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1. Cad é Ciste Croí Cónaithe (Bailte)?
Is iomaí limistéar de chathracha, de bhailte, de shráidbhailte agus de cheantair tuaithe na tíre atá cráite ag tithe 
folmha, agus dá gcuirfí ar ais in úsáid iad, d’fhéadfadh fíorbheocht a chur leo agus cóiríocht nua a chur ar fáil sna 
limistéir sin. Is príomhthionscnamh é Ciste Croí Cónaithe (Bailte) atá mar bhonn faoi na cuspóirí beartais seo atá 
leagtha amach i gConair a Ceathair de Thithíocht do Chách.

Tá dhá scéim faoi Chiste Croí Cónaithe (Bailte) atá á seachadadh ag údaráis áitiúla. Cuireann an Deontas um 
Athchóiriú Maoine Folamh deontas ar fáil do dhaoine chun tacú le hathchóiriú na réadmhaoine folmha faoi Scéim 
Réidh chun Tógála, fad is a chuireann údaráis áitiúla suíomhanna seirbhísithe ar fáil i mbailte agus i sráidbhailte ar 
ráta lascainithe do dhaoine aonair ar mian leo a dteach féin a thógáil. Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo. 

Seoladh an Deontas um Athchóiriú Maoine Folamh, arna mhaoiniú ag Ciste Croí Cónaithe (Bailte) ar an 14 Iúil 
agus rachaidh sé chun tairbhe dóibh siúd ar mian leo teach nó foirgneamh a bhí folamh roimhe sin a thiontú ina 
bpríomháit chónaithe phríobháideach.

2. Cén maoiniú atá ar fáil d’iarratasóirí faoin Deontas um 
Athchóiriú Maoine Folamh?
Tá deontas suas le huasmhéid EUR 30,000 ar fáil d’athchóiriú maoine folmha lena áitiú mar phríomháit chónaithe 
phríobháideach, lena n-áirítear athchóiriú maoine nár úsáideadh mar áit chónaithe go dtí seo, faoi réir cead 
pleanála cuí a bheith ar fáil. Tá sé seo faoi réir uasteorainneacha do na cineálacha oibre atá sonraithe thíos ag 
féachaint do mheasúnú costais réasúnta ag an údarás áitiúil. Cuimsíonn an Deontas costas CBL na n-oibreacha.

Sa chás go bhfuiltear ag súil go rachaidh na costais athchóirithe thar an deontas caighdeánach suas le EUR 
30,000, tá uasmhéid deontais bhreisithe suas le EUR 20,000 ar fáil sa chás go ndearbhaíonn an t-iarratasóir go 
bhfuil an mhaoin tréigthe (i.e. go bhfuil sí neamhfhónta agus contúirteach ó thaobh struchtúir de) nó má tá an 
mhaoin ar Chlár na Láithreán Tréigthe cheana féin, agus an deontas iomlán ar fáil do mhaoin thréigthe suas le EUR 
50,000 ar a mhéad. I gcás deontais bhreisithe i leith maoine tréigthe nach bhfuil ar chlár na láithreán tréigthe, ní 
mór tuarascáil neamhspleách arna hullmhú ag gairmí cuícháilithe a chur isteach in éineacht leis an iarratas lena 
ndeimhnítear go bhfuil an mhaoin tréigthe.

Ní mór dóibh siúd a dhéanann iarratas ar an Deontas a chur in iúl ar an bhfoirm iarratais lena dheimhniú an bhfuil 
siad ag cur isteach ar an Deontas um Athfheistiú Maoine Folamh amháin nó ar an Deontas um Athfheistiú Maoine 
Folamh, lena n-áirítear an Deontas Breise Maoine Tréigthe.

Beidh leibhéal an Deontais ag brath ar na hoibreacha atá ceadaithe ag an údarás áitiúil agus íocfar é bunaithe ar 
chaiteachas deimhnithe tar éis don údarás áitiúil iniúchadh deiridh a dhéanamh.

3. Cé a bhainisteoidh Ciste Croí Cónaithe (Bailte)?
Is iad na húdaráis áitiúla a bhainistíonn agus a riarann an Ciste thar ceann na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta. Faigheann gach údarás áitiúil iarratais ar an Deontas Athchóirithe Maoine Folamh agus déanann siad 
athbhreithniú orthu.
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4. Cé na maoine atá incháilithe don deontas?
Ní mór do mhaoin a mheastar a bheith san áireamh:-

k a bheith folamh ar feadh dhá bhliain nó níos mó; agus  

k  tógtha roimh 19931.   

Chun go measfar maoin a bheith tréigthe (i.e. go bhfuil sí neamhfhónta agus contúirteach ó thaobh struchtúir 
de), ní mór don iarratasóir é sin a dheimhniú trí thuarascáil neamhspleách a chur isteach arna hullmhú ag gairmí 
cuícháilithe in éineacht leis an bhfoirm iarratais. Is féidir a mheas go bhfuil an mhaoin tréigthe freisin má tá sé ar 
Chlár Láithreán Tréigthe an údaráis áitiúil.

Beidh fianaise ag teastáil freisin gur tógadh an mhaoin roimh 1993.

5. Conas a chruthaím go bhfuil an mhaoin folamh?
Is féidir dearbhú folúntais a bhailíochtú agus a dheimhniú trí úsáid a bhaint, mar shampla, as billí fóntais, ar féidir 
leo cabhrú le tréimhsí folúntais a chinneadh (m.sh. patrún úsáide nó dícheangail) nó le cibé cruthúnais eile atá ar 
fáil, chun sástacht an údaráis áitiúil. Ní mór dearbhú folúntais a bheith bailíochtaithe agus deimhnithe ag an údarás 
áitiúil sula ndeonaítear an deontas.

6. An gá dom an mhaoin a bheith agam chun leas a bhaint 
as an deontas seo agus cad iad na cruthúnais úinéireachta 
inghlactha?
Tá cruthúnas úinéireachta ag teastáil chun tacú leis an iarratas ar dheontas. Ó thaobh úinéireachta de, is faoin 
iarratasóir atá sé úinéireacht a dheimhniú leis an údarás áitiúil. Féadfaidh údarás áitiúil ceadú a thabhairt i 
bprionsabal d’iarratas ar dheontas i gcás ina bhfuil an t-iarratasóir in ann fianaise a sholáthar ar idirbheartaíochtaí 
gníomhacha chun maoin a cheannach i.e. deimhniú ar fhostú ó ghníomhaire eastáit nó úinéir na maoine agus 
sa chás go gcuireann an t-úinéir cibé fianaise ar fáil maidir le folúntas a cheanglaítear faoin scéim thar ceann an 
iarratasóra.

Ní dheimhneofar formheas den sórt sin i bprionsabal mar cheadú iomlán go dtí go n-aistreofar úinéireacht chuig 
an iarratasóir. Ní féidir aon íostarraingt a dhéanamh go dtí go ndaingneofar an úinéireacht sin chun sástacht an 
údaráis áitiúil.

Tá fianaise maidir le húinéireacht na híocaíochta deontais, a d’fhéadfadh an t-údarás áitiúil ábhartha a bhreithniú, 
leagtha amach sa tábla thíos.

Ownership Requirements for grant 
payment

Examples of Proof that may be submitted

Ní mór don úinéir a bheith ina dhuine 
aonair ar leis an áit chónaithe (cibé 
acu i gcomhpháirt nó nach ea) agus ní 
mór don údarás áitiúil é féin a shásamh 
maidir leis an úinéireacht roimh an 
deontas.

k  Gníomhas teidil2 — nó ionstraim dlí chomhchosúil lena gcruthaítear 
úinéireacht na maoine;

k  fianaise ar pholasaí/sceideal árachais foirgneamh íoctha reatha;

k  fianaise gur íocadh an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMÁ);

k  ráiteas morgáiste arna dhátú le 12 mhí anuas

1  Ailínithe le tosaíocht faoi Scéim um Thithe Fuinnimh Níos Fearr ó Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
2  Is féidir teideal gníomhas a fháil ó Údarás Clárúcháin Maoine na hÉireann (www.prai.ie)
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7. Cheannaigh mé/bhí maoin fholamh agam sular seoladh an 
scéim ar an 14 Iúil 2022, an féidir liom iarratas a dhéanamh 
ar an deontas?
Is féidir, ní mór duit úinéireacht na maoine a chruthú agus cruthúnas a thabhairt go bhfuil an mhaoin folamh 
le breis agus 2 bhliain agus nach bhfuil tús curtha leis na hoibreacha ar an maoin go fóill, a bhfuil iarratas á 
dhéanamh ar an deontas ina leith. Ní féidir breithniú a dhéanamh ar an deontas ach amháin tar éis don iarratas a 
bheith curtha isteach agus ceadaithe ag an údarás áitiúil.

8. An féidir liom iarratas a dhéanamh ar an deontas má tá sé 
i gceist agam maoin tráchtála fholamh a thiontú ina theach 
cónaithe?
Is féidir, ar an mbonn gurb í an mhaoin, do phríomháit chónaithe phríobháideach. Ní mór duitse agus don mhaoin 
gach riachtanas incháilitheachta eile atá leagtha amach sa cháipéis seo a chomhlíonadh.

9. Cheannaigh mé/bhí maoin fholamh agam os cionn siopa 
a bhfuil cóiríocht chónaithe os cionn an tsiopa. Tá sé i 
gceist agam an chuid chónaithe a úsáid mar mo phríomháit 
chónaithe phríobháideach agus an t-aonad siopa a ligean ar 
cíos. An gcáilím don deontas?
Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar dheontas chun an chóiríocht a athchóiriú os cionn an tsiopa amháin. Ní féidir 
aon athchóiriú a chuireann leis an bhfoirgneamh ar fad a chur san áireamh, mar shampla córas téimh don mhaoin 
ar fad.

Ní mór duit na riachtanais incháilitheachta eile go léir a chomhlíonadh freisin chun go mbreithneofar tú don 
deontas agus déanfaidh foireann theicniúil oiriúnach ón údarás áitiúil measúnú freisin ar na hoibreacha molta sular 
féidir d’iarratas a cheadú.

10. An gá dom bheith i mo chónaí sa mhaoin?
Ceanglaítear ar an úinéir iomchuí cónaí san áit chónaithe mar a príomháit/a phríomháit chónaithe phríobháideach 
nuair a thugtar na hoibreacha cáilitheacha ar an áit chónaithe chun críche. Ní mór dearbhú go bhfuil sé beartaithe 
ag an duine aonair cónaí san áit chónaithe mar a príomháit/a phríomháit chónaithe phríobháideach nuair a 
thugtar na hoibreacha cáilitheacha ar an áit chónaithe chun críche, a sholáthar don údarás áitiúil. Beidh feidhm ag 
coinníollacha aisghlámtha sa chás go scoireann an t-iarratasóir de bheith ina chónaí nó ina cónaí san áit chónaithe 
mar phríomháit chónaithe phríobháideach laistigh de thréimhse 10 mbliana.

11. Tá mé ag obair ar fhoirgneamh nua faoi láthair agus tá 
tús curtha leis na hoibreacha cheana féin ach ní raibh aon 
chónaí sa mhaoin agus tá sí folamh ó cuireadh tús leis na 
hoibreacha. An gcáilím don deontas?
Ní cháilíonn tú, séard atá sa deontas ná tacú le hathchóiriú réadmhaoine folmha a tógadh roimh 1993 agus atá tar 
éis a bheith folamh ar feadh dhá bhliain nó níos mó. Níl foirgnimh nuathógála incháilithe don deontas.

3
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12. An bhfuil an deontas ar fáil d’fhorbróirí nó d’iarratasóirí ar 
mian leo a gcuid maoine a athchóiriú agus iad a ligean ar cíos?
Tá an scéim ar fáil go heisiach do dhaoine aonair nó do theaghlaigh go mbeidh a maoin a bpríomháit chónaithe 
phríobháideach. Níl sé ar fáil do ghnóthais agus/nó d’fhorbróirí, srl. agus ní mór go mbeadh iarratasóirí ag díol 
a gcuid maoine roimhe sin nó í a bheith díolta acu. Ní féidir le hiarratasóirí leas a bhaint as an deontas ach uair 
amháin agus cinnteoidh údaráis áitiúla go ndéanfar rianú agus seiceáil leordhóthanach ar sheoltaí maoine maidir 
leis seo.

13. Céard is Príomháit Chónaithe Phríobháideach ann?
Is éard is Príomháit Chónaithe Phríobháideach (PPR) ann ná maoin atá faoi úinéireacht agat agus a áitíonn tú mar 
d’aon áit chónaithe, nó mar do phríomháit chónaithe.

14. Níl mé i mo chónaí de ghnáth i bPoblacht na hÉireann 
ach tá sé beartaithe agam ar mhaoin fholamh a cheannach 
agus cónaí anseo go buan, an féidir liom iarratas a dhéanamh 
ar an deontas?
Is féidir, má tá tú ag gabháil go gníomhach do mhaoin a cheannach atá folamh le 2 bhliain anuas agus a tógadh 
roimh 1993, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar an deontas. Ní mór duit cruthúnas fostaíochta agus cruthúnas 
go bhfuil an mhaoin folamh a chur ar fáil go fóill. Mar sin féin, caithfidh an mhaoin a bheith mar do phríomháit 
chónaithe phríobháideach. Is coinníoll de chuid an deontais é seo. Níl sé ar fáil d’infheisteoirí ná d’fhorbróirí. Más 
infheidhme, ní mór duit fianaise a chur ar fáil freisin go bhfuil do theach reatha á dhíol nó díolta agat.

15. Níl mo mhaoin roimhe seo á díol agam, an féidir liom 
iarratas a dhéanamh ar an deontas?
Ní féidir, ní mór duit do mhaoin roimhe/reatha a bheith á díol nó a bheith díolta agat chun leas a bhaint as an 
deontas seo. 

16. Cé atá incháilithe don Deontas Athchóirithe Maoine 
Folamh?
Tá an Ciste dírithe ar úinéireacht tí. Tá réimse daoine aonair nó teaghlach, ina mbeidh an mhaoin mar a bpríomháit 
chónaithe phríobháideach incháilithe chun leas a bhaint as an scéim, agus tosaíocht á tabhairt d’iarratais ar 
bhreithniú ag baint úsáide as an gcreat thíos agus ag teacht leis an maoiniú foriomlán atá ar fáil. Cuirtear na 
tosaíochtaí i bhfeidhm ar scála aistritheach.

Creat na dTosaíochtaí
Iarratasóirí ar Cheannaitheoirí Céaduaire iad (i.e. nach bhfuil teach ceannaithe nó tógtha acu dóibh féin) 
nó a thagann faoi phrionsabal ‘Tús Úr’. Áirítear sealbhóirí tí atá ag dul trí cholscaradh nó scaradh, nó 
dócmhainneacht nó féimheacht, agus nach bhfuil leas dlíthiúil acu a thuilleadh sa teach a bhí acu roimhe 
seo faoi phrionsabal Tús Úr.

1

2

3

Iarratasóirí (seachas 1 thuas) a bhfuil riachtanais ar leith acu — go sonrach, daoine faoi mhíchumas nó 
daoine níos sine atá ag bogadh óna n-áit chónaithe reatha, atá á díol acu nó atá díolta acu agus ar mian 
leo athchóiriú a dhéanamh ar mhaoin fholamh agus cónaí inti.

Iarratasóirí (seachas 1 agus 2 thuas) atá ag bogadh óna n-áit chónaithe reatha agus atá á díol acu nó atá 
díolta acu agus ar mian leo athchóiriú a dhéanamh ar mhaoin fholamh agus cónaí inti.
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17. Cé a mheastar a bheith ina gCeannaitheoir Céaduaire?
Chun críocha an deontais seo, is é is Ceannaitheoir Céaduaire ann ná duine nár cheannaigh maoin roimhe seo.

18. Má fuair mé maoin le hoidhreacht, an gcáilím mar 
Cheannaitheoir Céaduaire?
Cáilíonn tú, má fuair tú maoin le hoidhreacht agus mura bhfuil maoin faoi úinéireacht agat nó munar cheannaigh 
tú maoin roimhe seo, meastar gur Ceannaitheoir Céaduaire tú chun críocha an deontais seo. Beidh fianaise ag 
teastáil chun tacú leis seo chun tacú le d’iarratas.

19. Cad iad na suíomhanna atá incháilithe don deontas seo?
Tar éis leathnú ar an Deontas le déanaí, baineann sé anois le maoin cháilitheacha fholmha i gcathracha, i mbailte, i 
sráidbhailte agus i gcodanna tuaithe den tír. 

Déanfaidh údaráis áitiúla iarratais a mheas agus a chur in ord tosaíochta bunaithe ar na critéir seo a leanas:

k  Leibhéil fhoriomlána an fholúntais agus na dtréigthe laistigh dá limistéir riaracháin;

k  Measúnú a dhéanamh ar an iarratas de réir na mbreithnithe atá leagtha amach in alt 6 d’Imlíne na Scéime;

k  Ailíniú le beartais an phlean forbartha ábhartha lena n-áirítear limistéir/cuspóirí a sainaithníodh le haghaidh 
athghiniúna nó beartais do thithíocht nua i gceantair tuaithe;

k  An ról a d’fhéadfadh a bheith ag an Deontas mar chuid d’athghiniúint bhaile níos leithne, go háirithe i 
bhfianaise -Pleananna Tús Áite do Lár an Bhaile atá ag teacht chun cinn agus i ngeall ar chomhtháthú le maoiniú 
athghiniúna tiomanta eile tríd an gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach, an Ciste um Athghiniúint agus 
Forbairt Tuaithe agus Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte.

20. Rinne mé iarratas ar an Deontas Athchóirithe Maoine 
Folamh sular leathnaíodh é thar bhailte/sráidbhailte agus 
diúltaíodh do m’iarratas toisc nár chomhlíon mé riachtanais 
suímh. An féidir liom athiarratas a dhéanamh anois?
Is féidir, déanfar gach iarratas ar diúltaíodh dóibh roimhe seo a mheas don deontas, a luaithe is a chomhlíonann tú 
na riachtanais incháilitheachta eile go léir. Ba chóir teagmháil a dhéanamh le d’údarás áitiúil faoi seo.
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21. Cad iad na cineálacha oibre a chumhdaítear faoin 
deontas?
Tá na catagóirí oibreacha seo a leanas incháilithe do chúnamh deontais, faoi réir measúnú costais réasúnta ag an 
údarás áitiúil agus faoi réir na dteorainneacha d’oibreacha sonracha mar atá leagtha amach sa tábla thíos. Ní mór 
na hoibreacha a cheadú roimh ré, tar éis don údarás áitiúil an mhaoin atá i gceist a iniúchadh.

Beidh na riachtanais athchóirithe do gach maoin éagsúil ag brath ar chineál/méid/coinníoll an fhoirgnimh atá ann 
cheana. Tá leibhéil na dtairseach costais a leagtar amach thíos bunaithe ar ghnáth-theach leathscoite dhá stór, 3 
sheomra leapa.

Catagóir na nOibreacha Uasteorainn ar eilimintí sonracha (CBL san áireamh) 
bunaithe ar theach leathscoite dhá stór, 3 sheomra 
leapa

1. Scartáil / Scamhadh / Glanadh Suímh Uasmhéid EUR 30,000 do Dheontas Maoine Folamh 
amháin 

Uasmhéid EUR 50,000 lena n-áirítear Deontas 
Breisithe Tréigthe

2. Oibreacha fostruchtúir (lena n-áirítear 
oibreacha ar bhunsraitheanna; ballaí a ardú; 
dúshraitheanna/leaca; taisdíonadh; fothaca)

Uasmhéid EUR 30,000 do Dheontas Maoine Folamh 
amháin  

Uasmhéid EUR 50,000 lena n-áirítear Deontas 
Breisithe Tréigthe

3. Oibreacha forstruchtúir (lena n-áirítear 
oibreacha ar bhallaí inmheánacha/seachtracha 
simléir; urláir uachtaracha; staighrí; struchtúr 
dín; adhmaid struchtúracha eile)

Uasmhéid EUR 30,000 do Dheontas Maoine Folamh 
amháin  

Uasmhéid EUR 50,000 lena n-áirítear Deontas 
Breisithe Tréigthe

4. Críochnuithe (lena n-áirítear oibreacha a 
bhaineann le doirse agus fuinneoga seachtracha; 
doirse inmheánacha agus frámaí gaolmhara, 
imchásálacha agus earra iarainn; balastráidí cláir 
sciortaí; díonléasacha; éadain/tarrchláir earraí 
báistí)

4a críochnuithe seachtracha (doirse, fuinneoga, 
leaca fuinneog san áireamh)

€15,000.00

4b críochnuithe inmheánacha (doirse, frámaí, 
imchásálacha, earra iarainn san áireamh)

€5,000.00

4c cláir sciortaí €2,500.00

4d éadain, tarrchláir, earraí báistí €3,000.00

4e críochnuithe dín (lena n-áirítear fleascaí, éadain, 
tarrchláir, gáitéirí, fánphíobáin)

€10,000.00

5. Bailchríocha (lena n-áirítear bailchríocha ar 
bhallaí seachtracha/inmheánacha; bailchríocha 
síleála; bailchríocha tílithe/uiscedhíonacha ar 
limistéir fhliucha; bailchríocha dín) 

5a bailchríocha tílithe/uiscedhíonacha ar limistéir 
fhliucha

€2,000.00

Ceisteanna Coitianta ar Dheontas Athchóirithe Maoine Folamh



7

Catagóir na nOibreacha Uasteorainn ar eilimintí sonracha (CBL san áireamh) 
bunaithe ar theach leathscoite dhá stór, 3 sheomra 
leapa

5b péinteáil agus maisiúchán €7,500.00

5c bailchríocha dín €10,000.00

6. Seirbhísí (lena n-áirítear pluiméireacht; téamh; 
aeráil; cumhacht; soilsiú; teileachumarsáid; 
braite deataigh/CO2)

Uasmhéid EUR 30,000 do Dheontas Maoine Folamh 
amháin  

Uasmhéid EUR 50,000 lena n-áirítear Deontas 
Breisithe Tréigthe 

7. Feistis (lena n-áirítear aonaid chistine; feistithe 
seomra folctha / sláintíochta)

7a aonaid chistine €5,500.00

7b feistithe seomra folctha / earraí sláintíochta) €2,000.00

8. Oibreacha Seachtracha (oibreacha riachtanacha 
seachtracha / láithreáin a dearnadh laistigh de 
chúirtealáiste an láithreáin)

€5,000.00

9. Leathnú laistigh de raon fhorbairt dhíolmhaithe 
faoi rialacháin phleanála, mar chuid d’athchóiriú 
níos leithne 

Uasmhéid EUR 30,000 do Dheontas Maoine Folamh 
amháin. Uasmhéid EUR 50,000 lena n-áirítear Deontas 

Breisithe Tréigthe

10. Seirbhísí gairmiúla a bhaineann le hoibreacha 
(táillí/suirbhéanna)

10 % + CBL ar ghlanchostas tógála nó EUR 10k, cibé 
acu is lú

22. Cad a tharlaíonn má sháraíonn costas na n-oibreacha 
méid an deontais?
Cáilíonn deontas mar atá ceadaithe suas le huasmhéid EUR 30,000 nó EUR 50,000 i gcás maoine tréigthe 
deimhnithe don scéim seo. Baineann aon chostais bhreise atá níos mó ná méid an deontais, leis an iarratasóir. Ní 
mór duit a chur in iúl ar an bhfoirm iarratais cibé acu is féidir nó nach féidir leat íoc as aon chostas breise nach 
bhfuil clúdaithe ag an deontas.

23. An féidir liom féin na hoibreacha athchóirithe a 
dhéanamh?
Is féidir, chun é sin a dhéanamh, ní mór duit meastachán a sholáthar ar na costais a ndéanann foireann theicniúil 
an údaráis áitiúil measúnú orthu ansin sula ndéanann siad cinneadh ar d’iarratas agus beidh sé faoi réir iniúchadh 
láithreáin deiridh ag an údarás áitiúil chomh maith. 

24. An féidir tús a chur le hoibreacha eile ar an maoin 
fholamh nach bhfuil éileamh á dhéanamh ina leith sa 
deontas?  
Is féidir, mar nach bhfuil aon bhaint ag na hoibreacha eile atá idir láimhe leis an iarratas atá á dhéanamh. Seo rud 
a sheiceálfaidh an t-údarás áitiúil ar a gcéad chuairt theicniúil go dtí do mhaoin agus le linn na cuairte deiridh tar 
éis don obair a bheith críochnaithe. Má tá oibreacha curtha i gcrích agat nár fógraíodh / nach ndearnadh iarratas 
orthu, roimhe seo, ní dhéanfaidh an t-údarás áitiúil íocaíocht deontais a dheonú.
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25. An bhfuil teorainn ama ann ón uair a bheidh an t-iarratas 
ceadaithe go dtí go mbeidh na hoibreacha beartaithe 
críochnaithe go hiomlán?
Tá cead bailí ar feadh 18 mí ó dháta na chéad litreach ceadaithe a sheoltar ón údarás áitiúil chugatsa, an 
t-iarratasóir.

26. An bhfuil aon deontais eile ar fáil chun foirgnimh 
fholmha a uasghrádú?
D’fhéadfadh Deontas faoi Scéim um Fhuinneamh Níos Fearr Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) 
a bheith ar fáil in éineacht leis an deontas seo. Dá bhrí sin, ní chlúdófar oibreacha a chlúdaítear faoin Scéim um 
Thithe Fuinnimh Níos Fearr de chuid SEAI. Ní mór don údarás áitiúil iad féin a shásamh nach bhfuil éileamh ina 
leith faoi aon deontas eile.

I measc na ndeontas SEAI tá Insliú Áiléir suas le EUR 1,700, Insliú cuasbhalla suas le EUR 1,700, Insliú Inmheánach 
suas le EUR 4,500, Insliú Ballaí Seachtracha suas le EUR 8,000, Córais Teaschaidéil suas le EUR 6,500 agus PV 
Gréine suas le EUR 2,400. Tá tuilleadh sonraí ar fáil ar shuíomh gréasáin SEAI: www.seai.ie

27. Cad a tharlaíonn má dhíolaim mo theach?
Tá sé riachtanach go gcónaíonn an t-iarratasóir/na hiarratasóirí sa mhaoin cháilitheach ar feadh tréimhse cúig 
bliana ar a laghad ó dháta íoctha an Deontais. Má dhíolann tú an mhaoin tráth ar bith nó má scoireann sé de 

bheith mar do phríomháit chónaithe phríobháideach laistigh de dheich mbliana, ní mór duit gné de luach iomlán 
an Deontais a aisíoc leis an údarás áitiúil, mar seo a leanas:

Má thiteann luach na maoine, beidh an tsuim airgeadaíochta iomlán, faoi réir an chéatadáin aisghlámtha thuas, fós 
inaisíoctha leis an údarás áitiúil.

Ní mór comhaontú a thabhairt chun críche idir an t-údarás áitiúil agus an t-iarratasóir ina bhfuil an comhaontú 
aisghlámtha lena n-áirítear muirear ar an maoin, a bheidh ina cheangal ar an iarratasóir nuair a tharraingeofar 
anuas é. 

28. Cad is Muirear Dlíthiúil ann, agus conas a oibríonn sé?
Ní bhaineann aon aistriú úinéireachta le muirear ach tugann sé cearta ar an maoin mar urrús. Coinníoll de chuid 
Chiste Croí Cónaithe (Bailte) is ea go gcónaíonn an t-iarratasóir sa mhaoin ar feadh tréimhse 5 bliana ar a laghad. 
Chun leas an Údaráis Áitiúil a chinntiú, agus chun sláine na scéime a chinntiú, cuirfear muirear i gcoinne na maoine 
mar urrús.

Tar éis an deontas a íoc leis an iarratasóir, cuirfidh an tÚdarás Áitiúil an muirear ar mhaoin an iarratasóra cothrom 
le méid an deontais a íocadh. Beidh an táille i bhfeidhm ar feadh 10 mbliana. Tugtar “Aisghlámadh” air sin mar atá 
leagtha amach thuas.

100% de shuim airgeadaíochta  
an Deontais

75% de shuim airgeadaíochta an 
Deontais

Gan aon 
aisghlámadh

Suas le 5 bliana
Níos mó ná 5 bliana agus 
níos lú ná nó cothrom le 

10 mbliana
Thar 10 
mbliana

Ceisteanna Coitianta ar Dheontas Athchóirithe Maoine Folamh
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29. Conas a chlárófar an muirear?
Clárófar an muirear i gClárlann na Talún nó i gClárlann na nGníomhas (RODanna) de réir mar is cuí.

Maidir le maoin chláraithe, má tá morgáiste glactha ag an iarratasóir chun an mhaoin a cheannach, beidh tús áite 
ag muirear an bhainc. Is é sin, beidh sé ar an gcéad mhuirear ar chuid III den fhóilió. Sa chás go ndíoltar an mhaoin, 
gheobhaidh an banc, mar shealbhóir an chéad mhuirir, fáltais an díolacháin.

Gheobhaidh an tÚdarás Áitiúil, mar shealbhóir muirir ina dhiaidh sin, aon airgead atá dlite ón bhfáltas atá fágtha.

30. An féidir le muirear an Údaráis Áitiúil tosaíocht a 
thabhairt do mhuirear an bhainc?
Bheadh gá le toiliú ón mbanc (sealbhóir an chéad mhuirir). Má thaisctear doiciméid mhuirir an bhainc agus an 
Údaráis Áitiúil araon isteach i gClárlann na Talún an lá céanna — éileoidh an banc nóta ar an bhfóilió ag cur in 
iúl “Tá an muirear seo i dtosaíocht”. Níor chóir go dtiocfadh sé seo chun cinn toisc nach féidir deontas a íoc ach 
amháin leis an duine atá ina úinéir ar an maoin cheana féin.

31. Fuair mé maoin le hoidhreacht agus níl morgáiste agam. 
An mbeidh tosaíocht ag muirir an Údaráis Áitiúil.
Mura bhfuil aon mhorgáiste nó muirear eile i gcoinne na maoine, beidh tús áite ag muirear an Údaráis Áitiúil.

32. An dteastaíonn mo thoiliú ón Údarás Áitiúil chun a 
mhuirear a chlárú?
Teastaíonn, éilíonn an tÚdarás Áitiúil toiliú an iarratasóra chun muirear a chur i gcoinne na maoine. Ní mór 
comhaontú cuí a thabhairt chun críche idir an tÚdarás Áitiúil agus an t-iarratasóir nuair a tharraingítear anuas na 
cistí. Tá sé seo luaite san fhoirm iarratais atá sínithe ag an iarratasóir.

33. Cén chéim den phróiseas ar cheart an muirear a 
thaisceadh i gClárlann na Talún?
Má tá an t-iarratasóir ag gabháil go gníomhach do mhaoin a cheannach, agus nach é nó í an t-úinéir cláraithe é 
go fóill, ní féidir an doiciméad muirir a thaisceadh i gClárlann na Talún go dtí go mbeidh an úinéireacht tugtha 
chun críche. Má tá teideal iomlán ag an iarratasóir ar an maoin, ba cheart an doiciméad muirir a chur faoi bhráid 
Chlárlann na Talún nó Chlárlann na nGníomhas i gcomhthráth le heisiúint an deontais. Ní mór don iarratasóir agus 
don Údarás Áitiúil an Doiciméad Muirir a shíniú i láthair finné.

34. Cad iad na doiciméid ba cheart a thaisceadh i gClárlann na 
Talún?
Ba chóir an muirear a thaisceadh i gClárlann na Talún san fhoirm fhorordaithe (Foirm 49 atá i Sceideal 6 den 
doiciméad Muirir). Is doiciméad aon leathanaigh í an fhoirm mhuirir fhorordaithe ina bhfuil ceanglais Chlárlann 
na Talún laistigh den fhoirm/gníomhas. Ba chóir go mbeadh cur amach ag Gníomhaire Dlí nó Aturnae an Údaráis 
Áitiúil ar na foirmeacha seo. Is féidir gach mír eile nach mbaineann le clárú an mhuirir a bheith i ndoiciméad ar 
leith, i.e., téarmaí agus coinníollacha, féadfar iad a nascadh leis an bhfoirm fhorordaithe.

35. Cad iad na táillí chun muirear a chlárú?
Is é EUR 175 an táille chun muirear a chlárú i gClárlann na Talún.

Ceisteanna Coitianta ar Dheontas Athchóirithe Maoine Folamh
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36. Cad iad na céimeanna a bhaineann le hiarratas a 
dhéanamh ar an Deontas Athchóirithe Maoine Folamh?

Conas a oibríonn sé: An t-Iarratasóir 1

Cé leis a ndéanfaidh mé iarratas ar an Deontas?
Is féidir iarratais a dhéanamh chuig d’údarás áitiúil. Má tá ceisteanna agat faoin deontas, is féidir leat teagmháil a 
dhéanamh leis an Oifigeach Tithe Folamh i d’údarás áitiúil ag a mbeidh eolas faoin scéim.

Cén cineál ceisteanna is dócha a chuirfear orm le linn an phróisis iarratais?

Beidh ort roinnt eolais a sholáthar le linn an phróisis iarratais. Mar shampla:

k  sonraí pearsanta (m.sh. d’ainm iomlán, do sheoladh reatha, do dháta breithe, srl.)

k  sonraí incháilitheachta (m.sh. An Ceannaitheoir Céaduaire tú? srl.)

k  sonraí maoine folamh (m.sh. seoladh na maoine, Eirchód, fad ama a bhí an mhaoin folamh srl.)

k  breac-chuntas ar an obair atá le déanamh ar an maoin

Cad iad na doiciméid tacaíochta is gá dom a chur ar fáil chun iarratas a 
dhéanamh?
Seo a leanas liosta doiciméad a d’fhéadfadh a bheith de dhíth ort chun d’iarratas a chur ar fáil:

k  cruthúnas go bhfuil an mhaoin folamh

k  cruthúnas ar úinéireacht nó fianaise ar idirbheartaíochtaí ghníomhacha chun an mhaoin a cheannach (i.e. 
deimhniú ar fhostú ó ghníomhaire eastáit nó úinéir na maoine) i gcás ina bhfuil tú ag lorg ceada i bprionsabal do 
dheontas

k  tuarascáil neamhspleách a dhearbhaíonn go bhfuil an mhaoin mífholláin agus contúirteach ó thaobh struchtúir 
de (má tá deontas breisithe á lorg le haghaidh oibreacha ar mhaoin thréigthe) nó deimhniú go bhfuil sé ar Chlár 
na Láithreán Tréigthe, nuair is cuí

k  meastachá(i)n i leith na n-oibreacha atá beartaithe.

k  Aon cháipéisíocht ábhartha eile chun tacú le d’iarratas (m.sh. fianaise ar chead pleanála nó deimhniú díolúine 
faoi na hAchtanna um Pleanáil)

Cén chuma atá ar phróiseas iarratais an Deontais um Athchóiriú Maoine Folamh?
Céim a haon: ag tosú ar do thuras
Má tá maoin fholamh/thréigthe agat agus má tá tú ag smaoineamh ar í a úsáid mar do phríomháit chónaithe 
phríobháideach nó má tá tú ag smaoineamh ar mhaoin fholamh/thréigthe a cheannach lena húsáid mar do 
phríomháit chónaithe phríobháideach, ní mór duit athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta atá 
leagtha amach san fhoirm iarratais. Is féidir leat dul i dteagmháil le d’údarás áitiúil agus tuilleadh eolais a lorg ón 
Oifigeach Tithe Folamh i d’údarás áitiúil.

Céim a dó: d’iarratas
Ní mór duit a chinntiú go gcomhlánaíonn tú an t-iarratas ina iomláine agus gach doiciméad ábhartha a chur 
isteach. Tá na cáipéisí tacaíochta is gá a chur isteach mar chuid de d’iarratas leagtha amach thuas.

Ceisteanna Coitianta ar Dheontas Athchóirithe Maoine Folamh
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Céim a trí: iarratas ar dheontas a phróiseáil
Déanfaidh d’údarás áitiúil an méid seo a leanas nuair a gheobhaidh siad d’iarratas agus aon doiciméid tacaíochta:

k seiceáil go bhfuil an fhoirm iarratais comhlánaithe

k  athbhreithniú a dhéanamh ar an iarratas chomh maith le haon cháipéisíocht tacaíochta a chuirtear isteach

k  socraigh do bhaill foirne teicniúla oiriúnacha cuairt a thabhairt ar an maoin lena chinntiú gur féidir an obair a 
dhéanamh agus measúnú a dhéanamh ar chostais réamh-mheasta na n-oibreacha atá beartaithe

k  scríobh chugat chun a chur in iúl duit ar éirigh le d’iarratas agus cé mhéad de dheontas a ceadaíodh

k  mura bhfuil an mhaoin ceannaithe agat go fóill, is féidir go bhfaighidh tú faomhadh i bprionsabal sa chás gur 
chuir tú fianaise ar fáil ar idirbheartaíochtaí ghníomhacha chun maoin a cheannach i.e. deimhniú ar fhostú ón 
ngníomhaireacht eastáit nó ó úinéir na maoine

k  comhaontú atá le síniú a chur ar fáil, ina bhfuil an comhaontú aisghlámtha, lena n-áirítear muirear ar an maoin

k  iarradh ort faisnéis a chur isteach ón gconraitheoir atá i mbun na hoibre, amhail a n-uimhir thagartha cánach 
chun a gcuid sonraí imréitigh cánach a sheiceáil

k  sonraí cuntas bainc a iarradh, i gcás ina n-íocfar an deontas nuair a bheidh na hoibreacha críochnaithe

k  sonrasc a iarraidh i leith na hoibre críochnaithe agus socrú a dhéanamh do bhaill foirne teicniúla oiriúnacha 
cuairt a thabhairt ar an réadmhaoin agus a dheimhniú go bhfuil an obair críochnaithe, de réir na gcostas 
measúnaithe

Céim 4: deontas a íoc
Nuair a bheidh an obair athchóirithe curtha i gcrích, déanfaidh d’údarás áitiúil iniúchadh ar an maoin. Nuair a 
bheidh an t-údarás áitiúil sásta go bhfuil na hoibreacha curtha i gcrích de réir an iarratais cheadaithe, íocfar an 
deontas ansin.

Conas a oibríonn sé: An t-údarás áitiúil2

Céim a haon: An tSeirbhís Chomhairleach
Cuirfidh d’údarás áitiúil eolas agus comhairle ar fáil duit má tá maoin fholmha/thréigthe agat agus má tá tú ag 
smaoineamh é a úsáid mar do phríomháit chónaithe phríobháideach nó má tá tú ag smaoineamh ar mhaoin 
fholmha/thréigthe a cheannach lena húsáid mar do phríomháit chónaithe phríobháideach. Cuirfidh siad sonraí ar 
fáil freisin maidir leis na critéir incháilitheachta chomh maith le paraiméadair na n-oibreacha atá incháilithe.

Céim a dó: athbhreithniú an iarratais
Nuair a gheobhaidh d’údarás áitiúil an t-iarratas:

k  Déanfaidh sé é a sheiceáil chun a chinntiú go bhfuil sé comhlánaithe.

k  Déanfaidh sé an t-iarratas a mheas, de réir na mbreithnithe atá leagtha amach i míreanna 4, 6 agus 7 de Imlíne 
na Scéime

k  Socraigh do bhaill foirne teicniúla oiriúnacha chun cuairt a thabhairt ar an maoin chun a chinntiú gur féidir an 
obair a dhéanamh agus na costais réamh-mheasta a mheas.

k  Scríobh chuig an iarratasóir chun iad a chur ar an eolas ar éirigh leis an iarratas agus ar an leibhéal deontais a 
ceadaíodh (lena n-áirítear le haghaidh iarratais ar chead a lorg i bprionsabal chun scríobh chuig an iarratasóir ag 
soláthar an rud céanna).

k  Fianaise a éileamh ar nós sonrasc/sonraisc atá mionsonraithe go cuí le haghaidh na n-oibreacha críochnaithe 
agus socrú a dhéanamh go dtabharfadh foireann theicniúil oiriúnach cuairt ar an maoin agus a dheimhniú go 
bhfuil an obair curtha i gcrích mar a dheimhnítear sa cháipéisíocht.
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Céim a trí: Iniúchadh agus Íocaíocht Deontais
Nuair a bheidh an obair athchóirithe críochnaithe, déanfaidh d’údarás áitiúil iniúchadh ar an maoin. Nuair a bheidh 
an t-údarás áitiúil sásta go bhfuil na hoibreacha curtha i gcrích de réir an iarratais cheadaithe, íocfar an deontas 
ansin.

37. An féidir liom achomharc a dhéanamh mura n-éiríonn le 
m’iarratas ar an deontas?
Mura n-éiríonn le d’iarratas, is féidir leat scríobh chuig d’údarás áitiúil chun an cinneadh a achomharc. Ní mór 
duit scríobh laistigh de thrí seachtaine ó dháta an chinnidh bhunaidh, agus a mhíniú go soiléir cén fáth a bhfuil 
achomharc á dhéanamh agat. Déanfaidh oifigeach údaráis áitiúil nach raibh baint aige leis an measúnacht 
bhunaidh an t-achomharc seo a mheas ansin agus rachaidh i dteagmháil leat leis an toradh. D’fhéadfadh go 
dtógfadh sé seo suas le sé seachtaine.

38. Tá níos mó ceisteanna agam faoin Deontas Athchóirithe 
Maoine Folamh, cé air gur féidir liom ceist a chuir?
Má tá aon cheist agat, déan teagmháil leis an Oifigeach Tithe Folamh i d’údarás áitiúil. Chun liosta a fháil de gach 
Oifigeach Tithe Folamh i ngach údarás áitiúil agus a sonraí teagmhála, féach ar an eolas anseo.

39. Conas is féidir liom tuilleadh eolais a fháil faoi Chiste 
Croí Cónaithe (Bailte)?
Tá tuilleadh eolais faoi Chiste Croí Cónaithe le fáil anseo. 



An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
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