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Gluais 
 

LEE Limistéar Eorpach Eacnamaíoch 

Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha Cuideachta ar féidir leo iarratas a dhéanamh 

ar an gcreidmheas 

An tAire An tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

An Roinn An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

PEGI Faisnéis Uile-Eorpach Cluiche 
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IFCO Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann 

 

1. Réamhrá 
 

 

Le hAlt 481A den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (dá ngairtear “Alt 481A” anseo feasta) 

agus na ‘Rialacháin um Chluichí Digiteacha 2022’, arna ndéanamh ag na Coimisinéirí Ioncaim, 

le toiliú an Aire Airgeadais agus an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán an 22 Samhain 2022 déantar foráil d’fhaoiseamh cánach corparáide le haghaidh 

táirgeadh Cluichí Digiteacha ag Cuideachtaí Forbartha Cluichí Digiteacha. Tá an faoiseamh ar 

fáil do Chuideachtaí Forbartha Cluichí Digiteacha ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha 

áirithe, mar atá leagtha amach sa Reachtaíocht agus i rialacháin, agus mar atá sonraithe sa 

Deimhniú Eatramhach/Deiridh arna eisiúint ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Ba cheart an Nóta Treorach seo a léamh in éineacht le hAlt 481A 

agus leis na Rialacháin. 

 

Soláthraítear an fhaisnéis ar an doiciméad seo mar threoir amháin agus ní comhairle ghairmiúil 

í, comhairle dlí san áireamh. Níor cheart glacadh leis go bhfuil an treoir cuimsitheach nó go 

dtugann sé freagra cinntitheach i ngach cás. Cé go ndéantar gach iarracht a chinntiú go bhfuil 

an fhaisnéis a thugtar cruinn, ní féidir freagracht a ghlacadh as aon dliteanas a thabhaítear nó 

as aon chaillteanas a fhulaingítear mar thoradh ar bheith ag brath ar aon ábhar a fhoilsítear 

anseo. 

Tugtar an faoiseamh ag 32% den líon is ísle díobh seo a leanas: 

a) méid an chaiteachais incháilithe; 

b) 80% den chaiteachas cáilitheach, nó 

c) €25,000,000 

agus féadfar é a éileamh i gcoinne dliteanais chánach corparáide cuideachta 

táirgeora. 

 

Tá treoir maidir le héileamh a dhéanamh ar fáil ag www.revenue.ie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irishstatutebook.ie/eli/2021/act/45/enacted/en/print.html
http://www.revenue.ie/
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2. An Próiseas Iarratais 
 

2.1 Incháilitheacht 
 

Sula dtosaíonn tú ar an bhFoirm Iarratais a chomhlánú, smaoinigh ar na nithe seo a leanas le do 

thoil: 

 

An bhfuil an Chuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha ina cónaitheoir cánach sa Stát nó sa LEE? 

Ní mór “Is ea” a bheith mar fhreagra agat le bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh. 

 

Ní féidir ach le Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha amháin a bheith in ann iarratas a dhéanamh ar 

dheimhniú agus faoiseamh cánach a éileamh maidir leis an gCluiche Digiteach seo. Sa chás go bhfuil 

níos mó ná Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha amháin ag comhlíonadh na gcoinníollacha atá 

leagtha amach maidir le hincháilitheacht, meastar gurb í an chuideachta is dírí atá i mbun na 

ngníomhaíochtaí seo dá dtagraítear a bheidh ina Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha. 

 

   

Státchabhair - 

Féadfar déine cúnaimh a charnadh le cabhair eile suas go dtí uasdéine cúnaimh 50% den bhuiséad 

forbartha iomlán. 

 

Íoschaiteachas Cáilitheach:   

Tá an creidmheas cánach faoi réir riachtanas íosta 'caiteachais cháilithigh' de €100,000. 

 

Fochonradh 
Is féidir costais fochonraitheoireachta suas le €2,000,000 a éileamh. 

 

 

2.2 Critéir incháilitheachta 
(a) is dócha gur cluiche digiteach incháilithe a bheidh sa chluiche digiteach mar a bheartaítear nuair 

a bheidh sé críochnaithe, 

(b) cuirfidh forbairt an chluiche dhigitigh le cultúr na hÉireann agus na hEorpa a chur chun cinn agus 

a léiriú faoi threoir na nithe atá leagtha amach in alt 481A(5) d’Acht 1997 (dá ngairtear ‘an tástáil 

chultúir’), agus 

(c) soláthróidh an Chuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha fostaíocht ardchaighdeáin i bhforbairt 

an chluiche dhigitigh incháilithe. 

 

2.3 Cé ba cheart iarratas a dhéanamh? 
 

Féadfaidh Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha nó gníomhaire a ghníomhaíonn ar a son (“an 

tIarratasóir”) Iarratas a dhéanamh. 

 

Chun críocha an fhaoisimh seo, ciallaíonn ‘Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha’ cuideachta— 

 

(a) atá ina cónaí sa Stát, nó ina cónaí i Stát LEE, 

https://service.betterregulation.com/document/554418
https://service.betterregulation.com/document/554418
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(b) a dhéanann trádáil san fhorbairt ar chluichí digiteacha atá le cur ar fáil go hiomlán nó go 

príomha don phobal ar bhonn tráchtála d'fhonn brabús a bhaint amach, agus 

(c) nach bhfuil, nó nach bhfuil ina chuid de, gnóthas a mheasfaí a bheith ina ghnóthas atá i 

gcruachás (mar atá leagtha amach sna TREOIRLÍNTE seo maidir le hAthbheochan agus 

Athstruchtúrú). 

 

Ba cheart d’iarratasóirí iad féin a shásamh go bhfuil ceanglais uile an fhaoisimh á gcomhlíonadh acu 

go hiomlán sula gcuireann siad éileamh isteach. 

 

2.4 Sainmhíniú ar ‘chluiche digiteach incháilithe’ 
 

Is cluiche digiteach é ‘cluiche digiteach incháilithe’ atá, i measc ceanglas eile, ina shaothar 

díolmhaithe de réir bhrí an Achta um Fhístaifeadtaí 1989. Chun go mbreathnófar air mar “obair 

dhíolmhaithe”, ní féidir le cluiche: 

 duine a spreagadh nó a ghríosú chun coireanna a dhéanamh, 

 fuath in aghaidh grúpa a mhúscailt mar gheall ar a gcine, a ndath, a náisiúntacht, a 

reiligiún, a mbunús eitneach nó náisiúnta, a mballraíocht den lucht siúil nó a 

gclaonadh gnéasach, 

 daoine a bhreathnaíonn air a thruailliú nó a chorbadh trí ábhar gáirsiúil nó 

mígheanasach, nó 

 gníomhartha ollfhoréigean nó cruálachta a léiriú 
 

 

  

Caithfidh an Cluiche Digiteach a bheith in ann teicneolaíocht dhigiteach a chomhtháthú agus a bheith 

in ann é a fhoilsiú ar mheán leictreonach. 

 

An mbeidh na haicmí faisnéise seo a leanas san áireamh sa chluiche, i bhfoirm dhigiteach - (i) Téacs, 

(ii) fuaim, (iii) íomhánna neamhbheo, (iv) íomhánna beoite. Ní mór don chluiche 3 cinn ar a laghad as 

na 4 aicme faisnéise seo a shásamh le bheith incháilithe. 

 

Ní ceadmhach an cluiche a tháirgeadh go hiomlán nó go príomha mar chuid d’fheachtas poiblíochta nó 

fógraíochta do tháirge nó do ghnóthas ar leith. Chomh maith leis sin, níor cheart an cluiche a tháirgeadh 

go hiomlán nó go príomha mar chluiche scile nó seans do dhuais a chuimsíonn airgead nó luach airgid. 

 
 

 

2.5 Conas iarratas a dhéanamh 

 

Chun an faoiseamh a éileamh déanfaidh an Chuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha iarratas ar dtús 

chuig an Aire ar dheimhniú cultúrtha ‘Eatramhach’. 

Ligfidh an deimhniú ‘Eatramhach’ seo do Chuideachtaí Forbartha Cluichí Digiteacha faoiseamh a 

éileamh ar bhonn bliantúil de réir mar a fhorbraítear an cluiche. Áireoidh an deimhniú ‘Eatramhach’ 

ceanglas ar iarratasóirí “Gealltanas maidir le fostaíocht ardchaighdeáin” a shíniú. Ceanglaíonn an 

gealltanas seo iarratasóirí ar chomhlíonadh na reachtaíochta fostaíochta ábhartha go léir. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN
https://www.irishstatutebook.ie/eli/1989/act/22/enacted/en/print.html


 

6 
 

Nuair a bheidh forbairt cluiche críochnaithe, ní mór don Chuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha 

iarratas a dhéanamh chuig an Aire chun an deimhniú cultúrtha eatramhach a mheas mar dheimhniú 

deiridh. Ag an bpointe sin ní mór don chuideachta iarrthach fianaise a sholáthar ar stádas díolmhaithe 

an chluiche faoin Acht um Fhístaifeadtaí 1989. Cinneann Oifig Aicmithe Scannán na hÉireann (IFCO) 

an stádas sin. I gcomhréir le cleachtas IFCO beidh rátáil PEGI de 16 nó níos ísle mar fhianaise ar stádas 

díolmhaithe, nó i gcás cluichí le rátáil PEGI de 18, agus i ngach cás eile, beidh deimhniú ar stádas 

díolmhaithe ó IFCO mar fhianaise. 

 

Más tá an tAire sásta go léiríonn an cluiche críochnaithe na tograí mar a leagadh amach san iarratas ar 

dheimhniú eatramhach, eiseoidh an tAire deimhniú cultúir ‘Deiridh’ agus féadfar an t-éileamh deiridh 

ar an gcreidmheas cánach a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim. 

Nóta: Níl aon bhreisithe dífhabhtaithe, cothabhála agus ábhair iar-seolta sa todhchaí incháilithe 

d’fhaoiseamh Alt 481A. 

  

Tá an Fhoirm Iarratais agus na teimpléid tacaíochta ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne 

https://www.gov.ie/ga/organisation/department-of-tourism-culture-arts-gaeltacht-sport-and-media/   

   

Ba cheart don Iarratasóir an tIarratas a chur isteach chuig DigitalGames@tcagsm.gov.ie. Eiseofar 

ríomhphost admhála chun a dheimhniú go bhfuarthas an aighneacht. Níor chóir caitheamh leis an 

admháil seo mar cheadú d’aon ghné den iarratas. Mura bhfuil admháil faighte laistigh de 5 lá oibre, ba 

cheart don Iarratasóir dul i dteagmháil leis an Roinn trí DigitalGames@tcagsm.gov.ie 

 

Nóta: ní bheidh caiteachas a caitheadh sular síníodh na 'Rialacháin um Chluichí Digiteacha 

2022' ar an 22 Samhain 2022 incháilithe. 

 

 

 

2.6 Deimhniú a Eisiúint: 
 

Oibríonn an Roinn chun Deimhniú a eisiúint laistigh de 28 lá oibre ón uair a fhaightear iarratas 

comhlánaithe go hiomlán. Cuirtear in iúl d’iarratasóirí nach féidir leis an Roinn ráthaíocht a thabhairt 

go n-eiseofar Deimhniú faoi dháta áirithe. 

 

Ba cheart d’iarratasóirí a chinntiú go gcuireann siad a n-iarratas isteach in am trátha chun aon 

spriocdháta a d’fhéadfadh a bheith acu a bhaint amach. I gcás go bhfuil Iarratasóir ar an eolas faoi 

spriocdháta práinneach agus go bhfuil imní orthu go bhféadfadh an spriocdháta a bheith caillte, ba chóir 

dóibh sonraí an spriocdháta sin a chur in éineacht leis an Iarratas. Ní ghlacfaidh an Roinn le haon 

dliteanas i leith spriocdhátaí caillte. 

 

Ní ráthaíocht é cur isteach Iarratas go n-eiseofar Deimhniú. Breithneoidh an Roinn an gcomhlíonann 

an tIarratas ceanglais na Scéime. Sa chás go gcreideann an Roinn nach gcomhlíonann Iarratas na 

ceanglais, cuirfear in iúl don Iarratasóir gur dócha go ndiúltófar don Iarratas agus tabharfar cuireadh dó 

uiríll a dhéanamh sula ndéanfar cinneadh deiridh. Níl aon phróiseas achomhairc ann maidir leis an 

gcinneadh deiridh sin. 

 

Breithnítear gach Iarratas ar a fhiúntas féin agus níor cheart go mbreathnófaí ar ghné ar bith d’aon 

iarratas roimhe seo a fhaomhadh mar fhasaigh d’aon iarratas amach anseo. 

 

https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-tourism-culture-arts-gaeltacht-sport-and-media/
mailto:DigitalGames@tcagsm.gov.ie
mailto:DigitalGames@tcagsm.gov.ie
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Ba chóir d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara go bhféadfadh go ndiúltófar d’Iarar ratais nach bhfuil 

comhlánaithe go maith nó d’Iarratais a bhfuil faisnéis nó Táib ar iarraidh iontu. I gcásanna dá leithéid, 

beidh ar Iarratasóirí Iarratas comhlánaithe a chur isteach arís. Atosóidh aon amlínte ón dáta a gcuirtear 

isteach arís iad. 

 

2.7 Fad na Scéime 
  

Ní íocfar cabhair ach amháin i leith tionscadal incháilithe a bhfuil deimhniú cultúrtha (eatramhach nó 

deiridh) eisithe ina leith go dtí an 31 Nollaig 2025 agus an dáta sin san áireamh. 

 

Bíonn deimhniú cultúrtha eatramhach bailí ar feadh trí bliana agus ní féidir aon éileamh a dhéanamh 

chuig na Coimisinéirí Ioncaim ar chreidmheas cánach eatramhach má tá an deimhniú eatramhach imithe 

in éag. 

 

Leanfadh caiteachas incháilithe ar thionscadail a n-eisítear deimhniú eatramhach ina leith roimh an 31 

Nollaig 2025 de bheith incháilithe don chreidmheas cánach tar éis an dáta sin, ar choinníoll go 

gcríochnaítear na tionscadail sin agus go gcáileoidh siad do dheimhniú cultúrtha deiridh tráth nach 

déanaí ná an 31 Bealtaine 2028. 

 

 

2.8 Úsáid Faisnéise a Sholáthraítear  
 

Roinnfear faisnéis a chuirfidh an tIarratasóir ar fáil mar chuid den phróiseas iarratais leis na Coimisinéirí 

Ioncaim ach ní nochtfar do thríú páirtithe eile í. Eiseoidh an Roinn nuashonruithe rialta chuig na 

Coimisinéirí Ioncaim maidir le sonraí na nDeimhnithe a eisítear. Soláthróidh an Roinn freisin aon 

fhaisnéis a theastaíonn ó na Coimisinéirí Ioncaim agus an t-iarratas ar chreidmheas a phróiseáil nó in 

aon idirghabháil comhlíonta. 

 

Úsáidfear an fhaisnéis a chuirtear ar fáil freisin chun faisnéis staitistiúil a ullmhú faoi thionscal na 

bhfíschluichí in Éirinn. 

 

Tá faisnéis faoi Bheartais um Chosaint Sonraí na Roinne agus faoi oibleagáidí faoin reachtaíocht um 

Shaoráil Faisnéise ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne 

 https://www.gov.ie/ga/organisation/department-of-tourism-culture-arts-gaeltacht-sport-and-media/  

 

 

  

 

3. An Fhoirm Iarratais 
 

 

Ní mór gach cuid den Iarratas a chomhlánú ina hiomláine. D’fhéadfadh go ndiúltófar an t-iarratas nó 

go gcuirfí moill ar phróiseáil de bharr aon easnaimh. 

 

Ní mór ainm an Chluiche a bhfuil an tIarratas á chur isteach ina leith a sholáthar. Más teideal oibre é 

seo, ba chóir é seo a chur in iúl ar an Iarratas. Ba chóir aon teideal eile don chluiche a sholáthar freisin. 

Cuir an D/TCAGSM ar an eolas láithreach má thagann athrú ar theideal an Chluiche Dhigitigh. 
 

 

3.1 Faisnéis Iarratasóra 
 

https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-tourism-culture-arts-gaeltacht-sport-and-media/
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Ní mór d’iarratasóirí sonraí teagmhála a thabhairt ar féidir ceisteanna ar bith ón Roinn maidir leis an 

iarratas a chur chucu. Féadfaidh an teagmhálaí a bheith ina ghníomhaire thar ceann na Cuideachta 

Forbartha Cluichí Digiteacha. 

 

Ó am go chéile, féadfaidh an Roinn feasacháin ghinearálta nó nuashonruithe a eisiúint maidir leis an 

gCreidmheas Cánach do Chluichí Digiteacha. Ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil an Chuideachta 

Forbartha um Chluichí Digiteacha freagrach as iad féin a choinneáil ar an eolas faoi aon athruithe ar 

Alt 481A, ar na Rialacháin nó ar aon cheanglais. 

 

 

 

 

3.2 Faisnéis faoin Tionscadal 
Chun cáiliú do Theastas Eatramhach nó Deiridh, caithfidh an tionscadal a bheith ina ‘Chluiche 

Digiteach’ mar seo a leanas: 

 

ciallaíonn ‘cluiche digiteach’ cluiche— 

 

(a) a chomhtháthaíonn teicneolaíocht dhigiteach, 

(b) ina n=ionchorpraítear trí cinn ar a laghad de na haicmí faisnéise seo a leanas, i bhfoirm dhigiteach: 

(i) téacs; 

(ii) fuaim; 

(iii) íomhánna neamhbheo; 

(iv) íomhánna beoite, 

(c) gur féidir é a fhoilsiú ar mheán leictreonach, agus 

(d) atá á rialú ag bogearraí a chuireann ar chumas an duine atá ag imirt an chluiche idirghníomhú go 

hiomlán le dinimic an chluiche, lena n-áirítear trí aiseolas a sholáthar don duine, trína bhféadfaidh an 

duine rialú a dhéanamh ar ghnéithe den chluiche agus ligean don duine gnéithe den chluiche a oiriúnú. 

  

   

Ní mór d’iarratasóirí forbhreathnú/achoimre/clár scéil ar an gcluiche a sholáthar. Ní mór d’iarratasóirí 

freisin sonraí a sholáthar maidir le dátaí ionchais tosaigh agus críochnaithe an tionscadail. 

 

D’fhéadfadh sé go ndiúltófar an tIarratas mar thoradh ar aon éagsúlachtaí idir an fhaisnéis atá san fhoirm 

iarratais agus sna Táib tacaíochta. Moltar d’iarratasóirí mar sin athbhreithniú cúramach a dhéanamh ar 

an gcáipéisíocht go léir sula gcuireann siad Iarratas isteach agus a chinntiú go gcuirtear deireadh le haon 

neamhréireachtaí nó go gcuirtear mínithe iomlána ar fáil d’aon ghné a d’fhéadfadh a bheith ina 

neamhréireacht ach atá mínithe go héasca ag an gCuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha. 

 

 

 

3.3 Páirtithe i dTáirgeadh an Chluiche Dhigitigh 
 

Ba cheart sonraí na bpáirtithe a bhfuil baint acu leis an tionscadal a sholáthar. Más infheidhme, cuir san 

áireamh ainm nó ainmneacha na ndaoine a bhfuil an cluiche críochnaithe le seachadadh chucu, iad siúd 

a sholáthraíonn seirbhísí eile agus ba cheart soláthraithe airgeadais a ainmniú. 

  

3.4 Státchabhair 
Ní mór duit sonraí Cúnaimh AE / Stáit eile a sholáthar (seachas maoiniú Alt 481A) lena n-áirítear 

sonraí maidir le haon ranníocaíochtaí státchabhrach eile ó thíortha eile a cuireadh i bhfeidhm i dtreo 

chostas léiriúcháin an Chluiche Dhigitigh seo. 



 

9 
 

Tabhair faoi deara: ní féidir le déine an Chúnaimh Stáit (i.e. an creidmheas cánach seo agus foinsí 

eile de Chúnamh an AE) dul thar 50% de chostais incháilithe an bhuiséid forbartha iomláin. 

  

3.5 Sainmhíniú ar “Caiteachas cáilitheach”? 
 

Is éard is “caiteachas cáilitheach” ann caiteachas arna thabhú go díreach ag an gCuideachta Forbartha 

Cluichí Digiteacha ar dhearadh, ar tháirgeadh agus ar thástáil de chluiche digiteach gan caiteachas a 

áireamh a tabhadh mar seo a leanas— 

(a) agus an coincheap tosaigh don chluiche digiteach á dhearadh, 

(b) le linn cluiche digiteach críochnaithe a dhífhabhtú nó aon chothabháil a dhéanamh i ndáil 

le cluiche digiteach den sórt sin 

(c) ar íocaíochtaí fochonraitheora ar mó iad ná €2,000,000, 

 

agus beidh sé teoranta do na cineálacha caiteachais seo a leanas: 

 

(i) caiteachas arna thabhú ar chostais fostaithe atá ag obair ar dhearadh, ar tháirgeadh 

agus ar thástáil an chluiche dhigitigh cháilithigh faoi chonradh fostaíochta leis an 

gCuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha, ar choinníoll go bhfuil na costais sin i 

gcomhréir le gnáthbheartas luach saothair na cuideachta agus rátaí tionscail araon, 

lena n-áirítear tuarastail iarbhír agus ranníocaíochtaí árachais shóisialta phá-

choibhneasa agus costais reachtúla eile a áirítear sa luach saothair agus a 

chomhfhreagraíonn don ráta oibre iarbhír ar dhearadh, ar tháirgeadh agus ar thástáil 

an chluiche dhigitigh cháilithigh, 

 

(ii) costais chaipitiúla na sócmhainní a úsáidtear chun an cluiche digiteach cáilitheach 

a fhorbairt, a fhreagraíonn do na liúntais chaipitiúla a eascraíonn le linn dhearadh, 

tháirgeadh agus thástáil an chluiche dhigitigh cháilithigh agus ráta úsáide iarbhír na 

sócmhainní sin ar dhearadh, ar tháirgeadh agus tástáil ar an gcluiche digiteach 

cáilitheach, 

 

(iii) na costais a bhaineann le trealamh a fháil ar cíos nó ar léas chun an cluiche 

digiteach cáilitheach a fhorbairt, a fhreagraíonn do ráta úsáide iarbhír an trealaimh sin 

ar dhearadh, ar tháirgeadh agus ar thástáil an chluiche dhigitigh cháilithigh, 

 

(iv) costais na n-ítimí inchaite agus na mbogearraí agus na gcóipcheart agus cearta 

maoine intleachtúla eile, ar choinníoll go sanntar iad go díreach do dhearadh, do 

tháirgeadh agus do thástáil an chluiche dhigitigh cháilithigh agus a fhreagraíonn don 

ráta úsáide le linn dearadh, táirgeadh agus tástáil an chluiche dhigitigh cháilithigh. an 

cluiche digiteach cáilitheach; 

 

(v) íocaíochtaí fochonraitheoirí a thabhaítear i ndáil le dearadh, táirgeadh agus tástáil 

an chluiche dhigitigh cháilithigh, ar choinníoll nach sáraíonn siad €2,000,000. 

 

 

Níl breisithe ábhair iarsheolta incháilithe d’fhaoiseamh Alt 481A (mar shampla dífhabhtú, cothabháil, 

margaíocht, fógraíocht, costais dáileacháin, forchostais mar chostais ghinearálta cíosa nó liúntais 

dímheasa/caipitil, costais uisce, gáis agus leictreachais, troscán oifige etc.). 

 

   

3.6 Ríomhanna 
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I gCuid 9, beidh ort an Caiteachas Cáilitheach IOMLÁN (i.e. caiteachas arna thabhú ag an 

gCuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha ar dhearadh, ar tháirgeadh agus ar thástáil do chluiche 

digiteach) a chur san áireamh. Maidir le deimhniú eatramhach, is é an meastachán is fearr a úsáidfear. 

Beidh ort 80% den fhigiúr sin a ríomh. 

 

Beidh ort an Caiteachas Incháilithe IOMLÁN a ríomh. Seo an chuid den chaiteachas cáilitheach a 

caitheadh ar fhorbairt an chluiche dhigitigh sa Stát nó sa LEE . 

 

Ansin cuirfidh tú ríomh 32% i bhfeidhm ar an ceann is ísle de na 3 rogha atá ar fáil i.e. 

 

(i) 80% den Chaiteachas Cáilitheach Iomlán 

 

(ii) an caiteachas iomlán incháilithe 

 

nó 

 

(iii) €25 milliún. 

4. An Tástáil Chultúir 
 

 

Tá 4 roinn (A go D) sa Tástáil Chultúir. Tá 35 pointe san iomlán ar fáil. Ní mór d’iarratasóirí 14 phointe 

ar a laghad a scóráil agus ní mór dóibh trian ar a laghad de na pointí atá ar fáil ó Ranna A, B agus C a 

scóráil. 

 

Féadfar soiléiriú breise a lorg ón Iarratasóir i gcás nach léir láithreach bonn na bpointí a éilítear i ngach 

catagóir thíos. Mura leor an t-eolas a chuirtear ar fáil sna doiciméid tacaíochta (Táib 2 go 6 do Theastas 

‘Eatramhach’ agus Táib 2 go 8 do Dheimhniú ‘Deiridh’), féadfar an tIarratas a dhiúltú. Ba cheart 

d’iarratasóirí mar sin a chinntiú go bhfuil na doiciméid tacaíochta comhlánaithe go hiomlán, go mion. 

   

Beidh an fhaisnéis atá sna Táib tacaíochta an-ábhartha agus scrúdú á dhéanamh ar aon éileamh a 

dhéanfar ar Tháb 1 - Foirm Iarratais maidir leis an Tástáil Chultúir. 

 

 

Má eisítear Deimhniú, beidh Aguisín ann ina liostófar na Critéir Chultúrtha a éilíonn an tIarratasóir 

agus a n-aontaíonn an Roinn go gcomhlíontar iad maidir leis an bhfaisnéis atá san Iarratas. Má 

mhainnítear na critéir atá liostaithe sa Chluiche deiridh a tháirgtear a shásamh, tarraingeofar siar an 

Deimhniú. Tá sé tábhachtach mar sin, agus na Critéir Chultúrtha á n-éileamh aige, go bhfuil an 

tIarratasóir sásta go gcomhlíonfar na critéir seo go léir sa Chluiche deiridh. 

 

Forbhreathnú ar an dTástáil Chultúor agus ar Riachtanais gach roinne: 

 

Cinntíonn an tástáil chultúir go dtugtar creidiúint do chluichí a fhéachann go dáiríre le cultúr na hEorpa 

agus na hÉireann a chur chun cinn. Is ionann an Creidmheas Cánach do Chluichí Digiteacha agus 

cúnamh Stáit, mar sin bhí cead ón gCoimisiún Eorpach ag teastáil chun é a thabhairt isteach. 

Díolmhaítear cúnamh Stáit leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) chun cultúr 

agus caomhnú na hoidhreachta a chur chun cinn. Is é seo an bunús dlí faoinar faomhadh Faoiseamh 

Scannán Alt 481 agus is bonn é freisin don Chreidmheas Cánach do Chluichí Digiteacha. 
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Chun formheas a fháil ón gCoimisiún Eorpach, ní mór don chreidmheas a bheith ag luí leis an díolúine 

ar Státchabhair chun an cultúr a chur chun cinn. Dá bhrí sin ní mór meicníocht fíoraithe éifeachtach a 

bheith i bhfeidhm ag an gcreidmheas. Bainfear an fíorú seo amach faoi Alt 481A Creidmheas Cánach 

um Chluichí Digiteacha trí 'Thástáil Chultúrtha'. Cinnteoidh sé seo go ndéanfaidh cluichí a dtugtar 

faoiseamh dóibh ábhar cultúrtha Éireannach nó Eorpach a chur chun cinn i ndáiríre. 

Tá an scrúdú Cultúir roinnte ina 4 Roinn. Tá 35 pointe san iomlán ar fáil, agus teastaíonn íosmhéid 14 

phointe (nó 40%) chun pas a fháil sa tástáil Chultúir. Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil ⅓ de 

na pointí ar leith ag teastáil i ngach ceann de na Ranna A , B agus C. Tá suas le 5 phointe bhreise ar 

fáil do Roinn D agus níl aon íosmhéid ag teastáil sa roinn sin. 

 

 

 

 

● A. COMHTHÉACS CULTÚRTHA suas le 9 bpointe ar fáil (3 phointe 

ar a laghad ag teastáil) 

● B. CRUTHAITHEACHT CHULTÚRTHA suas le 9 bpointe ar fáil (3 

phointe ar a laghad ag teastáil) 

● C. CLUASTÓIREACHT CHULTÚRTHA suas le 12 phointe ar fáil (4 

phointe ar a laghad ag teastáil) 

● D. CREIDMHEASA CULTÚRTHA COIMHDEACHTACH suas le 5 

phointe bhreise ar fáil (níl aon íosmhéid ag teastáil sa chuid seo). 

 

 

A. COMHTHÉACS CULTÚRTHA - suas le 9 bpointe ar fáil (3 phointe ar 

a laghad ag teastáil) 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

A1-A 1 Socrófar cuid shuntasach den chluiche in Éirinn, i stát LEE eile 

nó i suíomh ficseanúil atá lonnaithe san Eoraip 

Is féidir leis an suíomh a bheith ina shuíomh iarbhír Éireannach nó LEE, suíomh stairiúil Eorpach nó 

suíomh samhlaithe don todhchaí ag tarraingt ar thréithe láithreacha de shuíomh Éireannach nó Eorpach. 

Socrófar an suíomh trí thagairt don script nó trí thagairt do shuíomh gach leibhéil nó crios den chluiche. 

Beidh uasmhéid de phointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. 

 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

A1-B 1 Baineann na príomhcharachtair le hÉirinn nó le tíortha 

Eorpacha eile 

Féadfaidh sé seo a bheith san áireamh: 
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 Figiúirí ó stair dhomhanda na hÉireann nó na hEorpa 

 Carachtair fhicseanúla lena n-áirítear: 

a) Carachtair fhicseanúla ó chultúr nó béaloideas na hÉireann nó na hEorpa (m.sh. bunaithe 

ar charachtair ó chultúr liteartha nó closamhairc na hEorpa nó bunaithe ar charachtair ó 

mhiotas agus ó fhinscéalta) 

b) Carachtair fhicseanúla comhaimseartha a nasctar le hÉirinn nó le tíortha Eorpacha tríd  

o a gcúlscéal, 

o blas nó, 

o scéal-líne ar an scáileán. 

 

Chun críocha an chritéir, ciallaíonn ‘cúlscéal’ stair nó cúlra a cruthaíodh do charachtar 

ficseanúil sa chluiche. 

 

Chun amhras a sheachaint: 

 

Is féidir carachtair antrapamorfacha (i.e. carachtair le foirm dhaonna nó tréithe daonna) a mheas mar 

phríomhcharachtair i gcás ina mbaineann a) nó b) thuas. (m.sh. d’fhéadfaí mná sí a áireamh anseo). 

Cinnfear ‘príomhcharachtair’ trí ról agus feiceálacht an charachtair sa chluiche a scrúdú. Beidh ar 

iarratasóirí lárnacht na bpríomhcharachtar a léiriú trí thagairt a dhéanamh do radhairc, leibhéil agus 

carachtair eile sa chluiche mar chuid dá n-iarratas. 

 

Beidh uasmhéid de phointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. 

 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

A2-A 2 Liostaigh na teangacha oifigiúla (m.sh. Gaeilge, Béarla, 

Fraincis srl.) ina n-eiseofar an cluiche ar dtús? 

 

Má eisítear an cluiche i dtrí cinn nó níos mó de theangacha oifigiúla an LEE, bronnfar dhá phointe. 

Tá 24 teanga oifigiúil ag an Aontas Eorpach: Bulgáiris, Cróitis, Seicis, Danmhairgis, Ollainnis, Béarla, 

Eastóinis, Fionlainnis, Fraincis, Gearmáinis, Gréigis, Ungáiris, Gaeilge, Iodáilis, Laitvis, Liotuáinis, 

Máltais, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Spáinnis agus Sualainnis. Tugann an 

Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) Ballstáit an AE agus trí cinn de Stáit Chomhlachas Saorthrádála 

na hEorpa (CSTE) le chéile (an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua). 

 

Chun amhras a sheachaint: 

Cuirfear dialóg agus guthú san áireamh agus teanga an chluiche á chinneadh. 

Breathnófar ar an dialóg atá le feiceáil ar an scáileán, mar shampla formáid na mboilgeog focal, mar 

chuid den chritéar “teanga”. Mar sin féin, nuair is i bhfoirm teidil radhairc an t-aon teanga a úsáidtear 

ar an scáileán (m.sh. Cuid 1, Cuid 2 etc.), ní leor é seo do phointí faoin gcritéar seo. 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

A2-B 1 Liostaigh an mionteanga (na mionteangacha) de chuid an LEE 

ina n-eiseofar an cluiche den chéad uair? 
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Má eisítear an cluiche i mionteanga amháin nó níos mó den LEE, bronnfar pointe amháin. 

Tá liosta de na mionteangacha ar fáil ag https://rm.coe.int/languages-covered-en-rev2804/16809e4301  

Chun amhras a sheachaint: 

Cuirfear dialóg agus guthú san áireamh agus teanga an chluiche á chinneadh. 

Breathnófar ar an dialóg atá le feiceáil ar an scáileán, mar shampla formáid na mboilgeog focal, mar 

chuid den chritéar “teanga”. Mar sin féin, nuair is i bhfoirm teidil radhairc an t-aon teanga a úsáidtear 

ar an scáileán (m.sh. Cuid 1, Cuid 2 etc.), ní leor é seo do phointí faoin gcritéar seo. 

 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

A3-A 

2 

phointe 

má 

chomhl

íontar 

ceann 

amháin 

nó níos 

mó de 

na 

critéir 

seo 

Beidh an cluiche á spreagadh ag, nó beidh an scéal-líne bunaithe ar 

shaothar liteartha nó cineamatagrafach nó ceoil Eorpach foilsithe 

 

A3-B Beidh an cluiche nó roinnt gnéithe suntasacha den chluiche spreagtha ag 

oidhreacht stairiúil agus eolaíoch na hÉireann nó na hEorpa 

 

A3-C Beidh treo ealaíne an chluiche, nó roinnt gnéithe suntasacha cluiche, 

spreagtha ag saothar ealaíne nó gluaiseacht ealaíne aitheanta Éireannach 

nó Eorpach, nó beidh dearadh ailtireachta nó tionsclaíochta na hEorpa i 

gceist leis. 

 

A3-D Gabhfaidh an cluiche gnéithe de chultúr, sochaí, stair, féiniúlacht, 

oidhreacht na hÉireann nó na hEorpa san am a chuaigh thart nó san am i 

láthair, lena n-áirítear oidhreacht spóirt, ceoil agus cruthaitheach. 

 

A3-E Bainfidh an cluiche le himeachtaí neamhfhicsineacha nó le pearsana 

stairiúla nó le himeachtaí stairiúla ó stair na hÉireann nó de chuid an LEE, 

fiú mura bhfuil sé suite in Éirinn nó sa LEE 

 

A3-F Má dhíreofar an cluiche ar leanaí óga (0-12 bliain d’aois), beidh nasc 

soiléir idir na línte scéil nó na téamaí agus íogaireachtaí leanaí in Éirinn 

nó in áiteanna eile sa LEE. 

 

A3-G Mura gclúdóidh an cluiche aon cheann de na 6 chatagóir thuas, an féidir 

leat aon chruthúnas eile a thabhairt go bhfuil gnéithe suntasacha den 

chluiche spreagtha nó go mbaineann siad le hÉirinn nó leis an LEE? 

 

Bronnfar dhá phointe má chomhlíontar ceann amháin nó níos mó de na critéir A3 -A go A3-G . 

áirítear le ‘cultúr Éireannach nó Eorpach’ an saol laethúil, cultúr coitianta, cultúr cearrbhachais, 

cultúr na hóige, cultúr foghlama, cultúr polaitiúil, cultúr na n-ealaíon, cultúr an cheoil etc. 

ciallaíonn ‘saothar liteartha’ saothair scríofa fhoilsithe lena n-áirítear thar gach seánra liteartha, agus 

greannáin san áireamh. 

  

https://rm.coe.int/languages-covered-en-rev2804/16809e4301
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Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

A4-A 2 Beidh tionchar ag cultúr na hÉireann nó an EEA (cultúr laethúil, 

popchultúr, cultúr géim, cultúr na hóige, ardchultúr, cultúr foghlama, 

cultúr na meán, srl.), luachanna Eorpacha, an tsochaí, féiniúlacht nó 

gnéithe den saol in Éirinn nó sa LEE ar bhunchoincheap, scéal nó dearadh 

an chluiche 

 

Tá dhá phointe ar fáil faoin gcatagóir seo. 

  

 

B. CRUTHAITHEACHT CHULTÚRTHA - suas le 9 

bpointe ar fáil (3 phointe ar a laghad ag teastáil) 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

B1-A 2 Beidh cuid mhór den bhunábhar ar a bhfuil an cluiche bunaithe 

scríofa nó cruthaithe ag saoránach nó gnáthchónaitheoir Éireannach 

nó LEE  

 

Chun amhras a sheachaint: 

Áirítear le ‘ábhar bunúsach’ saothair liteartha (lena n-áirítear scripteanna scannáin bunaidh nó 

scripteanna bunaidh), saothair chlosamhairc, ceol agus ealaíona. 

 

Is í an tuiscint a bheidh ar ‘gnáthchónaitheoir’ ná i gcomhthéacs “gnáthchónaí chun críocha cánach” 

in Éirinn nó i stát LEE. Ní mór do dhuine aonair a ndeirtear go bhfuil gnáthchónaí orthu in Éirinn na 

rialacha gnáthchónaí arna n-úsáid ag na Coimisinéirí Ioncaim a chomhlíonadh. Ní mór do dhuine 

aonair a ndeirtear go bhfuil gnáthchónaí orthu i stát LEE eile rialacha gnáthchónaithe an Stáit LEE sin 

a chomhlíonadh. Má bhí tú i do chónaí ó thaobh cánach in Éirinn ar feadh trí bliana cánach as a 

chéile, tagann gnáthchónaí ort ó thús na ceathrú bliana cánach. Má tá dénáisiúntacht ag duine 

féadfaidh sé/sí ceachtar náisiúntacht a roghnú chun críche na tástála. 

Beidh ar an iarratasóir dóthain fianaise a thabhairt chun tacú le haon éileamh maidir le gnáthchónaí 

agus an fhianaise seo a choinneáil le haghaidh comhlíonadh iarchríochnaithe. 

Tá dhá phointe ar fáil faoin gcatagóir seo. 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

B2-A 1 Léireofar cruthaitheacht nó nuálaíocht ar leith i struchtúr an chluiche, i 

scéal an chluiche nó in imirt an chluiche 

 

Tá pointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. 
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Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

B2-B 1 Léireofar cruthaitheacht nó nuálaíocht ar leith sa ghrafaic agus/nó sa 

bheochan, lena n-áirítear dearadh carachtair agus suíomhanna 

 

Tá pointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. 

 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

B2-C 1 Léireofar cruthaitheacht nó nuálaíocht ar leith san 

idirghníomhaíocht agus/nó sa chomhéadan úsáideora agus/nó sna 

feidhmiúlachtaí il-imreora 

 

Tá pointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

B3-A 2 Léireoidh an cluiche nuálaíocht theicniúil ar leith sa chluiche féin 

nó na huirlisí táirgeachta nó an mhodheolaíocht a úsáidtear chun an 

cluiche a fhorbairt nó a tháirgeadh 

Tá dhá phointe ar fáil faoin gcatagóir seo. Ní mór fianaise shoiléir a sholáthar ar an gcineál nuálaíochta 

atá á chur i láthair agus cén fáth a bhfuil sé difriúil ó aon rud a chonacthas cheana. 

 

 

Catagóir Pointí ar Fáil Coinníollacha 

B4-A 2 phointe má 

shásaítear B4-A agus 

má shásaítear ceann 

amháin de B4-B nó 

B4-C 

Is cumadóir ar náisiúnach nó 

gnáthchónaitheoir Éireannach nó LEE iad a 

chumfaidh an an ceol don chluiche? 

B4-B Cumadóireacht cheoil bhunaidh a bheidh sa 

cheol 

B4-C Socrú nó scór nua de phíosa ceoil atá ann 

cheana féin a bheidh sa cheol 

 

Tá dhá phointe ar fáil faoin gcatagóir seo. Chun an dá phointe a fháil, ní mór don iarratasóir B4-A 

(ceol cruthaithe ag cumadóir ar náisiúnach nó gnáthchónaitheoir Éireannach nó LEE iad) a shásamh 

agus freisin ceann amháin de B4-B nó B4-C a shásamh. 
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Má tá níos mó ná píosa ceoil amháin sa chluiche (m.sh. cúpla píosa ceoil cumtha ag níos mó ná cumadóir 

amháin), éileoidh an Roinn go mbeidh cuid ‘substaintiúil’ [50% ar a laghad] de na píosaí ceoil cumtha 

ag náisiúnach nó gnáthchónaitheoir Éireannach nó LEE). 

 

 

 

 

 

 

C. BRAISLE CHULTÚRTHA - suas le 12 phointe ar fáil 

(4 phointe ar a laghad ag teastáil) 

   

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

C1-A 2 Tarlóidh cuid shuntasach den obair chruthaitheach (lena n-áirítear ach 

gan a bheith teoranta d’fhorbairt choincheapa, clárú, scéal-chlárú, 

dearadh, grafaic, taifeadadh ceoil, taifeadadh fuaime, taifeadadh gutha) 

ar siúl in Éirinn nó sa LEE? 

 

(Ciallaíonn ‘substaintiúil’ go ndéantar 50% ar a laghad den obair in 

Éirinn nó sa LEE). 

 

Ciallaíonn ‘substaintiúil’ anseo go ndéantar ar a laghad 50% den obair in Éirinn nó sa LEE. Tá dhá 

phointe ar fáil faoin gcatagóir seo. 

 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

C2-A 8 Bronnfar pointe amháin do gach ceann de na poist seo a leanas a bheidh 

ag náisiúnach nó gnáthchónaitheoir Éireannach nó LEE 
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Post 

Léiritheoir/Bainisteoir 

Tionscadail 

Príomhscríbhneoir 

Stiúrthóir Teicniúil 

Príomh-ríomhchláraitheoir 

Stiúrthóir Cruthaitheach 

Príomhdhearthóir 

Stiúrthóir Ealaíne 

Príomhealaíontóir/Beochantóir 

 

Tá ocht bpointe ar fáil faoin gcatagóir seo. (Pointe amháin in aghaidh gach Ceann Roinne) 

 

Is í an tuiscint a bheidh ar ‘gnáthchónaitheoir’ ná i gcomhthéacs “gnáthchónaí chun críocha cánach” 

in Éirinn nó i stát LEE. Ní mór do dhuine aonair a ndeirtear go bhfuil gnáthchónaí orthu in Éirinn na 

rialacha gnáthchónaí arna n-úsáid ag na Coimisinéirí Ioncaim a chomhlíonadh. Ní mór do dhuine 

aonair a ndeirtear go bhfuil gnáthchónaí orthu i stát LEE eile rialacha gnáthchónaithe an Stáit LEE sin 

a chomhlíonadh. Má bhí tú i do chónaí ó thaobh cánach in Éirinn ar feadh trí bliana cánach as a 

chéile, tagann gnáthchónaí ort ó thús na ceathrú bliana cánach. Má tá dénáisiúntacht ag duine 

féadfaidh sé/sí ceachtar náisiúntacht a roghnú chun críche na tástála. 

 

Catagóir Pointí ar Fáil Coinníollacha 

C3-A 2 phointe 

bronnta 

má 

chomhlíon

tar 

ceachtar 

de na 

critéir seo  

Beidh ceann de na poist mar Cheann Roinne ag náisiúnach nó 

gnáthchónaitheoir Éireannach nó LEE  

 

C3-B Beidh ar a laghad 50% den Fhoireann Forbartha ina 

náisiúnaigh nó gnáthchónaitheoirí Éireannacha nó LEE 

  

Ceann Roinne 

Dearadh grafach 

Ealaín 

Beochan 

Scannánaíocht 

Ríomhchlárú 

Teicneolaíocht nó T&F 

Dearadh Cluiche 

Dearadh Leibhéil nó Inste 

Dearadh Fuaime 

Dearbhú cáilíochta 
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Tá dhá phointe ar fáil faoin gcatagóir seo má chomhlíontar ceachtar de C3A nó C3B. 

Is í an tuiscint a bheidh ar ‘gnáthchónaitheoir’ ná i gcomhthéacs “gnáthchónaí chun críocha 

cánach” in Éirinn nó i stát LEE. Ní mór do dhuine aonair a ndeirtear go bhfuil gnáthchónaí 

orthu in Éirinn na rialacha gnáthchónaí arna n-úsáid ag na Coimisinéirí Ioncaim a 

chomhlíonadh. Ní mór do dhuine aonair a ndeirtear go bhfuil gnáthchónaí orthu i stát LEE 

eile rialacha gnáthchónaithe an Stáit LEE sin a chomhlíonadh. Má bhí tú i do chónaí ó thaobh 

cánach in Éirinn ar feadh trí bliana cánach as a chéile, tagann gnáthchónaí ort ó thús na 

ceathrú bliana cánach. Má tá dénáisiúntacht ag duine féadfaidh sé/sí ceachtar náisiúntacht a 

roghnú chun críche na tástála. 

  
Foireann forbartha (lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, ealaíontóirí, beochantóirí, 

dearthóirí cluichí, dearthóirí leibhéil, innealtóirí fuaime, ríomhchláraitheoirí agus gach duine 

aonair eile a bhfuil baint dhíreach acu le dearadh, táirgeadh agus tástáil an chluiche). 

 

 

 

 

 

 

 

D. CREIDMHEAS CULTÚRTHA 

COIMHDEACHTACH - suas le 5 phointe bhreise ar fáil 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

D1-A 1 Beidh an cluiche dírithe ar leanaí óga (aois 0 - 12) agus beidh gné 

oideachais sa chluiche 

Tá pointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

D2-A 1 Beidh téamaí éagsúlachta / comhionannais le feiceáil sa chluiche 

nó léirigh conas a rachaidh an éagsúlacht chultúrtha i bhfeidhm 

go díreach ar ábhar agus ton an chluiche dhigitigh 

(comhdheiseanna, cuimsiú, rochtain, comhoibriú, etc.) 

Tá pointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. 
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Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

D3-A 1 Is féidir leis an iarratasóir a léiriú go nglacfar cúram chun 

inrochtaineacht a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas (m.sh. 

míchumais mótair, cognaíocha, físe, éisteachta, urlabhra, etc.). Is 

féidir roghanna le haghaidh téacs-go-hurlabhra, urlabhra-go-téacs, 

fotheidil, daille datha agus modhanna codarsnachta ard, 

clómhéideanna, luasanna cluiche, modhanna rialaithe, athmhapáil 

cnaipe rialtóra, etc. a bheith san áireamh sna feabhsúcháin. 

Tá pointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. 

 

Catagóir 
Pointí ar 

Fáil 
Coinníollacha 

D4-A 1 Cuirfidh ábhar an chluiche cosaint, athchóiriú agus cur chun cinn 

úsáid inbhuanaithe na n-éiceachóras ar stíl na hÉireann/na hEorpa 

chun cinn nó ardaíonn ábhar an chluiche feasacht ar na riachtanais a 

bhaineann le hinbhuanaitheacht comhshaoil a mhéadú agus athrú 

aeráide a íoslaghdú. 

Tá pointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. 

 

 

Catagóir Pointí ar Fáil Coinníollacha 

D5-A 1 Cuirfear deiseanna meantóireachta, oiliúna agus forbartha 

scileanna ar fáil do bheirt náisiúnach nó gnáthchónaitheoirí 

de chuid na hÉireann nó an LEE le linn fhorbairt agus léiriú 

an chluiche (Déan teagmháil le do thoil le Screen Ireland 

info@screenireland.ie chun cúnamh a fháil le Plean 

Forbartha Scileanna) 

  

Ainm 

(Céadain

m agus 

Sloinne) 

Náisiúnach 

Éireannac

h? 

Gnáthchón

aí in 

Éirinn*? 

(Is ea/Ní 

hea) 

Náisiúnac

h LEE? 

(Is ea/Ní 

hea – 

tabhair 

sonraí na 

tíre) 

Gnáthchón

aí sa LEE? 

(Is ea/Ní 

hea) 

Eile 

(tabhai

r 

sonraí) 

Sonraí 

deiseanna 

meantóireacht

a, oiliúna agus 

forbartha 

scileanna 

 Is ea ☐Ní 

hea☐   

Is ea ☐Ní 

hea☐   

Is ea ☐Ní 

hea ☐- 

Is ea ☐Ní 

hea☐ 

  

 

 

 Is ea ☐Ní 

hea☐   

Is ea ☐Ní 

hea☐   

Is ea ☐Ní 

hea ☐- 

Is ea ☐Ní 

hea☐ 

  

 

 

 Is ea ☐Ní 

hea☐   

Is ea ☐Ní 

hea☐   

Is ea ☐Ní 

hea ☐- 

Is ea ☐Ní 

hea☐ 

  

 

 

 

mailto:info@screenireland.ie
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Tá pointe amháin ar fáil faoin gcatagóir seo. Cuirfear deiseanna meantóireachta, oiliúna agus forbartha 

scileanna ar fáil do bheirt náisiúnach nó gnáthchónaitheoirí Éireannach nó LEE le linn fhorbairt agus 

léiriú an chluiche. 

Is í an tuiscint a bheidh ar ‘gnáthchónaitheoir’ ná i gcomhthéacs “gnáthchónaí chun críocha cánach” 

in Éirinn nó i stát LEE. Ní mór do dhuine aonair a ndeirtear go bhfuil gnáthchónaí orthu in Éirinn na 

rialacha gnáthchónaí arna n-úsáid ag na Coimisinéirí Ioncaim a chomhlíonadh. Ní mór do dhuine 

aonair a ndeirtear go bhfuil gnáthchónaí orthu i stát LEE eile rialacha gnáthchónaithe an Stáit LEE sin 

a chomhlíonadh. Má bhí tú i do chónaí ó thaobh cánach in Éirinn ar feadh trí bliana cánach as a 

chéile, tagann gnáthchónaí ort ó thús na ceathrú bliana cánach. Má tá dénáisiúntacht ag duine 

féadfaidh sé/sí ceachtar náisiúntacht a roghnú chun críche na tástála. 

 

5. Cruthúnas 
Cuirfidh an t-iarratasóir cóip den chluiche ar fáil do R/TCEGSM mar aon le nasc chuig ‘físeán’ den 

chluiche atá á imirt a thaispeánann conas a léirítear na pointí cultúrtha a éilítear san iarratas bunaidh ar 

an gcluiche le roinnt guthaithe ón bhforbróir. 

  

6. Dearbhuithe 
Ní mór gach dearbhú a bheith déanta ag stiúrthóir de chuid na Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha. 

 

 

7. Sáruithe ar Fhaisnéis Uile-Eorpach Cluiche (PEGI). 
Ní mór don Iarratasóir sárú ar bith ar Leibhéal 1 nó Leibhéal 2 ar Chód Iompair PEGI 

https://pegi.info/pegi-code-of-conduct a chur in iúl do DigitalGames@tcagsm.gov.ie (fiú tar éis 

deimhniú ‘Eatramhach’ nó ‘Deiridh’ a bheith eisithe). 

   

 

8. Faisnéis a ghabhann leis  
 
 

Táb 2 - Achoimre ar an gcluiche digiteach. 

Ba chóir d’iarratasóirí cur síos agus forbhreathnú a thabhairt ar an gcluiche molta agus breac-chuntas 

ar an gcaoi a bhforbraíonn an cluiche. Má tá script / clár scéil ar fáil ba chóir é seo a chur san áireamh. 

Táb 3 - Sceideal Daonlaethanta. 

https://pegi.info/pegi-code-of-conduct
mailto:DigitalGames@tcagsm.gov.ie
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Is Sceideal Daonlaethanta é Táb 3 a thaispeánann teideal an phoist, líon na laethanta a bhfuil gach duine 

fostaithe sa Stát agus thar lear agus an buiséad gaolmhar. Ba chóir na daoine ar fad atá san áireamh i 

bPlean Forbartha Scileanna a shainaithint go soiléir sa Sceideal Daonlaethanta. Cuir an Sceideal 

Daonlaethanta ar fáil in Excel nó i bhformáid chomhchosúil. 

Táb 4 – Dearbhú (nach gnóthas é seo atá i gcruachás). 

Ní mór do stiúrthóir de chuid Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha an dearbhú a dhéanamh. 

Táb 5 - Dearbhú (imeachtaí aisghabhála gan réiteach). 

Ní mór do stiúrthóir de chuid Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha an dearbhú a dhéanamh. 

Táb 6 - Gealltanas maidir le fostaíocht ardchaighdeáin. 

Beidh ar an gComhlacht Forbartha Cluichí Digiteacha polasaí a choinneáil ag déileáil le dínit san ionad 

oibre, agus cinnteoidh sé go n-áirítear leis sin meicníocht chuí chun ligean d’fhostaithe gearáin a 

dhéanamh, aghaidh a thabhairt ar ghearáin de réir an bheartais agus beart cuí a dhéanamh mar fhreagra 

ar iompar mídhleathach, mícheart nó míchuí san ionad oibre. 

Ina theannta sin, ní mór do gach fostaí agus comhalta Boird oiliúint a chur i gcrích in 'Aghaidh a 

thabhairt ar Laofacht Neamhchomhfhiosach: Bunfheasacht', 'Dul i nGleic le Bulaíocht agus 

Ciapadh' agus 'Oiliúint ar Fhaireoirí' . 

 

Is é Screen Ireland an ghníomhaireacht forbartha náisiúnta do scannánaíocht na hÉireann agus do 

thionscal scannán, teilifíse agus beochana na hÉireann, ag infheistiú i tallann, cruthaitheacht agus 

fiontraíocht. Tá cúrsaí oiliúna saor in aisce á gcur ar fáil ag Screen Ireland agus tógann sé thart ar uair 

an chloig le gach cúrsa a chríochnú (Nasc le cúrsaí saor in aisce ar shuíomh gréasáin Screen Ireland). 

Ní mór do stiúrthóir de chuid na Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha an dearbhú a dhéanamh. 

      

 

9. Deimhnithe 

 
Eiseofar deimhniú ‘Eatramhach’ in ainm na Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha agus leagfar 

amach ann na coinníollacha nach mór a chomhlíonadh maidir leis an tionscadal. 

Áireofar sa Deimhniú Aguisín a liostóidh na Critéir Chultúrtha atá maíte ag an Iarratasóir agus a n-

aontaíonn an Roinn go gcomhlíontar iad maidir leis an bhfaisnéis atá san Iarratas. 

 

https://learning.screenireland.ie/login/index.php
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Nuair a eisítear Deimhniú Deiridh in ainm na Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha, is féidir le 

Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha iarratas a dhéanamh chuig na Coimisinéirí Ioncaim ar a n-

éileamh deiridh agus d’fhéadfadh sé go ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim aisghabháil ar 

chreidmheasanna cánach más rud é nach gcomhlíontar aon cheann de na coinníollacha ar Dheimhniú 

Cultúir. 
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Soléiriú Breise  

  
Tugtar aghaidh sa soiléiriú thíos ar cheisteanna a chuir an Coimisiún mar chuid den phróiseas fógartha.  

 
 Ní mór an ceanglas chun gnó a dhéanamh in Éirinn trí bhrainse nó gníomhaireacht a shásamh 

ach amháin nuair a dhéantar éileamh.  
Leagfar amach san ábhar treorach don iarratas ar theastas cultúir na ceanglais nach mór do chuideachta 

forbartha cluichí digiteacha a shásamh tráth a ndéanfar iarratas ar theastas cultúir agus áireofar ann na 

nithe seo a leanas:  

 

“Cuideachta Forbartha Cluichí Digiteacha  

Agus an t-iarratas á dhéanamh, ní mór don iarratasóir a bheith ina chuideachta forbartha cluichí 

digiteacha a chomhlíonann na ceanglais seo a leanas go léir:  

a. go bhfuil sí lonnaithe sa Stát, nó i Stát LEE seachas an Stát;  

b. go bhfuil cluichí digiteacha á bhforbairt aici ar bhonn tráchtála d’fhonn brabús a bhaint amach, i.e.  

c. ní gnóthas nó cuid de ghnóthas é a mheasfaí mar ghnóthas i gcruachás de réir bhrí “gnóthas i 

gcruachás” mar a leagtar amach é sna Treoirlínte um Tharrtháil agus Athstruchtúrú mar a 

shainmhínítear in Alt 481A.  

 

Nuair a dhéantar éileamh ar chreidmheas cánach corparáide eatramhach na gcluichí digiteacha nó ar 

chreidmheas cánach corparáide na gcluichí digiteacha a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim, i 

gcás ina bhfuil cuideachta forbartha cluichí digiteacha lonnaithe i Stát LEE seachas an Stát, ní mór di 

gnó a dhéanamh sa Stát trí bhrainse nó gníomhaireacht.”  

 

Níl ach oibreacha a tosaíodh tar éis an creidmheas cánach a chur i bhfeidhm incháilithe don 

fhóirithint.  
Tá sé beartaithe go leagfar amach sna hábhair treorach cad is caiteachas incháilithe ann agus luafar 

iontu:  

 

“Ní bheidh an creidmheas ar fáil ach amháin i leith oibreacha a tosaíodh tar éis an dáta a thagann na 

Rialacháin i bhfeidhm.”  

Ba cheart alt 481A(16)(a) a léamh mar thagairt do Stáit LEE seachas do Bhallstáit na 

gComhphobal Eorpach.  

Tá sé i gceist go mbeadh an dréacht-téacs seo a leanas san áireamh sa treoir:  

 

“Socruithe airgeadais áirithe [alt 481A(16)(a)]  

Ní bheidh cuideachta, seachas in imthosca sonracha áirithe, ina cuideachta forbartha cluichí 

digiteacha más rud é gurb iad na socruithe airgeadais a dhéanfaidh an chuideachta, maidir leis an 

gcluiche digiteach incháilithe: (i) socruithe airgeadais d’aon chineál le duine a chónaíonn, atá 

cláraithe nó ag oibriú i gcríoch lasmuigh den LEE nó de chríoch nach bhfuil Conradh Cánachais 

Dhúbailte (CCD) ag Éirinn léi; nó (ii)socruithe airgeadais faoina seoltar cistí, go díreach nó go 

hindíreach, chuig, nó trí chríoch lasmuigh den LEE nó de chríoch nach bhfuil CCD ag Éirinn léi. 

Féadfar cuideachta a mheas mar chuideachta forbartha cluichí digiteacha fós má bhaineann na 

socruithe a bhaineann le críoch den sórt sin le forbairt cuid de chluiche digiteach sa chríoch, ar 

choinníoll go bhfuil taifid leordhóthanacha i bhfeidhm.”  

Déine Chúnaimh  
“Beidh an cúnamh ar fáil ag ráta 32% den chuid is ísle de (i) caiteachas incháilithe, (ii) 80% den 

chaiteachas incháilithe iomlán, nó (iii) €25 milliún. Féadfar an cúnamh a charnadh le státchabhair eile 

suas go dtí uasdéine cúnaimh 50% den bhuiséad forbartha iomlán”.  

 

 


