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Tabhair faoi deara le do thoil an sainmhíniú a thugtar ar Ionad Pobail 
sna Treoirlínte Iarratais, i ndáil leis an deontas seo: 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.   
 

Slám iarratas 

1. Is brainse áitiúil d’eagraíocht náisiúnta muid. An féidir linn iarratas ar 

mhaoiniú a dhéanamh chun ár n-ionad, atá á úsáid ag an bpobal áitiúil, a 

fheabhsú? 

Tá do thionscadal caipitil incháilithe do mhaoiniú má tá do bhord/do choiste bainistíochta in ann 

léiriú:  

 Go dtagann d’áis leis an sainmhíniú ar Ionad/Áis Pobail atá ábhartha don chiste seo de réir 
na dTreoirlínte Iarratais  

 Go dtagann an tionscadal beartaithe leis na gníomhaíochtaí a léirítear a bheith incháilithe do 
mhaoiniú 

 Go sásaíonn d’eagraíocht na critéir incháilitheachta, iad uilig á léiriú sna Treoirlínte Iarratais.  

Tabhair faoi deara áfach, nach mbreithneofar ach iarratas amháin ó eagraíocht/ó 

chomhlacht. Féadfaidh sé seo a bheith ina iarratas faoi Chatagóir 1, 2 nó 3.  

Catagóir 1 (€10,000 go €25,000): 

I gcás slám brainsí den chomhlacht céanna féadfaidh gach brainse iarratas dá gcuid féin a dhéanamh 

má tá foras rialaithe, doiciméad rialaithe agus cuntais bhliantúla dá gcuid féin acu (sonraí sna 

Treoirlínte Iarratais). Cláraigh do bhrainse mar eagraíocht ann féin le do thoil, treoir ar fáil anseo. 

Catagóir 2 (€25,001 go €100,000) agus Catagóir 3 (€101,000 go €300,000): 

Ní mór go mbeadh stádas dleathach dá gcuid féin ag aon eagraíocht a dhéanann iarratas nó go 

mbeidís ina gcarthanas cláraithe. 

Samplaí a áirítear mar stádas dleathach ná:  

- A bheith cláraithe leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí 

o Sampla coitianta is ea Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta 

- A bheith áirithe ar Chláraitheoir na gCara-chumann m.sh. Cumann Tionscail agus Coigiltis 

o Sampla coitianta is ea comharchumann. 
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2. An féidir le máthaireagraíocht iarratas amháin a dhéanamh chun slám ionad a 

fheabhsú?  

Catagóir 1 (€10,000 go €25,000): 

Is féidir le heagraíocht a dhéanann maoirseacht ar slám ionad iarratas faoi Chatagóir 1 a dhéanamh 

le haghaidh tionscadal faoina bhfeabhsófaí níos mó ná ionad amháin, m.sh. go gceannófaí fearas a 

d’úsáidfí idir ionaid, go n-uasghrádófaí troscán/feistis/gnéithe sábháilteachta i slám ionad. Ní mór go 

mbeadh na hionaid féin agus na costais bheartaithe ag teacht leis an sainmhíniú a thugtar ar ionad 

pobail i ndáil leis an gciste seo, agus leis an liosta a léiríonn na gníomhaíochtaí agus costais 

incháilithe.  

Catagóir 2 (€25,001 go €100,000) agus Catagóir 3 (€101,000 go €300,000): 

Is d’fheabhsúcháin ar ionad amháin iad iarratais maoinithe Chatagóirí 2 agus 3.  

 

3. An féidir le coistí éagsúla paróiste a fheidhmíonn faoi aon deoise amháin 

iarratas a dhéanamh ar an gciste? 

Féach na freagraí ar Cheist 1 agus Ceist 2 le do thoil. 

Is féidir le gach coiste paróiste iarratas amháin a dhéanamh chomh fada is go bhfuil doiciméad 

rialaithe, cuntais bhliantúla/ráiteas ioncaim agus caiteachais acu (catagóir 1). I gcás catagóirí 2 agus 

3, ní mór d’eagraíochtaí iarratais stádas dleathach dá gcuid féin a bheith acu nó a bheith ina 

gcarthanas cláraithe. Féach na samplaí stádas dleathach atá tugtha thuas. 

 

4. An féidir linn clárú ar an gcóras ag úsáid sonraí cánach ár gceannoifig/ár 

ndeoise/ár máthaireagraíocht m.sh. Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach agus 

Uimhir Thagartha Cánach? 

Más grúpa/brainse cleamhnaithe de mháthaireagraíocht é d’eagraíocht neamhchorpraithe agus gurb 
é do cheannoifig/deoise a bhainistíonn cúrsaí airgid de ghnáth ar do shon, d’fhéadfadh sé go 
gcaitheadh an mháthaireagraíocht an maoiniú a bhainistiú dá gceadófaí deontas. Más é seo an scéal, 
ag staid an chlárúcháin téigh i dteagmháil le onlinesupport@pobal.ie le do thoil chun cúinsí 
d’eagraíochta a mhíniú dóibh. Seolfar foirm chugat a bheidh le líonadh ag duine éigin i gceannoifig/i 
ndeoise d’eagraíochta atá freagrach as cúrsaí airgeadais. Nuair a fhaightear an fhoirm chomhlánaithe 
ar ais cuirfear d’eagraíocht ar an gcóras faoi shonraí cánach na máthaireagraíochta.    

Úinéireacht, cineál/stádas eagraíochta 

5. Is cumann beag muid a bhainistíonn ionad pobail áitiúil. Níl muid cláraithe 

mar charthanas ná cuideachta. An bhfuil muid incháilithe iarratas deontais a 

dhéanamh faoin gciste seo chun feabhsúcháin bheaga a dhéanamh ar ár n-
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ionad?  

Léigh na Treoirlínte Iarratais uilig go cúramach le do thoil má tá tú chun iarratas a dhéanamh ar an 

gciste seo. Tá liosta de na heagraíochtaí agus tionscadail atá incháilithe do mhaoiniú agus de na cinn 

nach bhfuil incháilithe sa mhír ‘Incháilitheacht’ ó leathanach 6 ar aghaidh. Mar a léirítear sa mhír sin 

ní gá d’eagraíocht a bheith ionchorpraithe go dleathach, sé sin a bheith cláraithe mar chuideachta, 

chun iarratas a dhéanamh faoi chatagóir 1 an chiste seo.  

Tabhair aird freisin ar an mír ‘Doiciméadú Riachtanach’ ar leathanach 11 le do thoil. Ní mór           

d’iarrthóirí chatagóir 1 doiciméid rialachais, m.sh. Bunreacht nó Meabhrán agus Airteagail 

Chomhlachais a sheoladh isteach mar aon le cuntais bhliantúla na bliana airgeadais is deireanaí. Sa 

gcás nach mbíonn cuntais a bhíonn iniúchta go seachtrach ar fáil féadfar Ráiteas Airgeadais 

Bhliantúil, ar nós Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais (agus Clár Comhardaithe má tá ar fáil) don bhliain 

airgeadais is deireanaí a sheoladh isteach.  

Fiafrófar ar iarrthóirí, mar chuid den Fhoirm Iarratais ar líne, (atá ar fáil ón 7 Meitheamh, tá cóip as 

líne d’ábhar na foirme ar fáil anseo) sonraí a bhforas rialachais a sheoladh isteach m.sh. coiste 

bainistíochta an ionaid.  

 

6. Is coiste deonach muid a thacaíonn le baill leochaileacha den phobal. Táimid 

ag iarraidh feabhsúcháin struchtúrtha a rachaidh chun tairbhe dár mbaill a 

dhéanamh ar ár n-áis. An bhfuil ár n-áis incháilithe do mhaoiniú faoin 

deontas seo? 

Tabhair faoi deara le do thoil an sainmhíniú a thugtar sna Treoirlínte Iarratais ar Ionad Pobail i ndáil 

leis an deontas seo: Tá do thionscadal caipitil incháilithe do mhaoiniú má tá do bhord/do choiste 

bainistíochta in ann léiriú: 

- go dtagann d’áis leis an sainmhíniú seo 

- go bhfuil go leor daoine agus grúpaí sa bpobal áitiúil á úsáid faoi láthair 

- go dtagann an tionscadal beartaithe leis na gníomhaíochtaí a léirítear a bheith incháilithe do 
mhaoiniú, agus 

- go sásaíonn d’eagraíocht na critéir incháilitheachta, iad uilig á léiriú sna Treoirlínte Iarratais.  

 

7. Is eagraíocht pobail muid atá ag reachtáil ár n-ionad pobail áitiúil go 

deonach mar fhiontar sóisialta. Faigheann muid roinnt bheag dár n-ioncam 

as airgead trádála. Is trínár n-áiseanna a ligean ar cíos le grúpaí pobail ar 

tháille ainmniúil a fhaigheann muid an t-airgead seo. An bhfuilimid 

incháilithe iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú? 

Tá. Tá fiontair shóisialta atá freagrach as bainistiú ionad pobail, mar a shainmhínítear é don chiste 
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seo, incháilithe iarratas a dhéanamh. Le bheith measta do mhaoiniú ní mór go mbeadh cosúlacht idir 

do thionscadal beartaithe agus na gníomhaíochtaí a léirítear a bheith incháilithe do mhaoiniú agus ní 

mór go sásódh d’eagraíocht na critéir incháilitheachta, iad uilig léirithe sna Treoirlínte Iarratais.  

 

8. Is in úinéireacht CLG/Comhaltas/is ionad ealaíon pobail/músaem é ár n-

ionad pobail áitiúil.  Úsáideann meascán grúpaí pobail sa gceantar é. An 

mbeadh sé incháilithe do mhaoiniú?  

Tabhair faoi deara le do thoil an sainmhíniú a thugtar ar Ionad Pobail sna Treoirlínte Iarratais i ndáil 

leis an deontas seo: 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.  

Tá do thionscadal caipitil incháilithe do mhaoiniú má tá do bhord/do choiste bainistíochta in ann léiriú 

go dtagann d’áis leis an sainmhíniú seo agus go bhfuil an foirgneamh á úsáid faoi láthair ag 

réimse daoine aonair agus grúpaí sa bpobal áitiúil. Ní mór go mbeadh do thionscadal 

beartaithe ag teacht leis an gcineál gníomhaíochta a léirítear a bheith incháilithe do mhaoiniú, go 

mbeadh tairbhe dhíreach iontu do réimse daoine sa bpobal áitiúil agus go sásódh d’eagraíocht na 

critéir incháilitheachta, iad uilig á léiriú sna Treoirlínte Iarratais. 

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil costais áiseanna nua ná áiseanna feabhsaithe 

spóirt incháilithe do mhaoiniú faoin deontas seo. Féach an liosta táscach sna Treoirlínte 

Iarratais maidir leis na gníomhaíochtaí agus costais eile nach bhfuil incháilithe.  

 

9. Tá ár n-ionad pobail faoi úinéireacht na deoise/an údaráis áitiúil. Céard atá 

ag teastáil le taispeáint go bhfuil siad sásta go n-úsáideadh muid an 

foirgneamh go fadtéarmach agus go bhfuilid sásta leis an tionscadal 

beartaithe, dá maoineofaí é?  

Léigh na Treoirlínte Iarratais go cúramach le do thoil agus an tagairt ar leith d’incháilitheacht. Nuair 

nach é an t-iarrthóir úinéir an fhoirgnimh, ní mór fianaise ar chomhaontú léasa/bainistíochta/cíosa le 

húinéir an fhoirgnimh a sheoladh isteach leis an iarratas. Ní mór go gclúdódh sé seo tréimhse de ar 

a laghad:  

Catagóir 1: 5 bhliana* Catagóir 2: 20 bliain*  Catagóir 3: 25 bliain*  

*Ón dáta a mbeidh an tionscadal críochnaithe 

 

Mura bhfuil léas nó comhaontú foirmiúil bainistíochta/cíosa ar fáil mar dhoiciméadú tacaíochta 

https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/#guidelines-frequently-asked-questions-and-application-form
https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/#guidelines-frequently-asked-questions-and-application-form
https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/#guidelines-frequently-asked-questions-and-application-form


7. 

 

 

glacfar le litir sainchlóite ó úinéir an fhoirgnimh, m.sh. ón deoise/ón údarás áitiúil. Ba cheart go 

ndearbhófaí inti go bhfuil comhaontú slán agus foirmiúil in áit do ar a laghad an íostréimhse ama a 

bhaineann leis an gcatagóir maoinithe faoi iarratas agus go bhfuil cead tugtha ag an úinéir go 

ndéanfaí an obair bheartaithe dá gceadófaí deontas.    

 

10. Cén fhianaise a theastaíonn a léiríonn go bhfuil go leor daoine agus grúpaí 

sa bpobal áitiúil ag úsáid an ionaid? 

Láidreofaí d’iarratas go mór le haon doiciméad a léireodh go bhfuil meascán daoine agus grúpaí ag 

úsáid an ionaid faoi láthair. Samplaí a d’fhéadfaí úsáid ná sceideal seachtaine/míosúil don 

fhoirgneamh nó nuachtlitir/póstaer/iontráil áitiúil i nuachtán áitiúil a dhéanann fógraíocht ar 

imeachtaí áitiúla éagsúla a bhíonn ar siúl san ionad.  

 

11. Cén sórt fianaise maidir le stádas dleathach a theastaíonn i gcás iarratas ar 

chatagóirí 2 agus 3?  

Más eagraíocht chláraithe í d’eagraíocht m.sh. cuideachta faoi theorainn ráthaíochta , féadfar é seo a 

dheimhniú ag an staid breithmheasa tríd an ainm dlíthiúil a chuardach mar atá cláraithe leis an Oifig 

um Chlárú Cuideachtaí. Más carthanas cláraithe í d’eagraíocht, deimhneofar é sin tríd an Rialálaí 

Carthanais. 

 

12. Tá ár n-ionad pobail greamaithe den scoil ach úsáideann an pobal uilig é. 

An bhfuil sé incháilithe? 

Tá sé incháilithe do mhaoiniú má thagann sé leis an sainmhíniú ar ionad pobail atá ábhartha don 

chiste seo. Léigh na Treoirlínte Iarratais go cúramach le do thoil agus an tagairt ar leith do ‘cé nach 

bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh’. Áiríonn an liosta seo scoileanna nó áiseanna a sholáthraíonn 

seirbhís reachtúil oideachais go príomha. Níl scoil incháilithe mar eagraíocht iarratais. Má tá 

coiste bainistíochta ar leith ag an ionad a shásaíonn na critéir d’eagraíochtaí incháilithe, féadfaidh 

siad iarratas a dhéanamh.  

 

13. Is seirbhís cúram leanaí pobail muid atá lonnaithe in ionad pobail. 

Teastaíonn uasghrádú ónar n-áiseanna seirbhíse. An féidir linn iarratas ar 

mhaoiniú a dhéanamh faoin deontas seo? 

Tá an t-ionad incháilithe do mhaoiniú má thagann sé leis an sainmhíniú ar ionad pobail atá ábhartha 
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don chiste seo. Léigh na Treoirlínte Iarratais go cúramach le do thoil agus an tagairt ar leith do ‘cé 

nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh’. Áirítear áiseanna cúram leanaí faoi úinéireacht pobail 

sa liosta seo. Níl an tseirbhís cúram leanaí incháilithe mar eagraíocht iarratais. Má shásaíonn 

an bord/an coiste atá freagrach as an ionad foriomlán na critéir d’eagraíochtaí incháilithe, féadfaidh 

siad iarratas a dhéanamh. Ní mór go dtiocfadh an t-ionad foriomlan leis an sainmhíniú ar ionad 

pobail atá ábhartha don chiste seo. Ní mór go mbeadh an tionscadal beartaithe ag teacht leis an 

gcineál gníomhaíochta a léirítear a bheith incháilithe do mhaoiniú, go mbeadh tairbhe dhíreach ann 

do réimse daoine sa bpobal áitiúil agus nach mbeadh sé níos feiliúnaí maoiniú a fháil dó ó fhoinse 

eile. 

 

14. Cén tionchar atá ag ár gcatagóiriú san Innéacs Díothachta ar ár scór? 

Féach an mhír ‘Critéir Roghnúcháin’ sna Treoirlínte Iarratais le do thoil. Bunaítear 30% den scór 

iomlán ar chomh mór agus a léiríonn iarrthóirí go bhfuil na feabhsúcháin bheartaithe ag teastáil ón 

bpobal áitiúil agus go bhfaighidís tairbhe dhíreach astu. Faoin gcritéar seo tógfar leibhéal 

páirteachais an phobail áitiúil i ndearadh do thionscadail san áireamh freisin. Braitheann aon tríú 

den scór faoin gcritéar seo ar chatagóiriú Innéacs Díothachta an cheantair 

mórthimpeall d’lonad Pobail.  

Go minic tagann úsáideoirí ionad pobail as toghcheantair éagsúla mórthimpeall an ionaid 

pobail. D’fhéadfadh rangú difríocht, le hais an áit a bhfuil an t-ionad féin lonnaithe, a bheith 

ag na ceantair seo san Innéacs. Dá bhrí sin, déanfar amach luach meánach an cheantair 

atá thart ar d’Ionad Pobail de réir sheoladh an Ionaid san Innéacs (ag úsáid Éirchód) agus 

úsáidfear é don mheasúnú seo. 

Is féidir leat teacht ar an Innéacs Díothachta anseo. Mínítear sa bhfíseán dhá nóiméad seo an chaoi 

le theacht ar do cheantar ag úsáid an innéacs. Má bhíonn deacrachtaí agat nó tacaíocht uait le 

Mapaí Phobal a úsáid is féidir leat teagmháil a dhéanamh freisin le pobalmaps@pobal.ie.   

 

15.  Nílim cinnte an mbeidh ár n-eagraíocht réidh don mhaoiniú seo i mbliana. 

An mbeidh tuilleadh maoinithe ar fáil an chéad bhliain eile? 

Coinnigh súil ar shuíomh gréasáin na Roinne Pobail agus Tuaithe le do thoil le haghaidh breis eolais 

faoi seo agus faoi dheiseanna eile amach anseo. Téigh i dteagmháil le ccif@drcd.gov.ie le bheith 

curtha ar an liosta seoltaí. 

 

16. Céard faoi mura raibh ár n-ionad pobail ag feidhmiú le roinnt blianta anuas? 

I gcás an chiste seo, is féidir Ionad Pobail a shainmhíniú mar fhoirgneamh faoi úinéireacht pobail a 

https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/#guidelines-frequently-asked-questions-and-application-form
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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, agus 

d’fháthanna eile. Mura raibh d’ionad pobail ag feidhmiú le roinnt blianta is féidir leat fós iarratas a 

dhéanamh ar an deontas. Measfar an t-iarratas faoina critéir roghnúcháin (atá á léiriú ar leathanaigh 

12 agus 13 de na Treoirlínte Iarratais), d’fhéadfaí an scór a thugtar don iarratas a laghdú áfach mura 

bhfuiltear ábalta dóthain indéantachta, inmharthanachta agus rialachais i leith an tionscadail a 

thaispeáint de bharr neamhfheidhmiú an ionaid nó nach bhfuiltear ábalta doiciméadú tacaíochta a 

sheoladh isteach. 

 

Cead Pleanála 

17. Má tá iarratas ar chead pleanála don tionscadal atá le maoiniú seolta chuig 

an údarás áitiúil againn agus go bhfuilimid fós ag fanacht leis an gcead seo 

ar spriocdháta iarratais an chiste seo, an mbeidh ár n-iarratas incháilithe?  

Beidh. Má bhíonn iarratas ar chead pleanála seolta isteach ag iarrthóirí chuig a n-údarás áitiúil faoin 

am go seolann siad isteach iarratas ar mhaoiniú glacfar leis seo. Caithfear cóip den iarratas pleanála 

a chur leis mar fhianaise (stampáilte ag Rannóg Pleanála an Údaráis Áitiúil leis an uimhir thagartha 

pleanála). Má mholtar maoiniú don tionscadal, braithfidh ceadú an deontais ar an gcead pleanála 

a bheith faighte faoin am go dtugtar scéala do na hiarrthóirí gur éirigh leo. Ní thabharfar maoiniú 

d’iarrthóirí rathúla ar diúltaíodh dá gcead pleanála nó a bhíonn fós ag staid cinnidh/achomhairc ag 

an tráth seo. 

Féach sna Treoirlínte Iarratais faoin mír ‘Deontais atá ar Fáil’ maidir leis an líon deontas atáthar ag 

súil bronnadh faoi gach catagóir.  Is próiseas iarratais iomaíoch é seo agus éiríonn sé i bhfad níos 

iomaíche i gcás catagóirí 2 agus 3. Nuair a bhíonn catagóir iarratais á roghnú níor mhór staidéar 

cúramach a dhéanamh agus dul leis an gceann leis an seans is fearr go n-éireoidh leat.  

 

Gníomhaíochtaí Incháilithe 

18. An féidir linn iarratas a dhéanamh ar dheontas de chuid chatagóir 1 chun 

slám feabhsúcháin bheaga a dhéanamh ar ár n-ionad má tá costas iomlán na 

n-oibreacha faoi €25,000? 

Is féidir le heagraíocht amháin iarratas a dhéanamh ar dheontas amháin chun athchóiriú a 

dhéanamh ar ionad, ar nós mar shampla, feabhsúcháin sláinte agus sábháilteachta, 

uasghrádú cistine agus doras dóiteáin. Bhreathnófaí orthu seo uilig le chéile mar aon 

tionscadal caipitil amháin.  
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19. An bhfuil clóis súgartha, gairdíní, páirceanna, carrchlóis don phobal nó 

áiseanna eile lasmuigh incháilithe do mhaoiniú faoin deontas seo?  

Níl áiseanna lasmuigh incháilithe do mhaoiniú. Léigh go cúramach le do thoil an sainmhíniú a 

thugtar ar ionad pobail i ndáil leis an gciste seo, mar aon leis an liosta táscach de ghníomhaíochtaí 

agus costais incháilithe.  

 

20. Céard faoi áit lasmuigh a bhíonn clúdaithe agus a bhíonn greamaithe den 

fhoirgneamh?  

Ní bheadh sé incháilithe má tá rangaithe mar áis taobh amuigh. Dá mbeadh sé ina phíosa 

d’fhoirgneamh an ionaid pobail ansin bheadh sé incháilithe.  

 

21. An bhfuil uasghrádú ar chóras bainistithe dramhaíola ár n-ionad pobail incháilithe 

do mhaoiniú, m.sh. fuíolluisce/séarachas/eisilteach, ag áireamh dabhach 

séarachais nua nó feabhsaithe? 

Tá. Mar a léirítear thuas níl áiseanna lasmuigh incháilithe do mhaoiniú faoin deontas seo. Ach bheadh 

sé seo incháilithe toisc go mbeadh ina chuid riachtanach den chóras fuílluisce ó thaobh ionad pobail 

shábháilte agus go bhfuil lárnach do shláinteachas feidhmiúil taobh istigh.   

 

22. An mbeadh seid stórála d’acmhainní pobail a úsáideann réimse leathan 

grúpaí sa bpobal áitiúil incháilithe do mhaoiniú? Gan seid, bheadh áit a 

theastaíonn go géar ón bpobal san ionad á úsáid chun trealamh riachtanach 

a stóráil ann. 

Bhreathnófaí ar mhaoiniú do chostas a bhaineadh le háis stórála, a bheadh á úsáid ag réimse 

leathan grúpaí sa bpobal áitiúil, a chur ar fáil/a fheabhsú de bharr go mbeadh spás 

luachmhar san ionad pobail á úsáid le haghaidh stórála dá uireasa. 

 

23.  An bhfuil foirgnimh nua-thógtha incháilithe? Is coiste forbartha muid ar áis nua a 

bheidh á úsáid ag réimse leathan grúpaí pobail áitiúla inár gceantar. 

Níl foirgnimh nua incháilithe do mhaoiniú faoin deontas seo. Faoin gCiste Infheistíochta 

d’Ionaid Phobail dírítear ar ionaid atá ann cheana a fheabhsú, a athchóiriú agus a athbheochan. 

Léigh na Treoirlínte Iarratais go cúramach le do thoil agus an tagairt ar leith d’incháilitheacht. Ní 

mór d’iarrthóirí léiriú go bhfuil an t-ionad á úsáid ag go leor daoine agus grúpaí sa bpobal áitiúil.  
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Tabhair faoi deara freisin nach féidir le costas foriomlán tionscadal beartaithe (ag áireamh 

cómhaoiniú) a bheith os cionn: 

Catagóir 1: € 30,000 Catagóir 2: €120,000 Catagóir 3: €350,000 

 

24. An féidir an maoiniú a úsáid chun costais a bheadh ar athchóiriú áitreabh 

eile sa gceantar a chlúdach má tá an eagraíocht ag féachaint le m.sh. 

seirbhísí atá ann cheana a leathnú/a fheabhsú? 

Má tá ionad pobail/áis atá ann cheana ag athlonnú chuig áitreabh eile sa gcomharsanacht chéanna 

chun an raon/an leibhéal céanna nó leibhéal níos fearr seirbhísí a chur ar fáil don phobal céanna ar 

fud an Toghcheantair céanna breathnófar ar na costais a bheadh i gceist don tionscadal. Chaitheadh 

an tionscadal beartaithe agus an eagraíocht iarratais na critéir incháilitheachta atá léirithe sna 

Treoirlínte Iarratais a shásamh agus úinéireacht/léas an áitribh eile a bheith in áit ag am an iarratais. 

Ní bheadh na costais a bhaineadh leis an athlonnú incháilithe faoin deontas seo.  

 

25. An costais incháilithe iad iniúchtaí agus suirbhéanna m.sh. iniúchtaí 

fuinnimh, iniúchtaí sláinte agus sábháilteachta, suirbhéanna innealtóra? 

Faoi chatagóir 1, ní costais incháilithe iad táillí gairmiúla ar nós táillí ailtirí, suirbhéirí cainníochta, 

innealtóirí srl.  

Faoi chatagóirí 2 agus 3, tá táillí gairmiúla suas go huasmhéid 10% de chostais iomlán an 

tionscadail ina chostas incháilithe.  

Ní réamhriachtanas é iniúchadh fuinnimh d’iarratas ar mhaoiniú chun éifeachtacht fuinnimh 

d’ionaid a fheabhsú.   

 

Foinsí eile maoiniú poiblí 

26. Má tá maoiniú á fháil nó faighte ag áitreabh ó fhoinsí eile, an féidir leo 

iarratas a dhéanamh ar an gciste seo? (m.sh. LEADER, CSP, SEAI, BHIS) 

Is féidir. Léigh na Treoirlínte Iarratais go cúramach le do thoil agus an tagairt ar leith 

d’eagraíochtaí, gníomhaíochtaí agus costais incháilithe agus neamhcháilithe. Níl gníomhaíochtaí a 

bhfuil deiseanna maoinithe níos feiliúnaí ar fáil dóibh cheana féin incháilithe.  

Má lorgaíonn iarrthóirí maoiniú do nithe a bhaineann le tionscadal níos leithne agus go bhfuil maoiniú 

ó fhoinsí eile faighte acu ní mór léiriú nach mbeadh sé níos feiliúnaí maoiniú a fháil ó fhoinse eile sa 

gcás seo.  
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27. Tá go leor obair athchóirithe idir lámha againn faoi láthair. An féidir an 

maoiniú seo a úsáid i dteannta cistí sruthaithe eile ar nós Scéim Pobail SEAI 

um Fhuinneamh níos Fearr agus maoiniú LEADER nó an gcaithfear é a úsáid 

as féin amháin? An mbeadh painéil ghréine agus/nó obair fuinneamh in-

athnuaite/aisfheistithe incháilithe?  

Léigh na Treoirlínte Iarratais go cúramach le do thoil agus an tagairt ar leith d’eagraíochtaí, 

gníomhaíochtaí agus costais incháilithe agus neamhcháilithe. Áirítear i liosta táscach na gcostas 

incháilithe costais a bhaineann le héifeachtacht fuinnimh an fhoirgnimh a fheabhsú.  

Áiríonn liosta táscach na gcostas neamh-incháilithe iad seo a leanas:   

 Costais gníomhaíochtaí a bhfuil deiseanna maoinithe níos feiliúnaí ar fáil dóibh cheana féin    

 Costais Chúlghabhálacha – gníomhaíocht atá tosaithe cheana féin roimh an dáta a 
gceadaítear an tionscadal     

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

Má lorgaíonn iarrthóirí maoiniú do nithe a bhaineann le tionscadal níos leithne agus go bhfuil maoiniú 

ó fhoinsí eile faighte acu caithfidh siad léiriú nach mbeadh sé níos feiliúnaí maoiniú a fháil ó fhoinse 

eile sa gcás seo.  

Ní thabharfar deontas d’iarrthóirí rathúla ach do na costais cheadaithe sin amháin a thabhaítear 

laistigh d’amscála an tionscadail faoi mar a léirítear sna Treoirlínte Iarratais. 

 

Bainistíocht Airgeadais 

Cómhaoiniú 

28. Maidir leis an gcómhaoiniú 5%, an féidir linn an tsuim seo, nó cuid de, a fháil 

ar iasacht ónár gComhar Creidmheasa áitiúil? Más féidir, an mbeadh litir 

chomhaontaithe ina dóthain d’fhianaise le seoladh isteach mar dhoiciméad 

tacaíochta leis an iarratas? 

Léigh na Treoirlínte Iarratais go cúramach le do thoil má tá tú chun iarratas a dhéanamh ar an 

deontas seo. Mar atá luaite sna treoirlínte caithfidh iarrthóirí deontais de chuid Chatagóir 2 nó 3 léiriú 

go bhfuil cómhaoiniú ar luach 5% de chostais fhoriomlán an tionscadail acu ag tráth an iarratais. 

Ghlacfaí le litir thairisceana ó bhanc nó comhar creidmheasa mar fhianaise air seo. Baineann rioscaí 

le gach socrú iasachta. Bhreithneofaí na rioscaí seo ag an staid breithmheasa, faoin gcritéar 

‘indéantacht agus inmharthanacht' lena dtéann ualú 30% den scór foriomlán. Molaimid go léiríonn 

tú gur bhreithnigh do bhord/do choiste na rioscaí seo agus aon rioscaí ábhartha eile agus gur 

ghlacadar na céimeanna cuí chun iad a mhaolú. Láidreofaí iarratais dá léireofaí go raibh an 

bord/coiste muiníneach go n-aisíocfaí an t-ualach fiú mura meaitseálfadh tiomsú airgid sa todhchaí 

https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/#guidelines-frequently-asked-questions-and-application-form
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leibhéal na hiasachta. 

Féach na costais incháilithe agus neamh-incháilithe sna Treoirlínte Iarratais. Ní ghlactar le hús 

iasachta fabhraithe ná táillí bainc mar chostais incháilithe faoin deontas seo.  

 

Soláthar, meastacháin agus conraitheoireacht 

29. Cén bealach ar chóir dúinn déileáil le costais athraitheacha i bpleanáil ár 

dtionscadal caipitil? Is féidir linn meastacháin don obair a lorg anois, 

d’fhéadfadh sé áfach má éiríonn lenár n-iarratas go mbeadh na praghsanna 

ardaithe faoi dháta tosaigh an tionscadail. Ar an lámh eile, d’fhéadfadh 

soláthraithe níos iomaíche a bheith faighte againn.  

Féach ar na Treoirlínte Iarratais le do thoil agus an tagairt ar leith do na míreanna doiciméadú na 

Meastachán agus Conraitheoireacht. Ní féidir tionscadail a phleanáil ná iarratais maoinithe a 

dhéanamh gan iad a bhunú ar mheastacháin a ullmhaíonn gairmithe tionscal. Ba chóir na fachtóirí 

aitheanta uilig a thógáil san áireamh i do phróiseas pleanála mar aon le teagmhais d'athróga 

anaithnid. Táimid ag maireachtáil i dtréimhse lena mbaineann neamhchinnteacht, ní féidir tionscadail 

a phleanáil agus a bhuiséadadh ach a mhéid is féidir é agus na fachtóirí seo á dtógáil san áireamh. 

Cinntigh le do thoil go mbíonn meastacháin/luachain curtha ar fáil taobh istigh de thrí mhí ó dháta 

an iarratais. 

   

30. Tá go leor píosaí éagsúla oibre agam a chosnaíonn €99.9K san iomlán 

(Catagóir 2). Dá n-éireodh lenár n-iarratas thabharfadh muid conradh do 

cheathrar nó cúigear soláthraí difríocht. Dá gcosnódh gach píosa oibre níos 

lú ná €25K, an ndéanfadh meastachán amháin ó gach soláthraí?  

Féach an mhír ‘Doiciméadú na Meastachán’ sna Treoirlínte Iarratais le do thoil. Ní mór go mbeadh dhá 

mheastachán ag dul le costais aonair os cionn €5,000 i gcás iarratais chatagóirí 2 & 3. Scar na costais 

seo le do thoil ina línte buiséid astu féin agus i mír 7 den Fhoirm Iarratais tabhair cuntas orthu agus 

greamaigh na doiciméid thacaíochta a théann leo.  

Níl aon ghá go n-áireofaí soláthraithe a dtéitear i dteagmháil leo ag an staid seo le haghaidh 

meastacháin/luachain oibre in aon ghlaoch meastachán ná iarratas tairisceana a bheadh ann níos 

deireanaí.  

 

31. Má iarann muid ar chonraitheoir amháin meastachán a thabhairt dúinn do 

phíosa mór oibre ar luach €100K nó níos mó, an gcaithfidh muid an t-iarratas 

seo ar mhaoiniú a dhéanamh trí eTenders? 
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Ag staid an iarratais caitheann tú i gcás iarratais chatagóirí 2 agus 3 dhá mheastachán a chur ar fáil 

do gach suim os cionn €5,000. Má cheadaítear maoiniú do do thionscadal, caithfear cloí le rialacha 

soláthair poiblí agus dul trí phróiseas eTenders. Is féidir breis eolais faoin bpróiseas seo a fháil ar 

www.etenders.gov.ie. 

Ní féidir iarratas a dhéanamh ar an deontas seo má tá costas iomlán an tionscadail os cionn €350,000. 

 

32. An bhfuil sé fíor go gcaithfidh na meastacháin is ísle don obair teacht le 

luach an deontais a bhfuil iarratas á dhéanamh air? 

Nuair a bhíonn cinneadh déanta ag d’eagraíocht faoin obair atá le déanamh, ba chóir duit 

meastacháin a lorg ó sholáthraithe, de réir na míre ‘Doiciméadú na Meastachán’ ar leathanach 12 na 

dTreoirlínte Iarratais, sé sin, i gcás suimeanna os cionn €5,000 go gcaithfear meastachán amháin a 

chur ar fáil do dheontais Chatagóir 1 agus dhá mheastachán do dheontais chatagóirí 2&3. Ba chóir 

na meastacháin sin ansin a úsáid chun do bhuiséad a ullmhú agus a sheoladh isteach i mír 7 den 

fhoirm iarratais.  

Má éiríonn leis an eagraíocht deontas a fháil, ansin ba chóir don eagraíocht tabhairt faoi phróiseas 

soláthar poiblí agus na meastacháin a bhíonn faighte ó thriúr nó níos mó soláthraithe a luacháil. Tá 

breis eolais faoi sholáthar poiblí ar fáil ar leathanach 12 na dTreoirlínte Iarratais. 

 

33. Cén chaoi a bhfaighidh muid breis eolais faoin bpróiseas eTenders, céard é 

féin agus cén chaoi a bhfaighidh muid oiliúint? 

 Tá achoimre faoi sholáthar poiblí á thabhairt anseo: 

https://www.gov.ie/en/publication/c23f5-public-procurement-guidelines-for-goods-and-

services/gov.ie%20-

%20Public%20procurement%20guidelines%20for%20goods%20and%20services%20(www

.gov.ie) 

 Tá breis eolais faoin bpróiseas eTenders ar fáil anseo: Fáilte chuig láithreán gréasáin 

eTenders 

 Tá treoir ghinearálta faoi seo agus faoi phróisis eile soláthar poiblí ar fáil anseo: User Guides 

(etenders.gov.ie) 

 Tá treoir theicniúil ar leith maidir le foilsiú iarratais tairisceana le fáil anseo: Publishing 

Guidance (etenders.gov.ie) 

 

34. Má éiríonn linn, an bhféadfaidh muid cur chuige measúnaithe MEAT a úsáid 

i r-thairiscint? 
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Féadfaidh, is féidir an cur chuige seo a úsáid mar chuid ded’ phróiseas soláthair. 

 

35. Tá innealtóir/ailtire/tógálaí ar conradh againn cheana féin chun obair a 

dhéanamh. D’úsáid muid eTenders chun iad a fháil. An gcaithfimid dul trí 

sholáthar poiblí arís má éiríonn lenár n-iarratas ar an deontas seo nó an 

féidir linn an soláthraí céanna a úsáid?  

Má éiríonn libh, clúdóidh an deontas costais incháilithe, costais cheadaithe a thabhaítear le linn 

na tréimhse seachadta amháin. Caithfear cloí le riachtanais soláthair poiblí i gcás gach 

íocaíocht a dhéantar as an maoiniú deontais. Ní mór, i gcás aon ghairmí a fhostaítear do 

thionscadal, go ndéanfaidís an obair faoi mar a bhí léirithe san iarratas. Má tá do thionscadal ag 

staid oibriúcháin cheana féin ní gá go mbeadh sé incháilithe do mhaoiniú. 

Má tá conradh agat cheana féin d’fhéadfadh sé go gcaithfeá tairiscintí a lorg arís. Braitheann sé 

seo ar an méid a bhí áirithe sa gcéad thairisiscint m.sh. d’fhéadfadh an tréimhse tairisceana a 

bheith as dáta nó gur athraigh scóip na hoibre. Má cheadaítear maoiniú ba chóir do d’eagraíocht 

comhairle gairmiúil a fháil faoin ábhar seo. 

Ó thaobh an iarratais de áfach, teastaíonn dhá mheastachán/luachan don obair 

bheartaithe a bheidh á dhéanamh ag gairmí le linn tréimhse seachadta an tionscadail. 

 

Costais Incháilithe 

36. Má dhéanann muid iarratas ar dheontas faoi chatagóir ar leith: 

a) an bhféadfadh sé gur cuid den suim a bhí á lorg againn a gheobhadh 

muid?  

D’fhéadfadh. Féach liostaí táscacha na gcostas incháilithe agus neamh-incháilithe sna Treoirlínte 

Iarratais le do thoil. Léigh an píosa freisin sna Treoirlínte Iarratais a léiríonn na Critéir 

Roghnúcháin a bhaineann leis an bpróiseas iarratais seo. Bunaítear scór d’iarratas faoin gcritéar 

Luach ar Airgead ar chomh mór agus a bhíonn: 

 An buiséad mionsonraithe, críochnaithe agus ag tacú go sonrach leis an obair a léirítear 

 Míreanna an bhuiséid ag cur go sonrach le háis pobail fheabhsaithe/níos sábháilte 

 An difríocht a dhéanfaidh an tionscadal beartaithe don phobal uilig, go mór mór an dream 
is scoite amach 

Mura mbíonn líne/mír costais buiséid incháilithe do mhaoiniú nó mura dtaispeánann luach maith ar 

airgead tá gach seans ann go mbeidh tionchar aige seo ar an scór faoin gcritéar seo agus go 

mbainfear an mír chostais amach as an mbuiséad. D’fhéadfaí maoiniú a mholadh don iarratas ar 

an iomlán ach gur ráta níos ísle a bheadh i gceist seachas an méid a lorgaíodh ar dtús.  

 

https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/#guidelines-frequently-asked-questions-and-application-form
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b) Ar chóir dúinn iarratas a dhéanamh ar an uasmhéid agus a bheith ag súil 

go bhfaighidh muid cuid den suim seo ar a laghad? 

Féach sna Treoirlínte Iarratais faoin mír ‘Deontais atá ar Fáil’ maidir leis an líon deontas atáthar ag 

súil bronnadh faoi gach catagóir. Is próiseas iarratais iomaíoch é seo agus éiríonn sé i bhfad níos 

iomaíche i gcás catagóirí 2 agus 3. Nuair a bhíonn catagóir iarratais á roghnú níor mhór staidéar 

cúramach a dhéanamh agus dul leis an gceann leis an seans is fearr go n-éireoidh leat.   

 

37. Má bhíonn an dáta tosaigh caite faoin am go dtugann ár n-ailtire sonrasc 

dúinn don obair, an gclúdóidh an deontas a shonrasc?  

Clúdaíonn an deontas seo na costais incháilithe agus ceadaithe uilig a thabhaítear don tionscadal le 

linn na tréimhse seachadta agus a bheidh íoctha roimh 31 Eanáir 2024. 

 

38. I gcás Catagóir 3, nuair a thógtar san áireamh go gcaithfidh an obair bheartaithe 

a bheith réidh le tosaí ag tráth an iarratais, ciallaíonn sé seo go gcaithfidh na táillí 

pleanála, dearaidh, ailtire a bheith íoctha le go mbeifear réidh le tosaí 

(d’fhéadfadh sé suas le €30k a chosaint) agus ní chlúdaíonn an deontas aon 

cheann de na costais seo. An bhfuil sé seo fíor? 

Clúdaítear táillí gairmiúla ar nós táillí ailtirí, suirbhéirí cainníochta, innealtóirí srl. suas go huasmhéid 

10% de chostais iomlán an tionscadail i gcás chatagóirí 2 agus 3 amháin. Clúdaíonn an deontas seo 

na costais uilig a thabhaítear don tionscadal le linn na tréimhse seachadta agus a bheidh íoctha roimh 

31 Eanáir 2024. 

 

39. I gcás iarrthóirí chatagóir 1, céard a bheadh inghlactha in ionad ráiteas 

airgeadais bhliantúil? 

I gcás iarrthóirí chatagóir 1, mura bhfuil ráitis airgeadais bhliantúla ag d’eagraíocht ba chóir 

duit ráiteas Ioncaim agus Caiteachais don bhliain is deireanaí airgeadais a sheoladh isteach 

in éineacht le clár comhardaithe má tá sin ar fáil. Má tá ráitis airgeadais bhliantúla ag 

d’eagraíocht seol isteach iad leis an iarratas le do thoil. 

 

40. Cén chaoi a ndéileálfaidh muid le CBL? 

Má tá d’eagraíocht cláraithe do CBL, caithfidh tú sciar CBL na gcostas i do bhuiséad a thógáil astu 

mar gur féidir leat an CBL a fháil ar ais.  

Mura bhfuil d’eagraíocht cláraithe do CBL áiríonn tú sciar CBL na gcostas sa mbuiséad i Mír 7 

https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/#guidelines-frequently-asked-questions-and-application-form
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den fhoirm iarratais. Má éiríonn le hiarratas maoinithe d’eagraíochta, beidh sciar CBL na sonrasc 

iníoctha as an deontas.   

 

41. An féidir lenár n-eagraíocht iarratas a dhéanamh cé go bhfuil fiacha orainn? 

Meastar iarratais bunaithe ar na critéir roghnúcháin atá leagtha síos ar Leathanaigh 13 agus 14 na 

dTreoirlínte Iarratais. Má tá iarratas á dhéanamh agat ar dheontais de chuid chatagóirí 2 agus 3 

caithfidh d’eagraíocht léiriú go bhfuil an cómhaoiniú ann chun tabhairt faoin tionscadal. Moltar duit a 

bheith cinnte go gcuirtear na ráitis airgeadais bhliantúla is deireanaí ar fáil, sé sin don bhliain dar 

críoch 2021.   

 

42. Má dhéanann muid iarratas ar an uasmhéid deontais a bhíonn i gcatagóir, 

an bhféadfadh sé go bhfaigheadh muid suim níos lú ná an méid a bhí inár n-

iarratas? 

D’fhéadfadh. Cé go mbeadh maoiniú molta do thionscadal, tharlódh sé nach dtabharfaí an méid a bhí 

á lorg. Cúis amháin a d’fhéadfadh a bheith leis seo ná nach molfaí maoiniú do mhír(eanna) costais ar 

leith sa mbuiséad beartaithe. Ba chóir go mbrisfí síos an costas foriomlán d’aon tionscadal ina línte 

buiséid astu féin. Tá níos mó seans scór maith a fháil faoin gcritéar ‘Luach ar Airgead’ má chinntítear 

go n-áiríonn gach line sonraí ábhartha, go mbíonn bailí, go mbaineann go sonrach leis an obair 

bheartaithe agus go mbíonn an fhianaise a theastaíonn ag dul leo (sé sin, meastacháin/luachain). 

Nuair a bhíonn an buiséad á bhreithmheas ní gá go molfaí maoiniú do chostas amháin nó níos mó. 

Samplaí de na cúiseanna leis seo ná: 

- Nach mbeadh dóthain údair leis an gcostas 

- Nach mbeadh an fhianaise a theastaíonn ag dul leis an gcostas 

- Nach mbeadh sé soiléir go mbaineann an costas leis an obair a bhí beartaithe faoin maoiniú  

- Go mbeadh an costas neamh-incháilithe  

- Go bhféadfadh dúbláil a bheith ann ó thaobh maoiniú poiblí/costais a bheith clúdaithe cheana 
faoi dheontas eile. 

 

Clárúchán: ag tabhairt sonraí d’eagraíochta 

43. Cén duine a d’fhéadfadh a bheith mar Phríomhúsáideoir Údaraithe do 

m’eagraíocht? 

Ní mór go mbeadh an Príomhúsáideoir Údaraithe ina mball de bhord nó de choiste bainistíochta 

d’eagraíochta. Bheadh muid ag iarraidh go mbeadh an Príomhúsáideoir Údaraithe ag freastal ar an 

mbord/ar an gcoiste go hoifigiúil agus go síneadh beirt eile de bhaill an bhoird go nglacann siad 

leo.  
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Tá an riachtanas seo ann lena chinntiú go bhfuil dea-rialachas i bhfeidhm san eagraíocht. Beidh an 

Príomhúsáideoir Údaraithe freagrach de réir an dlí as conradh d’eagraíochta a shíniú má éiríonn le 

bhur n-iarratas. Féach breis eolais agus físeán treorach anseo faoin gcaoi le clárú: gov.ie - 

Community Centres Investment Fund (www.gov.ie) 

 

44. Níl an t-am ag baill ár mBord an fhoirm iarratais a chomhlánú, an bhféadfadh 

muid fiafraí ar oibrí deonach nach bhfuil ar ár mbord é a chomhlánú?  

Nuair a bhíonn an Príomhúsáideoir socraithe suas féadfaidh an té sin daoine eile a roghnú mar 

Úsáideoirí Tánaisteacha. Féadfar baill boird nó lucht foirne/oibrithe deonacha a bhaineann leis an 

eagraíocht a roghnú. Beidh an tÚsáideoir Tánaisteach in ann teacht ar an bhFoirm Iarratais ar líne 

agus é a chomhlánú. 

 

45. Má bhíonn Stiúrthóir díreach tar éis dul ar an mbord agus go bhfuil an 

próiseas chun iad a chlárú mar Stiúrthóir leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí 

ag dul ar aghaidh ach nach bhfuil críochnaithe fós, an féidir leo a bheith ina 

bPríomhúsáideoir? 

Ghlacfaí leis seo chomh fada agus go seolann an bord/an coiste isteach doiciméadú ábhartha mar 

fhianaise go bhfuil an té seo ceaptha ar an mbord, m.sh. miontuairiscí cruinniú boird/coiste. Bain 

amach aon sonraí neamhábhartha/íogair as na doiciméid a bhíonn le huaslódáil.   

 

46. Is ionad beag pobail muid agus níl muid cláraithe do CBL. Níl teastas 

imréitigh cánach againn. Táimid incháilithe iarratas a dhéanamh faoi 

chatagóir 1 an chiste. Níl muid cinnte faoin gcaoi leis an bpróiseas 

clárúcháin ar líne a dhéanamh mar go bhfuiltear ag iarraidh uimhreacha ar 

nós TRN agus TCAN? 

Chun cistí maoinithe a fháil ní mór a bheith cláraithe do cháin agus TCAN agus TRN a bheith 

agat. Má roghnaíonn tú iarratas a dhéanamh ar an maoiniú seo ní mór dul i dteagmháil leis 

na Coimisinéirí Ioncaim agus iarratas do cháin a dhéanamh ar bhonn práinne. Ní thabharfar 

maoiniú d’iarrthóirí rathúla gan na sonraí seo.  

Chun clárú ar ár gcóras agus chun iarratas a dhéanamh ar an gciste seo féadfar  

an TCAN sealadach:000000 a úsáid. 

Ní mór go mbeadh gach TRN difríocht. Murar chláraigh tú fós do cháin agus mura bhfuil 

TRN agat fós, déan teagmháil le onlinesupport@pobal.ie chun TRN sealadach a fháil chun 

d’iarratas a dhéanamh.  

https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/
https://www.gov.ie/en/service/fec91-community-centres-investment-fund/
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47. Tá sonraí logáil isteach agam cheana do MyPobal de bharr deontais eile. An 

féidir liom leanúint orm dá n-úsáid seo? 

Má tá sonraí logáil isteach agat cheana don tairseach ‘MyPobal’ níl aon ghá clárú arís. Beidh an    t-

iarratas beo ar an 7 Meitheamh agus beidh deis ann an Ciste Infheistíochta d’Ionaid Phobail a 

roghnú. Idir an dá linn, tá fáil ar fhoirm iarratais samplach as líne agus ar threoirlínte mionsonraithe 

anseo: gov.ie - Community Centres Investment Fund (www.gov.ie). 

Molann muid go láidir duit seiceáil go bhfuil tú ábalta logáil isteach agus amach as MyPobal 

sula mbíonn an Fhoirm Iarratais ar líne ar fáil ar an 7 Meitheamh.   

 

An Próiseas Iarratais agus Breithmheasa 

48. Cén uair a gcuirfear toradh an phróisis in iúl d’iarrthóirí? 

Braithfidh an dáta cruinn ar an méid iarratas a sheolfar isteach. Ceaptar go mbeidh sé tús an 
cheathrú ráithe de 2022.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Is féidir fiosrúcháin a sheoladh chuig 

CCIF@drcd.gov.ie 
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