háite féin agus don chuairteoir.   Fágfaidh sin gur féidir léirthuiscint faoi leith, agus léirthuiscint na háite, a 
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chothú ar imeachtaí na staire agus ar ar eascair dá mbarr, agus ar an mianach agus an dúchas ilchineálach atá 

fite de dhlúth agus d'inneach in ábhar na staire sa tír seo. 

Na Dreamanna ar féidir leo Iarratas a Dhéanamh 

Fáilteofar roimh iarratais ó iarsmalanna áitiúla, réigiúnacha agus sainspeisialta agus/nó ó eagraíochtaí agus 

institiúidí a oibríonn ar bhonn eagraíochtaí neamhbhrabúis agus arb é príomhról atá leo bundéantúsáin (agus 

bundéantúsáin ar iasacht) a bhailiú, a chaomhnú, a choimeád ar iontaobhas agus taighde a dhéanamh orthu, 

iad a chnuasach agus a chur i láthair le léirmhíniú ar mhaithe le leas an phobail.  

Ní mór cead isteach ag an bpobal  in áitreabh an iarratasóra atá incháilithe – is ceart bailiúchán a bheith ar fáil 

ann seachas mar atá in aon áit eile sa tír, an bailiúchán sin ina ábhar spéise maidir leis an gcultúr náisiúnta nó 

idirnáisiúnta agus teacht go háisiúil ag an bpobal ar an mbailiúchán.  

Tugtar iarratais lena mbaineann páirtnéireacht nó comhar faoi mheas maidir le maoiniú faoin Scéim seo.  

Critéir Incháilitheachta 

Is scéim seo chun cuidiú le hiarsmalanna áitiúla, réigiúnacha agus sainspeisialta cur le hábhar agus léirmhíniú 

chultúr na tíre agus na háite le clár taispeántais do mhuintir na háite féin agus don chuairteoir.  Fágfaidh sin 

gur féidir léirthuiscint faoi leith, agus léirthuiscint na háite, ar imeachtaí na staire agus ar ar eascair dá mbarr a 

chothú, agus ar an mianach agus an dúchas ilchineálach atá fite de dhlúth agus d'inneach in ábhar na staire sa 

tír seo. 

Ba cheart go dtiocfadh léargas úr de thoradh ar na taispeántais chomh maith le caidreamh tairbheach a 

chruthú agus ba cheart go mbeadh de rún lena n-eagrú go gcothófaí comhthuiscint níos doimhne idir daoine 

nach ionann a mbunadh dúchais ar oileán na hÉireann.  Ba cheart go mbeadh d'aidhm le taispeántais a dtugtar 

cúnamh ina leith faoin scéim seo go spreagfaí cláracha iomadúla uileghabhálacha d'fhonn an t-am atá caite a 

thabhairt chun cuimhne seachas féachaint le leas uilechoiteann a bhrú chun cinn agus go gcinnteofaí an tráth 

céanna, nuair is féidir sin, nach spréachfadh taispeántas teannas de sheanchineál in athuair. 

An Ní a dtugtar Maoiniú ina leith 

 Costas taighde agus coimeádaíochta a bhaineann leis an taispeántas/imeacht; 

 Painéil taispeántais; 

 Ábhar eile taispeántais; 

 Comharthaí; 

 Aistriúchán ar ábhar an taispeántais agus ar ábhar na gcomharthaí sa chás go mbeidh an leagan aistrithe féin ar 

taispeáint; 

 Ábhar clóite a ghabhann leis an taispeántas a chur ar fáil; 

 Trealamh nó forfheabhsú/modhnú ar threalamh sa chás go mbaineann sin leis an taispeántas/imeacht go 

díreach; 

 Láithreán gréasáin nó acmhainní ar líne a chur le chéile sa chás go mbaineann sin leis an taispeántas/imeacht go 

díreach; 

 Trealamh agus acmhainní oideachais agus forchumarsáide; 

Critéir Scórála  

 A mhéid a chuirfeadh an tionscadal bonn treise faoi chúrsaí cultúir agus/nó a spreagfaí úsáid as Iarsmalanna 

áitiúla agus réigiúnacha ag réimse níos forleithne den phobal; 
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 A mhéid réalachais a bhaineann leis an tionscadal, ó thaobh scála agus costais, an cúnamh airgid a iarrtar agus an 

tráthchlár maidir lena thabhairt i gcrích; 

 An acmhainn toradh/Luach an Airgid a thabhairt i gcrích 

 Stádas na hiarsmalainne e.g. Músaem ainmnithe, rannpháirteachas i gcóras Chaighdeáin Iarsmalainne na 

hÉireann etc.; 

Tá breis eolais ar fáil anseo.  

Níl aon phróiseas foirmeálta achomhairc i gceist i ndáil le cinntí a dhéantar faoin scéim seo. 

Scéim na mBailiúchán Inaistrithe 

Cuspóir na Scéime 

Tá d'aidhm leis an Scéim an costas iompair, an costas árachais agus an costas taispeántais a mhaoiniú a 

ghabhann le míreanna as na Bailiúcháin Náisiúnta a chur ar taispeáint i bhforais oiriúnacha ar fud an tíre.  Ní 

féidir leis na Forais Náisiúnta Cultúir iomlán an bhailiúcháin a chur ar taispeáint an t-aon tráth amháin agus 

cuidíonn an scéim seo le míreanna as na Bailiúcháin Náisiúnta a choinneáil ar taispeáint ag an bpobal níos 

minice agus in ionaid níos forleithne.  Déantar áis faoin scéim chomh maith do mhíreanna as na Bailiúcháin 

Náisiúnta a chur ar taispeáint mar a bhfuil tábhacht agus ábhar spéise faoi leith iontu go háitiúil agus go 

réigiúnach.  Soirbhítear freisin go dhéantúsáin cultúir agus do thaispeántais a bhaineann leo a chur ar siúl 

taobh amuigh den na príomhbhailte mór agus i gceantair tuaithe. 

Na Dreamanna ar féidir leo Iarratas a Dhéanamh 

Seo a leanas cineálacha na dtionscadal a thugtar san áireamh faoin scéim seo: 

 An costas iompair a bhaineann le nithe as na Bailiúcháin Náisiúnta a thabhairt chuig foras réigiúnach/áitiúil nó ar 

ais a mhaoiniú; nó/agus 

 An costas árachais a ghabhann le nithe as na Bailiúcháin Náisiúnta a thabhairt chuig foras réigiúnach/áitiúil nó ar 

ais a mhaoiniú; nó/agus 

 An costas ar fhoras a bhaineann le nithe as na Bailiúcháin Náisiúnta a chur ar taispeántas san institiúid sin a 

mhaoiniú. 

Ní dhéantar soláthar faoin scéim seo do chostas caipitil maidir le hobair forfheabhsúcháin ar áiseanna ionas go 

sásaítear na coinníollacha a bheadh ag foras an bhailiúcháin náisiúnta le mír taispeántais a thabhairt ar iasacht. 

Ba cheart don iarrthóir: 

 Aontú an údaráis iasachta a bheith faighte acu 

 an aidhm, an chuspóir agus an sprioc atá leis an mír a fháil ar iasacht a leagan amach go soiléir; 

 gach costas gaolmhar faoi leith a leagan amach; 

 barántas a thabhairt go bhfuil gach ní a luaitear i ndáil leis an iarratas ar chistíocht cruinn fírinneach; 

 gach cead is gá maidir le cúrsaí rialacháin a fháil roimh ré;  

Tá breis eolais ar fáil anseo.  

Comhoibriú le Tuaisceart Éireann 

Cuspóir na Scéime 

Ní mór riachtanas cultúir faoi leith a bheith á shásamh le cistíocht a chuirtear ar fáil faoin Scéim agus fónamh á 

dhéanamh maidir le haidhm na Roinne a thabhairt i gcrích i ndáil le cumas ealaíne agus cruthaitheachta a 

https://www.gov.ie/ga/seirbhis/sceim-taispeantais-na-musaem-reigiunach-ga/
https://www.gov.ie/ga/seirbhis/sceim-um-inaistritheacht-na-mbailiuchan-ga-ga/
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chothú in Éirinn agus cur leis an teacht ag daoine ar ealaín, na forais cultúir náisiúnta, an t-infreastruchtúr 

ealaíne réigiúnach agus an turasóireacht cultúir ar fud na tíre, i gcomhar le húdaráis náisiúnta, údaráis áitiúla 

agus páirtnéirí eile. 

Ní mór gné Thuaidh/Theas a bheith le sonrú go soiléir ar gach tionscadal a mhaoinítear faoin Scéim agus ba 

chóir go gcuirfí le feabhsú, ceiliúradh agus comóradh ar ealaín, ar chultúr, ar cheol, ar scannánaíocht agus ar 

oidhreacht oileán uile na hÉireann. 

Ba chóir cruthaitheacht agus nuálaíocht a bheith i gceist leis na tionscadail agus, cé nach teoranta ina leith seo 

amháin a bheifí, áirítear tionscadail de an cineálacha seo a leanas mar shamplaí de thionscadail a d'fhéadfaí a 

mheas faoin scéim: 

 tionscadail trína ndéantar comhoibriú agus comhthionscnaimh a chur chun cinn idir eagraíochtaí agus forais ar 

bhonn Thuaidh/Theas; 

 tionscadail trína ndéantar turasóireacht cultúir a chur chun cinn ar bhonn Thuaidh/Theas; 

 tionscadail trína ndéantar cláir forchaidrimh cultúir a chur chun cinn ar bhonn Thuaidh/Theas. 

Na Dreamanna ar féidir leo Iarratas a Dhéanamh 

Bíonn fáilte roimh chomhlachtaí, eagraíochtaí agus forais nach n-oibríonn ar mhaithe le brabús a ghnóthú. 

Tugtar iarratais lena mbaineann páirtnéireacht nó comhar faoi mheas maidir le maoiniú faoin Scéim seo. 

Cé go gceadaítear d'iarratasóirí mionsonraí faoi líon is mó ná aon tionscadal amháin a chur faoi bhráid lena 

mbreithniú, ní bheadh i gceist go mbeadh cistíocht i ndáil le níos mó ná aon tionscadal amháin á chur ar fáil 

d'iarratasóir. 

Ní féidir tionscadail caipitil a thabhairt faoi mheas maidir le maoiniú faoin Scéim seo. 

Is ceart don iarratasóir 

 an aidhm, an chuspóir agus an sprioc atá leis an togra beartaithe leagan amach go soiléir; 

 a oiread a shásaítear aidhmeanna na Scéime leis an tionscadal a léiriú le béim faoi leith ar an ngné 

Thuaidh/Theas; 

 costais uile an tionscadail a leagan amach go sonrach; 

 deimhniú gur réalaíoch an tionscadal atá ann maidir le scála, an acmhainn a thabhairt i gcrích, an costas, an 

cúnamh a iarrtar agus an tráthchlár maidir lena chur i bhfeidhm; 

 cuntas soiléir a thabhairt, de réir mar is cuí (féach na critéir meastóireachta thíos), ar leibhéal na n-acmhainní 

atá an t-iarratasóir a chur ar fáil maidir leis an togra; 

 barántas a thabhairt go bhfuil gach ní a luaitear i ndáil leis an iarratas ar chistíocht cruinn fírinneach; 

 gach cead is gá maidir le cúrsaí rialacháin a fháil roimh ré; agus 

 gach coinníoll maidir le cúrsaí cánachais a bheith á gcomhlíonadh. 

Tá breis eolais ar fáil anseo.  

Féilte Áitiúla ar Scála Beag agus Scoileanna Samhraidh  

Cuspóir na Scéime 

Baineann Scéim na bhFéilte Beaga ar Scála Beag agus na Scoileanna Samhraidh le féilte oiriúnacha 

neamhbhrabúis agus le scoileanna samhraidh agus imeachtaí eile den chineál céanna. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/comhoibriu-le-tuaisceart-eireann/
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Leagtar amach an Scéim d'fhonn bonn treise a chur faoi fhéilte beaga cultúir agus faoi scoileanna samhraidh 

nach bhfaigheann airgead eile ón Rialtas lárnach agus nach móide a bheith incháilithe faoi chritéir maoinithe 

maidir le himeachtaí mórscála a mbeadh cúnamh ar fáil acu ó Fháilte Ireland, ón gComhairle Ealaíon nó ó 

chomhlacht eile den chineál sin. Ní thagann imeachtaí a fhaigheann cistíocht ón gComhairle Ealaíon nó 

ó Fháilte Éireann faoi scáth na scéime seo. 

Déanann na tionscadail tairbhe mhór maidir lena bhfuil le cur ar fáil in Éirinn ó thaobh turasóireacht cultúir a 

fhorbairt agus a chur chun cinn, ar mhaithe le turasóir na tíre seo féin agus an turasóir thar tír isteach agus is 

gné shuntasach iad de na gealltanais maidir leis an turasóireacht cultúir i gClár an Rialtais a thabhairt i gcrích. 

Na Dreamanna ar féidir leo Iarratas a Dhéanamh 

Leagtar amach an Scéim d'fhonn bonn treise a chur faoi fhéilte beaga cultúir agus faoi scoileanna samhraidh 

nach bhfaigheann airgead eile ón Rialtas lárnach agus nach móide a bheith incháilithe faoi chritéir maoinithe 

maidir le himeachtaí mórscála a mbeadh cúnamh ar fáil acu ó Fháilte Ireland, ón gComhairle Ealaíon nó ó 

chomhlacht eile den chineál sin. 

Is ceart don iarratasóir 

 an aidhm, an chuspóir agus an sprioc atá leis an togra beartaithe leagan amach go soiléir; 

 a oiread a shásaítear aidhmeanna na Scéime leis an tionscadal a léiriú le béim faoi leith ar an ngné maidir le 

Scoileanna Samhraidh nó le Féilte; 

 costais uile an tionscadail a leagan amach go sonrach; 

 a dheimhniú gur ar bhonn neamhbhrabúis a oibríonn na comhlachtaí, eagraíochtaí agus forais; 

 mionsonraí faoi chistíocht ó aon chomhlacht poiblí eile a leagan amach nó sin a lua go soiléir sa chás nach bhfuil 

cistíocht den chineál sin á fháil  

 deimhniú gur réalaíoch an tionscadal atá ann maidir le scála, an acmhainn an tionscadal a thabhairt i gcrích, an 

costas, an cúnamh a iarrtar agus an tráthchlár maidir lena chur i bhfeidhm; 

 barántas a thabhairt go bhfuil gach ní a luaitear i ndáil leis an iarratas ar chistíocht cruinn fírinneach; 

 gach cead is gá maidir le cúrsaí rialacháin a fháil roimh ré; agus 

 gach coinníoll maidir le cúrsaí cánachais a bheith á gcomhlíonadh. 

Tá breis eolais ar fáil anseo.  

Faoiseamh cánach maidir le hábhar oidhreachta a dheonú faoi Alt 1003 an Achta Comhdhlúite 

Cánacha, 1997 

Faoi Alt 1003 an Achta Comhdhlúite Cánacha, 1997, tá faoiseamh cánach ar fáil i ndáil le míreanna a bhfuil 

tábhacht leo ó thaobh na hoidhreachta náisiúnta a dheonú do bhailiúcháin náisiúnta na hÉireann.  Ina 

chreidmheas cánach cothrom leis an luach a mheastar leis an mír oidhreachta a bhíonn an faoiseamh cánach 

agus is féidir an creidmheas sin a chur i gcoinne dhliteanais áirithe cánachais a bheadh ar an deontóir.  Chun 

críche an fhaoisimh, ciallaíonn mír(eanna) oidhreachta mí cultúir de chineál ar bith, lena n-áirítear: 

 ábhar seandálaíochta, ábhar cartlannaíochta, leabhar, taifead eastáit, lámhscríbhinn, saothar péintéireachta agus 

 bailiúchán ar bith den chineál céanna ina ionad féin a mheastar a bheith oiriúnach lena dheonú do na bailiúcháin 

náisiúnta. 

Luaitear gur Comhlachtaí Ceadaithe na bailiúcháin náisiúnta faoin reachtaíocht: An Chartlann Náisiúnta; An 

Dánlann Náisiúnta; An Leabharlann Náisiúnta; Ard-Mhúsaem na hÉireann; Áras Nua-Ealaíne na hÉireann & 

Dánlann Crawford i gCorcaigh. 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/feilte-agus-scoileanna-samhraidh-aitiula-ar-scala-beag/
http://www.nationalarchives.ie/
http://www.nli.ie/
http://www.museum.ie/
http://www.imma.ie/
http://www.crawfordartgallery.ie/
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Tá d'údarás ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, le toiliú an Aire 

Airgeadais, comhlachtaí breise a cheadú chun críche fhaoiseamh den chineál seo.  Ní mór comhlachtaí breise 

den sórt sin a bheith á maoiniú go hiomlán, nó ar an mórgóir, ag an Stát nó ag údarás poiblí nó údarás áitiúil. 

Tá breis eolais ar fáil anseo.  

Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád 

Taifid maidir le cúrsaí beartais, reachtaíochta, airgeadais agus oibriúcháin i ndáil le feidhmeanna na rannóige 

faoi mar a leagtar amach thuas, agus i ndáil le cistíocht a íoc le comhlachtaí éagsúla cultúir. 

Faisnéis Airgeadais 

Cistíocht faoi Fhocheannteideal B6 (gan an clár Éire Ildánach ná scéimeanna cistíochta maidir le 

Siamsaíocht Beo a thabhairt san áireamh) 

Sásaítear riachtanas cultúir faoi leith le tionscadail a mhaoinítear faoi fhochceannteideal B6 agus déantar 

fónamh maidir le sprioc ardleibhéil na Roinne cur leis an teacht atá ag daoine ar earnáil na healaíne, an 

chultúir agus na scannánaíochta chomh maith le haird a thabhairt ar an tábhacht atá leis na hearnálacha seo ó 

thaobh cúrsaí sóisialta agus eacnamaíochta in Éirinn. 

Déanann na tionscadail tairbhe ríthábhachtach maidir lena bhfuil ar fáil in Éirinn i ndáil leis an turasóireacht 

cultúir, don turasóir in Éirinn féin agus thar tír isteach, a fhorbairt agus a chur chun cinn agus is gné 

thábhachtach iad den obair maidir le gealltanais faoin turasóireacht cultúir i gClár an Rialtais a thabhairt i 

gcrích. 

Tá mionsonraí faoi chistíocht roimhe seo faoin gclár seo ar fáil anseo. 

 

3.4 Cultúr Éireann 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 

Feidhmeanna agus Seirbhísí 

 Ealaín agus ealaíontóirí na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain.  

 Riarachán maidir le Deontais d'ealaíontóirí agus d'eagraíochtaí ealaíne de chuid na hÉireann  

 Ardáin a chruthú ar ar féidir sárshaothar cruthaitheachta de chuid na hÉireann a chur ar taispeáint do dhaoine 

thar lear le gléléiriú ag mórimeachtaí ealaíne, ina measc Féile Dhún Éideann agus an Biennale sa Veinéis, chomh 

maith le tionscnaimh speisialta, mar shampla clár idirnáisiúnta chomóradh an chéid sa bhliain 2016 

 A bhfuil de dhualgas ar Éirinn ar leibhéal an AE a chomhlíonadh - Comhairle na nAirí Cultúir, an Coiste Gnóthaí 

Cultúir, grúpaí OMC agus cúnamh agus obair chomhordúcháin leis an gcóras Deascanna a thagann faoi chlár an 

AE (Cultúr agus na Meáin Chumarsáide) An Eoraip Chruthaitheach 

 An obair bainistíochta agus forfheidhmiúcháin maidir le Coinbhinsiún UNESCO chun an Oidhreacht Chultúir 

Dholáimhsithe a Chaomhnú 2003; treisiú le Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO agus Gaillimh Cathair 

Scannánaíochta UNESCO trí mhaoiniú a chur ar fáil agus feidhmiú ar an ngrúpa stiúrtha. 

 Páirt leanúnach in Earnáil Oibre na dTionscal Cruthaitheachta Chomhairle na Breataine-na hÉireann 

 Na Seirbhísí a Thapú 

 Is iondúil gur nuair a iarrtar cúnamh a chuirtear seirbhís ar fáil don phobal agus déantar sin ar an bpost, ar an 

ríomhphost, ar an teileafón, ar na meáin shóisialta agus ar an láthair. Tá seirbhísí a bhaineann le Cultúr Éireann 

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/faoiseamh-canach-do-thabhartais-oidhreachta/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/treoirlinte-ginearalta-maidir-le-maoiniu-do-thionscadail-chulturtha/
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go sonrach ar fáil anseo. Tá eolas faoi Choinbhinsiún UNESCO chun an Oidhreacht Chultúir Dholáimhsithe a 

Chaomhnú 2003 a chur i bhfeidhm in Éirinn agus faoi Fhardal Náisiúnta maidir leis an Oidhreacht Chultúir 

Dholáimhsithe ar fáil anseo. 

 Ní bhaineann aon chostas le teacht i mbun caidrimh leis an aonad  

 Níl aon phróiseas foirmeálta achomhairc i gceist maidir le cinneadh faoi dheontas nó toradh ar chomórtas.  

 

 

 

3.5 Éire Ildánach 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 
Comhordú ar an gclár uile-Rialtais Éire Ildánach a bhfuil d'aidhm leis gnáthrud a dhéanamh den 

chruthaitheacht i saol mhuintir na hÉireann ar an tuiscint go gcuireann páirt a ghlacadh in imeachtaí cultúir 

agus cruthaitheachta le saol an duine, saol an phobail agus saol na tíre.   

Féachtar tríd an gclár le cuidiú leis gach uile shaoránach – más ina aonar nó i gcomhar le daoine eile, sa saol 

pearsanta nó in institiúidí – teacht in inmhe go hiomlán ó thaobh acmhainn cruthaitheachta, trí chomharobair 

a spreagadh, a éascú agus a neartú ionas go gcothaítear córas cultúir agus cruthaitheachta atá iléagsúil agus 

áisiúil ag cách agus ina lón maitheasa ina saol ag an uile dhuine. 

Is gné bhuntábhachtach den chlár an caidreamh le réimse páirtnéirí straitéiseacha – ar a n-áirítear ranna eile 

rialtais, gníomhaireachtaí stáit, údaráis áitiúla agus grúpa earnála – d'fhonn tionscnaimh a thabhairt chun cinn 

a choinníonn bonn treise faoi aidhmeanna an Chláir, chomh maith le caidreamh ar leibhéal cheapadh an 

bheartais ionas go mbíonn cruthaitheacht cultúir (agus an tairbhe a dhéanann sin do mhaitheas an duine) ina 

dhlúthchuid de pholasaithe agus de thionscnaimh in earnálacha eile.  Déantar, de thoradh ar an gcaidreamh 

sin ar leibhéal an chláir, scéimeanna agus cláir imeachtaí éagsúla a chur ar fáil don phobal i gcoitinne.  

Do na húdaráis áitiúla go díreach a chuirtear mórchuid na cistíochta ar fáil, nó do chomhlachtaí earnála faoi 

Chomhaontuithe Leibhéal Seirbhíse maidir le haidhmeanna beartais faoi leith nó bearta faoi leith a leagtar 

amach faoin gClár a thabhairt i gcrích. 

Is iad na húdaráis áitiúla a dhéanann an bhainistíocht maidir les na príomhsheirbhísí/imeachtaí a bhíonn ar fáil 

ag an bpobal i gcoitinne.  Déantar fógraíocht faoi imeachtaí go háitiúil (bíonn nasc ar fáil ón láithreán gréasáin 

ag Éire Ildánach agus ón micrealáithreán ag Cruinniú na nÓg). Tá seirbhísí eile a chuirtear ar fáil de thoradh ar 

cheangal leis an gclár Éire Ildánach nó mar gheall ar chúnamh faoin gclár sin ar comhlacht earnála nó 

eagraíocht faoi leith a chuireann ar fáil iad.  Bíonn na himeachtaí agus na cláir is mó a gcuireann na húdaráis 

áitiúla cúnamh ar fáil ina leith faoin gclár Éire Ildánach saor ó tháille. 

Faoin gclár Éire Ildánach a oibrítear an Ciste maidir le Gníomh Cruthaitheachta ar son na hAeráide, an chéad 

scéim deontais dá leithéid.  Leis an gciste sin a thugtar faoin ngealltanas i gClár an Rialtais cuidiú le hÉire 

Ildánach dul i gcion ar an bpobal maidir leis an athrú aeráide le tionscnamh bunaithe ar earnáil an chultúir agus 

na cruthaitheachta. Tá béim leis an scéim seo ar pháirtnéireacht a chruthú trína gceanglaítear an earnáil 

phoiblí agus earnáil na cruthaitheachta le chéile ionas go gcuirtear le tuiscint an phobail ar an athrú aeráide, go 

spreagtar gníomh as an tuiscint sin agus athrú ar ghnáis. Le €1 milliún de chiste ón Roinn Comhshaoil, Aeráide 

http://www.cultureireland.ie/
https://nationalinventoryich.chg.gov.ie/
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agus Cumarsáide, bhí suas le €2 milliún ar fáil go deireadh na bliana 2022 le cuidiú le tionscadail éagsúla a 

raibh buiséid €30,000 — €200,000 leo.  Tá an Nóta Mionteagaisc ina bhfuil sonraí faoin scéim agus faoin modh 

iarratais ar fáil anseo.  

Cuidíonn Éire Ildánach le breithmheas agus taighde faoin gcruthaitheacht a chothú agus faoin tionchar a 

bhíonn aige sin ar mhuintir na hÉireann.  Rinneadh an saothar taighde seo a leanas faoi fheidhmeanna an 

chláir a choimisiúnú faoi Éire Ildánach agus déantar toradh na hoibre a fhoilsiú ar láithreán gréasáin an chláir: 

Teideal, Eagraíocht Taighde 

EPIC-MUSS; Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Scoil na nEalaíon, an Oideachais agus na Gluaiseachta. 

Ionchuimsiú agus rannpháirtíocht Leanaí de Bhunadh na Moslamach i mbearta cruthaitheachta in Éirinn; 

Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. 

An Acmhainn Cruthaitheachta in Éirinn: Oibriú ar mhaithe le Maitheas an Duine; Coláiste Mhuire gan Smál, 

Luimneach. 

Rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí sóisialta agus cruthaitheachta i measc daoine fásta 50 bliain d'aois agus 

níos sine in Éirinn agus an tionchar a bhíonn aige sin ar an tsláinte agus ar mhaitheas an duine; Staidéar 

Fadtéarmach na hÉireann maidir le Dul in Aois (TILDA), Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath  . 

YouthSing Ireland - tionscadal gníomhaíochta agus taighde d'fhonn modh nua teagaisc a fhorbairt don tSlua-

amhránaíocht sna scoileanna le saothair nua-chóirithe ar coimisiún agus córas nua FGL a fhorbairt do 

mhúinteoirí, Sing Ireland. 

Song Seeking - tionscadal gníomhaíochta agus taighde d'fhonn rannpháirtíocht i gcúrsaí ceoil i measc lucht 

iarrtha tearmainn a fhiosrú agus a fheabhsú, Coláiste Mhuire gan Smál. 

Comhaltaí Fulbright-Éire Ildánach 2019-2020 - Clár d'fhonn cuidiú le lucht gairme i gcúrsaí cultúir agus 

iarchéimithe de chuid na hÉireann tabhairt faoi dheiseanna socrúcháin agus taighde i bhforais cultúir i 

Meiriceá. 

Tionscadal taighde agus forbartha d'fhonn samhailchóras a leagan amach agus tástáil phíolótach a dhéanamh 

air maidir le Clár Scoileanna Idirchultúir, Leabharlann Chester Beatty. 

OSCAIL - Taighde d'fhonn Clár Sonraí Oidhreachta Cultúir a chruthú maidir le hÉirinn, an Clár Fionnachtana. 

Staidéar ar na próisis maidir le cruthaitheacht agus ionchuimsiú i mbun ceol a sheinm ar fud réimse fairsing 

de scoileanna bunscolaíochta agus iarbhunscolaíochta, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Scoil na nEalaíon, 

an Oideachais agus na Gluaiseachta. 

 

Is féidir teacht ar eolas breise faoi chláir faoi leith ag na naisc seo a leanas: 

 Éire Ildánach 

 Cruinniú na nÓg 

 An Chomhairle Ealaíon - Scoileanna Ildánacha 

 

Próiseas na gCinntí 

Chuathas i gcomhairle le grúpaí earnála d'fhonn lón eolais a chruinniú maidir le gníomhartha chun 

príomhaidhmeanna an bheartais a chur chun cinn.  Déantar imeachtaí aon chás amháin a chur chun cinn faoin 

gClár chomh maith atá dírithe ar phlé a chothú faoi théamaí ginearálta an Chláir.  

 

https://submitmedia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/Creative_Climate_Action_Brief_final.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/en
https://cruinniu.creativeireland.gov.ie/
http://www.artscouncil.ie/creative-schools/
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Is féidir le húdarás áitiúil dá dtugtar cúnamh faoin gClár (de réir mar is toil leis an údarás áitiúil féin) tabhairt 

faoi bhearta comhairliúcháin poiblí i ndáil lena gclár imeachtaí féin. 

 

Tá na pleananna agus na tuarascálacha seo a leanas foilsithe ag an gclár Éire Ildánach (i mbéarla amháin): 

 Óige Ildánach Tuairisc Iúil 2021 

 Clár faoi Éire Ildánach mar chuid den Phlean maidir leis an Óige Ildánach  

 Pobail Ildánacha Athbhreithniú Eatramhach 

 Óige Ildánach Tuairisc ar an Dul chun Cinn 2020 

 Óige Ildánach - Plean chun an Acmhainn Cruthaitheachta i ngach Leanbh agus Duine Óg a thabhairt chun cinn 

 An Clár Éire Ildánach 2017—2022 

 An Pobal a Spreagadh maidir leis an Athrú Aeráide trí Earnáil an Chultúir agus Earnáil na Cruthaitheachta 

 An Chéad Tuarascáil ar an Dul chun Cinn maidir leis an bPlean Gníomhaíochta Closamhair a Chur i bhFeidhm 

 Éire Ildánach & Amhránaíocht na nÓg in Éirinn 

 Óige Ildánach - Tuarascáil ar an Dul chun Cinn 2018 agus Gealltanais 2019 

 Óige Ildánach - Plean chun an Acmhainn Cruthaitheachta i ngach Leanbh agus Duine Óg a thabhairt chun cinn 

 Éire Ildánach - Tuarascáil Chinn Bhliana 2018 

 Éire Ildánach - Tuarascáil Chinn Bhliana 2017 

 An Plean Gníomhaíochta Closamhairc - Éire Ildánach Colún 4 

Faisnéis Airgeadais 
Tá an clár Éire Ildánach freagrach as an bpróiseáil agus an taifeadadh maidir le híocaíochtaí mar gheall ar 

sheirbhísí agus ar dheontais a bhaineann leis an aonad gnó.  Caiteachas reatha seo a thagann faoin 

bhFocheannteideal A.6.  

Tá córas rialála maidir le gnóthaí airgeadais ar bun ag an mbrainse ar mhaithe le bainistíocht a dhéanamh ar an 

mbuiséad. 

Cistíocht/Urraíocht maidir le Comhlachtaí nach Comhlachtaí Poiblí  

Éilítear ar eagraíochtaí dá gceadaítear deontas Comhaontú Leibhéal Seirbhíse (CLS) a shíniú ina leagtar amach 

go mion cineál, caighdeán agus scóip an togra a bhfuiltear á cheadú ina leith. Leagtar amach i ngach CLS na 

prionsabail, na cuspóirí agus na haidhmeanna atá leis an gclár Éire Ildánach agus luaitear na coinníollacha 

ginearálta chomh maith leis na nithe sonracha atá le tabhairt i gcrích maidir leis an togra.   

Déanann Oifig an Chláir riarachán ar an scéim i gcomhréir le treoirlínte na Roinne, RCPA Ciorclán 13/2014 (An 

Bhainistíocht maidir le Freagracht as Deontais ón Státchiste) agus na gnáis oibre maidir le Cistí Poiblí agus 

Soláthar Poiblí go ginearálta.   

Tá dlite ar dhreamanna a fhaigheann cistí maidir le Gníomh Cruthaitheachta ar son na hAeráide na treoirlínte 

airgeadais faoin gCiste Gníomhaíochta ar son na hAeráide a shásamh chomh maith. Tá breis eolais ar fáil 

anseo. 

Cuireann an eagraíocht dár ceadaíodh deontas Foirm Aisghabhála Deontais faoi bhráid an tráth a mbíonn dlite 

gála den chistíocht a íoc faoin gComhaontú Leibhéal Seirbhíse.   

https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2021/07/Creative-Youth-Briefing-July-2021.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2021/06/Creative-Technology-Needs-Analysis-for-Irelands-Youth-Settings.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2021/01/CI_Creative_Communities_Final-compressed.pdf
https://report2020.creativeireland.gov.ie/?utm_source=CI&utm_medium=Banner&utm_campaign=Rep2020
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2020/02/Creative-Youth-Information-for-schools-February-2020.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/Creative-Ireland-Programme.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/Creative-Ireland-Programme.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/Engaging-the-Public-on-Climate-Change.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/first-progress-report-on-implementation-of-the-audio-visual-action-plan.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/Creative-Ireland-and-Youth-Singing-in-Ireland-Helen-Doyle-research-paper-2019.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/Creative_Youth_Plan_-_2018_Progress_Report_and_2019_Commitments.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/CI_ChildrensPlan_Screen_1.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/End-of-Year-Report-2018.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/Creative-Ireland-Programme-End-of-Year-Report-2017.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/Creative-Ireland-Programme-End-of-Year-Report-2017.pdf
https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2019/12/audiovisual-action-plan.pdf
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/3c8f2-an-ciste-gniomhaithe-ar-son-na-haeraide/
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3.6 Deich mBliana na gCuimhneachán 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 

Comhordú maidir le clár Dheich mBliana na gCuimhneachán 2012-2023 agus a chur chun cinn. 

 Comhordú maidir le clár trasrialtais Dheich mBliana na gCuimhneachán a phleanáil, a thabhairt i gcrích agus a 

chur chun cinn lena n-áirítear na tionscnaimh comórtha, na himeachtaí agus na cláir a bhaineann le comóradh 

céad bliain ar eachtraí suntasacha i rith na mblianta idir 2012 agus 2023. 

 Cúnamh taca  

o Grúpa Comhairle na Saineolaithe maidir le Comóradh an Chéid; 

o An Grúpa Comhairliúcháin Uile-Pháirtí maidir le Comóradh; agus 

o An Grúpa Oibre Idir-rannach maidir le Comóradh. 

 Tionscnaimh phríomhthábhachta faoin gClár a fhorbairt, comhordú a dhéanamh ina leith agus iad a thabhairt i 

gcrích trí chaidreamh éifeachtúil le réimse leathan páirtithe leasmhara, ar a n-áirítear:  

o Ranna Rialtais; 

o Údaráis Áitiúla; 

o na Forais Náisiúnta Cultúir; agus 

o geallsealbhóirí agus páirtnéirí éagsúla eile. 

Is féidir le páirtithe leasmhara agus le daoine den phobal scríobh chuig Aonad an Chomórtha sa Roinn ar an 

ríomhphost: commemorations@tcagsm.gov.ie. 

Próiseas na gCinntí 
An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán a stiúrann an beartas maidir le Deich 

mBliana na gCuimhneachán 2012-2023 agus bíonn na prionsabail agus an treoir arna leagan amach ag Grúpa 

Comhairle na Saineolaithe maidir le Comóradh an Chéid ina bhonn treise faoin stiúir sin a thagann faoi anáil 

chomhairle leanúnach ón nGrúpa Comhairle sin chomh maith agus bhearta comhairliúcháin leis an nGrúpa 

Comhairliúcháin Uile-Pháirtí maidir le Comóradh, Grúpa na nOifigeach Sinsearach maidir le Comóradh agus an 

Grúpa Oibre Idir-rannach maidir le Comóradh. 

Faisnéis Airgeadais 

Tá buiséad reatha €5m á chur i leith Dheich mBliana na gCuimhneachán 2012-2023 sa bhliain 2021.   

Tá beagnach €2m de sin á chur i leith an 31 údarás áitiúil chun fónamh do phleananna na n-údarás éagsúil faoi 

Dheich mBliana na gCuimhneachán 2012-2023 a thabhairt i gcrích.   

Déantar mórchuid fhuílleach na cistíochta a chur i leith pháirtnéirí agus gheallsealbhóirí chun tionscnaimh, 

imeachtaí agus cláir a thabhairt i gcrích a thagann faoi shnáthanna Staire agus Cruthaitheachta an Chláir, e.g. 

podchraoltaí Scoileanna Cois Claí le History Ireland, Gradam Markievicz, scéim d'Ealaíontóirí Cónaitheacha, 

comhar idir RTÉ agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh maidir le hábhar digiteach a chruthú bunaithe ar an 

bhfoilseachán The Atlas of the Irish Revolution, léiriú ceoil agus amharclannaíochta, Century Ireland agus 

léiriú ilmheáin.   

mailto:commemorations@tcagsm.gov.ie
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3.7 Eacnamaíocht na hOíche 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 
 Ceannródaíocht a dhéanamh agus fónamh d'Eacnamaíocht na hOíche agus bríomhaireacht a thabhairt chun cinn 

i gcathracha agus i mbailte móra na hÉireann. 

 Fónamh agus soirbhiú do Thascfhórsa Eacnamaíocht na hOíche mar atá curtha ar bun ag an Aire Catherine 

Martin. 

 Moltaí an Tascfhórsa a thabhairt chun cinn, comhordú a dhéanamh ina leith agus iad a thabhairt i gcrích trí 

chaidreamh éifeachtach a chothú le réimse leathan dreamanna sainleasa, ina measc:  

o Ranna Rialtais; 

o Údaráis Áitiúla; 

o na Forais Náisiúnta Cultúir; agus 

o geallsealbhóirí agus páirtnéirí eile a bhaineann le hábhar. 

Is féidir le dreamanna agus daoine den phobal ar spéis leo an t-ábhar seo scríobh chuig Aonad Eacnamaíocht 

na hOíche sa Roinn ar an ríomhphost: NTE@tcagsm.gov.ie. 

 

3.8 An Chartlann Náisiúnta 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 
Cuireadh an Chartlann Náisiúnta ar bun ar an 1 Meitheamh 1988 faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, ar 

Oifig na Státpháipéar agus Oifig na dTaifead Poiblí in Éirinn a chónascadh.  Aistríodh feidhmeanna agus 

bailiúcháin na bhforas sin chuig an gCartlann Náisiúnta ar a cur ar bun.  Déantar faoin reachtaíocht taifid na 

Ranna Rialtais agus ghníomhaireachtaí dá gcuid a aistriú go dtí an Chartlann Náisiúnta tar éis 30 bliain. 

Cuirtear seirbhís ardchaighdeáin ar fáil sa Chartlann Náisiúnta don lucht taighde agus do lucht úsáide na 

gcartlann, trí áis a dhéanamh dóibh sa seomra léitheoireachta, taifid agus faisnéis a chur ar fáil ar an láithreán 

gréasáin agus freagra a thabhairt ar cheisteanna ó dhaoine den phobal maidir le hábhar an bhailiúcháin. 

Déantar an obair riaracháin maidir le cóipeanna de chairteanna a chur ar fáil nuair a iarrtar iad, Orduithe 

Roimh Ré, freastal do ghrúpaí ar cuairt agus do léachtaí, cuidiú le lucht na meán cumarsáide nuair a iarrtar 

scannánaíocht nó grianghrafadóireacht a dhéanamh ar ábhar as an mbailiúchán, déileáil le cásanna ina n-

iarrtar cead cóipchirt, maoirseacht maidir leis an obair riaracháin faoi na Rialacháin um Chartlann Náisiúnta 

(Táillí) 2012, agus seirbhís ghairmiúil comhairle maidir le cúrsaí ginealais. 

Táthar freagrach freisin as seirbhísí maidir le taifid sna bailiúcháin chun cóipeanna de cháipéisí, cóipeanna 

deimhnithe san áireamh, a chur ar fáil don phobal, chun ceadúnas a eisiúint, cóipcheart a ghlanadh agus cead 

foilsitheoireachta a thabhairt. 

Próiseas Cinntí 
Leagtar amach na feidhmeanna agus na forálacha maidir leis an gCartlann Náisiúnta san Acht um Chartlann 

Náisiúnta 1986 agus san Acht Leasaithe (2018). 

mailto:NTE@tcagsm.gov.ie
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Eolas faoi Chúrsaí Airgeadais 
Déantar buiséad na Cartlainne Náisiúnta a riar faoi fhocheannteidil de chuid na Roinne Turasóireachta, Cultúir, 

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, A.4 maidir le caiteachas reatha agus caiteachas caipitil agus A.3 maidir 

le híocaíochtaí d'fhonn an teacht isteach a ghnóthaíonn an Chartlann Náisiúnta a mheaitseáil. Mar gheall ar 

chóipeanna a ordú agus mar gheall ar an Seomra Léitheoireachta don phobal a ghnóthaítear an teacht isteach 

sin. 

Ní fhaigheann an Chartlann Náisiúnta aon chistíocht sheachtrach. 
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4. Gaeltacht 

4.1 Foras Teanga agus Logainmneacha 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 
 Comhoibriú Thuaidh-Theas a chur chun tosaigh ar fud réimse iomlán oibre na Roinne agus comhchaidreamh le 

Ranna eile.  

 Caidreamh a choinneáil ar bun agus a chothú le heagraíochtaí eile a bhaineann le hábhar i dTuaisceart Éireann. 

 Taighde a dhéanamh ar logainmneacha na hÉireann agus leagan údarásach Gaeilge de na logainmneacha sin a 

chur ar fáil.  

 Cúnamh taca riaracháin a chur ar fáil don choiste saineolaithe maidir le logainmneacha. 

Próiseas na gCinntí 
Fónann an rannóg don obair a dhéanann an Foras Teanga (an Comhlacht Teanga Thuaidh-Theas) a cuireadh ar 

bun an 2 Nollaig 1999 ar cheann de 6 cinn de Chomhlachtaí Forfheidhmiúcháin Trasteorann arna gcur ar bun 

faoin Acht um Chomhaontú na Breataine-na hÉireann 1999.  Tá dhá ghníomhaireacht faoi leith i gceist leis an 

bhForas Teanga: 

 Foras na Gaeilge, a tháinig i gcomharbacht ar Bhord na Gaeilge agus a leagtar de phríomhfheidhm air an Ghaeilge 

a chur chun cinn i ngach gné de ghnáthshaol an lae ar fud oileán na hÉireann, agus 

 Tha Boord o Ulstèr-Scotch (The Ulster-Scots Agency), ar a leagtar de phríomhfheidhm teanga agus cultúr na 

hUltaise a chur chun cinn i dTuaisceart Éireann agus ar fud oileán na hÉireann.   

An Foras Teanga 

Tá an Foras Teanga freagrach don Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas agus do na hAirí sna Ranna a dtagtar 

faoina gcoimirce  , i.e., an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus an Roinn 

Pobal i dTuaisceart Éireann. 

Cé go bhfuil an rannóg freagrach as cúrsaí beartais agus cistíochta, is ar na gníomhaireachtaí éagsúla faoi seach 

atá an fhreagracht as gnáthchúrsaí oibre ó lá go lá (tá breis eolais ar fáil ar www.forasnagaeilge.ie agus ar 

www.ulsterscotsagency.com).  Níl seirbhís ná scéim ar bith á gcur ar fáil go díreach don phobal.  

Brainse na Logainmneacha 

Cuireann Brainse na Logainmneacha cúnamh taca riaracháin ar fáil do Choimisiún na Logainmneacha chomh 

maith leis an obair maidir leis an bpríomhról maidir le taighde a dhéanamh ar logainmneacha na hÉireann agus 

leagan údarásach Gaeilge a chur ar fáil de na logainmneacha sin.   

Déantar gach leagan Gaeilge ar logainm arna ndeimhniú ag Brainse na Logainmneacha a fhoilsiú ar an láithreán 

gréasáin www.logainm.ie, bunachar sonraí logainmneacha na hÉireann.  Is córas cuimsitheach bainistíochta an 

láithreán gréasáin sin, arna fhorbairt ag Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, i gcomhar le Brainse na 

Logainmneacha, maidir le sonraí, taifid chartlannaíochta agus taighde de chuid an Stáit ar logainmneacha na 

tíre. 

Sa chás nach n-éiríonn leat teacht ar an leagan Gaeilge ar logainm ar an láithreán gréasáin www.logainm.ie, is 

féidir leat an fhaisnéis sin a iarraidh ar an ríomhphost ó Bhrainse na Logainmneacha 

logainmneacha@tcagsm.gov.ie. 

http://www.forasnagaeilge.ie/
http://www.ulsterscotsagency.com/
http://www.logainm.ie/
http://www.logainm.ie/
mailto:logainmneacha@tcagsm.gov.ie
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Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád ag an Aonad 

 Taifid maidir le cúrsaí beartais (an reachtaíocht a bhaineann le hábhar san áireamh); 

 Taifid maidir le gnóthaí oibre (iarratais, miontuairiscí, nótaí mionteagaisc etc.) i ndáil leis na feidhmeanna 

thuasluaite; agus 

 Taifid maidir le riarachán inmheánach na Rannóige. 

 Comhaid riaracháin - taifid faoi chomhfhreagras maidir le gnáthobair na Rannóige. 

 

4.2 Aonad na Gaeilge (Taobh amuigh den Ghaeltacht agus go hidirnáisiúnta) & an 

Coimisinéir Teanga 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 
Tá an tAonad freagrach as:  

 Scéimeanna, tionscnaimh agus bearta a leagan amach agus a chur i bhfeidhm a fhónann don Straitéis 20 Bliain 

agus do neartú na Gaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht. 

 Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear scéimeanna teanga a aontú le comhlachtaí 

poiblí agus nithe a bhaineann leis an obair sin, chomh maith le leasú a dhéanamh ar an gCéad Sceideal le hAcht 

na dTeangacha Oifigiúla ina sonraítear na comhlachtaí poiblí a thagann faoi scáth an Achta. 

 Comhordú ar an bpróiseas maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla a leasú le Bille na dTeangacha Oifigiúla 

(Leasú) 2019. 

 Cúnamh taca maidir le hobair an Choimisinéara Teanga agus maoiniú maidir le riarachán oifig an Choimisinéara.  

 Maoirseacht maidir le cora nua i ndáil leis an nGaeilge san AE, le béim faoi leith ar dheireadh le díolúine maidir le 

húsáid na Gaeilge sna hinstitiúidí faoi mhí Eanáir 2022. 

 Socruithe cuí maidir le hoiliúint agus creidiúnú in úsáid na Gaeilge a leagan amach don Státseirbhís agus a chur i 

bhfeidhm. 

 Maoiniú ar theagasc na Gaeilge i bhforais 3ú leibhéal thar lear agus bolscaireacht ina leith sin. 

 Plean Digiteach don Ghaeilge a leagan amach agus a chur i bhfeidhm, i gcomhar le hearnáil an oideachais 3ú 

leibhéal. 

 Riarachán maidir leis na Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge chun cúnamh airgid a chur ar fáil do réimse eagraíochtaí 

agus do bhearta éagsúla trína gcuirtear an Ghaeilge chun cinn taobh amuigh den Ghaeltacht. Ar na heagraíochtaí 

a fhaigheann cistí bliantúla, tá Taibhdhearc na Gaillimhe, Gaillimh le Gaeilge, Gnó Mhaigh Eo agus Gael Taca i 

gCorcaigh. Tá breis eolais ar fáil sa chuntas ar Scéimeanna Cistíochta thíos. 

 Tabhairt i gcrích na ngeallúintí a bhaineann le hábhar faoi Thionscadal 2040 a chinntiú. 

 

Taobh amuigh de na Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge, ní chuireann an rannóg seirbhísí ar fáil don phobal go 

díreach; oibrítear tríd an gcaidreamh le comhlachtaí poiblí eile den chuid is mó, an Coimisinéir Teanga ina 

measc.   

An Coimisinéir Teanga 

Cuireadh Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla ar bun faoi Alt 20 Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.  

Foráiltear faoin Acht do neamhspleáchas an Choimisinéara Teanga i mbun a chuid feidhmeanna.  

Is iad na príomhfheidhmeanna a leagtar ar an Oifig monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh fhorálacha an 

Achta ag na comhlachtaí poiblí agus bearta cuí a dhéanamh chun comhlíonadh den sórt sin a chinntiú.  Tá de 
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chumhacht ag an gCoimisinéir Teanga imscrúdú a dhéanamh maidir le gearáin a dhéantar faoi chomhlachtaí 

poiblí agus moltaí a dhéanamh le comhlachtaí poiblí sa chás nach mbíonn a leagtar de dhualgas orthu faoin 

Acht á chomhlíonadh. 

Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (STG) 

Is é atá d'aidhm leis an gclár cistíochta seo cúnamh airgid a chur ar fáil d'eagraíochtaí agus do bhearta éagsúla 

a threisíonn le cur chun cinn na Gaeilge taobh amuigh den Ghaeltacht, in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.  Ar na 

heagraíochtaí a fhaigheann cistí bliantúla, tá Taibhdhearc na Gaillimhe, Gaillimh le Gaeilge, Gnó Mhaigh Eo 

agus Gael Taca i gCo. Chorcaí.  Déanann Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (STG) maoiniú freisin ar thionscnaimh 

a bhíonn ina gcuidiú ag comhlachtaí poiblí maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla a chur i bhfeidhm agus a 

neartaíonn stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil agus mar theanga oibre de chuid an Aontais Eorpaigh.  

Áirítear ar na tionscnaimh sin, mar shampla, bunachar sonraí de théarmaíocht AE i nGaeilge a fhorbairt ag 

Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, lena n-áirítear téarmaíocht a theastaíonn maidir le hionstraimí 

reachtúla a aistriú, agus bunachar sonraí ar líne de logainmneacha.  Tugtar san áireamh leis na tionscnaimh 

chomh maith Tionscnamh na Sárscileanna Gaeilge i bhforais oideachais tríú leibhéal in Éirinn agus cuidítear le 

clár teicneolaíochta Gaeilge, Clár TechSpace, i scoileanna agus in eagraíochtaí óige. 

Maidir le tograí caipitil, cuirtear cistí ar fáil chun freastal d'athchóiriú ar ionaid sóisialta agus cultúrtha Gaeilge i 

gceantair uirbeacha. 

Is féidir le heagraíochtaí atá ag cur na Gaeilge chun cinn taobh amuigh den Ghaeltacht cur isteach ar 

Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge.   

Iarrtar ar eagraíochtaí foirm iarratais a líonadh isteach, plean gnó a chur ar fáil agus míniú mionsonraithe ar an 

gcúlra, an bhunchúis agus an na haidhmeanna atá leis an togra. Tá breis eolais, maille le foirmeacha iarratais, 

ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne anseo 

Leagtar amach na critéir incháilitheachta agus na coinníollacha ginearálta maidir leis na Scéimeanna 

Tacaíochta Gaeilge thíos. Is é gnás atá i bhfeidhm eagraíochtaí a mhaoiniú a bhfuil dea-theist ar a gcuid oibre 

ag cur na Gaeilge chun cinn. 

Déantar tograí a mheas i ndáil leis na critéir seo a leanas, de réir mar is cuí: 

 an acmhainn inmharthanachta a ghabhann leis an togra maidir le forbairt agus úsáid na Gaeilge taobh amuigh 

den Ghaeltacht a chothú ar bhealach críochnúil éifeachtach; 

 an gcuireann an togra bonn treise faoi stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil agus mar theanga oibre de chuid 

an AE trí chur le líon na ndaoine cáilithe ag a bhfuil scileanna Gaeilge agus/nó trí chuidiú le hobair institiúidí an 

AE ina leith sin, téarmaíocht an AE a aistriú go Gaeilge san áireamh; agus 

 luach an airgid.  

Áirítear ar na critéir a úsáidtear chun iarratais ar chistíocht a mheas maidir le teagasc na Gaeilge i bhforais 

oideachais tríú leibhéal thar lear: 

 taithí an fhorais maidir le cúrsaí Gaeilge a chur ar fáil agus an Ghaeilge a chur chun cinn go ginearálta; 

 caighdeán an phlean gnó;  

 oiread na gcomhchistí atá ar fáil ón bhforas féin agus/nó ó fhoinsí eile;  

 creidiúnú maidir le cúrsaí; agus 

 luach an airgid.  
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Critéir maidir le Caiteachas Caipitil 

Déantar tograí caipitil a mheas i ndáil leis na critéir seo a leanas, de réir mar is cuí: 

 an riachtanas atá leis an obair a bheartaítear. Innealtóir na Roinne a dhéanann meastóireacht ar an ngné sin; 

 an úsáid atá beartaithe a bhaint as an áitreabh maidir le cur chun cinn na Gaeilge i measc an phobail nó an 

cheantair, e.g. crèche, naíscoil, ranganna Gaeilge, bearta sóisialta, etc.; 

 oiread na gcomhchistí atá ar fáil ó phobal na háite agus/nó ó fhoinsí eile; agus  

 luach an airgid.  

Na critéir faoina socraítear leibhéil éagsúla deontais: 

 Treise na Gaeilge sa cheantar. 

Ceart Achomhairc 

Is féidir le hiarratasóir atá míshásta le cinneadh a dhéantar faoi iarratas achomharc ina leith a dhéanamh i 

scríbhinn leis an Ard-Rúnaí, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, 23 Sráid 

Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.  Déanfar athbhreithniú chomh luath agus is féidir. 

Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád  

 Taifid maidir le cúrsaí beartais (an reachtaíocht a bhaineann le hábhar san áireamh); 

 Taifid maidir le gnóthaí oibre (iarratais, miontuairiscí, nótaí mionteagaisc etc.) i ndáil leis na feidhmeanna 

thuasluaite; agus 

 Taifid maidir le riarachán inmheánach na Rannóige. 

 Comhaid riaracháin - taifid faoi chomhfhreagras maidir le gnáthobair na Rannóige; 



26 
 

 

5. Spóirt 

5.1 Beartas Spóirt agus an Campas Spóirt 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 
Ní chuireann Beartas Spóirt agus Campas seirbhísí ar fáil don phobal go díreach. Tugtar cuntas thíos ar ról agus 

obair na Rannóige:  

Ról 

An beartas a cheapadh, maoirseacht a dhéanamh ar Spórt Éireann, freastal d'úsáid as cistí poiblí chun breis 

rannpháirtíochta i mbearta spóirt a chothú agus feidhmiú níos fearr ar leibhéal iomaíochta/sárleibhéil, chomh 

maith le freastal do Champas Spóirt na hÉireann a fhorbairt i mBaile Bhlainséir a leagtar de phríomhról ar an 

Rannóg. 

Obair na Rannóige 

 An beartas spóirt a cheapadh, ceannródaíocht maidir leis an mBeartas Náisiúnta Spóirt 2018-2027 san áireamh 

 Rialachas Corparáide maidir le Spórt Éireann. Tá Comhaontú 3 bliana maidir le Feidhmíocht agus 

Comhaontú Maoirseachta bliantúil ar bun le Spórt Éireann. 

 Maoirseacht ar Champas Spóirt na hÉireann a fhorbairt i mBaile Blainséir  

 Caidreamh leanúnach le geallsealbhóirí, ina measc Comhlachtaí Rialachais Náisiúnta spóirt éagsúla, Cónaidhm 

Spóirt na hÉireann, Cónaidhm na gCluichí Oilimpeacha in Éirinn agus eile 

 Ceannródaíocht maidir leis an gcaidreamh idir-rannach agus comhordú maidir le ceisteanna idirnáisiúnta a 

bhaineann le spórt  (AE, Comhairle na hEorpa, UNESCO, WADA) 

 Rúnaíocht don Ghrúpa Ceannasaíochta Spóirt ar a ndéanann an tAire atá freagrach as Spóirt cathaoirleacht  

 Cúrsaí COVID-19 maidir le hearnáil an spóirt. 

Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád 

Taifid maidir le: 

 Spórt Éireann 

 Ceisteanna maidir leis an mBeartas Spóirt 

 Tionscadail maidir le Campas Spóirt na hÉireann a fhorbairt  

 Cúrsaí Oibriúcháin maidir le Campas Spóirt na hÉireann, an tIonad Náisiúnta Uisce san áireamh  

 Ceisteanna reachtaíochta maidir le cúrsaí spóirt 

 An Beartas Náisiúnta Spóirt 2018-2027 

 An Grúpa Ceannasaíochta Spóirt 

 An Plean Náisiúnta maidir le hAclaíocht na Colainne 

 Cúrsaí Idirnáisiúnta 

 An Grúpa Monatóireachta Spóirt  

 An Grúpa Saineolais maidir le filleadh ar an spórt  

Faisnéis Airgeadais 
Cuireann an tAonad cistí ar fáil do Spórt Éireann gach bliain.  Freastalaítear do chistí poiblí a úsáid chun cur leis 

an rannpháirtíocht i gcúrsaí spóirt agus chun feabhas a chur ar an leibhéal feidhmíochta ar an leibhéal 

iomaíochta/sárchaighdeáin chomh maith le freastal do Champas Spóirt na hÉireann a fhorbairt i mBaile 
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Bhlainséir.  Déanann Spórt Éireann ina dhiaidh sin caiteachas reatha a leithroinnt ar na Comhlachtaí Rialachais 

Spóirt Náisiúnta, ar Chompháirtíochtaí Áitiúla Spóirt, ar lúthchleasaithe agus ar eagraíochtaí eile spóirt faoi 

scéimeanna cistíochta éagsúla. Déantar cistí caipitil a leithroinnt ar Spórt Éireann maidir le Campas Spóirt na 

hÉireann a fhorbairt.     

Tá Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Spórt Éireann ar fáil ar an láithreán gréasáin anseo: 

 

5.2 Mórimeachtaí Spóirt 

Próiseas na gCinntí 
 Luaitear beartas nua maidir le Mórimeachtaí Spóirt ar na cuspóirí faoi Chlár an Rialtais. 

 Tá an obair air sin ar siúl faoi láthair agus eagrófar comhairliúchán poiblí ina leith in am tráth. 

 Meastar gur le foirm ar líne a dhéanfar an comhairliúchán a eagrú. 

 Táthar á thuar faoi láthair go ndéanfar na freagraí a fhoilsiú agus go gcuirfear tuarascáil achoimre ar fáil.  

 Cuirfear straitéis agus modh measúnóireachta le chéile ina dhiaidh sin agus déanfar sin a fhoilsiú trí láithreán 

gréasáin na Roinne ar gov.ie 

Faisnéis Airgeadais 
Tá an Rannóg seo freagrach as íocaíochtaí de na cineálacha seo a leanas: 

 Íocaíocht díreach le sealbhóirí ceart (e.g. Ryder Cup Europe) maidir le táillí eagraithe, de réir mar a aontaítear. 

 Íocaíocht le Gníomhaireacht (e.g. Spórt Éireann) ionas go mbíonn siad in acmhainn maith a dhéanamh de 

gheallúintí leis an tríú páirtí maidir le mórimeachtaí a eagrú e.g. Íocaíocht le Spórt Éireann ionas go mbíonn an 

ghníomhaireacht sin in acmhainn cabhair deontais a íoc leis an European Tour i ndáil le Comórtas Oscailte Gailf 

na hÉireann agus comórtais eile gailf a eagraítear in Éirinn. 

 Íocaíocht le comhlacht sainchuspóra a chuirtear ar bun d'fhonn bainistíocht a dhéanamh ar thairiscintí thar 

ceann Rialtas na hÉireann nó thar ceann chuibhreannas lena mbaineann Rialtas na hÉireann. 

 Táillí comhairliúcháin e.g. measúnú tionchar eacnamaíochta sula ndéantar tairiscint maidir le himeacht spóirt, 

measúnacht ar an gcostas a ghabhfadh le himeacht spóirt a eagrú. 

 Líon beag táillí ballraíochta do chumainn agus do chomhlachtaí meán cumarsáide atá ceangailte le mórimeachtaí 

spóirt. 

 

5.3 Tograí Caipitil Spóirt 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 
 Riarachán maidir leis an gClár Caipitil Spóirt  

 Riarachán maidir le Clár Linnte Snámha na nÚdarás Áitiúil. 

 Riarachán maidir le tograí spóirt a cheadú i ndáil le Faoiseamh Cánach mar gheall ar Shíntiús a Thabhairt. 

 Riarachán maidir leis an gCiste d'Infreastruchtúr Mórscála Spóirt 

 Na téarmaí agus na coinníollacha agus an t-ábhar treorach maidir leis na scéimeanna uile atá ar fáil ar 

SportsCapitalProgramme.ie a thapú 

 Is cuid den láithreán gréasáin seo an tairseach maidir le Tograí Caipitil agus Trealamh Spóirt agus is tríd sin a 

dhéantar iarratais agus a dhéantar an bhainistíocht maidir le deontais.  

 Is féidir na seirbhísí ar fad a thapú saor ó tháille.  

https://www.sportireland.ie/about-us/publications/annual-reports/annual-reports
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 Déantar an modh measúnachta agus an scéim mharcála maidir le hiarratais a fhoilsiú sula dtarlaíonn na 

hiarratais a mheas.  

 Déantar gach deontas a cheadaítear a fhoilsiú.  

 Tugtar deis don uile iarratasóir nach gceadaítear cistíocht dóibh faoin gClár Tograí Caipitil agus Trealamh Spóirt 

agus faoin gCiste d'Infreastruchtúr Mórscála Spóirt achomharc a dhéanamh agus cuirtear mionsonraí ina leith sin 

ar fáil ag deireadh gach sraith iarratais. 
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6. Na Meáin Chumarsáide 

6.1 An Beartas Craolacháin agus Meán Cumarsáide  

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 

An Beartas Craolacháin agus Meán Cumarsáide 

Tá an Rialtas freagrach as an gcreat reachtaíochta agus rialúcháin a leagan amach maidir leis na meáin 

craolacháin agus meáin chumarsáide áirithe eile in Éirinn.  An Rialtas atá freagrach chomh maith as an 

mbeartas maidir leis na craoltóirí seirbhíse poiblí, RTÉ agus TG4, a mhaoiniú agus earnáil na craoltóireachta go 

ginearálta a fhorbairt.  

Is féidir níos mó faoi earnáil an chraolacháin agus na meán cumarsáide a léamh anseo.   

Sábháilteacht ar Líne 

Is tábhachtach an rud don tsochaí, go háirithe do leanaí, sábháilteacht ar líne a chinntiú.  Baineann ceisteanna 

casta lena chinntiú go gcoisctear díobháil a tharlódh mar gheall ar sheirbhísí ar líne.  Bíonn torthaí éifeachtúla 

ag brath ar rannpháirtíocht ghníomhach na ngeallsealbhóirí go léir, an Rialtas, na comhlachtaí teicneolaíochta 

agus na tuismitheoirí ina measc.  Táthar ag tabhairt ar bhealach comhordaithe faoin tsábháilteacht ar líne le 

Plean Gníomhaíochta an Rialtais maidir le Sábháilteacht ar Líne. 

Sampla de bhearta an Rialtais is ea an Bille um Rialáil Sábháilteachta ar Líne agus na Meán. Tabharfar córais 

nua rialúcháin isteach leis an mBille seo chun tabhairt faoin bhfairsingiú agus faoin treisiú ar chineálacha 

áirithe d'ábhar díobhála ar líne, ar na seirbhísí meán sóisialta agus eile. 

Is féidir níos mó eolais faoi shábháilteacht ar líne a léamh anseo.  

Rannpháirtíocht na nGeallsealbhóirí 

Féachtar le tuairimí an phobail a fháil nuair a bhíonn athrú beartais nó leasú reachtaíochta á thabhairt chun 

cinn.  Bhain na bearta comhairliúcháin is deireanaí leis an Rialáil maidir le hábhar díobhálach ar líne, leis an 

Treoir leasaithe maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc a chur i bhfeidhm agus le Mórimeachtaí a Ainmniú, agus 

tá eolas breise ina leith sin ar fáil anseo.  

https://www.rte.ie/
https://www.tg4.ie/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/craoltoireacht-agus-na-meain/
https://www.gov.ie/ga/eolas-polasaithe/sabhailteacht-ar-an-idirlion/
https://www.gov.ie/en/consultation/430d0-regulation-of-harmful-online-content-and-the-implementation-of-the-revised-audiovisual-media-services-directive/  and https:/www.gov.ie/en/consultation/df462-public-consultation-on-designation-of-major-events/
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7. Cúrsaí Corparáide 

7.1 Acmhainní Daonna 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 

Feidhmeanna agus Seirbhísí  

 Bainistíocht ar acmhainní foirne agus ar na seirbhísí AD d'fhoireann na Roinne.   

 Treisiú le hoiliúint agus forbairt na foirne de réir mar a shonraítear riachtanas maidir le haidhmeanna na Roinne 

agus mar a chuirtear an córas CBFF i bhfeidhm. 

 Cláir maidir le hathrú agus le hathnuachan a chur i bhfeidhm faoi mar a leagtar amach i bPlean Athnuachana na 

Státseirbhíse lena n-áirítear pleanáil maidir leis an lucht saothair agus pleananna gníomhaíochta a thabhairt i 

bhfeidhm chun dul i ngleic le torthaí suirbhéanna maidir le Rannpháirtíocht Fostaithe sa Státseirbhís. 

 Comhairle cúnta maidir le cúrsaí pearsanra a chur ar fáil do na Forais Náisiúnta Cultúir a thagann faoi choimirce 

na Roinne. 

 Ceapacháin an Aire ar bhoird stáit a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na treoirlínte ón RCPA. 

 Gnáis nua faoin gCreat Bainistíochta / Ceadú Tarmligthe i ndáil le hAcmhainn Foirne a chur i bhfeidhm maidir le 

comhlachtaí a thagann faoi choimirce na Roinne. 

Scéimeanna a ndéanann an tAonad an Riarachán ina leith 

 Déanann an Roinn riarachán maidir le Scéim Intéirneachta in Institiúidí an Aontais Eorpaigh i gcomhar leis an 

gCoimisiún Eorpach, le Parlaimint na hEorpa, leis an gComhairle Eorpach, le Coiste na Réigiún agus leis an Oifig 

Foilseachán. Tá an scéim dírithe ar dheiseanna a chur ar fáil do chéimithe socrúcháin oibre a fháil i réimse sainiúil 

an aistriúcháin agus na profála. 

 Déanann an Roinn éascaíocht maidir le socrúcháin taithí oibre do rannpháirtithe i bhFoghlaim Oibre an 

Oireachtais.  Tá an clár sin dírithe ar fhoghlaim fheidhmeach, ar fhorbairt agus ar shóisialú do dhaoine fásta óga a 

bhfuil míchumas intleachta ag dul dóibh.  

 Meantóireacht Chumasach Thoilteanach, clár socrúcháin oibre trína gcuirtear deis ar an margadh saothair chun 

cinn do chéimithe atá faoi mhíchumas agus trína gcuirtear le hacmhainn fhostaithe oibrithe faoi mhíchumas a 

shlánchóiriú sa phríomhionad oibre.  Oibríonn an Roinn i gcomhar leis an gclár chun socrúcháin oibre le 

meantóireacht agus pá a thairiscint do chéimithe faoi mhíchumas. Tugann an comhar páirtnéireachta seo 

céimithe faoi mhíchumas agus fostaithe le chéile chun leasa agus tairbhe an dá dhream ionas go gcinntítear 

deiseanna foghlama dáiríre ag cách. 

 Tugann an Scéim Socrúcháin do Dhaltaí na hIdirbhliana deis do dhaltaí idirbhliana oibriú sa Roinn, sa chaoi is go 

bhfaigheann siad blas ar feadh tamaill (seachtain nó dhó go hiondúil) ar chineál na hoibre a dhéantar sa Roinn.  

Tugtar taithí do na daltaí i rith an tsocrúcháin ar thimpeallacht oibre inar gá dóibh cumarsáid a dhéanamh agus 

oibriú in éineacht le daoine fásta, rud a chuidíonn lena n-ullmhú maidir le tosú ar an saol oibre tar éis dóibh an 

scoil a fhágáil. 

Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád 

 Taifid maidir le hobair riaracháin an aonaid; 

 Taifid maidir le gnéithe beartais faoin réimse seo (an reachtaíocht agus ciorcláin a bhaineann le hábhar san 

áireamh); agus 

 Taifid ina bhfuil faisnéis phearsanta a bhaineann le foireann na Roinne 

 Taifid maidir le: 

o Earcú foirne 
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o Ardú céime do bhaill foirne, comórtais inmheánacha agus comórtais seachtracha san áireamh  

o Aistriú foirne agus baill foirne ar iasacht 

o Am agus Tinreamh 

o Caidreamh tionsclaíochta agus Comhairle na Roinne  

o Ábhar staitistice maidir leis an bhfoireann (don Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe) 

o Comhfhreagras le comhlachtaí státurraithe i ndáil le pá agus coinníollacha oibre  

o Cúrsaí oiliúna a cuireadh ar fáil don fhoireann 

Sonraí comhfhreagrais 

Tá sonraí comhfhreagrais an Aonaid AD ar fáil anseo 

 

7.2 Rialachas Corparáide 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil  
Tá an tAonad freagrach as: 

 Córais forfheabhsaithe maidir leis an rialachas corparáide a chur i bhfeidhm sa Roinn agus socruithe 

forfheabhsaithe maidir le rialachas corparáide a chur chun cinn ar fud na gcomhlachtaí a mhaoinítear as Vóta na 

Roinne. 

 Clár Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí a chur chun tosaigh ar fud na Roinne agus cur i bhfeidhm Chlár Athchóirithe 

na Seirbhíse Poiblí a chur chun cinn ar fud na gcomhlachtaí sin a thagann faoi choimirce na Roinne. 

 Comhordú ar bheartaíocht na Roinne maidir le dualgas a leagann an Rialtas ar an Roinn i ndáil le Clár an Rialtais 

Páirtnéireachta, an Plean Gníomhaíochta maidir le Poist, an tAcht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí agus réimsí 

beartais idir-rannacha eile. 

 Treisiú le hobair Choiste Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta, lena n-áirítear Comóradh Náisiúnta Bliantúil an 

Ghorta agus Comóradh Idirnáisiúnta Bliantúil an Ghorta a eagrú. 

 Forbairt agus comhordú ar pholasaithe na Roinne maidir le cúrsaí corparáide, lena n-áirítear Bainistíocht Baoil, 

Seirbhís don Chustaiméir, Nochtadh Cosanta, Cosaint Leanaí, Scéim na Gaeilge, Comhionannas Inscne agus 

Turasóireacht Cultúir. 

 Polasaithe agus gnáis oibre maidir le SF, cosaint sonraí agus bainistíocht taifead a leagan amach agus a chur i 

bhfeidhm ar mhaithe le haidhmeanna gnó a thabhairt i gcrích. 

 Bonnchóras seirbhísí corparáide atá críochnúil éifeachtach a chur ar fáil, polasaithe maidir le cúrsaí sláinte agus 

sábháilteachta san áireamh, ar mhaithe le haidhmeanna gnó a thabhairt i gcrích. 

 Cuireann an tAonad eolas ar fáil don phobal i gcoitinne agus do chustaiméirí inmheánacha na Roinne agus na 

gcomhlachtaí agus freagraítear ceisteanna a chuirtear ar an bpost, ar an ríomhphost agus ar an teileafón. 

Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád 

 Taifid maidir le hobair riaracháin an Aonaid; 

 Taifid maidir le cúrsaí Rialachais 

 Taifid maidir le ceisteanna polasaí a thagann faoi scáth an Aonaid  

 Taifid maidir le cúrsaí oibiriúcháin, lena n-áirítear: 

o Pleananna gnó agus cláir réimsí baoil na rannóg éagsúil; 

o Obair Bhord Bainistíochta na Roinne; 

o Ábhar mionteagaisc agus comhfhreagras ginearálta; 

o Tuarascálacha bliantúla agus ráitis straitéise; 

o Cairteanna agus pleananna gníomhaíochta maidir leis an tseirbhís don chustaiméir agus gearáin ó 

chustaiméirí; 

https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-turasoireachta-cultuir-ealaion-gaeltachta-spoirt-agus-mean/
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7.3 Cuntais, Gnóthaí Airgeadais, Luacháil agus T.E. 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 

Feidhmeanna agus Seirbhísí 

 Bainistíocht ar acmhainní airgeadais na Roinne agus forfheabhsú ar na córais airgeadais. 

 Meastacháin Bhliantúla maidir le Vóta na Roinne agus monatóireacht ar chaiteachas na Roinne. 

 Na Cuntais Leithreasa Bhliantúla a ullmhú.  

 Treoir a eisiúint maidir le cúrsaí soláthair agus tuairisceán na Roinne faoi Chiorclán 40/02. 

 An bhainistíocht maidir le hAthbhreithniú ar Luach an Airgid agus Measúnacht Saindírithe ar Pholasaithe.  

 Comhordú maidir le próiseas na Roinne i ndáil le Dearbhú Cáilíochta i gcomhréir lena n-éilítear faoin gCód 

Caiteachais Phoiblí.  

 Obair bhainistíochta agus obair chothabhála maidir le hinfreastruchtúr, córais agus seirbhísí TE na Roinne, lena n-

áirítear cúrsaí a bhaineann le teacht i láthair na Roinne ar an ngréasán corparáide agus cúnamh forbartha i ndáil 

le láithreáin gréasáin eile de chuid na Roinne. 

 Socruithe rialachais maidir le seirbhísí comhroinnte TE a thabhairt chun cinn agus a chur i bhfeidhm de réir mar is 

gá. 

 Aonad inmheánach maidir le Seirbhísí Corparáide atá anseo agus ní chuirtear seirbhísí ar fáil go díreach taobh 

amuigh den Roinn  

Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád 

 Meastacháin Bhliantúla agus Cuntais Leithreasa. 

 Cead na Roinne Airgeadais.  

 Comhfhreagras leis an Roinn Airgeadais i ndáil le cúrsaí caiteachais agus gnóthaí airgeadais. 

 Tuairiscí maidir le Luach an Airgid, taifid faoi chonarthaí nó socruithe comhairleoireachta dar luach is mó ná 

€25,000, tuairiscí maidir le dearbhú cáilíochta i ndáil le tionscadail deontais caipitil etc. 

 Córais TE agus eolas maidir le cuntais an lucht úsáide. 

 Líonraí TE agus toipeolaíocht slándála agus sonraí cumraíochta. 

 Taifid cumraíochta láithreáin gréasáin. 

 Taifid airgid agus riaracháin maidir leis an Aonad TE. 

 Taifid maidir le gnóthaí soláthair a bhaineann le TE. 

 Taifid maidir le comhfhreagras faoi chead agus údarás a bhaineann le TE. 

 Cáipéisí maidir leis an bPolasaí TE agus pleanáil gnó. 

 

7.4 Cumarsáid 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 

Feidhmeanna agus Seirbhísí 

 Freagracht as straitéis cumarsáide na Roinne a leagan amach agus a thabhairt i gcrích, i gcomhar le  

comhghleacaithe ar fud na Roinne.  Tugtar san áireamh leis sin freagra a thabhairt ar cheisteanna lucht na meán 

cumarsáide maidir leis an Aire, le hAire Stáit agus/nó le polasaí, clár nó gníomh de chuid na Roinne agus 

modhanna éifeachtacha a thabhairt chun cinn chun eolas faoi bheartaíocht na Roinne agus na nAirí a scaipeadh 

ar na meáin chumarsáide thraidisiúnta agus ar na meáin shóisialta  
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 Comhchaidreamh leis na hAirí agus le comhairleoirí; comhghleacaithe ar fud na Roinne; gníomhaireachtaí a 

thagann faoi choimirce na Roinne; Seirbhís Faisnéise an Rialtais agus Ranna eile Rialtais, i ndáil leis na meáin 

chumarsáide agus le cúrsaí cumarsáide 

 Cuidiú le hoifigigh roimh ócáidí preasa agus meán cumarsáide 

 Ócáidí preasa a eagrú chun lucht na meán cumarsáide agus an pobal a chur ar an eolas maidir le cúrsaí na 

Roinne. 

 Socruithe riachtanacha a dhéanamh, i gcomhar le hoifigí príobháideacha na nAirí agus le hAonaid Ghnó na 

Roinne, maidir le hócáidí poiblí ag a mbíonn an tAire nó Aire Stáit ag labhairt, lena n-áirítear ábhar mionteagaisc, 

aithisc agus preaseisiúintí d'Aire a scríobh agus a chur in eagar 

 Smacht eagarthóireachta ar láithreán gréasáin na Roinne agus ar inlíon na Foirne. 

 Cumarsáid inmheánach leis an bhfoireann   

 

Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád 

 Taifid maidir le preaseisiúintí, aithisc, ábhar mionteagaisc, gearrthóga nuachtáin agus comhfhreagras ginearálta. 

 Taifid maidir le hobair riaracháin san Aonad Cumarsáide.  Baintear úsáid as liostaí ríomhphoist na meán 

cumarsáide maidir le preaseisiúintí, cuireadh chuig ócáidí agus eolas eile a scaipeadh.  Ar chúiseanna oibriúcháin 

a dhéantar sin.  Iriseoirí agus páirtithe leasmhara a chuir a gcuid mionsonraí féin ar fáil ar an ngnáthbhealach 

ionas go gcuirfí preaseisiúintí/eolas a mbeadh spéis acu ann ar fáil dóibh.  10 mbliana an tréimhse coimeádta 

agus déantar na sonraí a scrios ina dhiaidh sin.  Coimeádtar freisin fiosrúchán/freagra lena bhfuil tábhacht 

náisiúnta nó suntas faoi leith ionas gur féidir éifeachtacht níos mó inár gcuid oibre i.e. d'fhonn teacht a bheith ar 

an eolas maidir le ceisteanna den chineál céanna agus teacht ar thaifead ar an gcomhfhreagras.  Go ceann 10 

mbliana a choimeádtar sin chomh maith go ndéantar a scrios ina dhiaidh sin.  

Na Seirbhísí a Thapú  

Sonraí comhfhreagrais anseo 

 

7.5 Oifig an Aire agus Oifig an Aire Stáit 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil 
Tá, den chuid is mó, na hOifigí freagrach as comhordú ar fud earnálacha na Roinne maidir le heolas 

mionteagaisc do na hAirí, bainistíocht ar an gcaidreamh leis an lucht bainistíochta sinsearach agus 

monatóireacht ar an gcomhfhreagras agus ar an gcaidreamh leis an Rialtas. 

Áirítear ar na feidhmeanna sonracha: 

 An bhainistíocht maidir le dialanna na nAirí agus comhordú ar obair na nAirí; 

 Próiseáil maidir leis an gcomhfhreagras leis na hAirí ón bpobal i gcoitinne agus ó ionadaithe poiblí eile; 

 Déileáil le fiosrúchán ar an teileafón; 

 Socruithe a dhéanamh do na hAirí maidir le teacht os comhair na Dála agus an tSeanaid   

 Cinntiú go mbíonn an mioneolas ar fad a bhaineann le hábhar chun ceisteanna parlaiminte a fhreagairt os 

comhair na Dála ag na hAirí;  

 Cinntiú go mbíonn an cháipéisíocht ar fad a bhaineann le hábhar ag na hAirí chun freastal ar chruinnithe Comh-

aireachta. 

 Caidreamh idir oifigigh na Roinne agus na hAirí.  

https://www.gov.ie/ga/eagraiocht/an-roinn-turasoireachta-cultuir-ealaion-gaeltachta-spoirt-agus-mean/
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Cineálacha na dTaifead atá ar Coimeád 

Taifid a bhaineann le: 

 Uiríoll dhaoine sa toghcheantar; cáipéisí Rialtais; 

 Taifid maidir le comhfhreagras, cuireadh agus uiríoll a seoladh chuig na hAirí, maille leis na freagraí  

 Taifid maidir le cáipéisíocht earnála chomhordaithe trasroinne.  

 Taifid maidir le riarachán ginearálta na nOifigí.   
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8. Cúrsaí Soláthair 

Tá an Roinn tugtha do luach an airgid a ghnóthú nuair a bhíonn soláthar á dhéanamh ar earraí agus ar 

sheirbhísí atá riachtanach don obair maidir le seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil don phobal ar bhealach atá 

éifeachtach críochnúil ó thaobh costais. 

Déantar an obair soláthair ar fad sa Roinn i gcomhréir le polasaí soláthair reatha an Rialtais agus leis na 

Treoirlínte maidir leis an Soláthar Poiblí arna leagan amach ag an Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR). Leagtar 

amach sna Treoirlínte maidir leis an Soláthar Poiblí na rialacha agus na gnáis sárchleachtais maidir le 

céimeanna éagsúla de phróiseas an tsoláthair chomh maith le teimpléid chineálacha le húsáid ag an lucht 

foirne. 

Bíonn an Roinn lánpháirteach i dtionscnaimh an OSR ag díriú go háirithe ar shábháil airgid a thabhairt i gcrích, 

leas a bhaint as creatchonarthaí comhaontuithe maidir le réimse earraí agus seirbhísí comhroinnte san 

áireamh. 

Tá Oifigeach Soláthair i mbun cúraim maidir le maoirseacht ar fheidhm an tsoláthair sa Roinn ó thaobh an 

reachtaíocht náisiúnta agus reachtaíocht an AE a shásamh agus cloí leis an sárchleachtas.   Is é ról a leagtar ar 

an Oifigeach Soláthair monatóireacht agus maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na dtreoirlínte de réir 

mar is cuí, trí phróisis agus gnáis inmheánacha éagsúla a chur i bhfeidhm.  Tá an tOifigeach Soláthair freagrach 

freisin as tuairiscí a thabhairt don lucht bainistíochta sinsearach faoi chúrsaí soláthair; bainistíocht a dhéanamh 

maidir leis an gcaidreamh leis an OSR ó thaobh gnáis sárchleachtais agus cora nua; agus an tuairisc agus an 

treoir is deireanaí maidir le cúrsaí soláthair go ginearálta a thabhairt don lucht foirne.

https://www.etenders.gov.ie/guides%2fguides_main.aspx-2
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An Próiseas SF sa Roinn 

Déanann an Roinn gach iarratas a phróiseáil i gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach san Acht um Shaoráil 

Faisnéise (SF) 2014. Tá eolas breise maidir leis an modh bainistíochta a chleachtann an Roinn i ndáil leis an 

bpróiseáil ar iarratais SF faoi na ceannteidil thíos ar fáil anseo:     

1. An ní is SF ann 

2. An modh iarratais maidir le SF  

3. Táillí 

4. An ní is féidir a dhéanamh má táthar míshásta le cinneadh de chuid na Roinne  

5. Iarratais SF a fhoilsiú 

6. Roghanna maidir le breis eolais a fháil 

Logliostaí Nochtúcháin 

Foilsíonn an Roinn Logliosta Nochtúcháin anseo gach ráithe ar a luaitear mionsonraí faoi gach iarratas SF 

neamhphearsanta a thagann faoi bhráid.  Tugtar eolas mar seo a leanas ar na logliostaí i ndáil le gach iarratas 

faoi leith: 

 an Uimhir Thagartha a chuir an Roinn leis an iarratas  

 an dáta ar tháinig an t-iarratas faoi bhráid Aonad Saoráil Faisnéise na Roinne  

 aicme an iarratasóra, mar shampla: iriseoir, grúpa sainleasa, comhlacht nó duine aonair.  Iarratais SF 

neamhphearsanta amháin a thugtar san áireamh 

 achoimre maidir leis an eolas nó na taifid a iarradh  

 an dáta ar cuireadh cinneadh na Roinne chuig an iarratasóir  

 achoimre ar an gcinneadh, mar shampla: cibé ar aontaíodh iomlán nó cuid den fhaisnéis a lorgaíodh a scaoileadh, 

ar diúltaíodh an fhaisnéis a scaoileadh, ar tarraingíodh siar an t-iarratas nó ar déileáladh leis an gcás taobh de na 

córais a thagann faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 

 

https://www.gov.ie/ga/eolas-eagraiochtai/saorail-faisneise-dtcagsm/
https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/8fdd9-taifead-foi/

