
LEADER 2023-2027: Léiriú Spéise (EOI) chun straitéis 
forbartha áitiúla (LDS) a fhorbairt

An t-ainm beartaithe don ghrúpa iarrthóra gníomhaíochta áitiúil (LAG) 

Sonraí an Phríomhtheagmhálaí 
Ainm: 
Seoladh: 
Post: 
Uimhir Ghutháin: 
Seoladh ríomhphoist le haghaidh comhfhreagrais: 
Mír 1: Luaigh an limistéar fo-réigiúnach don LDS beartaithe (tá iarratas EOI ar leithligh de dhíth 
do gach limistéar fo-réigiúnach a bhfuil tú ag iarraidh iarratas a dhéanamh ina leith) 

Mír 2: An gcumhdóidh an LDS atá beartaithe agat an limistéar fo-réigiúnach ina iomláine? - 
Cumhdóidh/Ní chumhdóidh (tá iarratas EOI ar leithligh de dhíth do gach limistéar fo-réigiúnach 
a bhfuil tú ag iarraidh iarratas a dhéanamh ina leith) 

Mír 3: Mura gcumhdóidh an LDS atá beartaithe agat an limistéar fo-réigiúnach ina iomláine, 
liostaigh na toghranna ceantair (TRCanna) a chumhdófar agus an limistéar geografach a 
chumhdófar in km2 

Mír 4: Déan cur síos ar an mbealach a mbainfí úsáid as an gcur chuige ‘Forbairt Áitiúil faoi stiúir 
an Phobail’ (CLLD) chun an LDS atá beartaithe agat a fhorbairt agus a sheachadadh. 
Uaslíon focal (250 focal) 



Mír 5: Tabhair achoimre ar an mbealach a léireofaí an príomhphrionsabal de chur chuige 
comhpháirtíochta maidir le LEADER a chur chun feidhme i do limistéar i gcomhdhéanamh do 
Ghrúpa Áitiúil Gníomhaíochta, agus an chothromaíocht idir comhaltaí poiblí agus 
príobháideacha, an bealach a bhfuil sé d’aidhm ag do LAG cothromaíocht inscne a bhaint amach 
agus ionadaíocht na ndaoine óga agus na ngrúpaí imeallaithe go háirithe a bhaint amach i 
gcomhlacht cinnteoireachta an LAG bheartaithe.      Uaslíon focal (500 focal) 

Mír 6: Tabhair achoimre ar do chuid gníomhaíochtaí beartaithe chun clár LEADER a chur chun 
feidhme i do limistéar. Is féidir gníomhaíochtaí beartaithe a fhorbairt ar bhealach níos 
mionsonraithe do na grúpaí sin a bheidh ag dul chun cinn chuig Céim 2.    
Uaslíon focal (500 focal) 



Mír 7: Tabhair achoimre ar aon eolas breise ar mian leat a áireamh mar thacaíocht le do thogra 
LDS a fhorbairt agus a sheachadadh i do limistéar foréigiúnach. 
Uaslíon focal (500 focal) 

Mír 8: Léirigh an leibhéal maoinithe a bhfuil tú á iarraidh chun do LDS beartaithe a fhorbairt 
agus tabhair achoimre ar an mbonn chun an méid maoinithe atá á iarraidh a ríomh. 

Síniú: __________________________________ 

Dáta: ____________________________  

Dearbhaím go bhfuil an treoirdhoiciméad maidir le Léiriú Spéise na nGrúpaí Áitiúla 

Gníomhaíochta léite agam 
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