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Tá an doiciméad seo le fáil i gcló mór chomh maith This document is also available in large print 
 

Réamhrá  

Tá naisc láidre ag muintir Chontae na Gaillimhe le himeachtaí Éirí Amach 1916 agus leis an tréimhse 
thábhachtach sin i stair na Gaillimhe agus na hÉireann. Is i nGaillimh a rugadh Éamonn Ceannt agus ba ann a 
chaitheadh Pádraig Mac Piarais an samhradh chomh maith. Is sa chontae seo a bhí ceann de na fórsaí 
d’Óglaigh na hÉireann ba mhó a slógadh, agus cé nach raibh airm ná trealamh cearta acu, bhuail siad buille 
do neamhspleáchas na hÉireann. 
 
Tá sé mar aidhm ag an gclár do Chontae na Gaillimhe, a d’fhorbair Comhairle Chontae na Gaillimhe i 
gcomhairliúchán agus i gcomhpháirt le pobail an Chontae, aitheantas a thabhairt do na naisc láidre leis an 
tréimhse shainitheach seo. Tá sé mar aidhm leis chomh maith comóradh a dhéanamh ar imeachtaí stairiúla 
Cháisc 1916, chun ómós a thabhairt dóibh siúd ar fad a bhí páirteach agus a raibh tionchar ag na himeachtaí 
sin ar a saol agus chun tuiscint na glúine reatha agus glún amach anseo ar imeachtaí sainitheacha na 
tréimhse a bhreisiú. 
 
Tá sé mar aidhm ag ‘Gaillimh 2016 – Cuimhneamh’ tacú le saothar ealaíne/dealbhóireachta cruthaitheach ar 
ardchaighdéan, a mbeidh an pobal mar inspioráid aige, a thabharfaidh deis bealaí nua le Cuimhneamh, 
Réiteach, Cur i láthair, Samhlú agus Ceiliúradh a dhéanamh maidir le comóradh céad bliain Éirí Amach 1916. 
 
Tugann ‘Gaillimh 2016 – Cuimhneamh’ deis don phobal i ngach ceann de na 5 Cheantar Bardasacha tagairt do 
ról lárnach mhuintir na Gaillimhe, muintir a gCeantair Bhardasaigh féin ach go háirithe, in Éirí Amach 1916, 
agus cuimhneachán buan comhaimseartha ar chomóradh 2016 a gceantair sa sholáthar i bhfoirm saothair 
ealaíne/dealbhóireachta, ag déanamh nasc ar an gcaoi sin idir an stair, an ealaín agus an pobal.  
 
Tá deis ag ‘Gaillimh 2016 – Cuimhneamh’ naisc a chruthú agus comhoibriú idir phobail a éascú laistigh de gach 
ceann dár gCeantair Bhardasacha, ag cur ar chumas pobail an t-eolas atá acu ar an tréimhse shainitheach seo a 
chumasc agus cur leis, agus a smaointe ealaíne a roinnt lena chéile. Beidh mar thoradh ar an gcur chuige 
comhoibritheach seo ag pobail saothar ealaíne/dealbhbhóireachta ar ardchaighdeán ó thaobh na healaíne de, 
a bhainfidh go sonrach agus go suntasach lena gCeantar Bardasach agus a léireoidh iomláine a bpobal agus 
nasc uathúil an Cheantair Bhardasaigh le hÉirí Amach 1916.  
 
Cé atá incháilithe le cur isteach air? 
Tá an ciste seo oscailte do ghrúpaí agus eagraíochtaí pobail (na healaíona, oidhreacht, oideachas, cultúr, spórt, 
grúpaí gníomhaíochta lucht scoir, etc.) a bhfuil sé beartaithe acu ceiliúradh a dhéanamh ar chomóradh céad 
bliain Éirí Amach 1916 le saothar ealaíne/dealbhóireachta buan, comhaimseartha, iomchuí ar ardchaighdeán ó 
thaobh na healaíne de. Ní mór don saothar ealaíne/ dealbhóireachta a bheith lonnaithe sa Cheantar Bardasach 
ábhartha de Chontae na Gaillimhe le bheith incháilithe le haghaidh maoiniú a fháil. Beidh iarratais bunaithe ar 
chomhpháirtíocht pobal laistigh den Cheantar Bardasach incháilithe agus cuirfear fáilte rompu. 

Leagan Gaeilge  
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Cad iad na cineálacha tograí a bhreithneofar?  
Tá cúig théama a thrasnaíonn agus a fhorluíonn a chéile mar bhunús ag Clár Comórtha Céad Bliain na 
hÉireann 2016: Cuimhneamh, Réiteach, Cur i láthair, Samhlú agus Ceiliúradh agus le go n-éireoidh le 
tionscadail, ní mór go gcomhfhreagróidh siad le ceann amháin nó níos mó de na téamaí seo a leanas:  
 

• Cuimhneamh - cuimhneamh samhlaíoch a dhéanamh ar stair chomhroinnte oileán na hÉireann  
• Réiteach - urraim a thabhairt dóibh siúd a bhfuil síocháin curtha ar bun acu agus a tharraing 

daoine le chéile  
• Samhlú - tabharfar léiriú ar chruthaitheacht ár muintire, go háirithe daoine óga, agus sinn ag 

iarraidh  
• todhchaí níos fearr a bhaint amach do gach duine  
• Cur i láthair - déanfar an méid atá bainte amach againn a thaispeáint don domhan  
• Ceiliúradh - bainfear leas as saibhreas ár dtalainn ealaíne chun ceiliúradh a dhéanamh ar idéil 

Fhorógra 1916 agus inspioráid a fháil uaidh  
 

Rannpháirtíocht an phobail i soláthar chuimhneachán buan, comhaimseartha, iomchuí ar ár gceiliúradh ar an 
gcomóradh céad bliain an tosaíocht atá againn. Ní mór d’iarratais a bheith bunaithe ar thogra uilechuimsithe a 
ina léireofar suntas stairiúil Éirí Amach 1916 don phobal i gceist agus don Cheantar Bardasach.  
 
Is é cuspóir an tsaothair ealaíne/dealbhóireachta plé ar an am atá caite a spreagadh, bunaithe ar shaothar 
ealaíne/dealbhbhóireachta comhaimseartha ar ardchaighdeán ó thaobh na healaíne de, a bheidh iomchuí do 
2016.  Ní bhreithneofar iarratais ar phlaiceanna a chur ar fáil, mar sin.  
 
Tabharfar tosaíocht freisin d’iarratais bunaithe ar chomhpháirtíocht idir phobail laistigh den Cheantar 
Bardasach a léiríonn leibhéal maith úinéireachta agus rannpháirtíochta pobail. Cuirtear litir tacaíochta ó gach 
comhpháirtí pobail bainteach leis an tionscadal ar aghaidh le hiarratais bunaithe ar chomhpháirtíocht idir 
phobail laistigh den Cheantar Bardasach.  
 
Breithneofar tionscadail bunaithe ar shaothar ealaíne/dealbhóireachta i níos mó ná suíomh (pobal) amháin, 
ach ní mór do thionscadail mar sin bonn stairiúil iomchuí a bheith acu agus ní mór iad a sholáthar mar aon 
tionscadal amháin.  
 
An grúpa/eagraíocht pobail a bheith freagrach as suíomh agus suiteáil an tsaothair ealaíne/dealbhóireachta, 
agus ní mór costas an dá ghné sin a chur san áireamh sa togra. An grúpa/eagraíocht pobail a bheidh freagrach 
freisin as an saothar ealaíne/dealbhóireachta a chothabháil amach anseo. 
 
Cá mhéad a mhaoineofar?  
Is féidir tacaíocht mhaoinithe suas le 100% de chostas an togra a bhronnadh, bunaithe ar dheontas uasta 
€5,000.  Níl gá le maoiniú meaitseála don scéim deontais seo, ach breithneofar go fabhrach tograí a mbeidh 
maoiniú forlíontach acu ó fhoinsí eile agus/nó tograí a mbeidh ábhair saor in aisce, saothar saorálach, etc. ag 
baint leo.   
 
Sa chás go mbeidh maoiniú forlíontach nó soláthar ábhar saor in aisce i gceist leis an togra, ní mór a bheith in 
ann cruthúnas ar fhoinse/ar fhoinsí maoinithe eile a chur ar fáil an tráth a ndéantar iarratas ar mhaoiniú. 
Tabhair ar aird, sa chás go bhfuil maoiniú á fháil agat don togra ó chomhlacht eile a mhaoinítear go poiblí, ní 
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mór duit a thaispeáint gur le haghaidh gné/gníomhaíocht éagsúil den togra an maoiniú sin.   
Conas a dhéanfar measúnú ar m’iarratas?  
Déanfar measúnú ar d’iarratas ar bhonn na faisnéise a chuirtear ar fáil ar an bhfoirm iarratais, agus ar an 
mbonn sin amháin. Ina theannta sin, moltar duit doiciméid a chur in éineacht le d’iarratas mar thacaíocht le 
haon fhaisnéis a chuirtear ar fáil. Is gá na critéir seo a leanas a chomhlíonadh le gur féidir le tionscadail dul ar 
aghaidh chuig an bpróiseas measúnúcháin agus le go mbeidh tionscadail cáilithe i gcomhair maoiniúcháin ní 
mór: 
 

• go mbeidh siad á seoladh i limistéar riaracháin Chomhairle Chontae na Gaillimhe,  
• go mbeidh siad i gcomhréir le téamaí ‘Éire 2016’, is é sin le rá, Cuimhneamh, Réiteach, Cur i láthair, 

Samhlú agus Ceiliúradh,  
• go mbeidh siad á n-eagrú ag leibhéal pobail chun uasmhéadú a dhéanamh ar rannpháirteachas pobail 

agus saoránach,  
• go mbeidh baint acu le himeachtaí Éirí Amach 1916 agus leo siúd a throid nó a fuair bás le linn na 

tréimhse sin agus a bhfuil nasc sainiúil acu leis an gCeantar Bardasach ábhartha (Baile Átha an Rí-Órán 
Mór, Béal Átha na Sluaighe, Conamara, Baile Locha Riach nó Tuaim),  

• cuimhneachán buan, comhaimseartha a chur ar fáil i bhfoirm saothair ealaíne/dealbhóireachta 
chruthaithigh ar ardchaighdeán ó thaobh na healaíne de.  

• go mbeidh siad uathúil, nuálach, cruthaitheach agus spéisiúil agus gur dóigh dóibh tionchar a bheith 
acu,  

• go mbeidh indéanta agus gur féidir iad a chur i gcrích i rith 2016,  
• go soláthróidh siad luach maith ar airgead, agus  
• go mbeidh daingniú ann maidir le tacaíocht idir-phobail, más infheidhme, agus  
• go mbeidh daingniú ann maidir le maoiniúchán breise a bheidh ag teastáil.  

 
Beidh Coimeádaí ar an bPainéal Measúnaithe a dhéanfaidh na saothair ealaíne/dealbhóireachta beartaithe a 
mheas, ó thaobh cáilíocht ealaíne de. 
 
Conas a bheidh a fhios agam má éiríonn le mo ghrúpa?  
Scríobhfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe chuig do grúpa á chur in iúl cé acu ar éirigh leis an iarratas nó nár 
éirigh leis, agus léireoidh siad an leibhéal maoiniúcháin a bheidh á thairiscint, agus tabharfar mionsonraí faoi 
na coinníollacha agus na ceanglais a bheidh i gceist. Ní mór glacadh leis an maoiniúchán go foirmiúil i scríbhinn 
ansin laistigh de 10 lá ón dáta a gheobhaidh tú an litir tairisceana. 
 
Má éiríonn le mo ghrúpa, conas a tharraingeoidh mé an deontas anuas?  
1.  Ní mór an tionscadal nó togra a chur i gcrích ar dtús.  
2.  Ní mór duit d’éileamh a chur chugainn roimh an 30 Meán Fómhair 2016 le gur féidir íocaíocht a 
 phróiseáil agus a íoc isteach i gcuntas bainc. (Luafar an spriocdháta sin sa litir má éiríonn le d’iarratas). 
 Ní mór an méid seo a leanas a bheith san áireamh san éileamh:  

• Fianaise a léiríonn go raibh an t-imeacht/tionscadal ann (i.e. gearrthuairisc ar an 
imeacht/tionscadal, grianghraif má tá a leithéid ar fáil, etc)  

• Admhálacha i leith gach míre agus na costais iomlána  
• Fianaise ar árachas dliteanais phoiblí ina n-ainmnítear Comhairle Chontae na Gaillimhe mar  

  pháirtí slánaithe  
• Doiciméid eile a iarrfar ort tráth an cheadaithe (e.g. mionsonraí faoi chuntas bainc etc)  
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3.  Déanfar maoiniúchán nach n-éileofar faoin spriocdháta comhaontaithe a chur ar ceal.  
 
Cá seolfaidh mé an t-iarratas nuair a bheidh sé comhlánaithe?  
Iarrtar ort foirm iarratais comhlánaithe, le hainm an Cheantair Bhardasaigh marcáilte uirthi, a chur chuig 
Caitriona Morgan, an tAonad Pobail, Fiontraíochta & Forbartha Eacnamaíochta, Comhairle Chontae na 
Gaillimhe, Cnoc na Radharc, Gaillimh. Is féidir leat leagan scanta den iarratas a chur isteach le ríomhphost 
freisin chuig gaillimh2016@galwaycoco.ie ach ní mór é a bheith sínithe ag oifigeach cuí de chuid do 
ghrúpa/d’eagraíochta. Chun tuilleadh faisnéise nó cúnamh a fháil maidir le comhlánú na foirme iarratais, 
iarrtar ort teagmháil a dhéanamh ar (091) 509225. Ní bhreithneofar iarratais neamhiomlána ná iarratais 
dhéanacha.  
 

Is é atá sa dáta deireanach a nglacfar le Foirmeacha Iarratais Comhlánaithe ná  
5.00pm, Dé hAoine, an 29 Eanáir 2016 

 
Tuilleadh faisnéise  
Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi chlár Chomhairle Chontae na Gaillimhe do Dheich mBliana na gCuimhneachán 
2013 – 2023, tabhair cuairt ar www.gaillimh.ie. Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Chlár Comórtha Éire 2016, 
tabhair cuairt ar www.ireland.ie.  
 
Coinníollacha Ginearálta a bhaineann leis an Scéim Deontas Cuimhneacháin Pobail  
 
1.  Ní mór go gcomhlíonfaidh na hoibreacha go léir rialacháin Phoiblí i.e. an Dlí Pleanála, Riachtanais 
 Sábháilteachta ó Dhóiteán, Riachtanais Sláinte & Sábháilteachta agus Inrochtaineacht do Chách. Is ceart 
 fianaise i scríbhinn a sholáthar ina leith sin mura rud é go bhfuil díolúine faighte.  
2.  Chun go mbeidh tograí cáilithe faoin scéim, ní mór an saothar ealaíne/dealbhóireachta atá le soláthar a 
 bheith ar fáil le haghaidh úsáid agus thaitneamhacht an phobail i gcoitinne gach tráth réasúnach, saor in 
 aisce.  
3.  Ní mór léarscáil Suirbhéireachta Ordanáis ina dtaispeántar suíomh beartaithe an láithreáin a chur in 
 éineacht le tograí agus ní mór do thograí a bheith i gcomhréir leis an dea-chleachtas oidhreachta agus le 
 reachtaíocht oidhreachta, reachtaíocht phleanála agus reachtaíocht eile. Beidh suíomh láithreán an 
 tionscadal le comhaontú ag Comhairle Chontae na Gaillimhe.   
4.  I gcás gach tionscadail ar leith, is ceart fianaise a bheith ann á rá go mbeidh Árachas Dliteanais Phoiblí i 
 bhfeidhm, ar árachas dóthanach agus cuimsitheach é de réir luach €6.5 milliún ar a laghad le haghaidh aon 
 éilimh áirithe. Ní ghlacann Comhairle Contae na Gaillimhe le freagracht ar bith ná le dliteanas ar bith maidir 
 le timpiste, díobháil, nó damáiste do mhaoin nó do dhuine is cuma cén tslí ina n-éiríonn freagracht nó 
 dliteanas den sórt sin i ndáil le haon eachtra, teagmhas nó éileamh a d’fhéadfadh a bheith ann. Is ceart 
 Árachas Dliteanais Phoiblí nach lú a luach ná €12.7 milliún a bheith ag grúpaí a eagraíonn imeachtaí amuigh 
 faoin aer. Beidh ar ghrúpaí ar a mbronnfar tacaíocht airgid sainslánaíocht a chur ar fáil do Chomhairle 
 Contae na Gaillimhe ar a bpolasaí árachais i ndáil lena dtionscadal. Más cuí, déanfar na sócmhainní go léir a 
 bhfaightear cúnamh deontais ina leith a choimeád faoi árachas gach tráth, is é sin, árachas i gcoinne 
 caillteanais nó damáiste de bharr dóiteáin, stoirme nó tuile.  
5.  I gcomhréir le Rialacháin Airgeadais Chomhairle Chontae na Gaillimhe, ní dhéanfaidh an Chomhairle 
 maoiniúchán deontais a íoc ach amháin isteach i gcuntas bainc (agus soláthrófar mionsonraí ina leith sin tar 
 éis na céime ceadaithe). Ní féidir le Comhairle Chontae na Gaillimhe maoiniúchán deontais a íoc i bhfoirm 
 seiceanna a thuilleadh.  
6.  Ní mór taifid chuí a choimeád i ndáil leis an tionscadal, lena n-áirítear sonraisc agus doiciméid tacaíochta 
 iomchuí eile.  
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7.  Éilítear ar gach iarratasóir a nUimhir Thagartha Cánach a chur ar fáil. I gcás grúpa a bhfuil stádas eagraíochta 
 carthanachta faighte acu ó na Coimisinéirí Ioncaim, éilítear an uimhir “CHY” a eisíodh don chomhlacht sin.  
8.  Ní mór aitheantas poiblí as ucht na tacaíochta a fhaightear ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe a thabhairt 
 in aon fhógráin agus in aon ábhar poiblíochta a ullmhaítear i ndáil leis an tionscadal. Is é a bheidh i gceist 
 leis sin ná lógó Chomhairle Chontae na Gaillimhe a bheith ann in aon ábhar clóbhuailte/fógraíochta a 
 bhaineann leis an tionscadal.  
9.  Beidh sé riachtanach painéal eolas dátheangach a chur in airde ag an láithreán, a thabharfaidh mionsonraí 
 faoi chúlra agus bhunús an tSaothair Ealaíne/Dealbhóireachta agus a thabharfaidh aitheantas do thacaíocht 
 Chomhairle Chontae na Gaillimhe agus ba cheart é sin a chur san áireamh i gcostas iomlán an tionscadail. 
 Beidh an fhoclaíocht, an suíomh agus an cineál le comhaontú i scríbhinn le Comhairle Chontae na Gaillimhe 
 sula ndéanfar maoiniú a tharraingt anuas.  
10.  Beidh am agus socruithe maidir le hoscailt/nochtadh oifigiúil an tsaothair ealaíne/dealbhóireachta le 
 comhaontú i scríbhinn le Comhairle Chontae na Gaillimhe sula dtabharfar aon tionscadal chun críche.   
11.  I gcás tionscadal a cheadaítear chun maoiniúchán a fháil, ní mór dóibh an caiteachas ar fad a thabhú agus ní 
 mór an maoiniúchán a tharraingt anuas tráth nach déanaí ná an 30 Meán Fómhair 2016. 
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