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1 Gluais  

CBF Ciste Sochair Pobail 

COD Dáta Oibriúcháin Tráchtála 

RCAC An Roinn Chomhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

RC Riarthóir Ciste 

PSF Plean Seachadta Forbartha 

MW Meigeavata 

MWh Uair meigeavata 

ORESS Scéim Tacaíochta Leictreachais In-Athnuaite Eischósta 

ORESS 1 An chead cheant eischósta faoi ORESS beartaithe do R4 2022 

PSO Tobhach Oibleagáidí Seirbhíse Poiblí 

RESS Scéim Tacaíochta Leictreachais In-Athnuaite á oibriú ag RCAC chun 

tacú le giniúint leictreachais gréine agus gaoithe ar chósta 

SEAI Údarás Fuinnimh In-Athnuaite na hÉireann 

SLA Comhaontú Leibhéal Seirbhíse 

Téarmaí agus 

Coinníollacha 

Téarmaí agus Coinníollacha Dréachtacha ORESS 1 in Iarscríbhinn A 

TSO Oibreoir Seirbhíse Tarchurtha 
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2 Réamhrá 

Tá gineadóirí ar éirigh leo sa chéad cheant gaoithe eischóste RESS, ORESS 1, faoi 

cheangal ranníocaíochtaí íosta a dhéanamh le Ciste Sochar Pobail (CBF) ar feadh shaolré 

thréimhse tógála agus tacaíochta gach tionscadail ORESS. Ní mór do gach uile ghineadóir 

úinéireacht gach tionscadal CBF a shannadh go díreach don phobal áitiúil ar an gcoinníoll 

go n-éascaítear cinnteoireacht pobail áitiúil trí Riarthóir Ciste neamhspleách tiomnaithe a 

cheapadh. Déanfaidh Údarás Fuinnmh Inmharthana na hÉireann (SEAI) maoirseacht ar 

oibriú an CBF maidir le comhlíonadh. 

Tá an dréachtcháipéis Rialacha agus Treoir mar fhorlíonadh ar Téarmaí agus Coinníollacha 

ORESS 1 (‘Téarmaí agus Coinníollacha’ as seo amach), agus iad deartha chun treoir níos 

praiticiúla a sholáthar maidir leis an gcaoi a bhfeidhmeofar Roinn 7 (Comhphobail) de na 

Téarmaí agus Coinníollacha, atá iniata in Iarscríbhinn A. 

2.1 Treoir CBF chun Díriú ar Phobal Áitiúil 

Is feidhm de chuid gach FA atá ann a lámhleabhar miontreoracha féin a fhoilsiú ar na nithe a 

leanas: 

• Comhdhéanamh agus oibriúchán Choiste CBF an tionscadail, ag teacht leis na 

Téarmaí agus na Coinníollacha agus na Rialacha agus an Treoir agus 

• Nósanna imeachta maidir le hiarratais ar an gciste. 

Is é an cuspóir foriomlán a chinntiú go n-éascaítear agus go dtacaítear leis an bpobal áitiúil 

chomh fada agus is féidir faoi réir acmhainn na gcistí, a oireann do thimpeallacht shonrach 

an phobail áitiúil, de réir mar a chinneann an pobal áitiúil. 
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3 Ról an Ghineadóra 

Gheobhaidh gineadóirí a n-éireoidh leo sa cheant ORESS 1 Litir Thairisceana ó DECC agus 

beidh sin mar rialú ar gach uile ghné de sholáthar agus d’oibriúchán an tionscadail ghaoithe  

eischósta, de réir na dTéarmaí agus na gCoinníollacha. 

3.1 Acmhainní Rannpháirtíocht Phobail atá ann cheana 

Spreagtar Gineadóirí a mbíonn taithí agus acmhainní suntasacha rannpháirtíochta pobail 

acu cheana féin earraíocht a bhaint as sin chun bonn eolais a chur faoina rannpháirtíocht in 

CBF ORESS.  

Féadfaidh an Gineadóir a chinneadh páirt dhíreach a ghlacadh mar bhall de Choiste CBF an 

Tionscadail nó an ról sin a tharmligean chuig Riarthóir Ciste CBF an Tionscadail thar a 

cheann. Baineann sé sin leis an gComhaontú Leibhéal Seirbhíse (CLA) idir an Gineadóir 

agus Riarthóir an Chiste.  

3.2 Dátaí Criticiúla 

Is é an Dáta Tosaithe an chéad lá gur féidir tosú ar chéim na tógála den tionscadal gaoithe 

eischósta ORESS 1.  

Is é an Dáta Oibríochta Tráchtála (COD) an chéad lá a fuair a an tionscadal tacaíocht 

ORESS 1 as an leictreachas a ghiniúint, cé gur féidir go mbeadh tionscadal tar éis 

leictreachas a ghiniúint roimh an dáta seo mar chuid de chéim na tógála.  

Ní mór don Ghineadóir seirbhísí Riarthóir Ciste an tionscadail a bheith aige laistigh de 10 lá 

oibre ón Dáta Tosaithe. Moltar do Ghineadóirí, más fúthu an sprioc seo a bhaint amach, 

agus spriocanna an FA (féach Cuid 4) tabhairt faoi roghnú agus faoi cheapadh Riarthóir an 

Chiste i bhfad roimh an Dáta Tosaithe.  

Tosaítear ar Íocaíochtaí Ranníocaíochta Luatha a chur isteach sa CBF ón Dáta Tosaithe 

agus tá siad le híoc go míosúil i riaráiste. Is gnách gur faide céim na tógála ar thionscadal 

eischósta ná an chéim sin ar thionscadal cósta, agus cé nach mbeidh seo comhionann ó 

thionscadal go tionscadal, meastar gur féidir gur 2-4 bliana a bheadh i gceist. Faoin gceathrú 

bliain den tógáil, nó COD, cibé díobh sin is luaithe, beidh ceangal ar tionscadal an leibhéal 

iomlán íocaíochtaí CBF a ranníoc.  
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3.3 Leibhéil Ranníocaíochta CBF 

Ní mór do gach tionscadal lena bhfuil tacaíocht ORESS 1, agus COD bainte amach acu, €2 

in aghaidh an MWh den leictreachas ginte a thabhairt don CBF áitiúil. Tharla go bhfuil an 

leibhéal ranníocaíochta bunaithe ar an leictreachas ginte, beidh éagsúlacht i gceist leis an 

leibhéal sin i ngeall, i measc nithe eile, ar mhéid agus ar airíonna tionscadail faoi leith, agus 

méid na gaoithe in aon bhliain ar bith. Is féidir glacadh leis, mar sin féin, go mbeidh na 

milliúin euro de ranníocaíochtaí CBF ag an ngnáth-thionscadal eischósta i mbliain 

mheánach ar obair. Beidh na ranníocaíochtaí i dtréimhse na tógála ag druidim diaidh ar 

ndiaidh leis an leibhéal seo €2/MWh, de réir mar a bhunófar an CBF áitiúil. Tugtar faoi deara 

go mbeidh na ranníocaíochtaí i gcéim na tógála á ríomh mar chuid de na ranníocaíochtaí 

réamh-mheasta is dócha a dhéanfaidh tionscadal ach a mbeidh sé ar obair. Is féidir 

ranníocaíochtaí a dhéanfaidh tionscadail i gcéim na tógála a fhritháireamh le hais oibleagáidí 

a thiocfaidh tar éis 3 bliana COD, agus uasráta fritháirithe 30% den oibleagáid iomlán in 

aghaidh na bliana. 

3.4 Riarthóir Ciste (FA) CBF a sholáthar 

Ní mór tabhairt faoi FA a sholáthar trí iomaíocht oscailte. Caithfidh an Gineadóir a chinntiú 

go bhfuil dóthain taithí agus oiliúna ar an RC chun ról an RC a chomhlíonadh mar atá 

leagtha amach sna Téarmaí & Coinníollacha agus sna Rialacha & Treoir. Ba cheart don 

Ghineadóir a áirithiú freisin go mbeidh Riarthóir an Chiste in ann deiseanna agus 

tionscnaimh chruthaitheacha a shainaithint do chomhphobail chun an CBF a uasmhéadú 

thar réimse critéar lena n-áirítear inbhuanaitheacht, aire don chomhshaol, luach ar airgead, 

trédhearcacht, cuntasacht agus folláine phobail i gcoitinne.  

Riail 1: Ní mór don Ghineadóir Riarthóir an Chiste a aimsiú faoi réir comhaontú 

seirbhíse (CS) eatarthu nach mór a bheith comhsheasmhach le híoschritéir 

an CS a leagtar amach in Iarscríbhinn B. 

Riail 2: Ní mór don Ghineadóir freagra cuimsitheach i scríbhinn a thabhairt don Aire 

laistigh de 30 lá oibre ar aon cheisteanna nó ábhair imní faoi iompar nó 

oibriú an CBF, Riarthóir an Chiste, nó Choiste an CBF. 

3.5 Roghnú agus Ceapachán 

Is féidir Riarthóir an Chiste a roghnú ón bhfoinse barr feabhais ghairmiúil is leithne go 

hidirnáisiúnta. Mar sin féin, ba cheart tabhairt faoi roghnú RC an Tionscadail CBF go 

cúramach, agus taithí Riarachán Ciste, éiteas, cur chuige/straitéis a bhaineann go sonrach 



7 

 

leis an láithreán, naisc agus caidrimh áitiúla an iarrthóra á gcur san áireamh agus conas a 

bheidh siad mar bhonn agus taca le cur chuige meabhrach chun tacú leis na pobail áitiúla an 

tionchar agus an oidhreacht a chruthaíonn na cistí seo a uasmhéadú.  

3.6 Rannpháirtíocht Luath 

Tá sé i gceist go sonrach le hÍocaíochtaí Ranníocaíochta Luatha ligean don CBF a bheith 

ina fhachtóir gníomhach i bhforbairt agus i rath an tionscadail iomláin ag an am is luaithe  is 

féidir ón Dáta Tosaithe. Níl Gineadóirí teoranta don am agus do na leibhéil a shonraítear sna 

Téarmaí agus Coinníollacha. Ina leaba sin, spreagtar Gineadóirí chun tús a chur le 

rannpháirtíocht luath shuntasach leis an bpobal áitiúil. 

3.7 CBF agus Cúiteamh 

Is tábhachtach a thabhairt faoi deara nach meastar ar aon bhealach gur saghas cúitimh iad 

ranníocaíochtaí CBF don phobal áitiúil. 
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4 Ról Riarthóir Ciste 

Is é príomhról Riarthóir an Chiste a chur ar chumas an pobail áitiúil deiseanna an CBF a 

uasmhéadú. 

Riail 3: Ní mór don RC treoir chuimsitheach a fhoilsiú maidir le hoibriú agus le hiompar an 

Tionscadail CBF laistigh de 30 lá oibre tar éis an Dáta Tosaithe  

Riail 4: Caithfidh an RC Treoir & Suíomh Gréasáin CBF an Tionscadail a bhunú agus é a 

bheith inrochtana do gach duine laistigh de 30 lá oibre tar éis an Dáta Tosaithe.  

Riail 5: Caithfidh an RC an CBF a fhógairt don speictream is leithne den phobal áitiúil ag 

baint úsáid as na príomh-mheáin go léir atá ar fáil mí amháin ar a laghad roimh 

spriocdháta aon iarratais ar mhaoiniú. 

Riail 6: Ní mór don RC Coiste CBF an Tionscadail a aimsiú, a cheapadh, a bhunú agus a 

éascú laistigh de thrí mhí ón Dáta Tosaithe. 

Riail 7: Caithfidh an RC a gcritéir do Choiste CBF a bhailíochtú mar léiriú ionadaíoch ceart 

ar an bpobal áitiúil, lena n-áirítear iascairí, cultúr bia mara, turasóireacht agus 

oidhreacht mhuirí.  

Riail 8: Caithfidh an RC comhoibriú le Coiste CBF chun plean seachadta forbartha a 

cheapadh agus a chomhaontú don CBF laistigh de shé mhí ón Dáta Tosaithe, a 

ndéanfaidh an RC agus Coiste an CBF athbhreithniú air uair sa bhliain ar a laghad 

ina dhiaidh sin. 

Riail 9: Ní mór don RC cinntí Choiste CBF a chur i bhfeidhm ina n-iomláine agus ní mór dó 

fógra a thabhairt láithreach do Choiste CBF faoi aon deacrachtaí nó ábhair imní. 

Riail 10: Ní mór don RC Rialacha Státchabhrach Choimisiún an CE a chur i bhfeidhm maidir 

le maoiniú CBF a sholáthar.  

Riail 11: Ní mór don RC ceanglais Chlár Náisiúnta CBF SEAI a chomhlíonadh lena n-

áirítear sonraí a nuashonraítear le hais a chéile ar bhallraíocht agus ar 

chomhdhéanamh ionadaíoch Choiste an CBF. 

Riail 12: Ní mór do Riarthóir an Chiste tuarascáil bhliantúil a sholáthar do Choiste an CBF 

maidir le forchostais agus caiteachais oibriúcháin an FA. 
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4.1 Treoir & Suíomh Gréasáin an Tionscadail CBF 

Ní mór do Riarthóir an Chiste Treoir/Lámhleabhar cuimsitheach CBF a chur ar fáil maidir leis 

an oibríocht agus na rialacháin a rialaíonn an CBF laistigh de 30 lá oibre ón Dáta Tosaithe ar 

shuíomh Gréasáin an Tionscadail CBF. Caithfidh an suíomh gréasáin a bheith inrochtana do 

gach duine agus aistriúcháin ann de réir mar is cuí). Áirítear leis sin soiléireacht maidir le cé 

atá in ann iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú, cé/cad é atá incháilithe/neamh-incháilithe le 

haghaidh maoinithe, conas agus cén uair a dhéantar iarratas, agus cad iad na hoibleagáidí 

tuairiscithe a bheidh ar an CBF a eascraíonn as iarratas rathúil. Ní mór a shonrú ann freisin 

conas is féidir achomhairc/gearáin a dhéanamh ar chinntí maoinithe agus/nó ar oibriú an 

CBF. Caithfidh an Treoir/Lámhleabhar seo an Tionscadail CBF sonraí a sholáthar faoi 

cheapachán agus fheidhmeanna Choiste CBF, conas a bhainfear amach an oibleagáid a 

bheith go hiomlán ionadaíoch agus comhréireach den phobal áitiúil, agus na nósanna 

imeachta chun a chinntiú go ndéanfar breithniú agus meastóireacht chothrom ar iarratais ar 

mhaoiniú. 

Ní mór don RC tuarascáil bhliantúil ar iompar agus ar ghníomhaíochtaí an CBF sa bhliain 

roimhe a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin CBF an Tionscadail. Ní mór an tuarascáil seo a chur 

faoi bhráid an SEAI chomh maith (féach Cuid 4.12). 

Ba cheart go léireodh Treoir RC an Tionscadail CBF, in am trátha, modhnuithe agus 

nuashonrú Phlean Seachadta Forbartha CBF (DPP) (féach Cuid 4.4 thíos) de réir mar a 

fhorbraíonn sí thar shaolré an tionscadail. 

4.2 Coiste CBF 

Ní mór don RC a bheith i gceannas ar bhunú Choiste CBF mar phríomh-mhodh 

cinnteoireachta an CBF. Ní móf 7 gcomhalta ar an laghad agus uasmhéid de 14 chomhalta 

bheith ar an gCiste. Ní mór an maoiniú, costais agus speansas ar fad a bheith faofa ag an 

gCoiste CBF agus iad sin a fhoilsiú ar an suíomh gréasáin. 

Riail 13: Caithfidh Coiste an CBF agus an RC oibriú le chéile chun a chinntiú nach 

gcruthaíonn comhdhéanamh Choiste an CBF cás ag am ar bith ina ndéantar ró-

ionadaíocht ar aon ghrúpa ná aon leas agus/nó ina mbíonn tionchar ceannasach 

aige ar chinntí Choiste an CBF.  

Riail 14: Ní mór do Choiste an CBF a chinntiú go gcomhlíonann oibriú an CBF Téarmaí 

agus Coinníollacha agus Rialacha agus Treoir ORESS 1 go hiomlán. 

Nuair a bheidh an RC ag bunú Choiste an CBF, ní mór a chinntiú go mbeidh léiriú 

geografach agus déimeagrafach éagsúil agus cuimsitheach ar an bpobal áitiúil, agus go 
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mbeidh sainchomhairleoirí neamhspleácha agus eagraíochtaí forbartha pobail san áireamh. 

Chomh maith leis sin, cuirfear ceangal ar gach ball de Choiste an CBF Cód iompair agus 

beartas coimhlinte leasa a chomhaontú, ina mbíonn uainíocht agus téarma i gceist.  

Ní mór don RC critéir a fhoilsiú maidir le dualgais gach comhalta ar Choiste an CBF agus na 

rialacha a bhaineann go sonrach le neamhspleáchas agus neamhchlaontacht, nochtadh 

leasanna, cosaint sonraí agus tiomantas do rúndacht agus discréid dhocht.  Na daoine sin le 

chéile atá ar Choiste an CBF agus a bhfuil riocht maith orthu, ba cheart go léireodh siad go 

tuisceanach agus go huaillmhianach eolas oibre agus beo ar an gceantar agus ar a phobal.  

Caithfidh an RC páirt a ghlacadh mar bhall gníomhach iomlán de Choiste an CBF agus 

beidh sé-sí freagrach as na cúraimí seo a leanas: 

• Cruinnithe rialta Choiste an CBF a sceidealú. 

• Babhta maoinithe amháin ar a laghad a fhaomhadh gach bliain. 

• Plean Seachadta Forbartha (PSF) Ilbhliantúil an CBF a cheapadh. 

• A chinntiú go n-áirítear le PSF an CBF pobail imeallaithe agus nua agus réimsí 

Forbartha Inbhuanaithe a mheastar a bheith dúshlánach i Spriocphobal Áitiúil an 

CBF. 

• Cuidiú le bainistíocht RC CBF plean(anna) de réir PSF an CBF lena n-áirítear 

Cumarsáid, Dátaí Oscailte agus Deiridh Ciste, Próiseas Iarratais Inrochtana, 

Tacaíocht Fiosrúcháin, Tuarascáil Forléargais, Córas Meastóireachta Tionscadail, 

Fógraí agus Tuarascálacha Leithdháilte, Bainistíocht Conarthaí, Bainistíocht 

Comhad, Dí-ghealltanais/ Athghealltanais, Íocaíochtaí Tionscadail agus 

Tuarascálacha Deiridh. 

• Babhta maoinithe amháin sa bhliain ar a laghad a dhearbhú 

• Páirt a ghlacadh i measúnú agus i meastóireacht ar iarratais ar mhaoiniú agus scóir 

a bhronnadh de réir fhiúntas na n-iarratas. 

Táthar ag súil go dtabharfaidh baill Choiste an CBF faoina ndualgas cúraim aonair lena 

chinntiú go bhfuil cinntí comhchoiteanna Choiste an CBF oiriúnach do na Téarmaí agus do 

na Coinníollacha agus go mbeidh siad comhsheasmhach leo agus le Plean Seachadta 

Forbartha an CBF freisin. 
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4.3 Teorainneacha 

Caithfidh Coiste an CBF agus an RC oibriú le chéile chun scóip agus teorainneacha an CBF 

agus Spriocphobal Áitiúil an CBF a chinneadh. I bhfianaise na ndeacrachtaí agus na n-

íogaireachtaí a bhaineann le haon ghnéithe treallacha ina leith seo seo, moltar go láidir cur 

chuige 'teorann dhoiléir' mar a déarfá, a chur i bhfeidhm, de réir mar is cuí. B'fhéidir gurbh 

fhiú dul i muinín taithí ar shampla idirnáisiúnta a bhfuil modheolaíochtaí comhchosúla acu.  

Caithfidh an RC a bheith réamhghníomhach a dhéanamh teagmháil le gach duine sa phobal 

áitiúil lena chinntiú go bhfanfaidh gach duine acu muiníneach agus go mbeidh ar a gcumas 

dul i ngleic go hiomlán le deiseanna an CBF. Tá sé sin tábhachtach go háirithe do ghrúpaí, 

imeallaithe laistigh den phobal a rachadh tacaíocht bhreise oideachais chun tairbhe dóibh 

chun iarratais chomhleanúnacha agus inoibrithe ar mhaoiniú a chur le chéile agus a chur i 

láthair. Ní mór don RC an tacaíocht a chur ar fáil de réir mar is gá. Is féidir gach costas 

díreach a íoc as an CBF.  

Is fiú don RC agus do phobail áitiúla breithniú a dhéanamh ar thionscnaimh oiliúna agus 

oideachais phobail faoi shainchúram www.pobal.ie. 

4.4 Plean Seachadta Forbartha (PSF) 

Tosaíocht don RC is ea a chur chun fusachta don Choiste CBF plean seachadta forbartha 

(PSF) CBF a cheapadh agus a chur i bhfeidhm. Ba cheart go leagfadh sé sin cur chuige 

comhleanúnach amach chun an pobal áitiúil a fhorbairt bunaithe ar mheasúnú réalaíoch ar a 

riachtanais agus ar a chumas. 

Tabharfaidh an RC dréacht-PSF ar dtús chuig Coiste an CBF, agus an rogha acu é a leasú 

roimh a dhearbhú. I bhfianaise scála réamh-mheasta chistí ORESS CBF, tá réimse feidhme 

suntasach ann do thionscnaimh mhaoinithe ilbhliantúla 3 bliana agus 5 bliana. Caithfidh 

carachtar leathan na gcinntí maoinithe go léir a bheith comhsheasmhach leis an PSF. Is 

tábhachtach a thabhairt faoi deara nach féidir le CBF Tionscadail iasachtaí a ghlacadh nó/ná 

aon socruithe airgeadais a mbeidh dliteanas orthu ag an CBF Tionscadail.  

4.5 Táillí Riarthóra Ciste 

Tá ceapachán RC an CBF ina chuid intuigthe de na Téarmaí agus Coinníollacha faoina 

dtógtar an sainordú. Áirítear leis sin an riachtanas atá ar an nGineadóir an RC a sholáthar 

faoi íoscheanglais leibhéal seirbhíse a leagtar amach in Iarscríbhinn B. Tá próiseas iontu sin 

lena chinntiú go bhfuil táille an RC comhréireach agus iomaíoch agus go bhfuil sé ualaithe 

chun tosaíocht a thabhairt do sholáthróirí seirbhíse a bhfuil ardcháilíocht taithí agus straitéisí 

á moladh acu. Is féidir táillí RC a íoc ón oibleagáid ranníocaíochta CBF. 

http://www.pobal.ie/
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4.6 Costais Neamh-Incháilithe 

Ní mór don RC a chinntiú nach gcuirtear aon mhaoiniú ar fáil go díreach ná go hindíreach i 

dtreo na nithe seo a leanas: 

• Feidhmchláir a chuireann gníomhaíochtaí reiligiúnacha nó polaitiúla chun cinn;  

• Athsholáthar díreach ar mhaoiniú reachtúil.  

• Maoiniú siarghabhálach; 

• Gníomhaíochtaí nach dtagann le plean seachadta forbartha an CBF. 

4.7 Costais Riaracháin Incháilithe 

Ní mór don RC a chinntiú go n-íocfar costais oibriúcháin riachtanacha go trédhearcach agus 

go cuntasach lena gceadú ag Coiste an CBF, lena n-áirítear, a leithéidí seo a leanas: 

• Bainistíocht agus Riarachán. 

• Suíomh Gréasáin. 

• Cumarsáid, Fógraíocht agus Réamhfhógra. 

• Fóraim chruinnithe agus chomhairleoireachta. 

• Oiliúint agus comhdhálacha. 

• Tacaíocht Chomhairleach, Sainchomhairleoireacht agus Idirghabháil.  

• Ilnithe agus Cuntais. 

4.8 Dualgas Cúraim 

Caithfidh an RC agus Coiste an CBF dualgas láidir cúraim a chinntiú i leith oibriú an CBF go 

mbíonn sé go hiomlán trédhearcach agus cuntasach. Ní mór cuireadh oscailte sainráite a 

bheith ann chun iarratais ar mhaoiniú a dhéanamh agus gealltanas a thabhairt gach iarratas 

a mheas go hiomlán trí mhodheolaíocht chothrom, chomhréireach, chuimsitheach, íogair 

agus thomhaiste a úsáid mar a aontaíodh eatarthu. Ní mór taifead atá go hiomlán 

trédhearcach a choinneáil ar gach cinneadh cistiúcháin. Ní mór gach dámhachtain a fhoilsiú 

go pras ar shuíomh Gréasáin an Tionscadail CBF. 

Ní mór d'iompar an CBF a bheith comhsheasmhach le hintinneacht agus le meon 

chaighdeáin rialála reachtacha an AE agus na tíre maidir le comhionannas, cuimsiú, 

éagsúlacht agus cearta bunúsacha. 
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4.9 Achomhairc agus Gearáin 

Caithfidh an RC beartas cuimsitheach achomhairc/gearán a bhunú agus sonraí 

cuimsitheacha a sholáthar faoina nósanna imeachta achomhairc/gearán i leith an CBF ar 

Láithreán Gréasáin an Tionscadail CBF. Ní mór gach teagmháil achomharc/gearán de chuid 

an CBF a bheith cúirtéiseach, taifeadta go cruinn, agus a láimhseáil go tráthúil agus go 

discréideach. Sa chás nach féidir leis an RC comhaontú a bhaint amach trí luath-

idirghabhálacha, ní mór don RC socrú a dhéanamh chun seirbhísí idirghabhálaí 

neamhspleách, arna chomhaontú ag na páirtithe uile, a choimisiúnú agus a gcinnfear agus a 

réiteofar an t-achomharc/gearán ar a gcinneadh. Ní bheidh dul thar chinneadh an 

idirghabhálaí agus íocfaidh an CBF costais na hidirghabhála. 

4.10 Grúpaí agus Earnálacha Speisialta a Bhreithniú 

Beidh rochtain chomhionann ag gach iarratasóir ar thacaíocht mhaoinithe CBF agus déanfar 

gach iarratas ar mhaoiniú a bhreithniú agus a mheas mar is ceart ar a bhfiúntas uathúil féin.  

Sna Téarmaí & Coinníollacha, déantar tagairt dhíreach d’iascairí, cultúr bia mara, 

turasóireacht agus oidhreacht mhuirí – baineann sin lena chinntiú go gcuimseofar na 

hearnálacha sin, seachas aon stádas speisialta a bhronnadh orthu.  

Beidh an dualgas ar Choiste an CBF socruithe a dhéanamh faoi na tosaíochtaí maoinithe de 

réir mar is cuí do shaintréithe, luachanna, traidisiúin agus cultúr an phobail áitiúil.  Táthar ag 

súil freisin go nglacfaidh gach grúpa agus earnáil sainspéise orthu féin dul i dteagmháil le 

deiseanna an CBF acu leis an meon céanna sin na dlúthpháirtíochta pobail frithpháirtí.  

4.11 Státchabhair 

Tá RESS ceadaithe ag an gCoimisiún Eorpach ar an mbonn nach sáraíonn tacaíocht 

mhaoinithe rialacha maidir le Státchabhair. Faoi dhlí Iomaíochta an AE, tagraíonn Cúnamh 

Stáit do chúnamh poiblí a chuirtear ar fáil do 'ghnóthais' a d'fhéadfadh iomaíocht a 

shaobhadh, sa chás gur ionann 'ghnóthas' agus aon duine ag gabháil do ghníomhaíocht 

eacnamaíoch. Má thugtar cistiú do ghnóthais, níor cheart go rachadh an cistiú 

comhiomlánaithe a fhaightear, thar thréimhse trí bliana, ó gach foinse phoiblí, thar an 

tairseach ábhartha dí-íoslaghdaithe. Más rud é go dtéann, déanfaidh DECC breithniú 

maidir le réiteach a dhéanamh don chabhairt de réir na rialachán um bhlocdhíolúine 

ábhartha. 
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4.12 Caidreamh le Clár Náisiúnta CBF SEAI 

Ba cheart don RC féachaint le caidreamh oibre cuiditheach a chothú le SEAI.  Caithfidh an 

RC freagra cuimsitheach a thabhairt laistigh de 10 lá oibre d'aon fhiosrúchán ó SEAI faoi 

oibriú agus/nó iompar an CBF. Foilseofar riachtanais SEAI go mion ar a suíomh gréasáin 

agus déanfar iad a nuashonrú go díreach de réir mar is gá. 

Chomh maith leis an tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an tionscadal CBF, 

ní mór don RC tuarascáil bhliantúil a chur faoi bhráid SEAI maidir le hiompar agus 

gníomhaíochtaí an CBF an bhliain roimhe. Ní mór leibhéal na ranníocaíochtaí, miondealú ar 

eisíocaíochtaí, faisnéis faoi iarratasóirí rathúla, eisíocaíocht cistí, agus aon chistí atá le 

tabhairt ar aghaidh a shonrú sa tuarascáil. Is féidir codanna de na tuarascálacha bliantúla 

seo a chur ar fáil trí Chlár Náisiúnta CBF an SEAI, chun críche oiliúna nó tagartha srl..  

Ní mór don RC Clár Náisiúnta CBF an SEAI a chur ar an eolas láithreach faoi aon chás ina 

dtagann saincheist chomhlíonta chun cinn.  
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5 Ról SEAI 

Is é SEAI an comhlacht tacaíochta, maoirseachta agus comhlíonta do chistí RESS, agus is 

iad a choimeádfaidh an Clár Náisiúnta do CBFanna RESS agus ORESS. Is é SEAI a 

dhéanfaidh monatóireacht ar CBFanna ORESS chun a chinntiú go gcloíonn siad leis na 

Téarmaí agus Coinníollacha agus leis na Rialacha agus an Treoir. Tá an t-údarás ag SEAI a 

gcuid riachtanas do Chlár Náisiúnta SEAI an CBF a shocrú agus a nuashonrú, mar is gá. 

Féadfaidh an SEAI aon fhaisnéis bhreise a lorg ón Riarthóir Ciste (a dhéanann ionadaíocht 

ar son an Ghineadóra) de réir mar a mheasann siad a bheith riachtanach chun a ról 

comhlíonta a chur i gcrích go héifeachtach. 

Tabharfaidh SEAI faoi na feidhmeanna seo a leanas: 

• Suíomh gréasáin an Chláir Náisiúnta a choinneáil 

• Clárú CBFanna 

• Faireachán ar CBFanna 

• Measúnú Comhlíontachta na CBFanna 

Beidh na rannóga seo a leanas san áireamh sa mheasúnú comhlíontachta:  

• Go gcloítear leis na Téarmaí agus Coinníollacha agus leis na Rialacha agus an 

Treoir 

• Comhdhéanamh Choiste an CBF  

• Plean Seachadta Forbartha an CBF a chur i bhfeidhm 

• Feidhmíocht fhoriomlán ghinearálta an RC agus Choiste an CBF 

• Moltaí 

I gcás neamh-chomhlíonta féideartha, cuirfidh SEAI nós imeachta chun feidhme chun na 

fíricí a shuíomh go díreach leis an RC. Is é an chéad chéim gníomhaíochta próiseas 

ceartaitheach a cheapadh agus a chomhaontú leis an RC. Mura féidir teacht ar aon réiteach, 

is féidir le SEAI fógra dá réir a thabhairt don RCAC, agus féadfaidh RCAC sonraí 

cuimsitheacha a iarraidh ar an ábhar. Déanfaidh RCAC a chinneadh féin ansin maidir le 

haon ghníomh breise is gá a dhéanamh, lena n-áireofar fógra díreach agus plé leis an 

nGineadóir, d'fhonn réiteach deiridh a fháil. Tá an Gineadóir freagrach i ndeireadh na dála 

as na Téarmaí agus Coinníollacha agus na Rialacha agus an Treoir a chomhlíonadh.  
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6 Tuilleadh Eolais 

I bhfianaise scóip acmhainneacht Fhuinneamh In-athnuaite Eischósta na hÉireann, rachaidh 

cuir chuige oibre agus foghlama chomhoibríocha chun tairbhe do gach duine lena 

mbaineann. Laistigh de bhreithnithe CBF ORESS 1, tugtar aitheantas don riachtanas go 

dtabharfaí tacaíocht agus spreagadh chun na buanna agus na scileanna a theastaíonn a 

áirithiú chun lánearraíocht a bhaint as an deis eischósta.  

Is foinse iontach treoir phraiticiúil an SEAI féin maidir le forbairt inbhuanaithe pobail a chur 

chun cinn ar fud na hÉireann www.seai.ie 

Is acmhainn eile é Skillnet Ireland a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh sainscileanna agus 

eolais, féach Réidh don Aeráid: Tallann do Gheilleagar Glas na hÉireann 

www.skillnetireland.ie 

Is acmhainn iontach é An Roth, cumann náisiúnta na hÉireann d'eagraíochtaí pobail, le 

haghaidh rannpháirtíocht agus rannpháirteachas gníomhach an phobail www.thewheel.ie 

 
  

http://www.seai.ie/
http://www.skillnetireland.ie/
http://www.thewheel.ie/


17 

 

 

7 Iarscríbhinn A: Dréacht-théarmaí agus Coinníollacha 

Chiste Sochar Pobail ORESS 1 

7.1 Ciste Sochar Pobail 

7.1.1 Áiritheoidh gach Gineadóir gur trí Chiste Sochar Pobail arna bhunú ag an nGineadóir 

sin do Thionscadal ábhartha ORESS 1 (an "Ciste Sochar Pobail" nó "CBF") a bheidh 

rannpháirtíocht an phobail in ORESS 1, de réir fhorálacha Alt 7 seo agus aon treoirlínte ciste 

sochar pobail do ORESS 1 a fhéadfaidh an tAire a fhoilsiú ó am go ham ("Rialacha agus 

Treoir Chiste Sochar Pobail ORESS 1").  

7.1.2 Gan dochar do chearta eile an Aire faoin Alt seo 7, má mhainníonn Gineadóir (a) a 

oibleagáidí faoin Alt seo 7 a chomhlíonadh, (b) a oibleagáidí faoi Rialacha agus Threoir 

Chiste Sochar Pobail ORESS 1 a chomhlíonadh, nó (c) a chur faoi deara go gcomhlíontar 

na hoibleagáidí ábhartha faoin Alt seo 7 agus faoi Rialacha Chiste Sochar Pobail ORESS 1 

agus Treoir ón Riarthóir Ciste nó ó Choiste an CBF (gach ceann acu mar a mhínítear anseo 

thíos) a cheapfaidh an Gineadóir faoin Alt seo 7, féadfaidh an tAire an Litir Thairisceana don 

Tionscadal ORESS 1 ábhartha a tharraingt siar (de rogha an Aire amháin).  

7.1.3 Admhaíonn agus aontaíonn gach Gineadóir go sainráite go bhfuil forálacha na Roinne 

seo 7 faoi réir dhocht Alt 11.5 (Dliteanas) de na Téarmaí agus Coinníollacha seo agus gan 

dochar don mhéid sin roimhe seo aontaíonn gach Gineadóir leis an Aire, ar a chostas agus 

a speansas aonair agus ar éileamh, an tAire a chosaint, a shéanadh agus a shlánú i gcoinne 

aon dliteanais agus gach dliteanais, caillteanas, damáiste, costas agus/nó caiteachas (lena 

n-áirítear aon dliteanais, caillteanais, damáistí, costais agus/nó caiteachais a bhaineann le 

haon éileamh nó gníomh tríú páirtí) d'aon chineál ar bith agus cibé slí a éireoidh (lena n -

áirítear damáiste nó caillteanas indíreach nó iarmhartach ar bith nó cibé slí a éireoidh siad) 

in aon slí a thig as aon ghníomhartha nó neamhghníomhartha de chuid (a) Gineadóra, nó (b) 

aon Riarthóir Ciste nó Coiste CBF arna cheapadh nó arna bhunú ag an nGineadóir sin,  in 

aon chás den sórt sin i gcomhlíonadh nó i neamhchomhlíonadh aon cheann dá n-oibleagáidí 

faoi seach faoi na Téarmaí agus Coinníollacha seo agus/nó faoi Rialacha agus Threoir 

Chiste Sochar Pobail ORESS 1, agus séanann an tAire agus a oifigigh, a fhostaithe, a 

sheirbhísigh, a chomhairleoirí agus a ghníomhairí aon dliteanas, caillteanas, damáistí, 

costais agus /nó caiteachais den sórt sin go sainráite agus eisiatar leis seo é, i ngach cás, a 

mhéid is féidir a cheadaítear leis an dlí. 
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7.2 Ciste Sochar Pobail 

7.2.1 Ceanglaítear ar gach Gineadóir do Thionscadal ORESS 1 Ciste Sochar Pobail a 

bhunú laistigh de 10 Lá Oibre ó Dháta Tosaithe Thionscadal ábhartha ORESS 1. Faoi réir 

Alt 7.2.2, le héifeacht ó Dháta Oibríochta Tráchtála Thionscadal ORESS 1, agus i ndáil le 

gach Bliain Tobhaigh OSP (nó cuid pro rata di) le linn théarma Thacaíocht ORESS 1 don 

Tionscadal ORESS 1 ábhartha, ceanglófar ar an nGineadóir don Tionscadal ORESS 1 sin 

ranníocaíocht a dhéanamh arna ríomh mar Chainníocht Mhéadraithe de chuid RESS 

Caillteanas-Choigeartaithe don Tionscadal ORESS 1 sin arna iolrú faoi €2/MWu (" Íocaíocht 

Ranníocaíochta Bhliantúil CBF ORESS 1 ") leis an gCiste Sochar Pobail, ar choinníoll go 

maoineofar an Ciste Sochar Pobail ar agus ón Dáta Oibríochta Tráchtála de réir na 

bhforálacha seo a leanas den Alt seo 7.2.1:  

(a) déanfaidh an Gineadóir an méid arb é an Chainníocht Fuinnimh Mheasta arna ríomh de 

bhun Alt 6.6.4 é agus arna iolrú faoi 1,000 a chomhshó ó GWu go MWu de Thionscadal 

ORESS 1 don Bhliain Tobhaigh OSP sin (nó do chuid pro rata di), arna iolrú faoi €2/MWu, i 

dtráthchodanna míosúla comhionanna, gach mí le linn bhliain Tobhaigh OSP (nó cuid di) (i 

riaráiste) le Riarthóir an Chiste (mar a mhínítear anseo thíos) arna cheapadh ag an 

nGineadóir sin chun an chuntais bhainc a ainmníonn an Riarthóir Ciste sin; agus 

(b) laistigh d'fhiche (20) Lá Oibre ó thús na Bliana Tobhaigh OSP díreach ina dhiaidh sin, 

ríomhfaidh an Gineadóir an méid arb é an Chainníocht Mhéadraithe de chuid RESS 

Coigeartaithe le haghaidh an Tionscadail ORESS 1 sin arna iolrú faoi €2/MWu don Bhliain 

Tobhaigh OSP díreach roimhe sin, agus i gcás go mbíonn an méid sin:  

(i) níos mó ná na méideanna a íocadh de réir Alt 7.2.1(a), taiscfidh an Gineadóir an bhreis 

láithreach (agus i gcás laistigh de dheich (10) Lá Oibre) le Riarthóir an Chiste (mar a 

mhínítear anseo thíos) a cheapfaidh an Gineadóir sin chun an chuntais bhainc a ainmneoidh 

an Riarthóir Ciste sin; 

(ii) níos ísle ná na méideanna a íocadh de réir Alt 7.2.1(a), aisíocfaidh Riarthóir an Chiste an 

difríocht idir na méideanna sin leis an gcuntas bainc a ainmneoidh an Gineadóir le Riarthóir 

an Chiste. 

Déanfaidh an Gineadóir láithreach (agus in aon chás laistigh de dheich (10) Lá Oibre tar éis 

iarraidh i scríbhinn a fháil ón Aire) cibé doiciméid agus taifid (lena n-áirítear aon doiciméid 

tacaíochta réasúnacha) a iarrfaidh an tAire i scríbhinn ón nGineadóir i ndáil leis na 

ríomhanna a dhéanfaidh an Gineadóir de bhun Alt 7.2.1.  

7.2.2 I ngach tréimhse 12 mhí tar éis an Dáta Tosaithe (ar "Bliain Luath-Ranníocaíochta " 

gach dáta den sórt sin), beidh sé d'oibleagáid ar an nGineadóir méid euro is comhionann le 
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céatadán den Chainníocht Fuinnimh Mheasta (mar a shonraítear thíos) a thaisceadh ina 

Chiste Sochar Pobail faoi seach, i dtráthchodanna míosúla comhionanna le linn na Bliana 

Ranníoca Luatha iomchuí, mar seo a leanas: 

(a) 30% den Chainníocht Fuinnimh Mheasta ar feadh bliana de Thionscadal ORESS 1 (arna 

ríomh de bhun Alt 6.6.4 agus arna iolrú faoi 1,000 le tiontú ó GWu go MWu, arna iolrú faoi 

€2/MWu, i dtráthchodanna míosúla comhionanna do gach mí den chéad Bhliain Luath -

Ranníocaíochta (i riaráiste); 

(b) 60% den Chainníocht Fuinnimh Mheasta don ORESS 1 ar feadh bliana de Thionscadal 

ORESS 1 arna ríomh de bhun Alt 6.6.4 agus arna iolrú faoi 1,000 le tiontú ó GWu go MWu, 

arna iolrú faoi €2/MWu, i dtráthchodanna míosúla comhionanna do gach mí den dara Bl iain 

Luath-Ranníocaíochta (i riaráiste); 

(c) 80% den Chainníocht Fuinnimh Mheasta do bhliain amháin de Thionscadal ORESS 1 

arna ríomh de bhun Alt 6.6.4 agus arna iolrú faoi 1,000 chun tiontú ó GWu go MWu, arna 

iolrú faoi €2/MWu, i dtráthchodanna míosúla comhionanna do gach mí den tríú Bliain Luath-

Ranníocaíochta (i riaráiste); agus 

(d) 100% den Chainníocht Fuinnimh Mheasta do bhliain amháin de Thionscadal ORESS 1 

arna ríomh de bhun Alt 6.6.4 agus arna iolrú faoi 1,000 chun tiontú ó GWu go MWu, arna 

iolrú faoi €2/MWu, i dtráthchodanna míosúla comhionanna do gach mí d'aon Bhliain Luath -

Ranníocaíochta ina dhiaidh sin (i riaráiste) go dtí go dtarlóidh Oibriú Tráchtála thionscadal 

ábhartha ORESS 1,  

(gach íocaíocht thuas i Roinn 7.2.2(a) go (d) thuas a bheith ina "Íocaíocht Luath-

Ranníocaíochta"). 

Déanfaidh an Gineadóir láithreach (agus i gcás ar bith laistigh de dheich (10) Lá Oibre tar 

éis iarraidh i scríbhinn a fháil ón Aire) cibé doiciméid agus taifid (lena n-áirítear aon 

doiciméid tacaíochta réasúnacha) a iarrfaidh an tAire i scríbhinn ón nGineadóir i ndáil leis na 

ríomhanna a dhéanfaidh an Gineadóir de bhun Alt 7.2.2.  

7.2.3 Le héifeacht ón dáta atá trí bliana tar éis Dháta na hOibríochta Tráchtála do 

thionscadal ORESS 1, beidh an Gineadóir don Tionscadal ORESS 1 sin i dteideal méid aon 

Íocaíochtaí Luath-Ranníocaíochta a d'íoc sé de réir Alt 7.2.2 a fhritháireamh in aghaidh 

mhéid Íocaíochtaí Ranníocaíocht Bhliantúil CBF ORESS 1 atá le híoc aige faoi Alt 7.2.1 

(toisc go bhféadfar íocaíochtaí den sórt sin a réiteach agus a choigeartú de bhun Alt 7.2.1), 

faoi réir na bhforálacha seo a leanas: 
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(a) i ngach tréimhse 12 mhí tar éis an dáta atá trí bliana ó dháta na hOibríochta Tráchtála do 

Thionscadal ORESS 1 (an "Bhliain Ábhartha") féadfaidh an Gineadóir don Tionscadal 

ORESS 1 sin Íocaíochtaí Luath-Ranníocaíochta a d'íoc sé roimhe sin faoi Alt 7.2.2 a 

fhritháireamh ar choinníoll nach mó an méid a bheidh le fritháireamh sa Bhliain Ábhartha ná 

30% de mhéid na hÍocaíochta Ranníocaíocht Bhliantúil CBF ORESS 1 a bhíonn le híoc ag 

an nGineadóir sa Bhliain Ábhartha faoi Alt 7.2.1 (toisc gur féidir íocaíochtaí den sórt sin a 

réiteach agus a choigeartú de bhun Alt 7.2.1); agus  

(b) féadfaidh an Gineadóir méid na nÍocaíochtaí Luath-Ranníocaíochta a d'íoc an Gineadóir 

roimhe sin faoi Alt 7.2.2 ach nach bhféadfaidh an Gineadóir a fhritháireamh de bhun Alt 

7.2.3(a) thuas a fhritháireamh sa Bhliain/sna Blianta Iomchuí ina dhiaidh sin in aghaidh 

mhéid Íocaíochtaí Ranníocaíocht Bhliantúil CBF ORESS 1 a bhíonn le híoc aige faoi Alt 

7.2.1 (toisc gur féidir na híocaíochtaí sin a réiteach agus a choigeartú de bhun Alt 7.2.1).  

7.3 Riarthóir Ciste 

7.3.1 Déanfaidh gach Gineadóir riarthóir ciste ORESS 1 CBF (an "Riarthóir Ciste") a roghnú 

agus a cheapadh trí chomórtas oscailte nó trí phróiseas soláthair, tráth nach déanaí ná 

deich lá oibre tar éis an Dáta Tosaithe, chun an Ciste Sochar Pobail a riar don Tionscadal 

ORESS 1 ábhartha de réir na dTéarmaí agus na gCoinníollacha seo agus Rialacha agus 

Treoir Chiste Sochar Pobail ORESS 1. Ina theannta sin, déanfaidh gach Gineadóir an méid 

seo a leanas:  

(a) a chinntiú go mbeidh an Riarthóir Ciste sin (i) neamhspleách ar an nGineadóir, go 

ndéanfar é a bhainistiú agus a rialú ar leithligh agus nach bhfuil sé faoi réir rialú an 

Ghineadóra (cibé acu trí úinéireacht scaireanna, an chumhacht chun bainistiú an 

Ghineadóra a rialú nó a ordú) agus (ii) gan dochar d'fho-alt 7.3.1(a)(i ), nach Duine 

Cleamhnaithe ná Nasctha de chuid an Ghineadóra é (ná aon cheann de na Príomhúinéirí a 

áirítear sa Dearbhú Neamhspleáchais Tairisceana a sholáthraítear de bhun Alt 6.3.8 don 

Tionscadal ORESS 1 ábhartha) agus níl sé de chumhacht aige rialú a fheidhmiú ar an 

nGineadóir (cibé acu trí úinéireacht scaireanna, an chumhacht chun bainistiú an Ghineadóra 

a rialú nó a ordú nó ar shlí eile);  

(b) a chinntiú go mbeidh an taithí, na scileanna, na cáilíochtaí agus na hinniúlachtaí is gá ag 

Riarthóir an Chiste arna cheapadh aige de réir alt 7.3.1 chun a oibleagáidí mar riarthóir an 

Chiste Sochar Pobail a chomhlíonadh do Thionscadal iomchuí ORESS 1 de réir na 

dTéarmaí agus na gCoinníollacha seo, Rialacha agus Threoir Chiste Sochar Pobail ORESS 

1 agus na ndlíthe uile is infheidhme;  
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(c) a chur faoi deara go gcomhlíonann Riarthóir an Chiste a oibleagáidí maidir leis an gCiste 

Sochar Pobail iomchuí (i) le gach scil, cúram agus dúthracht réasúnach agus (ii) de réir na 

dTéarmaí agus na gCoinníollacha seo, Rialacha agus Threoir Chiste Sochar Pobail ORESS 

1 agus na ndlíthe go léir is infheidhme; agus 

(d) a chur faoi deara go roghnófar agus go gceapfar Riarthóir an Chiste de réir na gceanglas 

seirbhíse atá leagtha amach i Rialacha agus i dTreoir Chiste Sochar Pobail ORESS 1. 

7.3.2 Bunóidh gach Gineadóir (nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go mbunóidh Riarthóir an 

Chiste) Coiste Ciste Sochar Pobail ORESS 1 áitiúil ("Coiste an CBF"). Áiritheoidh gach 

Gineadóir go n-áiritheoidh Coiste an CBF arna bhunú aige (a) go n-oibreoidh agus go 

seachadfar Cistí Sochar Pobail go rathúil dá Thionscadal ábhartha ORESS 1 agus (b) 

rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht mhaoiniúcháin chun cistí a leithdháileadh sa 

Chiste Sochar Pobail ábhartha.  

7.3.3 Cláróidh gach Gineadóir (nó cuirfidh sé faoi deara go gcláraíonn Riarthóir an Chiste) 

an Ciste Sochar Pobail (lena n-áirítear ainm, seoladh, uimhir chuideachta (nuair is 

infheidhme) agus sonraí teagmhála an Riarthóra Chiste arna cheapadh aige), agus sonraí 

Choiste an CBF leis an gclár náisiúnta do Thionscadail ORESS 1 ("Clár Náisiúnta CBF 

SEAI") arna chothabháil ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann ("SEAI") laistigh de 

dheich (10) Lá Oibre den Dáta Tosaithe dá Thionscadal ábhartha ORESS 1, agus 

soláthróidh sé ina dhiaidh sin do chlár náisiúnta SEAI tuairiscí agus faisnéis ar fheidhmíocht 

an CBF de réir mar is gá. 

7.3.4 Cuirfidh gach Gineadóir faoi deara go gcomhlíonfaidh Riarthóir an Chiste agus Coiste 

an CBF a cheapfaidh sé do Thionscadal ábhartha ORESS 1 ón dáta a fhorordóidh an tAire 

(nó comhlacht ainmnithe) Rialacha agus Treoir Chiste Sochar Pobail ORESS 1 a fhoilseoidh 

an tAire (nó comhlacht ainmnithe) ó am go ham. 

7.3.5 Áiritheoidh gach Gineadóir go n-áiritheoidh (i) Coiste an CBF a bhunaigh sé (a) go 

ndéanfar gach iarratas ar mhaoiniú faoin gCiste Sochar Pobail a fhaightear a mheasúnú ar 

bhealach cóir, réasúnach, neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach agus (b) go n-

úsáidfear an cistiú go léir ón gCiste Sochar Pobail (i) chun leas inbhuanaithe comhshaoil, 

eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha an phobail áitiúil do Thionscadal ORESS 1 (mar a 

shaineoidh Coiste an CBF don Tionscadal ORESS 1 sin an pobal áitiúil sin don Tionscadal 

ORESS 1 (lena n-áirítear mar a éilítear de réir aon cheanglas nó critéir is infheidhme faoi 

Rialacha agus Threoir Chiste Sochar Pobail ORESS 1) maidir le Tionscadal ábhartha 

ORESS 1 (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta dóibh, iascairí áitiúla, cultúr bia mara, 

turasóireacht agus oidhreacht mhuirí (arb iad le chéile, "Spriocphobal Áitiúil an CBF")) agus 
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(ii) arna leithdháileadh ag Riarthóir an Chiste ábhartha don Tionscadal ORESS 1 sin ar na 

coistí, clubanna, cumainn, eintitis, corparáidí nó aon daoine nó comhlachtaí eile atá 

údaraithe chun ionadaíocht a dhéanamh ar son nó thar ceann aon Spriocphobail Áitiúil CBF 

den sórt sin agus a roghnaíonn Coiste an CBF le haghaidh maoinithe ón gCiste Sochar 

Pobail ábhartha. 

7.3.6 Déanfaidh gach Gineadóir, agus cuirfidh sé faoi deara go ndéanfaidh gach Riarthóir 

Ciste agus Coiste CBF arna cheapadh aige, a ndícheall faoi seach féachaint le himscaradh 

na gcistí go léir sa Chiste Sochar Pobail do Thionscadal ábhartha ORESS 1 chuig 

Spriocphobal Áitiúil an CBF a uasmhéadú. 

7.3.7 Admhaíonn agus comhaontaíonn gach Gineadóir go bhfuil sé de cheart ag an Aire (nó 

ag a (h)ainmnithigh nó a gníomhairí faoi seach) na doiciméid agus na taifid go léir i dtaca 

leis an gCiste Sochar Pobail arna bhunú ag Gineadóir do Thionscadal ábhartha ORESS 1 a 

iarraidh agus a iniúchadh chun na Téarmaí agus Coinníollacha seo a chomhlíonadh agus 

Rialacha agus Treoir Chiste Sochar Pobail ORESS 1 (lena n-áirítear na doiciméid agus na 

taifid go léir a léiríonn go gcomhlíonann Riarthóir an Chiste na riachtanais seirbhíse atá 

leagtha amach i Rialacha agus i dTreoir Chiste Sochar Pobail ORESS 1).  

7.4 Toirmeasc ar Shlándáil / Ualú thar an gCiste Sochar 

Pobail (nó cuid de) 

7.4.1 Le héifeacht ón Dáta Tosaithe, cúnantaíonn gach Gineadóir leis seo nach ndéanf aidh 

sé (agus go gcuirfidh sé faoi deara nach ndéanfaidh Riarthóir an Chiste agus Coiste an CBF 

arna cheapadh aige) tráth ar bith le linn théarma Thacaíocht ORESS 1 (ná le linn an ama a 

dhéantar Íocaíochtaí Luath-Ranníocaíochta) don Tionscadal ábhartha ORESS 1: 

a) aon mhorgáiste, sannadh, muirear, gealltán, lian nó aon leas nó eire urrúis eile ar an 

gCiste Sochar Pobail nó ar aon chuid de nó thar an gCiste Sochar Pobail ná aon 

chuid de a chruthú nó a cheadú; 

b) aon ní a dhéanamh, nó a chur faoi deara nó a cheadú é a dhéanamh, a d'fhéadfadh 

luach an Chiste Sochar Pobail a dhímheas, a chur i gcontúirt nó dochar eile a 

dhéanamh ar dhóigh ar bith. 
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8 Iarscríbhinn B: Dréacht-Chiste Sochar Pobail 

ORESS 1 - Dréacht-Téarmaí Tráchtála agus Dlíthiúla 

Chomhaontú Seirbhíse Gineadóra agus Riarthóra 

Ciste 

  

 Dréacht-Chinn Téarmaí (an "Comhaontú Seirbhíse") 

1 Ginearálta 

1.1 Páirtithe [●] (an "Riarthóir Ciste");  

[●] (an "Gineadóir").  

1.2 Raon Feidhme  Roghnaigh agus cheap an Gineadóir Riarthóir an Chiste chun an 

Ciste Sochar Pobail don Tionscadal a riar faoi réir agus de réir na 

dTéarmaí agus na gCoinníollacha don Chéad Chomórtas RESS 

Gaoithe Eischósta a d'fhoilsigh an tAire Comhshaoil, Aeráide agus 

Cumarsáide (an "tAire") ("Téarmaí agus Coinníollacha ORESS 1") 

agus Rialacha agus Treoir Chiste Sochar Pobail ORESS 1, arna 

fhoilsiú ag an Aire. 

1.3 Téarma Ón Dáta Tosaithe (mar a shainmhínítear i dTéarmaí agus 

Coinníollacha ORESS 1) go dtí an ceann is déanaí de (a) dul in 

éag Thacaíocht ORESS 1, agus (b) dul in éag aon Tréimhse 

Cheapacháin Bhreisithe. 

2 Freagrachtaí 

2.1 Comhlíonadh 

Oibleagáidí 

ORESS 

Comhlíonfaidh Riarthóir an Chiste a chuid oibleagáidí maidir leis an 

gCiste Sochar Pobail (i) le gach scil, cúram agus dúthracht 

réasúnach agus (ii) de réir Théarmaí agus Choinníollacha ORESS 

1 agus de réir na ndlíthe go léir is infheidhme. 
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 Dréacht-Chinn Téarmaí (an "Comhaontú Seirbhíse") 

Comhlíonfaidh Riarthóir an Chiste Rialacha agus Treoir Chiste 

Sochar Pobail ORESS 1 ón dáta a fhorordóidh an tAire (nó 

comhlacht ainmnithe).  

Admhaíonn agus aontaíonn Riarthóir an Chiste go bhfuil sé de 

cheart ag an Aire (nó ag a ainmnithigh nó a ghníomhairí faoi 

seach) na doiciméid agus na taifid go léir a iarraidh agus a 

iniúchadh i dtaca leis an gCiste Sochair Pobail chun Téarmaí agus 

Coinníollacha ORESS 1 agus Rialacha agus Treoir Chiste Sochar 

Pobail ORESS 1 a chomhlíonadh. 

2.2 Feasacht 

Pobail 

De réir Alt 7.2.6 de Théarmaí agus Choinníollacha ORESS 1, 

déanfaidh Riarthóir an Chiste bearta chun feasacht an phobail 

áitiúil a ardú agus an próiseas iarratais a chur chun cinn go 

héifeachtach maidir le tacaíocht mhaoinithe a bheith ar fáil ón 

gCiste Sochar Pobail don Tionscadal. 

2.3 Coiste CBF Comhoibreoidh agus comhordóidh riarthóir an Chiste le Coiste an 

CBF de réir mar a threoróidh an Gineadóir agus de réir mar a 

bheidh ag teastáil le réasún chun Rialacha agus Treoir Chiste 

Sochar Pobail ORESS 1 a chomhlíonadh ón dáta a fhorordóidh an 

tAire (nó comhlacht ainmnithe). 

2.4 Dualgas an 

leas is fearr is 

féidir a bhaint 

as cistí sa 

Chiste Sochar 

Pobail 

De réir Alt 7.2.6 de Théarmaí agus Choinníollacha ORESS 1, 

déanfaidh Riarthóir an Chiste teann a dhícheall faoi seach chun 

féachaint le himscaradh na gcistí go léir sa Chiste Sochar Pobail 

do Thionscadal ORESS 1 a uasmhéadú. Comhlíonfaidh Riarthóir 

an Chiste a chuid oibleagáidí ar shlí eile maidir le haon Chistí CBF 

Breise mar a cheanglaítear faoi Théarmaí agus Choinníollacha 

ORESS 1 agus faoi Rialacha agus Threoir Chiste Sochar Pobail 

ORESS 1.  
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 Dréacht-Chinn Téarmaí (an "Comhaontú Seirbhíse") 

3 Barántais 

3.1 Riachtanais 

Seirbhíse 

Déanann Riarthóir an Chiste ionadaíocht agus barántas go 

gcomhlíonann sé na riachtanais seirbhíse atá leagtha amach i 

Rialacha agus i dTreoir Sochair Pobail ORESS 1. 

3.2 Cáilíochtaí Déanann Riarthóir an Chiste ionadaíocht agus barántas go bhfuil 

an taithí, na scileanna, na cáilíochtaí agus na hinniúlachtaí 

riachtanacha aige chun a chuid oibleagáidí mar Riarthóir an Chiste 

a chomhlíonadh de réir Théarmaí agus Choinníollacha ORESS 1 

agus na ndlíthe uile is infheidhme. 

3.3 Cumas Déanann Riarthóir an Chiste ionadaíocht agus barántas go bhfuil 

gach toiliú riachtanach faighte aige agus go bhfuil gach cumas 

dlíthiúil riachtanach aige a chuid oibleagáidí faoin gcomhaontú seo 

leis an nGineadóir a chomhlíonadh agus aon oibleagáidí a 

shonróidh sé a chomhlíonadh faoi Théarmaí agus Choinníollacha 

ORESS 1 agus faoi Rialacha agus Threoir Chiste Sochar Pobail 

ORESS 1. 

4 PTFanna (Príomhtháscairí Feidhmíochta) agus Foirceannadh 

4.1 Gearáin ón 

bPobal Áitiúil 

Sa mhéid go bhfaigheann an Gineadóir gearáin in aon bhliain le 

linn cheapachán Riarthóir an Chiste, ó aon cheann díobh seo 

Coiste an CBF, Spriocphobal Áitiúil an CBF nó ón Aire i ndáil le 

comhlíonadh nó neamhchomhlíonadh a chuid oibleagáidí faoi 

Théarmaí agus Choinníollacha ORESS 1 ag Riarthóir an Chiste, 

beidh an Gineadóir i dteideal an comhaontú le Riarthóir an Chiste a 

fhoirceannadh. 

5 Eile 

5.1 Slánaíocht i 

bhfabhar an 

Ghineadóra 

Soláthróidh Riarthóir an Chiste slánaíocht don Ghineadóir ar na 

téarmaí céanna leis an tslánaíocht a sholáthraíonn an Gineadóir 

don Aire de bhun Alt 7.1.3 de Théarmaí agus Choinníollacha 

ORESS 1. 
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 Dréacht-Chinn Téarmaí (an "Comhaontú Seirbhíse") 

5.2 Dlí agus 

Dlínse 

Rialaithe 

Beidh an Comhaontú Seirbhíse seo faoi rialú agus forléireofar é de 

réir dhlíthe na hÉireann. 

Tá dlínse eisiach ag cúirteanna na hÉireann aon díospóid a 

réiteach a eascraíonn as an gComhaontú Seirbhíse seo nó as aon 

oibleagáidí neamhchonarthacha a eascraíonn as nó a ghabhann 

leis, ach amháin go bhféadfar aon chinneadh, breithiúnas nó 

dámhachtain de chuid na gcúirteanna sin a fhorfheidhmiú i 

gcúirteanna aon dlínse ábhartha. 

6 Critéir 

Dhámhachtana 

Fochritéir Marcanna 

Fochritéir 

 

Iomlán na 

Marcanna 

ar Fáil 

6.1 Fiúntas teicniúil 

na n-acmhainní 

atá beartaithe 

chun an 

tseirbhís agus 

na hacmhainní 

a sholáthar 

chun tabhairt 

faoin 

tionscadal. 

• Cáilíochtaí, inniúlacht agus 

saineolas gach acmhainne atá le 

sannadh chun an tseirbhís agus na 

tascanna sonracha atá le 

seachadadh a sholáthar (CVnna le 

háireamh i dtairiscint) 

• Ní mór don chuideachta a léiriú go 

bhfuil an leibhéal saineolais 

riachtanach ag na hacmhainní atá 

beartaithe chun an tionscadal seo a 

sheachadadh  

• Taithí Riarachán Ciste, cuntais 

teiste, cur chuige/straitéis atá 

sonrach don suíomh, naisc agus 

caidrimh áitiúla agus an chaoi a 

mbeidh siad mar bhonn agus mar 

thaca ag straitéis forbartha 

chomhleanúnach chun tacú leis na 

pobail áitiúla an tionchar agus an 

 

400 

 

400 
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oidhreacht a chruthaíonn cistí CBF 

a uasmhéadú. 

• Taithí chruthaithe ar thacú le pobail, 

iad a mhealladh agus a chumasú 

chun tionscnaimh phobail 

inscálaithe nó ar scála níos mó a 

fhorbairt a mbeidh tionchair 

oidhreachta acu. 

• Taithí chruthaithe ar dháileadh Cistí 

Forbartha Pobail – (lena n-áirítear 

Cumarsáid; Bainistíocht Cistí; 

Próisis Iarratais Inrochtana; agus 

Painéil Neamhspleácha Um 

Measúnú Tionscadail Inmheánacha 

a bhfuil taithí acu ar Athbhreithnithe 

ar Dhícheall Cuí ar Leibhéal an 

Phobail). 

• Taithí chruthaithe ar chruthú, éascú, 

forbairt, éabhlóid agus comharbas 

Struchtúr Deonach agus Áitiúil 

Pobalbhunaithe agus Pobail 

Fuinneamh Inbhuanaithe a éascú. 

• Taithí chruthaithe ar éascú agus ar 

chumasú Pleananna Straitéiseacha 

ilbhliantúla Pobail (ón mbun aníos). 

6.2 Fiúntas 

cáilíochta agus 

teicniúil an 

togra lena n-

áirítear 

modheolaíocht 

seachadta 

seirbhíse agus 

tuiscint ar an 

• An bealach atá beartaithe ina 

seachadfar an tseirbhís lena n-

áirítear fiúntas teicniúil cáilíochta 

agus indéantacht an togra. 

• A bheith ina fhostóir freagrach agus 

ina sholáthraí seirbhíse. 

 

250 

 

250 
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mionteagasc (a 

shonraítear in 

Aguisín 1. 

6.3 Bainistíocht 

conarthaí 

• Socruithe chun an caidreamh idir 

an Tairiscint agus an tÚdarás 

Conarthach a bhainistiú, lena n-

áirítear cineálacha cur chuige 

maidir le cumais a fhorbairt san 

Údarás Conarthach agus cóip de 

phlean feidhmithe an tionscadail. 

 

50 

 

50 

6.4 Costas Costas Iomlán 

 

Foirmle: 

Iomlán na marcanna (300) X tairiscint ar an 

gcostas is ísle 

______________________ 

Costas tairisceana 

 

300 

 

300 

 Iomlán na 

marcanna 

 1000 1000 

 

 


