
   

 

Liosta na gCeisteanna Iarratais do Ghlao Oscailte 2023 Éire Ildánach Phort Láirge  

 

Le haghaidh tagartha amháin, cliceáil anseo chun Liosta na gCeisteanna Iarratais do Ghlao Oscailte 

2023 Éire Ildánach Phort Láirge a íoslódáil. Ní ghlacfar ach le hiarratais ar líne. Chun iarratas a 

dhéanamh ní mór duit an Fhoirm Iarratais a líonadh agus a chur isteach; ar fáil anseo 

https://bit.ly/opencallwaterford2023 

 

1.B.1  Ainm an duine aonair / eagraíocht / grúpa: 

1.B.2  Ainm teagmhála: 

1.B.3  Ríomhphost teagmhála: 

1.B.4  Fón teagmhála: 

1.B.5  Seoladh: 

1.B.6  An Catagóir Deontais a bhfuil tú ag cur isteach air: 

 

CUID B: SONRAÍ AN TIONSCADAIL 

1.B.9  Ainm an Tionscadail: 

1.B.10  Cur síos ar do Thionscadal: 350 focal ar a mhéid 

1.B.11  Cén suíomh/suíomhanna i bPort Láirge ina mbeidh an tionscadal atá beartaithe le lonnú? 

1.B.12  Cad iad na dátaí: Dáta tosaithe: 

1.B.13  Dáta críochnaithe: (Caithfidh an tionscadal a bheith críochnaithe faoin 31ú Deireadh 

Fómhair 2023) 

 

1.B.14  Mínigh an tionchar a bheidh ag an tionscadal beartaithe seo agus an bealach a nascann sé 

le ceann nó níos mó de Thosaíochtaí Straitéiseacha Ghlao Oscailte 2023 Éire Ildánach Phort Láirge:  

Daoine agus Áit, Tacú leis an Earnáil Chruthaitheach, Tógáil ar an gCruthaitheacht, Folláine 

Cruthaitheachta, Comhoibriú, Aeráid agus Bithéagsúlacht. Féach mír 5 den doiciméad Eolais & 

Treoirlínte chun breis eolais a fháil. 30 mharc 

 

1.B.15  Déan cur síos ar fhiúntas, uaillmhian, agus fianaise den chomhoibriú taobh istigh den 

tionscadal beartaithe. Tabhair ainmneacha agus sonraí na bpobal a bheidh páirteach i do thogra. 

20 marc 
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1.B.16  Imlínigh cén lucht féachana atá i gceist agus cé a bheidh páirteach i seachadadh an 

tionscadail. 10 marc 

 

1.B.17  Imlínigh an inbhuanaitheacht agus an tionchar ionchasach fadtéarmach a bheidh ag an 

tionscadal. 15 mharc 

 

1.B.18  Mínigh an acmhainn agus an cumas atá ag an iarratasóir chun tabhairt faoin tionscadal 

agus é a chur ar fáil. Más féidir, tabhair samplaí den taithí roimh ré atá ag an duine roimhe seo a 

bheith ag cur tionscadail ar fáil. 10 mharc 

 

1.B.19  Ábhar tacúil: Is féidir leat íomhánna a uaslódáil anseo chun tacú le d’iarratas.  

Is féidir trí íomhá ar a mhéid le teorainn 2 MB a uaslódáil. Féach Mír 2.4 den doiciméad Eolais & 

Treoirlínte chun breis eolais a shamplaí a fháil. 

 

CUID C: BUISÉAD ATÁ BEARTAITHE  

CUIR BUISÉAD IMLÍNEACH AR FÁIL DOD SMAOINEAMH/TIONSCADAL/TIONSCNAMH, LENA N-

ÁIRÍTEAR IMLÍNE GAIRID DEN CHAITEACHAS BEARTAITHE AGUS NA FOINSÍ MAOINITHE EILE GO 

LÉIR. 15 MHARC 

Is é an uasmhéid atá ceadmhach duit a iarradh ná an difríocht a bheidh idir an caiteachas beartaithe 

agus an t-ioncam beartaithe a bheidh léirithe agat sa mhír buiséid den fhoirm iarratais. Tá sé 

tábhachtach léiriú a thabhairt sa mhír ioncaim freisin ar an tacaíocht sochair chomhchineáil go léir, 

agus dá réir sin léiriú a thabhairt ar luach iomlán agus fíor do thogra.  

Féach mír 2.3 den doiciméad Eolais & Treoirlínte chun breis eolais a fháil. Chun cuidiú leat na 

ceisteanna faoi Bhuiséad & Caiteachas a fhreagairt, tá Buiséad Samplach curtha isteach againn. 

Cliceáil thíos chun é a íoslódáil. 

 

1.B.20  CAITEACHAS BEARTAITHE (DÉAN MIONDEALÚ AGUS TABHAIR ACHOIMRE DE NA COSTAIS 

BHEARTAITHE DOD THIONSCADAL) 

 

1.B.21  An líon daoine aonair ón earnáil Chultúir agus Chruthaitheachta atá réamh-mheasta chun 

maoiniú a fháil ó Éire Ildánach. Maidir le daoine aonair ó na tionscail shonracha seo atá páirteach sa 

tionscadal agus á n-íoc trí mhaoiniú ó Éire Ildánach, is féidir iad a áireamh anseo; Fógraíocht, leabhair 

& preas, ceol, bogearraí & cluichí, ailtireacht, oideachas cultúrtha, taibhealaíona & cruthú ealaíonta, 



   

fís & scannánaíocht, cartlanna, leabharlanna, oidhreacht chultúrtha, dearadh & amharcealaíona, 

raidió & teilifís, agus faisean. 

 

1.B.22  IONCAM BEARTAITHE * IMLÍNIGH NA FOINSÍ EILE IONCAIM (GAN AN MAOINIÚ A BHFUIL TÚ 

AG DÉANAMH IARRATAIS AIR Ó ÉIRE ILDÁNACH PHORT LÁIRGE A CHUR SAN ÁIREAMH). 

Áirigh aon mhaoiniú breise a fuarthas ó fhoinsí eile. Is féidir sochar comhchineáil a áireamh san 

ioncam beartaithe. Caithfidh ioncam beartaithe a bheith mar 25% ar a laghad de chostas iomlán an 

tionscadail. 

 

1.B.23  Costas iomlán dod thionscadal beartaithe: 

An méid maoinithe atáthar a lorg ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge / Glao Oscailte 

2023 Éire Ildánach Phort Láirge (uasmhéid, 75% de chostas an tionscadail) * 

Nótáil le do thoil go mbeidh suas go dtí 75% de chostas ceadaithe an tionscadail á thacú ag Clár Éire 

Ildánach Phort Láirge agus 25% á íoc ag na hiarratasóirí a n-éireoidh leo. 


