Foirm Iarratais 2022 don Scéim
Rannpháirtíochta Pobail Tailte Portaigh

Arna ullmhú ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil,
gov.ie/housing

TÁ GACH IARRATAS LE SEOLADH AR AIS:
ar ríomhphost chuig:
pcengagementscheme@housing.gov.ie
nó sa phost chuig
An Scéim Rannpháirtíochta Pobail Tailte Portaigh, An tAonad
Bainistíochta Tailte Portaigh, An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch Garman, Y35 AP90.

CLOÍFEAR GO DAINGEAN LEIS AN SPRIOCDHÁTA.
Má bhíonn aon cheisteanna agat, déan teagmháil linn, le do thoil, trí
ríomhphost a sheoladh chuig
pcengagementscheme@housing.gov.ie

ÚSÁID OIFIGE AMHÁIN
An Dáta a Fuarthas:
Uimhir Thagartha:
Moladh an ABTP:

TABHAIR FAOI DEARA AN MÉID SEO A LEANAS, LE DO THOIL,
SULA GCOMHLÁNAÍTEAR AN FHOIRM SEO


Léigh téarmaí agus coinníollacha na scéime, le do thoil, sula líonann tú an fhoirm
iarratais seo.



Caithfear an t-iarratas a líonadh go hiomlán – ní ghlacfar le hiarratais
neamhiomlána.



Iarrtar ort an t-eolas ábhartha a chlóscríobh, más
féidir. Má líontar an fhoirm de láimh, úsáid
BLOCLITREACHA, le do thoil.



Ba cheart na dátaí go léir a iontráiltear a bheith i
bhformáid LL/MM/BBBB.



Caithfear Ráiteas Modha a sheoladh ar aghaidh le Togra an Tionscadail
nuair a bheartaítear tabhairt faoi oibreacha fisiciúla.



Toiliú Aire/ceadúnais/cead pleanála
Má bheidh tionscadal ag titim
amach in SAC nó in aice SAC (Limistéar faoi Chaomhnú Speisialta), NHA
(Limistéar Oidhreachta Nádúrtha) nó SPÁ (Limistéar faoi Chosaint
Speisialta), b’fhéidir go dteastóidh toiliú do na hoibreacha. Caithfidh gach
grúpa / eagraíocht cur amach a bheith acu ar na nósanna imeachta chun
measúnú agus iarratas a dhéanamh ar Thoiliú ón Aire. Is féidir teacht ar
shonraí ag www.npws.ie. B’fhéidir go dteastóidh cead pleanála nó ceadúnú
ón gcomhlacht rialála ábhartha ó oibreacha áirithe.



Caithfear sonraí faoi conas a íocfar as costas na n-oibreacha, seachas
méid an chistithe a lorgaítear, a lua. Caithfidh an t-iarratasóir suim iomlán
an chistithe chomhfhreagraigh agus foinse na gcistí comhfhreagracha a
thabhairt le fios.



Caithfidh iarratasóirí 1 chóip den fhoirm iarratais líonta agus shínithe a
sheoladh ar aghaidh anuas ar Ráiteas Modha agus aon ábhair
fhorlíontacha eile, sa chás gurb iomchuí, ar ríomhphost chuig
pcengagementscheme@housing.gov.ie nó sa phost chuig an chuig an
seoladh thuas.

Caithfear gach ceist ar an bhfoirm seo a fhreagairt. Scríobh d’fhreagraí go soiléir i
mbloclitreacha, le do thoil

MÍR 1 – D’EAGRAÍOCHT
Ainm an Ghrúpa / na hEagraíochta
Seoladh

Éirchód
Ainm an Teagmhálaí do
Chomhfhreagras
Ról sa Ghrúpa / san Eagraíocht
Seoladh do Chomhfhreagras (Éirchód
san áireamh)

Uimhir Ghutháin
Ríomhphost
Láithreán Gréasáin
Nasc leis an Leathanach Meán Sóisialta

STRUCHTÚR AN GHRÚPA / NA HEAGRAÍOCHTA

An bhfuil an méid seo a leanas ag do ghrúpa/ar siúl ag do ghrúpa?
Cathaoirleach ☐

Rúnaí ☐

Cruinnithe Rialta ☐

Cruinniú Ginearálta Bliantúil ☐
Tabhair sonraí, le do thoil:
_____________________________________________________________

An bhliain a bunaíodh é:

________

Ceangail ráiteas airgeadais le déanaí agus cóip de bhunreacht an ghrúpa/na
heagraíochta nó miontuairiscí do chruinnithe dheireanaigh, le do thoil
An bhfuil d’eagraíocht cleamhnaithe nó ceangailte le haon chomhlacht ábhartha
áitiúil réigiúnach nó náisiúnta?
TÁ

☐

NÍL

☐

Má TÁ, tabhair sonraí, le do thoil, thíos:
Ainm na heagraíochta/na n-eagraíochtaí:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Conas a dhéanann d’eagraíocht nasc le heagraíochtaí eile i do cheantar?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Uimhir Stádais Carthanais: (más infheidhme):
__________________________________
Uimhir Thagartha Cánach (más infheidhme):
__________________________________
Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach (más infheidhme):
__________________________________

MÍR 2 – Sonraí faoin Tionscadal
Cé mhéid cistiú a bhfuil tú ag cur isteach air? _____________
Cathain a thosófar do thionscadal?

_____________

Cathain a chríochnófar do thionscadal?

_____________

Nóta: Caithfear tionscadail a chríochnú go hiomlán faoin 7 Samhain 2022 (ní
cheadófar aon síntí)

Déan cur síos ar an tionscadal/na hoibreacha a bheartaítear

Tabhair cuntas gearr ar na Gníomhartha agus an tAmfhráma a Bheartaítear (cuir
grianghraif agus léarscáileanna réamhthionscail san áireamh, más cuí):

Teastaíonn ráiteas modha freisin do thionscadail ina dtabharfar faoi
oibreacha fisiciúla. (Féach na Téarmaí agus Coinníollacha chun teacht
ar threoirlínte)

Seoladh na háite ina dtitfidh an Tionscadal/an tImeacht/an Ghníomhaíocht/na
hOibreacha amach (ainm an phortaigh/na talún portaigh is gaire san áireamh):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

An bhfuil na hoibreacha a bheartaítear laistigh de Limistéar faoi Chaomhnú
Speisialta (SAC)/SAC iarrthóra/Limistéar Oidhreachta Nádúrtha (NHA)/NHA a
bheartaítear?: Cuir tic leis, le do thoil ()

Tá

Níl

Má tá, luaigh an t-ainm, le do thoil:
___________________________________________________

An bhfuil na ceadanna ábhartha go léir faighte?
Cead pleanála

TÁ

☐

NÍL

☐

N/B

☐

Má TÁ, seol an uimhir thagartha pleanála agus an stádas pleanála ar
aghaidh, le do thoil.

An comhairliúchán faoinar tugadh agus toiliú scríofa ón úinéir talún/úinéir
réadmhaoine má bhaineann forbairt le do thionscadal atá i ngar do réadmhaoin
TÁ
☐
NÍL ☐
N/B ☐
Má TÁ, seol cóip de chead scríofa, le do thoil, ó úinéir na talún.

Toiliú ón Aire/Údarás

TÁ

☐

NÍL

☐

N/B

☐

NÍL

☐

N/B

An bhfuil aon cheadúnas/toiliú eile ag teastáil?
TÁ

☐

☐

Má TÁ, seol cóip d’aon cheadanna/toiliú a fuarthas nó cruthúnas iarratais ar
cheadanna/thoiliú.

An bhfuil polasaí árachais bailí i bhfeidhm ag do ghrúpa/eagraíocht?
TÁ
☐
NÍL ☐

Féach, le do thoil, láithreán gréasáin na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus
Fiadhúlra (an SPNF) chun teacht ar bhreis sonraí faoi phleanáil agus toiliú
(www.npws.ie). Mura bhfuil tú cinnte go fóill an dteastaíonn Toiliú ón Aire, déan
teagmháil, le do thoil, le do mhaor áitiúil den SPNF nó d’údarás áitiúil chun cead
pleanála a fháil. Is féidir teacht ar liosta de mhaoir an SPNF ar ár láithreán gréasáin
www.npws.ie

Tionscadal/Imeacht/Gníomhaíocht/Oibreacha Aidhm, Cuspóir, Tábhacht an
Togra:
(Tabhair cuntas gearr, le do thoil, ar aidhmeanna, cuspóirí agus tábhacht do
thionscadail, cuirfear sonraí breise ar fáil sa Ráiteas Modha (nuair is infheidhme))

Léirigh na gníomhaíochtaí a bheidh i gceist leis an tionscadal/na hoibreacha agus
na hamfhrámaí/na garspriocanna a bhíonn i gceist):

Léirigh tairbhí an tionscadail/na n-oibreacha maidir leis an bpobal agus conas a
chuirfidh sé le spriocanna agus cuspóirí náisiúnta caomhnaithe agus feasacht a
mhúscailt orthu:

Tabhair sonraí faoin mbail atá ar limistéar an tionscadail faoi láthair agus faoi
aon úinéirí talún/pháirtithe a ndéantar difear dóibh:

Tabhair sonraí faoin gcumas an tionscadal a dhéanamh agus a bhainistiú (i rith
an tionscadail agus ina dhiaidh) agus an taithí ar a mhacasamhail de thionscadail a
fuair foireann an tionscadail agus na conraitheoirí/soláthraithe a fhostófar roimhe
seo:

Tabhair sonraí faoi mhodheolaíocht, scóip agus ord na n-oibreacha/an tionscail
faoina dtabharfar agus aon chéimeanna a dtabharfar fúthu amach anseo:

Tabhair cuntas ar aon rioscaí féideartha nach leanfar ar aghaidh leis an tionscadal
nó mar thoradh air sin. Nuair a shainaithnítear rioscaí, tabhair cuntas ar conas a
mhaolófar iad:

Mír 3 - CISTIÚ
Nóta tábhachtach: Cinntigh, le do thoil, go gcloíonn tú le treoirlínte maidir le
soláthar dea-chleachtais agus go lorgaíonn tú 3 luachan/mheastachán scríofa, ar a
laghad, agus go gcoimeádann tú iad seo do do thionscadal agus tá an rogha
luachana le seoladh ar aghaidh leis an iarratas. Tabhair faoi deara, le do thoil,
nach nglacfar le bróisiúir mar luachaintí.
Ar mhaithe le cuspóirí iniúchóireachta, d’fhéadfadh an Roinn a iarraidh go
soláthraítear na luachaintí/meastacháin seo.

An bhfuil cistiú faighte agat roimhe seo faoin Scéim Rannpháirtíochta Pobail Tailte
Portaigh?
TÁ

☐

NÍL

☐

Má TÁ, cuir tic, le do thoil, leis an mbliain ábhartha:
2018

2020

2019

2021

Caiteachas maidir leis an tionscadal/imeacht/gníomhaíocht/oibreacha a
bheartaítear:

Costas Iomlán Measta an
Tionscadail

€

€

(gan CBL a áireamh)

(CBL san áireamh)

Táillí Gairmiúla Measta

€

€

(gan CBL a áireamh)

(CBL san áireamh)

An Cistiú Iomlán a Lorgaítear

€

An bhfuil réamhchistiú 30% ag
teastáil?

Tá

Cuspóir an réamhchistithe
(Féach leathanach 5 de na
Téarmaí agus Coinníollacha
“Cistiú Nuathionscanta” chun
teacht ar threoirlínte)

Níl

Saghas agus Luach an Chiste
Chomhfhreagraigh/ na
Ranníocaíochta Comhchineáil
(Féach leathanach 5 de na
Téarmaí agus Coinníollacha
chun teacht ar threoirlínte)

Saghas:
Luach: €

Tabhair faoi deara, le do thoil, nach mór do gach Grúpa / Eagraíocht teacht a bheith
acu ar 5% de chostas iomlán an tionscadail, ar a laghad, ar éarlais.

Deontais/Cistiú agus Faoiseamh Eile
An bhfuil CBL inghnóthaithe? (T/N)
An bhfuil iarratas déanta agat ar Chistiú
AE/Státchiste/Fhaoiseamh Cánach eile? (T/N)
An bhfuil Cistiú AE/Státchiste/Faoiseamh
Cánach eile faighte/diúltaithe? (T/N)

Tionchair agus Measúnú:
Mínigh, le do thoil, conas a dhéanfaidh ranníocaíocht ón Scéim Rannpháirtíochta
Pobail Tailte Portaigh gníomhaíocht/torthaí a chumasú nach dtitfeadh amach murach
sin:

Tabhair cuntas, le do thoil, ar do phleananna leis an
Tionscadal/Imeacht/Gníomhaíocht/Oibreacha a inbhuanú san fhadtéarma le tionchar
marthanach a imirt:

Luaigh, le do thoil, conas a bheartaíonn do ghrúpa aitheantas a thabhairt don Scéim
Rannpháirtíochta Pobail Tailte Portaigh agus don Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta;

Mír 4 - Dearbhú


Dearbhaím go bhfuil an t-eolas a sholáthraítear san fhoirm seo agus sna
cáipéisí tacaíochta ceart agus cuirfidh mé an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil
agus Oidhreachta ar an eolas má thagann aon athrú ar an eolas.



Deimhním gur léigh mé agus go dtuigim go hiomlán Téarmaí agus
Coinníollacha na Scéime Rannpháirtíochta Pobail Tailte Portaigh.



Deimhním go bhfuil grúpa/eagraíocht an iarratasóra comhlíontach i dtaobh
cánach (má tá sé/sí cláraithe do cháin).



Deimhním gur féidir le grúpa/eagraíocht an iarratasóra ráitis airgeadais a
sholáthar ar iarraidh leis na cúlchistí airgid thirim ar luach 5% de chostas
iomlán an tionscadail atá ar fáil a thaispeáint.



Deimhním go dtabharfar faoin tionscadal i gcomhlíonadh threoirlínte/prótacail
sláinte poiblí an rialtais maidir le paindéim Covid 19 má éiríonn leis cistiú a
fháil ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta.



Tuigim gur féidir leis an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
eolas pearsanta a choimeád agus a phróiseáil a chuimsítear laistigh den
fhoirm seo agus aon cháipéisí gaolmhara eile a chuirtear ar fáil agus tuigim
nach n-úsáidfear é ach ar mhaithe leis an scéim seo a riar agus le cáilitheacht
do chistiú faoin scéim seo a dheimhniú.



Ní íocfar iarratais rathúla ar chistiú faoin scéim seo ach le Cuntas Bainc
eagraíocht an iarratasóra. Cinntigh, le do thoil, go mbíonn sonraí do Chuntais
Bhainc ar láimh agat má éiríonn leis an iarratas.

Ainm i mbloclitreacha:
(thar ceann an ghrúpa / na
heagraíochta):
Síniú:
(Ní ghlacfar le sínithe clóite).
Post sa ghrúpa / eagraíocht
(bloclitreacha):
(Cathaoirleach nó Rúnaí)
Dáta:

RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHAIS

Tá an Roinn tiomanta do do phríobháideachas a chosaint agus meas a léiriú air
agus téann sí i mbun bearta cuí teicniúla agus eagraíochtúla chun d’eolas a chosaint
ó rochtain neamhúdaraithe. Ní phróiseálfaidh an Roinn do shonraí pearsanta d’aon
chuspóir eile seachas é sin dá mbailíodh iad. Is féidir sonraí pearsanta a mhalartú le
Ranna Rialtais, údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí faoi choimirce na Roinne, nó
comhlachtaí poiblí eile faoi chúinsí áirithe sa chás go bhforáiltear dó seo sa dlí. Ní
choimeádfaidh an Roinn do shonraí pearsanta ach a fhad sin agus is gá do na
cuspóirí dá mbailíodh iad agus dá bpróiseáladh iad ina dhiaidh sin. Nuair a éagann
an riachtanas gnó chun an fhaisnéis seo a choimeád, déanfar scrúdú air ag
féachaint leis na sonraí pearsanta a mhilleadh a luaithe agus is féidir, ar aon dul le
beartas na Roinne. Is féidir teacht ar Ráiteas Príobháideachais na Roinne maidir le
soláthraithe aonair, íocaithe agus deontaithe ar ár láithreán gréasáin ag:
https://www.chg.gov.ie/help/legal-notices/privacy-statement/suppliers-payeesgrantees Is féidir teacht ar eolas breise faoi Chosaint Sonraí ar ár láithreán gréasáin
ag: https://www.chg.gov.ie/help/legal-notices/data-protection/

Seicliosta an Iarratais
Ní féidir d’iarratas a phróiseáil gan an méid seo a leanas (Cuir tic leo, le do
thoil ()
Líonadh an Fhoirm Iarratais go hIomlán
Cóip de Bhunreacht an Ghrúpa/na hEagraíochta nó Miontuairiscí an
chruinnithe is déanaí ar ceangal
Ráiteas Modha ar ceangal (más ábhartha)
Grianghraif a thaispeánann suíomh an tionscadail a bheartaítear sula
dtosófar na hoibreacha (más ábhartha)
Léarscáileanna/Líníochtaí/Pleananna/Sonraíochtaí ar ceangal (más
ábhartha)
Ceadanna Pleanála/Toiliú ón Aire/Toiliú eile, e.g. an SPNF, IIÉ,
Séadchomharthaí Náisiúnta ar ceangal
Toiliú scríofa ó chónaitheoirí áitiúla
Toiliú scríofa an úinéara/na n-úinéirí/na bpáirtithe a ndéantar difear
dóibh do na hoibreacha/tionscadal/imeacht/gníomhaíocht a bheartaítear
ar ceangal

Fianaise i leith Comhlíonadh Cánach ar ceangal
Fianaise i leith Stádas Dlíthiúil (e.g. Stádas Carthanais) ar ceangal
An méid cuí Luachaintí/Tairiscintí (moltar 3 cinn, ó thaobh deachleachtais) bunaithe ar Chostais an Tionscadail do gach earra/seirbhís
a lorgaítear agus an rogha cuóta a sheoladh ar aghaidh leis an bhfoirm
iarratais.
An bhfuil teagmháil déanta agat le do Mhaor áitiúil den SPNF, más
ábhartha (T/N)

AON EOLAS BREISE FAOIN EAGRAÍOCHT/NGRÚPA:

gov.ie/housing

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

