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1 Gluas 

CBF     Coiste Sochair Phobail 

COD     Dáta Tosaigh Tráchtála 

RCAC     An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 

DDP     Plean Soláthair Forbraíochta 

MWh     Uair Meigeavata 

ORESS 1    An chéad cheant gaoithe eischósta faoi RESS 

RESS     Scéim Tacaíochta Leictreachais In-Athnuaite  

Leabhar Rialacha  An Leabhar Rialacha seo Chistí Sochair Phobail ORESS 1 do 

Ghineadóirí agus Riarthóirí Ciste 

SEAI     Údarás Fuinnimh In-Athnuaite na hÉireann 

Téarmaí agus Coinníollacha Téarmaí agus Coinníollacha ORESS 1, lena n-áirítear an 

Comhaontú Feidhmiúcháin i ndáil le Tionscadal ORESS 1, mar 

a dhéanfaí a leasú ó am go ham 
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2 Réamhrá 

2.1 Cúlra 

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

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

thréimhse tógála agus tacaíochta gach tionscadail ORESS. Mar chabhair leis an bpróiseas 

seo, ní mór do gach uile ghineadóir Riarthóir Ciste a cheapadh. 

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. 

Leagtar amach sa Leabhar Rialacha seo na rialacha agus treoirlínte éagsúla ar gá do 

Ghineadóirí agus Riarthóirí Ciste cloí leo maidir lena CBFanna ORESS 1, anuas ar na 

hoibleagáidí mar atá leagtha amach sna Téarmaí agus Coinníollacha1. Tá sliocht as Alt 7 

(Gnéithe Pobail de ORESS 1) de na Téarmaí agus Coinníollacha san áireamh mar Aguisín 

A, mar éascaíocht don tagairt. 

Is tábhachtach a lua go bhfuil an Leabhar Rialacha seo dírithe ar Ghineadóirí agus ar 

Riarthóirí Ciste ORESS 1. Ba chóir a thabhairt faoi deara nach lámhleabhar oibre CBF don 

phobal áitiúil é. Cuirfear treoir phraiticiúil mar sin ar fáil i gcáipéis faoi leith, a bhaineann go 

sonrach le gach Tionscadal ORESS 1, agus ‘Treoir CBF don Phobal’ mar theideal uirthi. Is 

feidhm de chuid gach Riarthóra Ciste é a dtreoir féin a fhoilsiú ar a nósanna imeachta 

d'iarratais ar chiste agus ar bhunú agus feidhmiú Choiste CBF an tionscadail de réir Téarmaí 

& Coinníollacha agus an Leabhar Rialacha seo. 

2.2 Cúrsaí Dlíthiúla 

Beidh ceangal ar Ghineadóirí agus ar Riarthóirí Ciste i dtaca leis na forálacha uile sa 

Leabhar Rialacha seo. Bíodh Gineadóirí ar an eolas go bhféadfaí go mb’ionann aon teip sa 

chomhlíonadh (nó sa chomhlíonadh a chinntiú) ó thaobh an Leabhair Rialacha seo agus an 

Litir Thairisceana don Tionscadal ORESS 1 a aisghairm ag an Aire, de réir Alt 7 de na 

Téarmaí agus Coinníollacha. 

Is féidir go ndéanfadh an tAire an Leabhar Rialacha seo a leasú, a uasdátú, a athshocrú nó 

a choigeartú ó am go ham.  

 
1 https://www.gov.ie/en/policy-information/7498e-renewable-electricity/#renewable-electricity-supports 

https://www.gov.ie/en/policy-information/7498e-renewable-electricity/#renewable-electricity-supports
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Sa chás go mbeidh neamhréir idir forálacha an Leabhair Rialacha seo agus na Téarmaí 

agus Coinníollacha, beidh an lámh in uachtar ag na Téarmaí agus Coinníollacha.  

Beidh ag na téarmaí nach ndéantar a shainmhíniú sa Leabhar Rialacha seo an bhrí a 

shanntar leo sna Téarmaí agus Coinníollacha.  

Beidh an Leabhar Rialacha seo faoi riail agus tuigfear é de réir dhlíthe na hÉireann agus is 

ag Cúirteanna na hÉireann amháin a bheidh dlínse maidir le haon saincheist a bhainfeadh 

leis an Leabhar Rialacha nó a thiocfadh i gceist leis. 
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3 Forléargas ar na Róil 

3.1 Gineadóir 

Is ar Ghineadóirí atá an fhreagracht iomlán don CBF maidir lena dTionscadal ORESS 1 

agus ní mór dóibh a chinntiú go gcomhlíonann a CBF na Téarmaí agus Coinníollacha agus 

an Leabhar Rialacha seo. 

Mar chabhair leis an bpróiseas seo, ní mór do Ghineadóirí Riarthóir Ciste a cheapadh de réir 

na dTéarmaí agus Coinníollacha agus an Leabhair Rialacha seo. Mar sin féin, is ar 

Ghineadóirí i rith an ama a bheidh an fhreagracht lena chinntiú go mbeidh an CBF ag teacht 

leis na Téarmaí agus Coinníollacha agus leis an Leabhar Rialacha seo, beag beann ar an 

Riarthóir Ciste bheith ceaptha. 

3.2 Riarthóir Ciste 

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

uasmhéadú ar son an Ghineadóra, de réir na dTéarmaí agus Coinníollacha agus an 

Leabhair Rialacha seo. 

3.3 SEAI 

An SEAI an comhlacht riaracháin maidir le comhlíonadh CBFanna ORESS agus is é a 

choinneoidh an Clár Náisiúnta SEAI CBF do RESS agus CBFanna ORESS.  

Beidh d’údarás ag an SEAI an Clár Náisiúnta CBF SEAI a bhunú agus a bhainistiú agus 

sonrú a dhéanamh maidir leis na riachtanais chláraithe agus thuairiscithe a bhaineann leis 

an gClár Náisiúnta CBF SEAI, lena n-áirítear an t-údarás nuashonrú, athrú nó leasú a 

dhéanamh ar na riachtanais sin ó am go ham. 

Ní mór go gcomhlíonfadh an Gineadóir agus an Riarthóir Ciste riachtanais an SEAI go 

hiomlán i dtaca le Clár Náisiúnta CBF an SEAI.  

Beidh cur chuige na maoirseachta ginearálta ag an SEAI maidir le bainistiú a dhéanamh ar 

an gClár Náisiúnta CBF SEAI lena n-áirítear clárú, tuairisciú agus seiceáil maidir le 

comhlíonadh riaracháin le hais na dTéarmaí agus Coinníollacha ORESS ábhartha agus leis 

an Leabhar Rialacha seo. 
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4 Riarthóir Ciste a Cheapadh 

4.1 Riachtanais i dtaca le Riarthóir Ciste 

Ní mór go mbeadh an Riarthóir Ciste:  

(a) Ina chomhlacht inchorpraithe, cláraithe i mBall-Stát de chuid an Aontais Eorpaigh nó 

i Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann; agus 

(b) Lonnaithe ó thaobh na cánach de i mBall-Stát de chuid an Aontais Eorpaigh nó i 

Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann. 

Ní mór do Riarthóirí ciste a chinntiú go bhfuil oifigeach ainmnithe teagmhála pobail socraithe 

acu, a dhéanfaidh bainistiú ar idirbheartaíochtaí leis an Sriocphobal áitiúil CBF ó thaobh an 

CBF de. Ní mór go mbeadh an t-oifigeach teagmhála pobail:  

(a) ina chónaí de ghnáth i gcomharsanacht an Spriocphobail Áitiúil CBF; agus  

(b) ar fáil go ginearálta, agus chun cruinnithe a bheith aige le baill an Spriocphobail 

Áitiúil CBF. 

4.2 Riachtanais Soláthair 

Ní mór soláthar an Ghineadóra agus ceapachán an Riarthóra Ciste a dhéanamh de réir an 

dea-chleachtais agus na gcaighdeán idirnáisiúnta.  

Ní mór do ghineadóirí breithniú (ar a laghad) a dhéanamh faoi na nithe seo a leanas ag an 

Riarthóir Ciste:  

(a) Taithí agus saineolas;  

(b) Cur chuige molta i dtaca le riarachán an CBF, lena bhféadfadh na nithe a leanas 

bheith i gceist:  

o moltaí an Riarthóra Ciste chun glacadh an phobail a spreagadh agus 

deiseanna maoinithe chun tionchar an CBF a uasmhéadú; 

o an Riarthóir Ciste úsáid a bhaint as córais bhainistithe buiséid den scoth, iad 

oscailte, trédhearcach, inrochtana, in-iniúchta.  

o cumas an Riarthóra Ciste seirbhísí suímh gréasáin agus tacaíochta gréasáin 

den scoth a shocrú agus a chothabháil, maidir le Suíomh Gréasáin an CBF. 

o cumas an Riarthóra Ciste rialuithe daingne a chur i bhfeidhm maidir le 

leithdháileadh na gcistí CBF, lena n-áirítear tuairiscí agus cás-staidéir maidir 

le húsáid an chiste.  

 

(c) Cumas gairmiúil eagraíochta, cumarsáide, fógraithe agus tuairiscithe; 
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(d) Táillí agus costais as an CBF a riar.  

Nuair a bheifear ag déanamh measúnaithe faoi Riarthóir Ciste a cheapadh, ní mór do 

Ghineadóirí a chinntiú nach mó ná 30% den mheasúnú ar fad an meáchan a chuirtear le 

táillí agus costais na tairisceana ag Riarthóir Ciste. 
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5 Conradh an Riarthóra Ciste 

Ní mór go mbeadh ceapachán an Riarthóra Ciste faoi riail ag conradh a bhfuil ceangal 

dlíthiúil leis idir an Riarthóir Ciste agus an Gineadóir (‘Conradh an Riarthóra Ciste’).  

Ní mór go mbeadh na nithe a leanas, ar a laghad, san áireamh ansin: 

(a) Gealltanas ag an Riarthóir Ciste an Leabhar Rialacha seo agus na Téarmaí agus 

Coinníollacha a chomhlíonadh (de réir mar a dhéanfaí iad a leasú, a nuashonrú, a 

athshocrú nó a choigeartú ó am go ham); agus 

(b) Gealltanas ag an Riarthóir Ciste cloí le gach dlí infheidhme i riar agus in oibriú an 

CBF.  

Ní mór don Ghineadóir, nuair a iarrtar a leithéid, cóip a chur ar fáil go tráthúil de Chonradh 

an Riarthóra Ciste don Aire nó SEAI, sa chaoi go mbeadh an tAire nó SEAI (mar is 

infheidhme) iniúchadh agus bailíochtú a dhéanamh ar an gConradh Riarthóra Ciste maidir 

lena gcomhlíonadh ar na Téarmaí agus Coinníollacha agus an Leabhar Rialacha seo.  
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6 Cáipéisí Coimhdheacha CBF 

6.1 Treoir Tionscadail CBF don Phobal 

6.1.1 Ginearálta 

Ní mór do gach Riarthóir Ciste, i ndáil le gach CBF dá Thionscadal ORESS 1 faoi leith, treoir 

mhionsonraithe a fhoilsiú don phobal áitiúil i ndáil leis an CBF de réir na dTéarmaí agus 

Coinníollacha agus an Leabhair Rialacha seo (‘Treoir CBF don Phobal’).  

Ní mór don Treoir CBF don Phobal na nithe seo a dhéanamh: 

(a) Mionsonraí, ar a laghad a chur ar fáil maidir leis na gnéithe a leanas: 

 

i. paraiméadair an Spriocphobail Áitiúil CBF, mar a d’aontófaí ó am go ham leis 

an gCoiste CBF; 

ii. an úsáid atá le baint agus struchtúir reatha laistigh den Spriocphobal Áitiúil 

CBF a chabhróidh le Coiste ionadaíoch CBF a bhunú agus a oibriú, faoi réir 

ag na Téarmaí agus Coinníollacha agus an Leabhair Rialacha seo; 

iii. coinníollacha agus gnáis maidir le cur isteach ar chiste ón CBF, lena n-

áirítear cé leis ar féidir cur isteach, cad atá ceadaithe agus cad nach bhfuil ó 

thaobh chistithe CBF de, cén uair agus cén chaoi cur isteach, agus na 

hoibleagáidí tuairiscithe agus cuntasachta a bheidh i gceist do na hiarratais ar 

éirigh leo;  

iv. conas is féidir tabhairt faoi achomhairc agus faoi ghearáin maidir le cinntí 

CBF agus/nó oibriú an CBF; 

v. ceapachán agus feidhmeanna an Choiste CBF, conas a bhainfear 

ionadaíocht amach maidir leis an bpobal áitiúil, agus na gnáis a chinnteoidh 

go ndéanfar measúnú agus breithniú cothrom ar iarratais mhaoinithe;  

vi. nósanna imeachta do chruinnithe an Choiste CBF; agus 

vii. dualgais gach uile bhall den Choiste CBF, lena n-áirítear Cód Cleachtais 

agus beartais agus gnáis maidir le Coimhlint Leasa, agus na rialacha a 

bhaineann go sonrach le neamhspleáchas agus neamhchlaontacht, leas a 

nochtadh, athrú ballraíochta agus tréimhsí uasta seirbhíse, cosaint sonraí 

agus tiomantas i dtaca le rúndacht dhaingean agus discréid; agus 
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(b) Teacht leis an bPlean Soláthair Forbraíochta (DPP), mar a dhéanfaí a nuashonrú nó 

a leasú ó am go ham. 

Mórchuspóir na Treorach CBF don Phobal is ea a chinntiú go gcuirfear éascaíocht agus 

tacaíocht a chur ar fáil don phobal áitiúil chomh maith agus is féidir le go mbainfear dícheall 

úsáide as cistiú ón CBF, mar a shocróidh an pobal féin. 

Sa chás go mbeidh neamhréir idir Treoir CBF don Phobal agus an Leabhar Rialacha nó na 

Téarmaí agus Coinníollacha, is ag an Leabhar Rialacha seo nó na Téarmaí agus 

Coinníollacha (mar is infheidhme) a bheidh an lámh in uachtar. 

6.1.2 Treoir CBF don Phobal a Fhorbairt agus a Fhoilsiú 

Ní mór do gach Riarthóir Ciste, chomh luath agus is féidir tar éis a cheaptha, dréacht a 

ullmhú de Threoir CBF don Phobal. 

Chomh luath agus a bheidh an Coiste CBF bunaithe agus socraithe, ní mór don Riarthóir 

Ciste agus don Choiste CBF bheith ag comhoibriú chun bailchríoch a chur ar an Treoir CBF 

don Phobal agus sin a fhoilsiú chomh luath agus is réasúnta praiticiúil.  

Ní mór don Riarthóir Ciste agus don Choiste CBF athbhreithniú rialta agus, más gá, uasdátú 

a dhéanamh ar an Treoir CBF don Phobal lena chinntiú go bhfuil sí inchurtha lena feidhm 

agus cruinn. 

Ní mór go mbeadh an Treoir CBF don Phobal (agus aon uasdátú nó leasuithe uirthi) foilsithe 

agus teacht saor in aisce uirthi ar Shuíomh Gréasáin an CBF.  

Ní mór go ndéanfadh an Riarthóir Ciste agus an Coiste CBF comhaontú faoin mbeartas 

maidir le soláthar aistriúchán ar an Treoir CBF don Phobal de réir na gcaighdeán reachtúil 

agus i bhfianaise na riachtanas a bheidh ag grúpaí faoi leith sa phobal áitiúil mar is gá, mar 

a athraíonn caighdeáin agus riachtanais dá leithéid ó am go ham.  

Ní mór don Riarthóir Ciste agus an Coiste CBF a chinntiú go mbeidh an pobal áitiúil ar an 

eolas faoi Threoir CBF don Phobal agus go dtuigtear sin, agus, más gá, cuirfidh sé 

ceardlanna agus imeachtaí eolais ar siúl don phobal chun míniú agus freagraí a thabhairt 

maidir le Treoir CBF don Phobal. 

6.2 Plean Seachadta Forbartha (DDP)  

6.2.1 An Próiseas Forbartha 

Chomh luath agus is féidir tar éis an Choiste CBF a bhunú, ní mór don Riarthóir Ciste agus 

an Coiste CBF tús áite a thabhairt do chomhfhorbairt a dhéanamh ar phlean maidir le 
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seachadadh an Chistithe CBF don Spriocphobal Áitiúil (an ‘Plean Seachadta Forbartha’ nó 

‘DDP’) 

Ní mór an DDP a fhorbairt i gcomhar leis an bpobal áitiúil maidir leis an Tionscadal ORESS 

1 agus páirtithe leasmhara tábhachtacha na háite.  

Ní mór don Riarthóir Ciste agus don Choiste CBF, faoi seach, a ndícheall a dhéanamh chun 

a chinntiú go mbeidh an DDP comhaontaithe agus ar obairt faoi bhliain amháin den Dáta 

Tosaigh.  

Déanfar an DDP (faoi réir leasuithe nó nuashonruithe ó am go ham) a fhoilsiú ar Shuíomh 

Gréasáin an CBF. 

6.2.2 Riachtanais DDP  

Ní mór don DDP na nithe a leanas ar a laghad a dhéanamh:  

(a) iarraidh a thabhairt sainaithint a dhéanamh ar na tosaíochtaí tábhachtacha agus na 

riachtanais atá ag an Spriocphobal Áitiúil CBF agus cur chuige simplí réidh a leagan 

amach i dtaca le cistiú CBF amach anseo a d’fhéadfadh cabhrú le tabhairt faoi na 

tosaíochtaí tábhachtacha seo agus na riachtanais agus a thagann le cuspóirí eile ag 

an leibhéal áitiúil, contae, réigiúnach agus náisiúnta nuair is cuí agus nuair is 

infheidhme;  

(b) measúnú cuí a dhéanamh faoi thosaíochtaí meántéarmach agus fadtéarmacha agus 

tionscadail cistithe ilbhliantúla;  

(c) teacht le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA (SFIanna);  

(d) soiléiriú a dhéanamh faoi riachtanais bharrthábhachtacha agus tosaíochtaí i bpobail 

imeallaithe, pobail nua agus grúpaí eile dá leithéidí sin, agus conas a d’fhéadfadh 

cistiú CBF cabhrú le tabhairt faoi thosaíochtaí agus riachtanais bharrthábhachtacha 

mar iad; agus 

(e) breithniú iomchuí a dhéanamh faoi phobail, grúpaí nó ceantair a bhfuil sainriachtanas 

tacaíochta acu – pobail imeallaithe, pobail nua agus grúpa eile dá leithéidí. 

D’fhéadfadh an DPP, mar shampla, a roghnú cuid den chistiú CBF a choinneáil siar 

le haghaidh tionscnamh a thugann faoi na cúiseanna le míbhuntáiste shóisialta nó 

eacnamaíocha i measc na bpobal, réitigh níos fearr don inbhuanaitheacht fuinnimh a 

spreagadh, cabhrú le pobal iascaireachta na háite, tacú leis an mbithéagsúlacht 

mara agus caomhnú, nó áit nó ceantar faoi leith a fheabhsú. 
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6.2.3 Eile 

Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an DDP gach trí bliana (nó níos túisce ná sin sa chás 

go mbeadh atrú ar imthosca Spriocphobal Áitiúil an CBF 
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7 Plean Seachadta Forbartha (DDP) 

7.1 An Próiseas Forbartha 

Chomh luath agus is féidir tar éis an Choiste CBF a bhunú, ní mór don Riarthóir Ciste agus 

an Coiste CBF tús áite a thabhairt do chomhfhorbairt a dhéanamh ar phlean maidir le 

seachadadh an Chistithe CBF don Spriocphobal Áitiúil (an ‘Plean Seachadta Forbartha’ nó 

‘DDP’) 

Ní mór an DDP a fhorbairt i gcomhar leis an bpobal áitiúil maidir leis an Tionscadal ORESS 

1 agus páirtithe leasmhara tábhachtacha na háite.  

Ní mór don Riarthóir Ciste agus don Choiste CBF, faoi seach, a ndícheall a dhéanamh chun 

a chinntiú go mbeidh an DDP comhaontaithe agus ar obairt faoi bhliain amháin den Dáta 

Tosaigh.  

Déanfar an DDP (faoi réir leasuithe nó nuashonruithe ó am go ham) a fhoilsiú ar Shuíomh 

Gréasáin an CBF. 

7.2 Riachtanais DDP 

Ní mór don DDP na nithe a leanas ar a laghad a dhéanamh:  

(a) iarraidh a thabhairt sainaithint a dhéanamh ar na tosaíochtaí tábhachtacha agus na 

riachtanais atá ag an Spriocphobal Áitiúil CBF agus cur chuige simplí réidh a leagan 

amach i dtaca le cistiú CBF amach anseo a d’fhéadfadh cabhrú le tabhairt faoi na 

tosaíochtaí tábhachtacha seo agus na riachtanais agus a thagann le cuspóirí eile ag 

an leibhéal áitiúil, contae, réigiúnach agus náisiúnta nuair is cuí agus nuair is 

infheidhme;  

(b) measúnú cuí a dhéanamh faoi thosaíochtaí meántéarmach agus fadtéarmacha agus 

tionscadail cistithe ilbhliantúla;  

(c) teacht le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA (SFIanna);  

(d) soiléiriú a dhéanamh faoi riachtanais bharrthábhachtacha agus tosaíochtaí i bpobail 

imeallaithe, pobail nua agus grúpaí eile dá leithéidí sin, agus conas a d’fhéadfadh 

cistiú CBF cabhrú le tabhairt faoi thosaíochtaí agus riachtanais bharrthábhachtacha 

mar iad; agus 

(e) breithniú iomchuí a dhéanamh faoi phobail, grúpaí nó ceantair a bhfuil sainriachtanas 

tacaíochta acu – pobail imeallaithe, pobail nua agus grúpa eile dá leithéidí. 

D’fhéadfadh an DPP, mar shampla, a roghnú cuid den chistiú CBF a choinneáil siar 

le haghaidh tionscnamh a thugann faoi na cúiseanna le míbhuntáiste shóisialta nó 
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eacnamaíocha i measc na bpobal, réitigh níos fearr don inbhuanaitheacht fuinnimh a 

spreagadh, cabhrú le pobal iascaireachta na háite, tacú leis an mbithéagsúlacht 

mara agus caomhnú, nó áit nó ceantar faoi leith a fheabhsú. 

7.2.1 Oibleagáidí an Riarthóra Ciste don Choiste CBF 

Ní mór don Riarthóir Ciste na nithe a leanas a dhéanamh: 

• A chinntiú go ndéantar na cruinnithe CBF a reáchtáil go rialta; 

• Comhaontú a dhéanamh faoi nósanna imeachta an Choiste CBF, a thagann leis an 

DDP, faoi leithdháileadh an chistithe CBF agus a bhfuil mionsonraí iontu (ar a 

laghad) faoi rialuithe iomchuí airgeadais agus maoirseacht, cumarsáid faoi bhabhtaí 

maoinithe, dátaí oscailte agus dúnta an mhaoinithe, próiseas iarratais inrochtana, 

tacaíocht faoi cheisteanna, Tuarascáil Forléargais, Córas Luachála Tionscadail, 

Fógraí agus Tuarascála Leithdháilte, Bainistiú Conartha, Bainistiú Comhad, 

Gealltanais bheith ann agus as, Íocaíochtaí Tionscadail agus Tuarascálacha Deiridh; 

• A chinntiú o ndéantar ar laghad aon bhabhta maoinithe CBF amháin sa bhliain;  

• Monatóireacht a dhéanamh faoi mheasúnú agus luacháil na n-iarratas maoinithe 

CBF ag an gCoiste CBF agus scóir a chur i dtoll a chéile de réir cháilíocht na n-

iarratas ar chistiú;  

• A chinntiú go mbeidh gach ball Coiste CBF ar an eolas go hiomlán agus an 

acmhainn acu a chinntiú go mbeidh comhchinntí an Choiste CBF iomchuí agus 

comhsheasmhach leis na Téarmaí agus Coinníollacha agus leis an DDP freisin;  

• Cinntí an Choiste CBF a chur i bhfeidhm go hiomlán agus go macánta agus ní mór a 

chur in iúl láithreach bonn don Choiste CBF sa chás go mbeidh údar imní ann, maidir 

leis na cinntí sin;  

• A chinntiú go bhfoilseofar miontuairiscí gach cruinnithe den Choiste CBF do gach ball 

Coiste CBF tráth nach déanaí ná 5 lá tar éis an chruinnithe ábhartha den Choiste 

CBF; agus 

• Oibriú go dílis macánta leis an gCoiste CBF lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an CBF 

na Téarmaí agus na Coinníollacha agus an Leabhar Rialacha seo.  

7.2.2 Eile 

Ní mór athbhreithniú a dhéanamh ar an DDP gach trí bliana (nó níos túisce ná sin sa chás 

go mbeadh atrú ar imthosca Spriocphobal Áitiúil an CBF). 
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8 Ainmniúchán an Spriocphobail Áitiúil CBF 

8.1 Ginearálta 

Mar a fhoráiltear in Alt 7 de na Téarmaí agus Coinníollacha, ní mór cistiú ón CBF a 

leithdháileadh chun sochair Spriocphobal Áitiúil an CBF. Is ionann Spriocphobal Áitiúil CBF 

agus an pobal áitiúil i dtaca leis an Tionscadal ORESS 1 sin, mar a shainmhíníonn an Coiste 

CBF don Tionscadal ORESS 1 sin de réir na dTéarmaí agus Coinníollacha agus an 

Leabhair Rialacha seo. 

8.2 An Spriocphobal Áitiúil CBF a Shainaithint 

Chomh luath agus is praiticiúil tar éis a bhunaithe, agus ar laghad 90 lá sula ndéanfaidh an 

Riarthóir Ciste fógra faoi dháta dúnta an chéad bhabhta cistithe CBF, ní mór don Choiste 

CBF plé, sainaithint agus sainmhíniú a dhéanamh ar an Spriocphobal Áitiúil CBF i ndáil leis 

an Tionscadal ORESS 1, de réir na dTéarmaí agus Coinníollacha agus an Leabhair 

Rialacha seo. Nuair a bheifear á dhéanamh sin, níor mhór don Choiste CBF na nithe a 

leanas a chinntiú:  

(a) go bhfuil teorainn shoiléir gheografach ag an Spriocphobal Áitiúil CBF, agus go bhfuil na 

críocha sin i ngar don Tionscnamh ORESS 1 ábhartha; agus 

(b) go mbeidh móramh an Choiste CBF ar son an chinnidh an Spriocphobal Áitiúil CBF a 

shocrú amhlaidh.  

8.3 Fógra don SEAI don Chomhlíonadh  

Ní mór don Riarthóir Ciste láithreach a chur in iúl don SEAI cén sainmhíniú atá molta don 

Spriocphobal Áitiúil CBF. Ar aon dul leis sin, ní mór don Riarthóir Ciste a chur in iúl don 

SEAI cé na mionsonraí a bhaineann le hathrú/athbhreithniú molta ar bith ar an sainmhíniú 

ina dhiaidh sin ag an gCoiste CBF. 

8.4 Athbhreithniú ag an CBF ar an Spriocphobal Áitiúil 

CBF 

Ní mór don Choiste CBF athbhreithniú gníomhach a dhéanamh cé acu a fheileann an 

sainmhíniú ar an Spriocphobal CBF a thuilleadh, agus an ionadaíocht chothrom é ar an 

bpobal áitiúil i dtaca leis an Tionscadal ORESS 1. 

Is féidir, ó am go ham, go ndéanfaidh an Coiste CBF uasdátú ar an sainmhíniú ar an 

Spriocphobal Áitiúil CBF. 
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Ba chóir don Choiste CBF a thabhairt dá n-aire gur gá leithdháileadh a dhéanamh ar chistiú 

an CBF chun sochair an Spriocphobail Áitiúil. Mar sin féin, ní hionann sin agus a rá nach 

féidir cistiú CBF a chur ar fáil dó dhreamanna nach bhfuil lonnaithe sa Spriocphobal Áitiúil 

CBF, fad ‘s gur féidir a léiriú gur chun sochair an Spriocphobail Áitiúil CBF a rachaidh sé na 

dreamanna sin an cistiú CBF a fháil. 

8.5 Teagmháil le CBFanna eile 

Táthar ag meas gur féidir go mbeadh leasa comónta ag tionscadail a fhaigheann tacaíocht 

ORESS, ó thaobh a Spriocphobal Áitiúil de.  

Sna cásanna sin, ní mór don Ghineadóir, an Riarthóir Ciste agus an Coiste CBF gach 

dícheall réasúnta a dhéanamh teagmháil agus comhairliúchán a dhéanamh le forbróirí 

tionscadail eile agus riarthóirí ciste chun comhordú a dhéanamh idir deiseanna maoinithe 

agus a chinntiú nach mbeidh dúbailt na hiarratais ar mhaoiniú.   



19 

 

9 Cuntas Bainc CBF 

Ní mór don Riarthóir Ciste, roimh CBF a bhunú, cuntas bainc a bhunú agus a chothabháil 

atá:  

(a) lonnaithe in Éirinn;  

(b) á chur ar fáil ag banc atá údaraithe seirbhísí bainc a chur ar fáil in Éirinn (Banc an 

CFP); agus 

(c) ainmnithe mar chuntas bainc an CBF i ndáil leis an Tionscadal ORESS 1 (‘Cuntas 

Bainc an CBF’) 

Ní mór don Riarthóir Ciste a chinntiú go n-íocfar na suimeanna ar fad a thabharfaidh an 

Gineadóir i ndáil leis an CBF isteach i gCuntas Bainc an CBF agus go gcoinneofar ansin iad 

i gCuntas Bainc an CBF go dtí go ndéanfar na suimeanna sin a leithdháileadh de réir na 

dTéarmaí agus Coinníollacha agus an Leabhair Rialacha seo.  

 

Ní bheidh cead aon chistí eile, seachas iad sin a thabharfaidh an Gineadóir i ndáil leis CBF, 

a chur i gCuntas Bainc an CBF. Ní dhéanfaidh an Riarthóir Ciste aon chistí pearsanta ná eile 

a mheascadh le creidmheas Chuntas Bainc an CBF. 

 

Ní bheidh an Riarthóir Ciste mar chuid d’aon socrú a shannfaidh, a ghearrfaidh, nó a 

dhéanfaidh iarracht gearradh nó sannadh, maidir le haon leas atá ag an Riarthóir Ciste i 

gCuntas Bainc an CBF.  

 

Tráth nach déanaí ná 5 lá tar éis Cuntas Bainc an CBF a bhunú, cuirfidh an Riarthóir Ciste 

ar fáil don Aire agus don SEAI mionsonraí Chuntas Bainc an CBF (lena n-áirítear cé hé 

Banc an CBF agus gach sonraí sainaitheanta eile maidir le Cuntas Bainc an CBF). Sa chás, 

in am ar bith, nach cruinn nó nach fíor an fhaisnéis ar bhealach ar bith a tugadh maidir le 

Cuntas Bainc an CBF, déanfaidh an Riarthóir Ciste uasdátú chomh luath agus is praiticiúil 

don Aire agus don SEAI. 
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10  Cistiú CBF a Leithdháileadh 

10.1 Cinntí faoi Chistiú 

Mí amháin ar a laghad roimh thús a chur le próiseas iarratais CBF ar bith, ní mór don 

Riarthóir Ciste fógraíocht a dhéanamh faoin bpróiseas cistithe CBF atá ag teacht do réimse 

leathan den Spriocphobal Áitiúil maidir leis an Tionscadal ORESS 1, trí na meáin ábhartha 

ar fad (meáin shóisialta san áireamh). 

Ní mór don Riarthóir Ciste na nithe a leanas a chinntiú:  

(a) go n-oibrítear an CBF ar bhealach iomlán trédhearcach, in-iniúchta agus cuntasach; 

(b) go mbeidh iarratais ar mhaoiniú CBF ar fáil don Spriocphobal Áitiúil ar fad agus go 

mbeifear in ann iad a chomhlánú tríd an Suíomh Gréasáin CBF; 

(c) go ndéanfar gach iarratas ar chistiú CBF a mheas le critéir atá cothrom, 

comhréireach, ionchuimsitheach, leochaileach tomhaiste;  

(d) go gcoinnítear taifead iomlán trédhearcach de na cinntí ar fad a dhéantar faoi chistiú 

CBF mar aon leis an modheolaíocht agus an réasúnaíocht le gach cinneadh díobh 

sin;  

(e) go ndéantar torthaí na gcinntí ar fad (cistiú nó gan cistiú) faoi iarratais ar chistiú CBF 

a fhoilsiú go tráthúil ar Shuíomh Gréasáin an CBF;  

(f) go mbeidh na cinntí faoi chistiú CBF ag teacht le Rialacha an Choimisiúin Eorpaigh 

um Stát-Chabhair; 

(g) go mbeidh cinntí faoi chistiú comhréireach le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 

NA (SFIanna). 

10.2 Cistiú Toirmiscthe 

Ní mór don Riarthóir Ciste a chinntiú nach dtabharfar maoiniú go díreach ná go hindíreach 

d’aon cheann díobh seo a leanas: 

(a) Iarratais a chuireann gníomhaíochtaí reiligiúnda nó polaitiúla chun cinn;  

(b) Cistiú san áit a mbíodh cistiú reachtúil; 

(c) Cistiú Iardhearcach; nó 

(d) Gníomhaíochtaí neamhdhleathacha. 

Ní mór don Riarthóir Ciste monatóireacht ghníomhach a dhéanamh agus maoirseacht 

éifeachtach a dhéanamh ar gach cistiú CBF lena chinntiú go bhfuiltear á úsáid le haghaidh 

na críche a tugadh é.  
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11  Foirceannadh nó Dócmhainneacht an Riarthóra 

Ciste 

Aithnítear gur féidir, ar chúiseanna difriúla, go mbeadh foirceann le ceapachán an Riarthóra 

Ciste – mar shampla, i ngeall ar an Riarthóir Ciste sárú a dhéanamh ar Théarmaí agus 

Coinníollacha nó an Leabhar Rialacha seo nó i ngeall ar dhócmhainneacht an Riarthóra 

Ciste. 

Sa chomhthéacs seo, ní mór don Ghineadóir agus don Riarthóir Ciste a chinntiú go mbeidh 

sa Chonradh Riarthóra Ciste plean mionsonraithe comhleanúnachais (an ‘Plean 

Comhleanúnachais CBF’) ina leagtar amach próisis a bheidh le leanúint ag an nGineadóir 

agus ag an Riarthóir Ciste ina leithéid sin de chás lena chinntiú go mbeidh aistriú réidh 

tráthúil chuig an Riarthóir Ciste a thiocfaidh ina áit, de réir an dea-chleachtais.  

Beidh de cheangal, go háirithe, ar an Riarthóir Ciste tacú leis an nGineadóir (lena n -áirítear 

tar éis fhoirceannadh Chonradh an Riarthóra Ciste) san aistriú go dtí an chéad Riarthóir 

Ciste eile agus sa riarachán leanúnach ar an CBF go mbeidh an t-aistriú sin curtha i gcrích. 

Ní mór cóip de Phlean Comhleanúnachais an CBF a chur ar fáil don Aire agus do SEAI tráth  

nach déanaí ná 30 lá tar éis cheapachán an Riarthóra Ciste. Beidh an tAire agus/nó SEAI i 

dteideal ó am go ham leasuithe, uasdátuithe nó athruithe réasúnta a iarraidh ar an bPlean 

Comhleanúnachais CBF agus ní mór don Ghineadóír agus don Riarthóir Ciste ionchorprú a 

dhéanamh ar iarratais dá leithéid i bPlean Comhleanúnachais CBF chomh luath agus is 

féidir. 

Sa chaoi nach mbeidh amhras ann, sa chás go mbeidh deireadh ar aon chúis le ceapachán 

an Riarthóra Ciste:  

(a) Ní mór don Ghineadóir sin a chur ar an eolas láithreach don Aire agus SEAI; agus  

(b) Beidh an Gineadóir freagrach agus faoi dhliteanas i gcónaí maidir le comhlíonadh an 

CBF leis na Téarmaí agus Coinníollacha agus an Leabhar Rialacha seo.  

Cuirtear i gcuimhne do Ghineadóirí gur oibleagáid é faoi Alt 7 de na Téarmaí agus 

Coinníollacha a chinntiú go ndéantar Riarthóir Ciste a cheapadh agus go bhfuil sin socraithe 

i rith an ama le linn riarachán an CBF. Mura gcomhlíontar an oibleagáid seo is féidir 

aisghairm a dhéanamh ar an Litir Thairisceana i ndáil leis an Tionscadal ORESS 1.  
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12  Clár Náisiúnta CBF an SEAI 

Tá d’údarás ag an SEAI an Clár Náisiúnta CBF SEAI a bhunú agus a bhainistiú agus sonrú 

a dhéanamh maidir leis na riachtanais a bhaineann le hábhar maidir le Clár Náisiúnta CBF 

SEAI, lena n-áirítear an t-údarás uasdátú, athrú nó leasú a dhéanamh ar na riachtanais sin ó 

am go chéile. 

Ní mór don Ghineadóir agus don Riarthóir Ciste riachtanais an SEAI a chomhlíonadh go 

hiomlán i ndáil le Clár Náisiúnta CBF an SEAI.  

12.1 Oibleagáid Chláraithe 

Ní mór do Ghineadóirí a sonraí comhlachta, sonraí an Tionscadail ORESS 1 agus aon 

sonraí eile a éilíonn an SEAI, a chlárú le Clár Náisiúnta CBF an SEAI.  

Ní mór do Riarthóirí Ciste na mionsonraí CBF ar fad a éilíonn an SEAI a chlárú le Clár 

Náisiúnta CBF an SEAI.  

12.2 Riachtanais Uasdátaithe 

Is féidir ó am go chéile go n-éileodh SEAI ar an Riarthóir Ciste tuilleadh mionsonraí a chur ar 

fáil maidir leis an CBF (agus aon ábhair bhainteacha) le haghaidh a bhfoilsithe ar Chlár 

Náisiúnta CBF an SEAI. Ní mór don Riarthóir Ciste iarratais dá leithéid a chomhlíonadh gan 

mhoill.  

12.3 Eile 

Is féidir go bhfoilseodh SEAI aon tuarascálacha (nó codanna de thuarascálacha) a dhéanfaí 

faoin Leabhar Rialacha seo nó na Téarmaí agus na Coinníollacha i gClár Náisiúnta CBF an 

SEAI, faoina ndiscréid féin. Sa chás in am ar bith nach cruinn nó nach fíor aon chuid den 

fhaisnéis ar Chlár Náisiúnta CBF an SEAI, ní mór don Riarthóir Ciste SEAI a chur ar an 

eolas chomh luath agus is féidir go praiticiúil. 
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13  Forfheidhmiú agus Neamh-Chomhlíonadh 

13.1 Ginearálta 

Mar a tugadh faoi deara in Alt 3.3., is é SEAI an comhlacht riaracháin maidir le CBFanna 

ORESS a chomhlíonadh. 

Is féidir go n-iarrfadh an SEAI aon fhaisnéis bhreise ó Riarthóirí Ciste nó ó Ghineadóirí de 

réir mar is riachtanach leo féin chun a ról um chomhlíonadh riaracháin a chur díobh go 

héifeachtach, agus ní mór do Riarthóirí Ciste agus do Ghineadóirí aon fhaisnéis dá leithéid a 

chur ar fáil go tráthúil ach SEAI sin a iarraidh. 

13.2 Nós Imeachta i dtaca le Neamh-Chomhlíonadh 

Sa chás go mbeidh SEAI ar an eolas faoi aon neamh-chomhlíonadh (nó líomhaint faoi 

neamh-chomhlíonadh) i dtaca le CBF, tabharfaidh sé faoi chomhphlé leis an Riarthóir Ciste 

ábhartha chun teacht ar na fíricí maidir leis an neamh-chomhlíonadh (nó an líomhaint faoi 

neamh-chomhlíonadh). Mar chuid den phlé sin, díreoidh SEAI agus an Riarthóir Ciste ar 

chomhaontú a dhéanamh faoi phlean gnímh chun neamh-chomhlíonadh a chur ina cheart 

nó chun tabhairt faoin mbunús atá leis an líomhaint faoi neamh-chomhlíonadh. 

Sa chás nach mbeifear ábalta comhaontú a dhéanamh faoi phlean gnímh nó nach réitíonn 

an plean gnímh an neamh-chomhlíonadh (nó an líomhaint faoi neamh-chomhlíonadh), 

cuirfidh SEAI DCAC ar an eolas.  

Is féidir go rachadh DCAC ag plé ansin leis an nGineadóir leis an gceist a réiteach.  

Cuirtear i gcuimhne do Ghineadóirí gur ionann aon teip sa chomhlíonadh (nó sa 

chomhlíonadh a chinntiú) leis an Leabhar Rialacha agus go bhféadfadh an tAire aisghairm a 

dhéanamh ar an Litir Thairisceana i dtaca lena dTionscadal ORESS 1, de réir Alt 7 de na 

Téarmaí agus Coinníollacha. 

  



24 

 

14  Forálacha Ginearálta  

14.1 Suíomh Gréasáin CBF 

Chomh luath agus is praiticiúil tar éis a cheaptha (agus i gcás ar bith sula mbunaítear an 

Ciste Sochar Pobail), ní mór don Riarthóir Ciste suíomh gréasáin dílis a chruthú don CBF 

(‘Suíomh Gréasáin CBF’) ar gá é a choimeád chomh fada agus a mhairfidh an CBF.  

Ní mór go mbeidh Suíomh Gréasáin an CBF ar fáil saor in aisce ar an ngréasáin agus ar 

bhrabhsálaithe soghluaiste.  

An cuspóir leis an Suíomh Gréasáin CBF ná bheith mar mhol eolais don CBF, tairseach 

iarratais ar mhaoiniú CBF, agus ardán an CBF le haghaidh fógraí maoinithe agus 

tuairiscithe. 

14.2 Dlí a Chomhlíonadh 

Ní mór do Ghineadóirí agus do Riarthóirí Ciste gach dlí infheidhme a chomhlíonadh agus iad 

i mbun a gcuid oibleagáidí faoin Leabhar Rialacha seo.  

14.3 Achomhairc agus Gearáin 

Ní mór don Riarthóir Ciste agus don Ghineadóir a chur faoi deara go mbunófaí agus go 

bhfoilseofaí beartas cuimsitheach achomharc agus gearán a thagann leis an dea-chleachtas 

agus ar féidir leis achomhairc agus gearáin maidir leis an CBF a réiteach go héifeachtach.  

Ní mór don Riarthóir Ciste agus don Ghineadóir gach dícheall réasúnta a dhéanamh 

achomhairc nó díospóidí ar bith a bhaineann le riarachán an CBF a réiteach go 

héifeachtach. Sa chás gur riachtanach leis é chun na críche sin, is féidir go seolfadh an 

Riarthóir Ciste agus an Gineadóír achomharc nó díospóid ar aghaidh chuig saineolaí 

neamhspleách a dhéanamh socrú deiridh ceangailteach faoin gceist.  

Ní mór don Riarthóir Ciste agus don Ghineadóir a chinntiú go bpléitear le gach achomharc 

agus gearán CBF ar bhealach béasach gairmiúil, go ndéantar iad a láimhseáil go tráthúil 

agus go discréideach agus go gcoinnítear taifead orthu. 

14.4 Státchabhair 

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

eacnamaíoch. 

Níl gach grúpa/eintiteas ina eagraíocht sochair phobail i.e. gnólachtaí 

corporáideacha/tráchtála atá i mbun brábús a dhéanamh agus ní sochar pobail é sin, ach 

mar sin féin is féidir go gcruthófaí sochar pobail dá mbeadh comhlacht 

tráchtála/príobháideach ag oibriú i gcomhar le heagraíocht sochair phobail (eagraíocht 

neamhbhrabúsach chláraithe ar nós carthnacht, f iontar sóisialta, cumann, CLG nó a 

leithéid). 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.  

Ní mór do Ghineadóirí agus do Riarthóirí Ciste a chinntiú go bhfuil tuiscint chuimsitheach 

acu ar rialacha agus ar oibleagáidí i dtaca le Státchabhair. Ba chóir oiliúint agus comhairle 

ghairmiúl a chur ar fáil, más gá. Ní mór go mbeidh an Riarthóir Ciste ábalta comhairle agus 

treoir a chur ar fáil don Choiste CBF faoi Státchabhair maidir le gach mír a bheidh le 

breithniú sna cinntí faoi chistiú CBF. Ba chóir oiliúint bhreise a chur ar fáil don Choiste CBF, 

más riachtanach. 

14.5 Tuairisciú 

14.5.1 Oibleagáidí an Ghineadóra 

Ní mór don Ghineadóir tuairisciú ar bhonn bliantúil don SEAI maidir le mionsonraí áirithe a 

bhaineann leis an CBF, ar nós aschur an Tionscadail ORESS 1 i ndáil leis an mbliain roimhe 

agus mionsonraí maidir le haon Ranníocaíochtaí Luatha atáthar a chur i bhfeidhm.  

Cuirfidh an SEAI na mionsonraí faoi leith ar fáil ar ball maidir leis an tráth a mbeidh sin i 

gceist, agus na mionsonraí faoi na riachtanais tuairiscithe, agus is féidir go ndéanfaidh SEAI 

uasdátú nó leasú orthu sin ó am go ham. 

14.5.2 Oibleagáidí an Riarthóra Ciste 

Tá de cheangal ar Riarthóirí Ciste tuairisciú a dhéanamh don SEAI maidir lena CBFanna 

faoi seach (an ‘Tuarascáil CBF’) de réir na riachtanas a bhféadfaidh an SEAI iad a chur in 

iúl ó am go chéile. 

Ní mór go mbeidh an Tuarascáil CBF faofa ag an gCoiste CBF. 

Ní mór go mbeidh an Tuarascáil CBF i riocht atá inghlactha ag an SEAI.  

Ní mór don Riarthóir Ciste na nithe a leanas a dhéanamh: 
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(a) An Tuarascáil CBF a chur ar fáil don SEAI; agus  

(b) An Tuarascáil CBF a fhoilsiú ar Shuíomh Gréasáin an CBF (seachas aon sonraí 

pearsanta inti). 

14.6 Taifid Airgeadais agus Iniúchadh 

Ní mór do gach Gineadóir ráitis airgeadais, taifid agus faisnéis atá cruinn cuimsitheach i 

dtaca leis an CBF, nó cuirfidh sé faoi deara go ndéanfaidh an Riarthóir Ciste ceaptha aige 

amhlaidh. 

Ní mór don Ghineadóir agus don Riarthóir Ciste a chinntiú go ndéanfaidh iniúchóir cáilithe 

aitheanta teastasaithe iniúchadh ar bhonn bliantúil (‘Iniúchadh Bliantúil an CBF’). 

Ní mór do Choiste an CBF Iniúchadh Bliantúil an CBF a fhaomhadh. 

Ní mór don Riarthóir Ciste na nithe a leanas a dhéanamh: 

(a) Iniúchadh Bliantúil an CBF a chur ar fáil don SEAI; agus  

(b) Iniúchadh Bliantúil an CBF a fhoilsiú ar Shuíomh Gréasáin an CBF (seachas aon 

sonraí pearsanta inti). 

 

Ní mór gach ráiteas airgeadais agus tuarascáil iniúchta a chur ar fáil go poiblí ar Shuíomh 

Gréasáin an CBF. 

14.7 Foilsiú agus Cosaint Sonraí 

14.7.1 Ginearálta  

Ní mór don Riarthóir Ciste comhlíonadh a dhéanamh ar a chuid oibleagáidí faoi gach uile 

dhlí infheidhme i ndáil leis an bpríobháideachas agus an gcosaint sonraí, lena n-áirítear, 

Rialachán (EU) 2016/679 (an ‘RGCS’) agus na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2018 

(mar a leasaíodh gach ceann ó am go chéile) agus é i mbun riaracháin ar an gCiste Sochair 

Phobail agus gach gníomhaíocht bhainteach (lena n-áirítear i dtaca le Suíomh Gréasáin an 

CBF).  

Ní cóir don Riarthóir Ciste úsáid a bhaint, ná a cheadú úsáid a bhaint, as aon sonraí 

pearsanta a bhailíonn sé agus é i mbun a chuid oibleagáidí faoin Leabhar Rialacha seo 

agus na Téarmaí agus Coinníollacha i dtaca le cuspóir ar bith seachas an Ciste Sochair 

Phobail a riar, ach amháin i gcás ceangal dlíthiúil nó mar is riachtanach chun críche cearta 

dlíthiúla a aithint, a úsáid nó a chosaint. 
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14.7.2 Próiseáil ag Eintitis Eile 

Ní mór don Riarthóir Ciste na nithe a leanas a chinntiú i dtaca le haon ábhar sonraí a 

ndéanfaidh sé próiseáil ar a chuid sonraí agus é ag riar an Chiste Sochair Phobail:  

(a) go bhfuil sé ar an eolas gur féidir leis an SEAI agus/nó an Aire sonraí pearsanta 

áirithe a phróiseáil de réir an Leabhair Rialacha agus/nó na Téarmaí agus 

Coinníollacha; agus 

 

(b) go gcuirtear in iúl dó go ndéanfar aon phróiseáil ar shonraí dá leithéid de réir na 

ráiteas príobháideachais de chuid an SEAI nó an Aire (mar is infheidhme), agus nasc 

a chur ar fáil do ráitis reatha phríobháideachais an SEAI agus an Aire. 

14.8 CBF agus Cúiteamh 

Níor chóir go mbreathnófaí ar an CBF ar chor ar bith mar chúiteamh nó mar mhaolúchán. Is 

é an cuspóir leis an CBF a chur ar a chumas don phobal áitiúil, mar chomharsa leis an 

bhforbraíocht, na sochair a chomhroinnt a bhaineann leis an bhfuinneamh eischósta agus 

na cistí sin a úsáid chun an ceantar a fheabhsú.  

14.9 Comhoibriú 

Ní mór do Ghineadóirí agus do Riarthóirí Ciste gníomhú go dílis macanta agus comhoibriú 

leis an SEAI agus leis an Aire nuair a bheifear ag oibriú an CBF agus ar aon 

saincheisteanna a bhaineann leis an Leabhar Rialacha seo. 

Ní mór, go háirithe, go gcuirfidh Gineadóirí agus Riarthóirí Ciste freagraí tráthúla 

mionsonraithe ar fáil (agus cáipéisíocht chúnta, más cuí) ar aon cheisteanna a bheadh ag an 

Aire nó ag an SEAI i dtaca leis an CBF. 

14.10 Caighdeáin Teagmhála CBF 

Ní mór go mbeidh na teagmhálacha a bhaineann leis an CBF a bheidh ag an nGineadóir 

agus ag an Riarthóir Ciste ar aon ag teacht leis an dea-chleachtas agus le caighdeáin 

idirnáisiúnta, lena n-áirítear mar shampla díograis chuí EFCE maidir leis an teagmháil 

lánbhrí2 nó caighdeáin teagmhála idirnáisiúnta AA1000 do pháirtithe leasmhara.3 

  

 
2 https://www.oecd.org/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-
engagement-in-the-extractive-sector-9789264252462-en.htm 

3 https://www.accountability.org/standards/aa1000-stakeholder-engagement-standard/ 

https://www.oecd.org/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector-9789264252462-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-due-diligence-guidance-for-meaningful-stakeholder-engagement-in-the-extractive-sector-9789264252462-en.htm
https://www.accountability.org/standards/aa1000-stakeholder-engagement-standard/


28 

 

15  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/
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Aguisín A: Téarmaí agus Coinníollacha ORESS 1 

Alt 7 

 

Gnéithe Pobail de ORESS 1 

Is trí Chiste Leas Pobail atá rannpháirtíocht pobail in ORESS 1. Mura gcomhlíonann 

Gineadóir leis an Mír 7 seo nó mura gcuireann sé faoi ndeara go gcomhlíonfar é (de réir 

mar a oireann), d'fhéadfadh sé go mbainfí siar an Litir Thairisceana. 

7.1 Ginearálta 

7.1.1  Deimhneoidh gach Gineadóir go mbeidh rannpháirtíocht an phobail in ORESS 1 trí 

chiste leasa pobail arna bhunú ag an nGineadóir sin don Tionscadal ábhartha 

ORESS 1 (an “Ciste Sochair Pobail” nó “CBF”) de réir na bhforálacha atá san Alt 

seo 7 agus aon rialacha agus treoirlínte um chiste leasa pobail do Ghineadóirí agus 

Riarthóirí Ciste i ndáil le ORESS 1 a fhéadfaidh an tAire nó foras ainmnithe a 

fhoilsiú ó am go ham (“Leabhar Rialacha ORESS 1 CBF”). 

7.1.2 Gan dochar do chearta eile an Aire faoin Alt 7 seo, má theipeann ar Ghineadóir (a) 

a oibleagáidí faoin Alt 7 seo a chomhlíonadh, (b) a oibleagáidí faoin Leabhar 

Rialacha ORESS 1 CBF a chomhlíonadh, nó (c) a chinntiú go gcomhlíonfaidh an 

Riarthóir Ciste nó an Coiste CBF (gach ceann díobh mar a mhínítear anseo feasta) 

a cheapfaidh an Gineadóir faoin Alt 7 seo agus faoin Leabhar Rialacha ORESS 1 

CBF an Litir Thairisceana don Tionscadal ábhartha féadfaidh an tAire Tionscadal 

(de rogha an Aire amháin) a tharraingt siar. 

7.1.3  Admhaíonn agus aontaíonn gach Gineadóir go sainráite go bhfuil forálacha Alt 7 

seo faoi réir Alt 11.5 (Dliteanas) de na Téarmaí agus Coinníollacha seo go docht 

agus gan dochar don mhéid sin roimhe seo a n-aontaíonn gach Gineadóir leis, ar a 

chostas agus ar a chostas amháin agus ar éileamh, an tAire a chosaint, a 

choinneáil neamhdhíobhálach agus a shlánú in aghaidh aon agus gach dliteanas, 

caillteanas, damáiste, costas agus/nó speansais (lena n-áirítear aon dliteanais, 

caillteanais, damáistí, costais agus/nó speansais a bhaineann le haon éileamh nó 

gníomh tríú páirtí) de chineál ar bith cibé agus cibé slí a thiocfaidh chun cinn (lena 

n-áirítear damáiste nó caillteanas indíreach nó iarmhartach, nó cibé slí a thiocfaidh 

chun cinn) in aon slí de dhroim aon ghníomhartha nó neamhghníomhartha de chuid 
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(a) Gineadóir, 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 

neamhchomhlíonadh aon cheann dá n-oibleagáidí faoi seach faoi na Téarmaí agus 

Coinníollacha seo agus/nó an Leabhar Rialacha ORESS 1 CBF, agus a shéanann 

an tAire agus a oifigeach, a fhostaithe, a sheirbhísigh, a chomhairleoirí agus a 

ghníomhairí go sainráite aon dliteanas, caillteanais, damáistí, costais agus/nó 

caiteachais den sórt sin agus eisiatar leis seo é, i ngach cás, a mhéid a cheadaítear 

le dlí. 

7.1.4  Sa chas ag aon chéim go socródh an tAire (de réir a rogha féin amháin) go bhfuil 

saincheist ann, go bhféadfadh saincheist bheith ann, maidir le cistiú a dháileadh ón 

gCiste Leas Pobail, is féidir go socródh an tAire nach mór na cistí ar fad atá sa 

Chiste Leas Pobail a aistriú go cuntas bainc a bheadh sannta ag an Aire (nó ag 

comhlacht ainmnithe) sa chaoi go gcaomhnófaí agus go gcinnteofaí go ndéanfar 

dáileadh leanúnach ar chistiú dírithe ar an bPobal Áitiúil CBF, de réir na riachtanas 

atá sa Mhír 7 seo agus Leabhar Rialacha ORESS 1 CBF. Comhlíonfaidh an 

Gineadóir agus an Riarthóir Ciste aon treoir dá leithéid chomh luath agus is 

praiticiúil agus, i ngach cás, tráth nach déanaí ná 5 Lá Oibre ón treoir a bheith 

tugtha. 

7.2 Ciste Sochair Pobail 

7.2.1  Ní mór do gach Gineadóir do Thionscadal ORESS 1 Ciste Sochair Pobail a bhunú 

tráth nach déanaí ná bliain amháin ó dháta tosaithe an tionscadail ORESS 1 

ábhartha. Faoi réir Alt 7.2.2, le héifeacht ó Dháta Oibriúcháin Tráchtála Thionscadal 

ORESS 1, agus maidir le gach Bliain Tobhaigh PSO (nó cuid pro rata de) le linn 

Thréimhse Tacaíochta ORESS 1 don Tionscadal ORESS 1 ábhartha, ceanglófar ar 

an ngineadóir don Tionscadal ORESS 1 sin ranníocaíocht arna ríomh mar an 

gCainníocht Mhéadraithe RESS Coigeartaithe ar Chaillteanas don Tionscadal 

ORESS 1 sin arna iolrú faoi €2/MWh (“Íocaíocht Ranníocaíochta CBF ORESS 1”) a 

dhéanamh leis an gCiste Sochair Pobail, ar choinníoll go maoineofar an Ciste 

Sochair Pobail ar agus ón Dáta Oibriúcháin Tráchtála de réir na bhforálacha seo a 

leanas den Alt 7.2.1 seo: 

 

(a) an méid arb é an Cainníocht Fuinnimh Measta é arna ríomh de bhun Alt 6.8.4 

agus arna iolrú faoi 1,000 chun tiontú ó GWh go MWh de Thionscadal ORESS 1 

don Bhliain Tobhaigh PSO sin (nó cuid pro rata de), arna iolrú faoi €2/ agus a 
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dhéanfaidh an Gineadóir MWh a thaisceadh gach bliain (i riaráiste), tráth nach 

déanaí ná aon mhí tar éis na Bliana Tobhaigh PSO (nó cuid di) leis an Riarthóir 

Ciste a cheapfaidh an Gineadóir sin chuig an gcuntas bainc arna ainmniú ag an 

Riarthóir Ciste sin; agus 

(b) tráth nach déanaí ná fiche (20) Lá Oibre ó thús na Bliana Tobhaigh PSO díreach 

ina dhiaidh sin, ríomhfaidh an Gineadóir an méid arb é Cainníocht Mhéadraithe 

RESS Coigeartaithe do Chaillteanas don Tionscadal ORESS 1 sin arna iolrú faoi 

€2/MWh don Bhliain Tobhaigh PSO go díreach roimhe sin, agus i gcás inarb é an 

méid sin: 

 

o níos mó ná na méideanna a íocadh de réir Alt 7.2.1(a), déanfaidh an 

Gineadóir an barrachas láithreach (agus i ngach cás tráth nach déanaí ná 

deich (10) Lá Oibre) a thaisceadh leis an Riarthóir Ciste (mar a mhínítear 

anseo feasta) a cheapfaidh an Gineadóir é sin chuig an gcuntas bainc arna 

ainmniú ag an Riarthóir Ciste sin; nó 

o níos ísle ná na méideanna a íocadh de réir Alt 7.2.1(a), déanfaidh an 

Riarthóir Ciste an difríocht idir na méideanna sin a aisíoc leis an gcuntas 

bainc arna ainmniú ag an nGineadóir chuig an Riarthóir Ciste. 

 

 Déanfaidh an Gineadóir láithreach (agus i ngach cás tráth nach déanaí ná deich 

(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 

a sholáthar don Aire. Gineadóir i ndáil leis na ríomhanna a rinne an Gineadóir de 

bhun an Ailt seo 7.2.1. 

7.2.2  I gcás gach tréimhse 12 mhí tar éis an Dáta Tosaithe ("Bliain Ranníocaíochta 

Luath gach dáta den sórt sin), beidh ar an nGineadóir méid euro a thaisceadh ina 

Chiste Sochair Pobail faoi seach ar cóimhéid le céatadán den Chainníocht Fuinnimh 

a mheastar a bheith ann. (mar a shonraítear thíos), gach bliain (i riaráiste) tráth nach 

déanaí ná aon mhí amháin tar éis dheireadh na Bliana Ranníocaíochta ábhartha (nó 

cuid di), mar a leanas: 

 

(a) 30% den Chainníocht Fuinnimh Measta do bhliain amháin de Thionscadal 

ORESS 1 arna ríomh de bhun Roinn 6.8.4 agus arna iolrú faoi 1,000 le hathrú ó 

GWh go MWh, arna iolrú faoi €2/MWh, don chéad Bhliain Ranníocaíochta Luath;  
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(b) 60 % den Chainníocht Fuinnimh Measta do ORESS 1 do bhliain amháin de 

Thionscadal ORESS 1 arna ríomh de bhun Alt 6.8.4 agus arna iolrú faoi 1,000 le 

hathrú ó GWh go MWh, arna iolrú faoi €2/MWh don dara Bliain Rannaíochta Lu  

(c) 80% den Chainníocht Fuinnimh Measta do bhliain amháin de Thionscadal 

ORESS 1 arna ríomh de bhun Alt 6.6.4 agus arna iolrú faoi 1,000 le hathrú ó 

GWh go MWh, arna iolrú faoi €2/MWh don tríú Bliain Ranníocaíochta Luath; agus  

(d) 100% den Chainníocht Fuinnimh Measta do bhliain amháin de Thionscadal 

ORESS 1 arna ríomh de bhun Alt 6.6.4 agus arna iolrú faoi 1,000 le hathrú ó 

GWh go MWh, arna iolrú faoi €2/MWh, i dtráthchodanna cothroma gach mí ina 

dhiaidh sin do Bhliain Ranníocaíochta Luath ina dhiaidh sin go dtí go dtarlaíonn 

Oibriú Tráchtála an Tionscadail ábhartha ORESS 1, i.e. (Is “Íocaíocht 

Ranníocaíochta Luath” gach íocaíocht thuas i Roinn 7.2.2(a) go (d) thuas).  

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 taif id (lena n-áirítear 

aon doiciméid tacaíochta réasúnacha) a iarrfaidh an tAire i scríbhinn ar an 

nGineadóir a chur ar fáil don Aire i ndáil leis na ríomhanna a rinne an Gineadóir de 

bhun an Ailt seo 7.2.2. 

7.2.3 Le héifeacht ón dáta atá trí bliana tar éis an Dáta Oibriúcháin Tráchtála do 

Thionscadal ORESS 1, beidh an Gineadóir don Tionscadal ORESS 1 sin i dteideal 

méid aon Íocaíochtaí Ranníocaíochta Luath a d’íoc sé de réir a fhritháireamh de réir 

Alt 7.2.2 in aghaidh mhéid na nÍocaíochtaí Ranníocaíochta Bliantúla ORESS 1 atá le 

híoc aige faoi Alt 7.2.1 (mar is féidir íocaíochtaí den chineál sin a réiteach agus a 

choigeartú de bhun Alt 7.2.1), faoi réir na bhforálacha seo a leanas::  

(a) i ngach tréimhse 12 mhí tar éis an dáta atá trí bliana ó dháta na hOibríochta 

Tráchtála do Thionscadal ORESS 1 (an “Bliain Ábhartha”) féadfaidh an Gineadóir 

don Tionscadal ORESS 1 sin Íocaíochtaí Luath-Ranníocaíochta a d’íoc sé roimhe 

seo de réir Alt 7.2.2 a fhritháireamh ar choinníoll nach mó an méid atá le fritháireamh 

sa Bhliain Ábhartha ná 30% de mhéid na hÍocaíochta Ranníocaíochta CBF Bliantúil 

ORESS 1 atá le híoc ag an nGineadóir sa Bhliain Ábhartha faoi Alt 7.2.1 (mar is féidir 

na híocaíochtaí sin a réiteach agus arna gcoigeartú de bhun Alt 7.2.1); an 

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

Gineadóir roimhe seo faoi Alt 7.2.2 ach nach bhféadfaidh an Gineadóir a 

fhritháireamh de bhun Alt 7.2.3(a) thuas a fhritháireamh sa chéad bhliain eile. 

Bliain/Blianta Ábhartha in aghaidh mhéid na nÍocaíochtaí Ranníocaíochta Bliantúla 

ORESS 1 atá le híoc aige faoi Alt 7.2.1 (mar is féidir íocaíochtaí den sórt sin a 
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réiteach agus a choigeartú de bhun Alt 7.2.1). 

7.3 Riarthóir Ciste 

7.3.1 Déanfaidh gach Gineadóir, sula mbunófaí an Ciste Leas Pobail faoi Mhír 7.2.1, 

riarthóir ciste ORESS 1 CBF (“Riarthóir an Chiste”) a roghnú agus a cheapadh trí 

chomórtas oscailte nó trí phróiseas soláthair chun an Tionscadal ORESS 1 ábhartha 

a riar don Chiste Sochair Pobail de réir na Téarmaí agus Coinníollacha seo agus an 

Leabhar Rialacha ORESS 1 CBF. Ina theannta sin, déanfaidh gach Gineadóir:  

(a)  cinnteoidh sé go bhfuil an Riarthóir Ciste sin (i) neamhspleách ar an 

nGineadóir, go ndéantar é a bhainistiú agus a rialú go leithleach agus nach 

bhfuil sé faoi réir rialú an Ghineadóra (cibé acu trí úinéireacht scaireanna, an 

chumhacht chun bainistiú an Ghineadóra a rialú nó a stiúradh. nó eile) agus 

(ii) gan dochar d’fho-alt 7.3.1(a)(i), nach Cleamhnaithe, Duine Ceangailte nó 

Príomh-Úinéir de chuid an Ghineadóra é agus nach bhfuil an chumhacht aige 

rialú a dhéanamh ar an nGineadóir (cibé acu trí úinéireacht scaireanna, an 

chumhacht chun bainistíocht an Ghineadóra a rialú nó a threorú nó ar shlí 

eile); 

(b)  a chinntiú go bhfuil an taithí, na scileanna, na cáilíochtaí agus na 

hinniúlachtaí is gá ag an Riarthóir Ciste a cheapfaidh sé de réir na Roinne 

7.3.1 seo chun a oibleagáidí mar riarthóir an Chiste Sochair Pobail don 

Tionscadal ORESS 1 ábhartha a chomhlíonadh de réir na dTéarmaí agus 

Coinníollacha, an Leabhar Rialacha ORESS 1 CBF agus gach dlí is 

infheidhme;  

7.3.1.1 a chinntiú go ndéanfaidh an Riarthóir Ciste a oibleagáidí maidir leis an gCiste 

Sochar Comhphobail iomchuí a chomhlíonadh (i) le gach scil, cúram agus dúthracht 

réasúnach agus (ii) de réir na dTéarmaí agus na gCoinníollacha seo, an Leabhar 

Rialacha ORESS 1 CBF agus gach dlí is infheidhme ; agus 

 

7.3.1.2 a chinntiú go roghnófar agus go gceapfar Riarthóir an Chiste de réir na 

Leabhar Rialacha ORESS 1 CBF; agus 

 

7.3.1.3 a chinntiú go gceaptar Riarthóir Maoinithe agus go bhfuil an post sin lán i rith 

an ama le linn riarachán an Chiste Leas Pobail go dtí an pointe is moille díobh seo (i) 

deireadh na Tréimhse Tacaíochta ORESS 1 nó (ii) gach maoiniú sa Chiste Leas 

Pobail a bheith caite. Sa chaoi nach mbeidh amhras ann, ní hionann ceapachán 
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Riarthóra Ciste a fhoirceannadh agus an Gineadóir a bheith saor óna chuid dualgas 

faoi Mhír seo 7.3.1(e). 

 

7.3.2  Bunóidh gach Gineadóir Coiste Ciste Sochair Pobail áitiúil ORESS 1 (“Coiste CBF”) 

(nó cuirfidh sé faoi ndeara go mbunóidh an Riarthóir Ciste ceann). Soláthróidh gach 

Gineadóir go gcinnteoidh an Coiste CBF arna bhunú aige (a) oibriú agus 

seachadadh rathúil Chistí Tairbhe an Chomhphobail dá Thionscadal ORESS 1 

iomchuí agus (b) rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht cistí chun cistí a 

leithdháileadh sa Chomhphobal iomchuí. Ciste Sochar. 

 

7.3.3  Cláróidh gach Gineadóir (nó cinnteoidh sé go gcláróidh an Riarthóir Ciste) an Ciste 

Sochair Pobail (lena n-áirítear ainm, seoladh, uimhir cuideachta (má bhaineann) 

agus sonraí teagmhála an Riarthóra Ciste a cheapfaidh sé), agus sonraí an Coiste 

CBF le clár náisiúnta CBF an SEAI ("Clár Náisiúnta CBF an SEAI") tráth nach 

déanaí ná bliain amháin ón Dáta Tosaigh dá Thionscadal ORESS 1 ábhartha. 

 

7.3.4 Má éiríonn aon fhaisnéis i gClár Náisiúnta CBF an SEAI maidir leis an gCiste Sochair 

Pobail, Riarthóir an Chiste nó Coiste CBF do Thionscadal ORESS 1 míchruinn nó 

bréagach ar aon bhealach, tabharfaidh gach Gineadóir nuashonrú (nó tabharfaidh sé 

faoi deara go ndéanfar an Nuashonraíonn an Riarthóir Ciste) ar fhaisnéis den sórt sin 

a luaithe is indéanta. 

 

7.3.5 Cuirfidh gach Gineadóir faoi ndeara go gcomhlíonfaidh an Riarthóir Ciste agus an 

Coiste CBF a cheapfaidh sé don Tionscadal ábhartha ORESS 1 (a) Leabhar 

Rialacha ORESS 1 CBF agus (b) aon riachtanais tuairiscithe a shonróidh an SEAI ó 

am go chéile. 

 

7.3.6 Cinnteoidh gach Gineadóir go gcinnteoidh an Coiste CBF atá bunaithe aige:  

a. go ndéanfar gach iarratas ar mhaoiniú faoin gCiste Sochar Comhphobail 

a gheobhaidh an Coiste CBF a mheasúnú ar mhodh atá cóir, réasúnach, 

neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach; agus 

b. gurbh amhlaidh a bheidh le gach maoiniú ón gCiste Sochair 

Chomhphobail: 

 



35 

 

i. bainfear úsáid as ar mhaithe le leas inbhuanaithe comhshaoil, 

eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha an phobail áitiúil le 

haghaidh Thionscadal ORESS 1 (mar a shaineofar an pobal áitiúil 

don Tionscadal ORESS 1 ábhartha ag an gCoiste CBF don 

Tionscadal ORESS sin de réir an Leabhar Rialacha do 

Ghineadóirí agus Riarthóirí Cistí (“Spriocphobal Áitiúil CBF”)); 

agus 

ii. go ndéanfar é a leithdháileadh ag an Riarthóir Cistí iomchuí don 

Tionscadal ORESS 1 sin ar na coistí, na clubanna, na 

comhlachais, na heintitis, na corparáidí nó aon daoine nó 

comhlachtaí eile atá údaraithe chun ionadaíocht a dhéanamh thar 

ceann CBF den sórt sin nó gníomhú thar ceann nó thar ceann aon 

spriocphobal áitiúil den sórt sin agus atá roghnaithe ag an gCoiste 

CBF le haghaidh maoinithe ón gCiste Sochair Pobail ábhartha; 

agus 

(c) go dtabharfar aird chuí agus chúramach ar dheiseanna maoinithe do na 

geallsealbhóirí uile sa Spriocphobal Áitiúil CBF, lena n-áirítear, ach gan a bheith 

teoranta dóibh, iascairí áitiúla, cultúr bia mara, turasóireacht agus pobail 

oidhreachta muirí. 

 

7.3.7 Déanfaidh gach Gineadóir, agus cinnteoidh sé go ndéanfaidh gach Riarthóir Ciste 

agus an Coiste CBF a cheapfaidh sé, a ndícheall faoi seach féachaint leis na cistí go 

léir sa Chiste Sochair Chomhphobail le haghaidh Tionscadal ORESS 1 iomchuí a 

leithdháileadh chuig an bPríomhphobal Áitiúil CBF sula dtéann Tacaíocht ORESS 1 

in éag maidir le Tionscadal ORESS 1. 

 

7.3.8 Admhaíonn agus aontaíonn gach Gineadóir go bhfuil sé de cheart ag an Aire (nó ag 

a (h)ainmnithe nó gníomhairí faoi seach) gach doiciméad agus taifead i ndáil leis an 

gCiste Sochair Pobail arna bhunú ag Gineadóir don Tionscadal ORESS 1 ábhartha a 

iarraidh agus a fháil ionas go gcomhlíonfar Téarmaí agus Coinníollacha agus an 

Leabhar Rialacha do Ghineadóirí agus do Riarthóirí Ciste (lena n-áirítear na 

doiciméid agus na taifid go léir a thaispeánann go gcomhlíonann an Riarthóir Ciste 

an Leabhar Rialacha do Ghineadóirí agus do Riarthóirí Ciste). 
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7.3.9 Gan dochar do Alt 7.3.1, ní mór do gach Gineadóir a chinntiú go bhfuil Riarthóir Ciste 

ceaptha go cuí agus i bhfeidhm, de réir cheanglais Alt 7 agus an Leabhar Rialacha 

do Ghineadóirí agus do Riarthóirí Ciste i gcónaí go dtí an dáta is moille de (i) 

deireadh le Tacaíocht ORESS 1 agus (ii) leithdháileadh na gcistí uile sa Chiste 

Sochar Pobail don Tionscadal ORESS 1 ábhartha chuig an CBF Spriocphobail Áitiúil. 

7.4 Toirmeasc ar Shlándáil/Laincis thar an gCiste 

Sochar Pobail (nó cuid de) 

7.4.1 Le héifeacht ón Dáta Tosach feidhme, geallann gach Gineadóir i gcúnant leis seo 

nach ndéanfaidh sé (agus go dtabharfaidh sé faoi deara nach ndéanfaidh an 

Riarthóir Ciste agus an Coiste CBF a cheapfaidh sé) tráth ar bith le linn téarma 

Tacaíochta ORESS 1 (nó le linn na tréimhse sin a dhéantar Íocaíochtaí 

Ranníocaíochta Luath) don Tionscadal ORESS 1 ábhartha: 

 

(a) aon mhorgáiste, sannadh, muirear, gealltán, lian nó aon leas urrúis eile nó 

eire a chruthú nó a cheadú chun a bheith ar marthain ar an gCiste Sochar 

Comhphobail nó thar aon chuid de; agus/nó 

(b) aon ní a dhéanamh, nó a chur faoi deara nó a cheadú go ndéanfar, aon ní a 

d'fhéadfadh luach an Chiste Sochair Chomhphobail a dhímheas, a chur i 

gcontúirt nó a dhéanfadh dochar ar shlí eile 

 


