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Réamhrá 

Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail tiomanta ar thacaíocht a thabhairt do phobail 

chumasacha, chuimsitheacha agus láidre agus do chultúr deonach rathúil, agus tá sé mar 

phríomhghníomhaíocht faoin sprioc straitéiseach seo go dtabharfaí tacaíocht i leith feabhsú 

áiseanna pobail i gceantair faoi mhíbhuntáiste. 

Chomh maith leis sin, gealltar i gClár an Rialtais: Ár dTodhchaí le Chéile, go dtabharfar 

isteach clár bliantúil um dheontais caipitil chun ionaid phobail a chaomhnú, a fheabhsú 

agus a chothabháil.   

I gcás an chiste seo, is é an sainmhíniú ar Ionad Pobail ná foirgneamh faoi úinéireacht 

pobail a úsáidtear go príomha do ghníomhaíochtaí/imeachtaí/áineas pobail. Is ionaid poiblí 

iad agus is gnách le baill den phobal bailiú le chéile iontu le haghaidh gníomhaíochtaí grúpa, 

tacaíocht shóisialta, eolas poiblí agus d’fháthanna eile. 

 
 

Forbhreathnú ar an gCiste 
 

Aithníonn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an ról fíorthábhachtach atá ag Ionaid 

Phobail i gcroílár gach pobal ag tabhairt daoine le chéile, ag oibriú leo sin a d’fhéadfadh a 

bheith scoite amach nó faoi mhíbhuntáiste agus ag forbairt pobail níos láidre agus níos 

stuama.  

Le roinnt blianta anuas cuireadh deontais bheaga ar fáil faoin gClár um Fheabhsú Pobail 

chun áiseanna pobail a fheabhsú. Tá sé soiléir anois áfach go dteastaíonn breis airgid chun 

infheistíocht níos mó a dhéanamh in Ionaid Phobail le go mbeidh na seirbhísí riachtanacha 

seo fós feiliúnach le n-úsáid, go mbeidh teacht orthu, iad sábháilte agus go mbeidh siad in 

ann freastal ar riachtanais an phobail sa todhchaí. 

Bheadh sé i gceist, tríd an gCiste Infheistíochta d’Ionaid Phobail, go gcuirfí infheistíocht 

níos mó in Ionaid Phobail chun na feabhsuithe riachtanacha a d’fhreastalódh níos fearr ar 

an bpobal a dhéanamh. 

Tríd an gCiste Infheistíochta d’Ionaid Phobail infheisteofar €15 milliún i dtionscadail chaipitil 

chun Ionaid Phobail ar fud na hÉireann a fheabhsú. Tabharfar tosaíocht faoin gclár seo do: 

• Ionaid Phobail a chuireann seirbhísí ar fáil i gceantar faoi mhíbhuntáiste nó do 

dhaoine faoi mhíbhuntáiste sa bpobal. 

• Tionscadail a raibh baint ag an bpobal áitiúil leo agus a rabhthas i gcomhairle 

leo fúthu maidir lena bhforbairt, lena ndearadh agus seachadadh. 
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Na Cineálacha gníomhaíochtaí gur féidir tacú leo  
 

Ní liosta iomlán é an liosta seo a leanas agus fáiltítear roimh ghníomhaíochtaí eile a 

mholadh deontaithe: 

 

• Tionscadail a d’fheabhsódh rochtain do chuile dhuine ar áiseanna pobail. 

• Tionscadail a thugann áiseanna pobail faoi réir rialacha sábháilteachta dóiteáin 

chaighdeánacha.  

• Oibreacha a d’fheabhsódh áiseanna comhroinnte ar nós áiseanna cistine nó 

leithris. 

• Oibreacha ar fhoirgnimh a chuireadh le húsáid na háise m.sh. uasghrádú ar 

chistin nó ar leithreas, ar chórais soilse agus ar stáitsí. 

• Feabhsúcháin a chuideodh leis an iarrthóir ó thaobh seirbhísí breise nó níos fearr 

a chur ar fáil don phobal, mar shampla áiseanna breise, nó spás atá ann cheana 

a réiteach d’úsáid eile, uasghrádú cistine chun béilí a chur ar fáil do sheanóirí 

agus áiseanna don óige. 

• Tionscadail um iarfheistiú/uasghrádú fuinnimh a fheabhsaíonn úsáideacht nó fad 

saoil na háise agus a laghdaíonn billí fuinnimh. 

• Oibreacha faoina bhforbrófaí Ionaid Phobail mar mhoil shóisialta trí Phictiúrlanna 

Pobail, Moil don Óige agus Leabharlanna Pobail a sholáthar iontu. 

• Oibreacha riachtanacha cothabhála. 
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Deontais atá ar Fáil 
 

Is €15 milliún atá i mbuiséad iomlán an Chiste Infheistíochta d’Ionaid Phobail. Tá sé seo 

briste síos ina thrí Chatagóir maoinithe. Is foirm amháin iarratais a fhéadfaidh 

iarrthóirí a sheoladh isteach faoin gclár. 

 

 
 

 

Tréimhsí Ama don Tionscadal 
 

Catagóir 1, 2 agus 3: 

Is tréimhse seachadta 14 mí atá i gceist. Beidh an tréimhse seachadta idir Ráithe 4 

de 2022 agus Ráithe 1 de 2024. 

 

Le bheith incháilithe caithfidh gach costas a bheith tabhaithe agus an obair a bheith 

déanta le linn na tréimhse seachadta.  

 1: 
 

   

Tá timpeall €8.52 milliún leagtha síos do dheontais an chatagóra seo, agus 

meastar go maoineoidh sé seo thart ar 450 tionscadal go náisiúnta.  

Ní theastaíonn  

 3: 
 

      
   

16 tionscadal go 

náisiúnta. 

I gcás deontais an chatagóra seo 

caithfidh an t-iarrthóir 5% den 

bhuiséad iomlán a sholáthar mar 

chistiú meaitseála. 

 2: 
 

   
   

Tá timpeall €2.48 milliún leagtha síos 

 go maoineoidh sé seo 

uasmhéid de 

 

den 

bhuiséad iomlán a sholáthar mar 

chistiú meaitseála. 
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Incháilitheacht 

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh? 
 

Is féidir le carthanas neamhbhrabúis, le heagraíochtaí pobail agus deonacha iarratas a 

dhéanamh chun Ionaid Phobail a fheabhsú. 

 
I gcás an chiste seo, is é an sainmhíniú ar Ionad Pobail ná foirgneamh faoi úinéireacht 

pobail a úsáidtear go príomha do ghníomhaíochtaí/imeachtaí/áineas pobail. Is ionaid poiblí 

iad, áit ar gnách le baill den phobal bailiú le chéile iontu le haghaidh gníomhaíochtaí grúpa, 

tacaíocht shóisialta, eolas poiblí agus d’fháthanna eile. 

Catagóir 1: Is féidir le heagraíochtaí iarratas a dhéanamh bíodh go bhfuil siad 

ionchorpraithe go dleathach nó nach bhfuil. 

Catagóirí 2 agus 3: Caithfidh eagraíochtaí stádas dleathach in Éirinn a bheith acu, sé sin 

cuideachta faoi theorainn ráthaíochta nó carthanas cláraithe. 

 

 

  Le bheith incháilithe caithfidh iarrthóirí a léiriú: 

• Go bhfuil an tIonad/Áis á úsáid ag réimse leathan daoine 

aonair agus grúpaí sa bpobal áitiúil. 

• Fianaise ar chead pleanála (más gá). 

• Nuair nach bhfuil an foirgneamh in úinéireacht an 

iarrthóra fianaise ar chomhaontú 

léasa/bainistíochta/cíosa de ar a laghad: 

o Catagóir 1: 5 bhliana* 

o Catagóir 2:  20 bliain* 

o Catagóir 3: 25 bliain* 

• Sa gcás go bhfuil comhaontú léasa/bainistíochta/cíosa ann cead ó úinéir/tiarna 

talún an fhoirgnimh. 

 

Caithfidh Catagóir 2 agus 3 na rudaí seo a leanas a léiriú freisin:  

o Go bhfuil cistiú meaitseála de 5% acu. 

o Go bhfuil an tionscadal réidh le tosaí ag am an iarratais, sé sin, go bhfuil aon 

chead pleanála a theastaíonn faighte, go bhfuil an cistiú meaitseála ann agus 

go bhfuiltear ábalta na doiciméid tacaíochta uilig a theastaíonn a chur ar fáil. 

 

*ón dáta a mbeidh an tionscadal críochnaithe 
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Cé nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh? 

• Ionaid fiontair faoi úinéireacht pobail.  

• Áiseanna cúram leanaí faoi úinéireacht pobail. 

• Comhlachtaí Reachtúla – is féidir leo seo áfach páirt a ghlacadh agus tacú le 
tionscnaimh pobail agus deonacha de chuid an tionscadail nó a bheith mar 
pháirtithe acu. 

• Cuideachtaí tráchtála príobháideacha agus eagraíochtaí brabúis ag áireamh 
trádálaithe aonair.  

• Soláthraithe oiliúna.  

• Áiseanna spóirt. 

• Iontaobhas Príobháideach nó Fondúireachtaí.  

• Daoine Aonair.  

• Scoileanna nó áiseanna a chuireann seirbhís reachtúil oideachais ar fáil go 
príomha. 

• Eagraíochtaí nach bhfuil ábalta fianaise a chur ar fáil go bhfuil an áis á úsáid 
ag an bpobal. 

                                                                                                                                           

Costais Incháilithe 

Ní mór go mbeadh na costais uilig a áirítear don deontas seo: 

• Bainteach go díreach leis an tionscadal faoi iarratas.  

• Ó thríú páirtí agus deimhnithe trí shonrasc agus admháil íocaíochta mar aon 
le rian iniúchta a thaispeánann gur cloíodh le riachtanais soláthair. 

• Iad tabhaithe faoi dheireadh dháta seachadta an tionscadail (31 Eanáir 2024). 

   

Léiríonn an liosta seo a leanas costais a bheadh incháilithe. Ní liosta iomlán é. 
 

Ní mór go mbeadh na costais uilig a áirítear don deontas seo: 

• Ina gcostais a bhaineann leis an obair thógála/athchóirithe (m.sh. ábhar don 
síneadh, don athchóiriú, nuachóiriú, do na hurláir, leictreachas agus nó 
pluiméireacht). 

• Costais a bhaineann le ceannach, suiteáil nó athrú fearas atá ina chuid 
lárnach den fhoirgneamh m.sh. aonaid cistine, cuntair oibre, doirtil, feistis 
seomra folctha srl. 

• Costais a bhaineann le héifeachtacht fuinnimh an fhoirgnimh a fheabhsú m. 
sh. 

o Roghanna malartacha ísealcharbóin a úsáid sa tógáil. 

o Iarfheistiú leathan chun astaíochtaí a laghdú agus éifeachtacht 
fuinnimh a mhéadú (rátáil BER). 

o Creatlach agus éifeachtacht fuinnimh foirgnimh atá ann cheana a 
fheabhsú. 

o Foinsí in-athnuaite fuinnimh a úsáid nuair is indéanta é, chomh maith le 
bearta a fheabhsaíonn aeráil.  

• Costais cíosa a theastaíonn don tionscadal m.sh. tochaltóirí, stroighin, meascthóirí srl. 
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• Costais d’obair lucht trádála cláraithe le fochonradh ar nós tógálaithe, 
plástrálaithe, maisitheoirí, pluiméirí, leictreoirí srl. mar is gá do chríochnú an 
tionscadail. 

• Costais do cheannach trealamh atá riachtanach do rathúlacht leanúnach an 
tionscadail tar éis dó a bheith críochnaithe m.sh. gléasanna cistine, 
athchóiriú cistine, soilsiú níos fearr, suiteáil ardáin chun rochtain a fheabhsú, 
srl. 

• Feabhsú áiseanna atá riachtanach chun cloí le sábháilteacht dóiteáin agus 
rialacha tógála m.sh. líneáil ballaí agus urláir, bealaí éalaithe, sreangú, 
soicéid, lasca leictreacha agus cláir dháileacháin, tancanna gáis, píopaí dó 
gáis, córais agus fearais teasa, bearta d’íonú/d’aeráil aeir.  

• Trealamh sábháilteachta dóiteáin m.sh. doirse dóiteáin, staighrí éalaithe 
cosanta, aláraim dóiteáin agus aláraim CO2. 

• Oibreacha d’uasghrádú gléasanna leictreacha, gáis agus teasa chun cinntiú 
go gcloítear le rialacha agus caighdeáin.  

• Costais chun soilsiú taobh amuigh a cheannach agus a shuiteáil.  

• Costais a bhaineann go díreach le hinrochtaineacht a fheabhsú dóibh siúd le 
deacracht soghluaisteachta.   

• Costais a bhaineann le síneadh ar spás inúsáide.  
                                                                                                  

Costais Neamh-Incháilithe 

Seo liosta de chostais neamh-incháilithe. Ní liosta iomlán é seo. 

• Costais nach mbaineann go díreach leis an tionscadal. 

• Costais indíreacha an tionscadail m.sh. am foirne eagraíocht pobail ag obair 
ar an tionscadal ar bhunús riaracháin. 

• Príomhchostais eagraíochta, ag áireamh forchostais. 

• Costais do ghníomhaíochtaí a bhfuil deiseanna maoinithe níos feiliúnaí ar fáil 
dóibh cheana.  

• Costais Chúlghabhálacha – gníomhaíocht a bhíonn tosaithe roimh an dáta a 
gceadaítear an tionscadal.  

• Costais a thabhaítear i ndiaidh thréimhse an chonartha a bheith críochnaithe.  

• Ceannach talún nó foirgneamh – tá costais a bhaineann leis an obair ar spás 
inúsáidte foirgneamh a leathnú incháilithe áfach.  

• CBL nuair atá iarrthóirí cláraithe do CBL.  

• Árachas.  

• Trealamh ginearálta oifige, ag áireamh trealamh TFC . 

• Táillí ar nós costais ús bainc, fíneálacha, pionóis airgeadais agus costais 
conspóidí dlíthiúla. 

• Urraíocht agus síntiúis charthanais.                       

• Dímheas.  

• Ranníocaíochtaí comhchineáil.  

• Costais measta m.sh. deis caillte.                                                                                                            
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An Próiseas Iarratais 

 
Ní ghlacfar ach le hiarratais a sheoltar ar an tairseach ar líne. Ní bhreithneofar do mhaoiniú 

ach na hiarratais sin a bhíonn comhlánaithe agus seolta isteach faoin spriocdháta.  

Spreagtar iarrthóirí le foirm iarratais samplach a íoslódáil (le leideanna) agus athbhreithniú 

iomlán a dhéanamh ar na treoirlínte seo sula n-osclóidh an tairseach d’iarratais.  

Beidh an clárú oscailte sa mBealtaine. Caithfidh iarrthóirí clárú mar ‘úsáideoirí’ ar an 

tairseach roimh dháta oscailte an iarratais chun aon deacracht a bhaineadh leis an 

gclárú úsáideora a aithint agus a cheartú roimh ré.  

 
 

An chaoi le Clárú ar an Tairseach ar Líne 

 
Caithfear an tairseach ar líne a úsáid chun an fhoirm iarratais a 

chomhlánú. Tá roinnt céimeanna le glacadh ar dtús don chlárú sula 

bhféadfar teacht ar an bhfoirm iarratais ar líne: 

• Caithfidh ball de Bhord na Stiúrthóirí (nó a gcomhionann) clárú 

do Chuntas Príomhúsáideora ar an Tairseach ar Líne.  

• Chomh luath agus a bhíonn an té sin ceadaithe ar an gcóras is 

féidir leosan úsáideoirí eile a bhunú a mbeidh logáil isteach dá 

gcuid féin acu chun an fhoirm a chur in eagar. 

Ní ghlacfar ach le doiciméid agus eolas a bhíonn uaslódáilte ar an tairseach ar líne. 
 

 

An chaoi le hIarratas a dhéanamh 
 

Céim 1. Ag úsáid d’ainm úsáideora, agus an pasfhocal a cruthaíodh agus tú ag clárú, déan 

rochtain ar an bhfoirm iarratais ar líne ar shuíomh gréasáin DRCD. 

Céim 2. Comhlánaigh an fhoirm iarratais ar líne agus uaslódáil na doiciméid tacaíochta 

ábhartha. 

Céim 3. Caithfidh an Príomhúsáideoir an fhoirm a athbhreithniú agus í a sheoladh isteach 
faoin spriocdháta. 
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Seo roinnt nótaí tábhachtacha faoin bhfoirm iarratais ar líne: 

• Tá iarrthóirí in ann doiciméid a scrios, a chur in eagar nó a chur leis an tairseach go 
dtí go gcuireann siad ar aghaidh a n-iarratas, sé sin fad is atá d’fhoirm iarratais ar 
líne ag stádas ‘dréacht’. 

• Cliceáil ‘sábháil’ go rialta le cinntiú nach gcailleann tú aon chuid de do chuid oibre. 
Tabhair faoi deara nach sábháiltear an obair go huathoibríoch. Má bhíonn slám 
daoine ag iarraidh oibriú ar an doiciméad ag an am céanna molann muid an téacs a 
dhréachtú i ndoiciméad ‘Word’ ar dtús agus ansin é a aistriú nuair a bhíonn an 
leagan deiridh déanta.   

• Ón bpointe go roghnaítear ‘Seol isteach’ ar an bhfoirm iarratais ar líne/ar  an 
tairseach ní fhéadfar aon athrú eile a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais ná aon 
doiciméad tacaíochta eile a uaslódáil fiú mura bhfuil dáta deiridh agus sprioc-am an 
iarratais caite. 

• Ní bhreithneofar foirmeacha iarratais atá ag stádas “dréacht” ar an spriocdháta. 

• Beidh tacaíocht r-phoist ar fáil suas go dtí an spriocdháta agus sprioc-am. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Is féidir na fiosrúcháin uilig a sheoladh chuig CCIF@drcd.gov.ie 
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Doiciméadú Riachtanach 

 
Beidh na doiciméid seo a leanas le seoladh isteach ar líne le d’iarratas: 
 
 

 

 

Ráitis Airgeadais Bhliantúla NÓ Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais (agus Clár    
Comhardaithe má tá ar fáil) don bhliain airgeadais is deireanaí 

 

Fianaise den chead pleanála (más gá) 

 

Meastachán d'aon ní as féin a chosain os cionn €5,000 

 

 
Fianaise tacaíochta do na costais uilig (oibreacha agus trealamh): 
  Catagóir 1: Meastachán amháin ar a laghad d’oibreacha 

Catagóir 2 agus 3: Dhá mheastachán ar a laghad 
d’oibreacha 

 
 Riachtanais Bhreise do Chatagóir 2 agus 3: 
 

 

Caithfidh iarratais deontais sa gcatagóir seo a bheith réidh le tosaí ag am an             
iarratais, sé sin, go bhfuil aon chead pleanála a theastaíonn faighte, go bhfuil 
an cistiú meaitseála ann agus go bhfuiltear ábalta na doiciméid tacaíochta 
uilig a theastaíonn mar atá léirithe thíos a chur ar fáil. 

 

*ón dáta a mbeidh an tionscadal críochnaithe 
 

Doiciméid Rialachais, m.sh. Meabhrán agus Airteagail Chomhlachais, 

Bunreacht nó Gníomhas Iontaobhais, Liosta de Bhaill an Bhoird/Baill an 

Choiste Bainistíochta 

Sa gcás go bhfuil an foirgneamh ar cíos, comhaontú cíosa nó léasa ón tiarna talún 
ar feadh ar a laghad: 

Catagóir 1: 5 bhliana*  

Catagóir 2: 20 bliain*  

Catagóir 3: 25 bliain* 

Caithfidh an cistiú meaitseála a bheith i bhfoirm litir 

thairisceana/conartha le maoinitheoir eile nó cistí an iarrthóra féin 

(ráitis bainc). Ní bhreathnófar ar ranníocaíochtaí comhchineáil mar 

chistiú meaitseála.
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Fianaise ar Chead Pleanála 

Nuair a theastaíonn cead pleanála don tionscadal nó do ghné ar bith den tionscadal 

iarrtar ar iarrthóirí ceann acu seo a leanas a uaslódáil: 

• Fianaise d’ iarratas an chead pleanála, sé sin doiciméad ó Roinn Pleanála 

d’Údarás Áitiúil leis an uimhir thagartha air NÓ cóip den iarratas pleanála 

(stampáilte ag Roinn Pleanála an Údaráis Áitiúil leis an uimhir thagartha 

pleanála). 

• Cóip de dheonú an chead pleanála. Caithfidh an cead pleanála a bheith i 

bhfeidhm ag am an iarratais. 

 

 
 

Doiciméadú na Meastachán 

I gcás iarrthóirí i gCatagóir 1, ní mór meastachán amháin gairmiúil ar a laghad nó 

meastachán réamhthairisceana a uaslódáil do gach costas (os cionn €5,000), ag 

áireamh trealamh. I gcás iarrthóirí i gCatagóir 2 nó 3 teastóidh dhá mheastachán do 

gach costas (os cionn €5,000). D’fhéadfadh sé seo a bheith ar dhoiciméad amháin nó 

níos mó chomh fada agus go gclúdaítear chuile rud atá á éileamh san iarratas.  

Glacfar leis na cineálacha seo doiciméad mar mheastacháin: 

• Meastachán a bhíonn réitithe ag do mhaoirseoir teicniúil m.sh. innealtóir, suirbhéir 

cainníochta nó ailtire 

• Meastachán ó chonraitheoir/soláthraí. 

• Pictiúr/seat scáileáin as catalóg nó ó shuíomh gréasáin (i gcás trealamh). 

 

Mura gcuirtear meastachán ar fáil d’aon ghné den obair ní bhreathnófar ach ar na gnéithe 

eile (lena dtéann meastacháin). 

 
Tairiscintí a Lorg 

 
Má éiríonn leat caithfidh an soláthar uilig a 

theacht le treoirlínte soláthair an rialtais. 

Tabhair faoi deara go dteastaíonn r-thairiscint     

(e-tender) do gach costas os cionn €25,000. Féach 

https://www.etenders.gov.ie/ chun breis sonraí a 

fháil. 

https://www.gov.ie/en/collection/8906a-procurement-policy-goods-and-services/
https://www.etenders.gov.ie/
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Tacaíocht Réamhiarratais 
 

Imeachtaí Tacaíochta 

Beidh imeachtaí eolais ar líne ar siúl i mí Bealtaine agus Meithimh 2022. 
 

Tar éis do thairseach na n-iarratas oscailt beidh clinic d’iarratais ar líne ann chun léiriú a 

thabhairt ar an bpróiseas agus tairseach iarratais agus le cuidiú le deacrachtaí teicniúla.  

 
Treoir Bhreise 

Tá treoirdhoiciméid ciste ar fáil ar shuíomh 

gréasáin DRCD anseo. 

Ba chóir gach fiosrúchán faoin gCiste a thagann 

ó iarrthóirí ionchasacha a sheoladh díreach 

chuig DRCD ag ccif@drcd.gov.ie 

 
 
 

 

 
An Chaoi a Meastar na hIarratais 

 
Meastar gach tionscadal faoi gach ceann de na critéir roghnúcháin le theacht ar an 

scór foriomlán do gach iarratas. 

 

Na Critéir Roghnúcháin 

Breithneofar na hiarratais uilig bunaithe ar na critéir roghnúcháin seo a leanas: 
 

• Léiriú ar Riachtanas, ag áireamh ualú Innéacs Díothachta (30%)                    

• Luach ar Airgead (30%) 

• Indéantacht agus Inmharthanacht 

(30%) 

• Rialachas (10%) 

Féach sonraí na gcritéar roghnúcháin ar an gcéad leathanach eile. 

https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/
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  Na Critéir 

Roghnúcháin 

Caithfidh na hiarrthóirí uilig léiriú agus achoimre a thabhairt 

orthu seo a leanas ina dtogra: 

 

 
Léiriú ar 

Riachtanas, ag 

áireamh ualú 

Innéacs 

Díothachta 

(30%) 

• Chomh mór agus a léirítear go dteastaíonn na hoibreacha/an 

trealamh, ag áireamh sonraí faoina daoine áitiúla a bhain leis 

an bplean agus ar áiríodh a dtuairimí. 

• Chomh fiúntach agus a bheidh na hoibreacha/an trealamh 

go díreach don phobal, sé sin go gcuirfí níos mó seirbhísí nó 

seirbhísí nua ar fáil, nó go mbeadh breis daoine 

aonair/grúpaí páirteach sa bpobal, agus go háirithe na 

grúpaí sin is scoite amach/ar ghannionadaíocht?  

• Trí Innéacs Díothachta Phobal is féidir saibhreas nó 

míbhuntáiste coibhneasta ceantar geografach ar leith a 

thomhas ag úsáid sonraí a cuireadh le chéile as daonáirimh 

éagsúla. Tá mapa den Innéacs Díothachta ar fáil ar líne anseo. 

I measúnú an chritéir seo tabharfaidh Pobal scór do gach 

iarrthóir bunaithe ar scór coibhneasta innéacs an Toghcheantair 

ina bhfuil an tIonad Pobail lonnaithe. 

 

 
Luach ar 

Airgead 

(30%) 

• An bhfuil an buiséad mionsonraithe, críochnaithe agus ag 

teacht go soiléir leis an obair atá luaite? 

• An bhfuil sé an-soiléir go gcuideoidh na gnéithe atá léirithe sa 

mbuiséad le háis pobail feabhsaithe/níos sábháilte a chruthú? 

• An ndéanfaidh an tionscadal difríocht don phobal uilig, go 

háirithe an dream is scoite amach? 

 

Indéantacht 

agus 

Inmharthanacht        

(30%) 

• Cé chomh mór agus a dhéanfaidh an bord/an coiste 

maoirseacht ar an tionscadal agus a mbainisteoidh siad rioscaí 

• Cé chomh hindéanta agus atá an tionscadal laistigh den 

tréimhse ama 

 

Rialachas 

(10%) 

• Cé chomh minic agus a chasfaidh an bord/an coiste le chéile 

chun feidhmiú na heagraíochta a mhaoirsiú. 

• Léiriú ar cé chomh maith agus a bainistíodh maoiniú agus 

feidhmíocht roimhe seo i gcoinne aon chomhaontú reatha 

deontais le Pobal (nuair is cuí). 
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Breithmheas agus Achomhairc 

 
Beidh iarratais á mbreithmheas tar éis don tairseach 

dúnadh agus cuirfear na deontaithe rathúla ar an 

eolas. 

Nuair a bheidh na seiceálacha réamhchonartha déanta 

eiseofar conarthaí chuig na heagraíochtaí rathúla. 

 

Achomhairc 
 

Beidh deis ag iarrthóirí nár éirigh leo, iad sin a measadh a bheith neamh-incháilithe san 

áireamh, achomharc a dhéanamh faoi chinneadh a n-iarratas. Cuirfear treoirlínte faoin 

bpróiseas seo ar fáil d’iarrthóirí nár éirigh leo. Ní gá go bhfaigheadh an dream ar 

aontaíodh lena n-achomhairc maoiniú. 

 
 
 
 

An chaoi a nÍoctar Deontais 

Íoctar deontais i gcéimeanna de réir mar a bhíonn an 

tionscadal ag dul ar aghaidh trí chostais a aisíoc ag brath ar 

an deontas ar déanadh iarratas air faoi Chatagóir 1, 2 nó 3. 

Ní aisíocfaidh muid tú ach ar oibreacha/trealamh a 

bhfuarthas cead foirmiúil ina leith agus ní aisíocfar 

sonraisc a bhí íoctha le hairgead tirim. 

 
 

Deontais Chatagóir 1 

Íocfar na deontais seo in dhá chuid: 

• Íoctar 90% den deontas tráth a fhaightear an comhaontú deontas sínithe agus go 

mbíonn na coinníollacha réamhíoctha uilig (más cuí) comhlíonta ina n-iomláine. 

• Íoctar an 10% eile go cúlghabhálach nuair a fhaightear an tuairisceán deiridh 

airgeadais ar líne ag sonrú an chaoi ar caitheadh an deontas. Ní dhéantar an 

íocaíocht deiridh go dtí go mbíonn an t-eolas cuí uilig faighte isteach leis an 

tuairisceán ar líne. 
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Deontais Chatagóir 2 agus 3 

Íocfar deontais Chatagóir 2 agus 3 i trí chuid: 

• Íocfar 60% den deontas a ceadaíodh nuair a fhaightear an comhaontú deontas 

sínithe agus go mbíonn na coinníollacha réamhíoctha uilig (más cuí) den 

chomhaontú deontais comhlíonta. 

• Íocfar 30% den deontas a ceadaíodh nuair a bhíonn 50% dá gcéad thráthchuid 

caite ag an deontaí agus éileamh caiteachais eatramhach seolta isteach acu. 

• Íocfar 10% den deontas a ceadaíodh go cúlghabhálach. Braitheann an méid a íoctar 

ar an gcaiteachas dearbhaithe deiridh, ar na tuarascálacha dul chun cinn uilig a 

bheith seolta isteach agus ar fhianaise gur cloíodh le coinníollacha uilig an 

chomhaontaithe deontais.  

 

 

 

    Tuairisciú 

 
Deontaithe Chatagóir 1 
Caithfidh deontaithe tuairisc caiteachais ar líne a 

chomhlánú sula ndéantar an íocaíocht deiridh. 

 

Deontaithe Chatagóir 2 agus 3 
Beidh tuairisc caiteachais eatramhach ar líne le comhlánú ag deontaithe mar aon le 

tuairisc caiteachais eile ar líne a bheidh le comhlánú acu sula ndéantar an íocaíocht 

deiridh, nó ar a dheireanaí faoi Ráithe 1 de 2024. 

 

Tuairisciú ó Bhéal 
 

Nuair a chríochnaíonn an tionscadal caithfidh gach deontaí fianaise, i bhfoirm tuairisc ó 

bhéal, a chur ar fáil faoina torthaí a bhain an tionscadal amach.  Ba chóir go n-áireofaí 

eolas mar seo a leanas sa tuairisc: 

• Líon daoine aonair atá ag úsáid an ionaid pobail. 

• An chaoi ar fheabhsaigh an tionscadal sábháilteacht agus/nó inrochtaineacht na 

háise.                                                                                                                 

An chaoi ar feabhsaíodh inúsáideacht/soláthar seirbhísí faoin tionscadal. 

• Ar ardaigh líon na ndaoine aonair/na ngrúpaí sa bpobal atá bainteach leis an 

tionscadal, go mór mór an dream is scoite amach. 

• Cé na seirbhísí/tacaíochtaí nua nó breise atá á gcur ar fáil don phobal de bharr chur 

i gcrích an tionscadail? 

• Grianghraif. 
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Coinníollacha Maoinithe 
 

1. Beidh an caiteachas uilig faoi réir théarmaí an Chóid Chaiteachais Phoiblí atá ar 

fáil ag https://www.gov.ie/en/publication/public-spending-code/ 

2. Caithfidh na hiarrthóirí uilig a nUimhir Thagartha Cánach agus a nUimhir Rochtana 

Imréitigh Cánach a chur ar fáil agus cinntiú go gcloítear le gach reachtaíocht 

cánach ábhartha. 

3. Le bheith incháilithe do mhaoiniú deontais ní mór an tionscadal beartaithe, faoi mar 

a bhí sé ceadaithe ag an Roinn, a chríochnú ina iomláine. Ní mór aon athrú ar an 

tionscadal beartaithe a chur in iúl agus a aontú leis an Roinn sula gcuirtear aon 

athrú i bhfeidhm. 

4. Nuair nach ndéantar gné den tionscadal faoi mar a bhí luaite in iarratas an 

tionscadail d’fhéadfaí an maoiniú deontais a laghdú dá réir. 

5. Ní mór cloí le gach riail agus rialachán cuí ó thaobh soláthar agus cuntasaíocht 

airgeadais agus Rialtais, agus caithfidh deontaithe cuntas iomlán a thabhairt in am 

tráth ar an maoiniú a fuarthas.   

6. Ba cheart doiciméadú iomlán agus cruinn i dtaca leis an gcaiteachas uilig a 

choinneáil agus é a bheith ar fáil i gcónaí, d’oifigigh na Roinne, nó a n-ainmnithe, 

do chríocha iniúchta agus ar feadh tréimhse sé bliana ón dáta a gcríochnaíonn an 

tionscadal. 

7. Tabharfaidh deontaithe aitheantas do thacaíocht na Roinne Forbartha Tuaithe 

agus Pobail/do Rialtas na hÉireann i ngach fógra poiblí, fógraíocht agus 

comharthaíocht chuí a bhaineann leis an tionscadal. Chomh maith leis sin 

d’fhéadfadh an Roinn a bheith ag iarraidh an tionscadal a úsáid do chur chun cinn 

níos leithne a bpolasaithe. 

8. Cuirfidh gach deontaí pointí teagmhála ar fáil don Roinn chun éilimh íocaíochta 

agus eolais a éascú. 

 

 

Neamhchomhlíonadh le téarmaí agus coinníollacha an chláir 

Déileáiltear go dian le haon eolas bréagach nó míthreorach a sheoltar chuig an 
Roinn ag aon tráth. Aon eagraíocht nach gcloíonn le téarmaí agus coinníollacha an 
Chiste Infheistíochta d’Ionaid Phobail d’fhéadfaí cigireacht a dhéanamh orthu, a 
ndeontas a tharraingt siar nó go gcaithfidís an deontas iomlán nó cuid de a aisíoc. 

https://www.gov.ie/en/publication/public-spending-code/
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AGUISÍN –Míniú ar na príomhthéarmaí 
 

 
 

Ráitis Airgeadais Bhliantúla 

Caitheann eagraíochtaí leabhair chuntais chuí a choinneáil a thugann léargas cruinn 

agus féaráilte ar ghnóthaí airgeadais na cuideachta. Is éard atá sna Ráitis Airgeadais 

Bhliantúla ná na tuairiscí airgeadais bunaithe ar thréimhse leantach ama de 12 mí. 

 
An Clár Comhardaithe 

Tugann an clár comhardaithe léiriú ar shócmhainní iomlán na cuideachta agus ar an gcaoi 

a maoinítear na sócmhainní, trí fhiacha nó cothromas. 

 
Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 

Is doiciméad airgeadais é an ráiteas ioncaim agus caiteachais a thugann léiriú ar 

gach cineál ioncaim a fhaightear isteach laistigh de thréimhse ar leith, agus ar gach 

íocaíocht agus caiteachas a bhain leis an tréimhse chéanna sin (tréimhse 12 mí de 

ghnáth). 

 
Ráithí 

Léirítear san iarratas go gcaithfear an tionscadal a chur i gcrích idir Ráithe 4 de 2022 

agus Ráithe 1 de 2024. Is iad gnáthráithe fhéilire na bliana ná: 

• Eanáir, Feabhra agus Márta (R1)  

• Aibreán, Bealtaine agus Meitheamh (R2) 

• Iúil, Lúnasa agus Meán Fómhair (R3) 

• Deireadh Fómhair, Samhain agus Nollaig (R4) 

 

Ag Bainistiú Rioscaí an Tionscadail 

Teastaíonn eolas san iarratas faoin gcaoi a mbainisteoidh an Bord/an Coiste an 

tionscadal, ag áireamh rioscaí. Is éard iad rioscaí ná deacrachtaí a d’fhéadfadh a theacht 

chun cinn le linn an tionscadail a chuirfeadh an tionscadal as ord. Faoin tionscadal ba 

cheart cuntas a thabhairt ar an oiread rioscaí agus is féidir, ag ainmniú an dream a 

bheidh freagrach as monatóireacht (Úinéir Rioscaí) agus cén próiseas a leanfar chun 

déileáil leo, lena chinntiú nach mbeidh tionchar diúltach acu ar an tionscadal (Straitéis 

Maolaithe). 
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Mar shampla: 

Cuntas ar an Riosca: Le linn athchóirithe tagann an conraitheoir trasna ar dheacrachtaí nach 

raibh aon phleanáil déanta dóibh agus cuirtear moill ar an tionscadal. 

Úinéir Rioscaí: Bainisteoir an Ionaid Pobail 

Straitéis Maolaithe: 

• Tá teagmhas dhá mhí áirithe sa bpleanáil i gcás aon mhoill gan choinne a 

d’fhéadfadh a bheith ann 

• Casfaidh an bainisteoir leis an gconraitheoir gach seachtain le cinntiú go 

bhfuiltear ag cloí leis na hamlínte aontaithe agus go n-aithneofar aon deacracht 

féideartha gan mhoill le go bhféadfar déileáil leo go sciobtha.  

 

Grúpaí faoi Mhíbhuntáiste nó Scoite Amach 

Tá roinnt grúpaí den sochaí a mbíonn baic bhreise, agus baic nach labhraítear orthu 

scaití, le sárú acu ó thaobh rannpháirteachas cothrom i saol an phobail agus sa saol 

poiblí. Orthu seo d’fhéadfadh go mbeadh baic eacnamaíochta, eisiamh de bharr noirm 

chultúrtha agus sóisialta nó claonadh dúchais, mar aon le stair fhada d’easpaí seirbhíse. 

D’fhéadfadh go dteastódh tacaíochtaí breise ó dhaoine faoi mhíbhuntáiste/scoite amach 

chun rannpháirteachas cothrom a éascú dóibh. D’fhéadfaidís seo a bheith i gceist: 
 

• Mná as pobail faoi mhíbhuntáiste  

• Tuismitheoirí aonair 
• Lucht Taistil  
• Roma 
• Iarrthóirí Tearmainn  
• Teifigh 
• Pobail nua                 

• Daoine gan Dídean 

 

• Daoine óga atá scoite amach                     

• Daoine faoi Mhíchumas  

• Daoine Dífhostaithe go Fadtéarmach 

• Daoine a tháinig trasna ar an gcóras dlí 
choiriúil  

• LGBTI+ 

• Grúpaí eile a bhaineann leis an bpróifíl 
áitiúil. 

 

 

  Ag bailiú le chéile tuairimí agus riachtanais an phobail 

Fiafraítear díot san iarratas cén chaoi ar aithin tú go raibh gá leis an tionscadal. I do 

fhreagra fiafraítear ort cuntas a thabhairt faoin mbealach ar bhailigh tú le chéile na 

tuairimí agus na riachtanais a bhí sa bpobal áitiúil chun do thionscadal a phleanáil. 

Seo roinnt samplaí faoin gcaoi leis na riachtanais seo a bhailiú mar eolas do do phlean 

ach níl sé teoranta dóibh seo: 

o Cruinniú pobail a thionól 

o Grúpa pleanála a bhunú ar a mbeadh ionadaithe do na baill/do na húsáideoirí 

gníomhacha agus neamhghníomhacha uilig  
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o Féachaint le daoine nach n-úsáideann an áis faoi láthair a bheith páirteach ann 

(daoine faoi mhíbhuntáiste/scoite amach ach go háirithe). 

o Suirbhé a dhéanamh. 

 
Seo samplaí féideartha de riachtanais agus réitigh: 

 

Riachtanas: Rochtain níos fearr do dhaoine níos sine, do dhaoine faoi 

mhíchumas, dream le bugaithe agus daoine le deacrachtaí gluaiseachta. 

Réiteach: Rampaí agus ráillí a chur ag gach bealach isteach agus amach den 
fhoirgneamh. 
 
 

Riachtanas: Níos mó leithris sa gcaoi nach mbeidh scuaine daoine sna pasáistí 

ag am sosa agus go mbeidh spás san ionad chun glacadh le líon mór daoine 

d’imeachtaí. 

Réiteach: Bloc nua leithreas a thógáil. 
 

Riachtanas: Spás níos leithne do ghníomhaíochtaí níos fisiciúla (drámaíocht, rince 

Gaelach srl).  

Réiteach: Halla mór a thógáil chun riachtanais grúpaí reatha a éascú agus 

spreagadh a thabhairt maidir le grúpaí nua/níos gníomhaí a bhunú. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Is féidir gach fiosrúchán a sheoladh chuig 
CCIF@drcd.gov.ie 

 
 
 
 
 


