Scéim Dreasachta um Athchóiriú
Portach Ardaithe Cosanta
(PRBRIS)
Foirm Iarratais

Arna ullmhú ag An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra sa Roinn
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
npws.ie

NÓTAÍ:
Comhlánaigh gach roinn ábhartha den bhfoirm seo le bloclitreacha. Ní mór
sonraí uile an iarrthóra a chomhlánú lena n-áirítear Éirchód.
Tabhair sonraí le do thoil faoi do thalamh, ceapach portaigh nó suíomh do
phortaigh ar an Limistéar Speisialta Caomhnaithe (SAC) nó an Limistéar
Oidhreachta Nádúrtha (NHA) faoina bhfuil d’iarratas á dhéanamh. Is féidir leat
eolas nó doiciméadúchán breise a cheangail mar thaca le d’iarratas.
Má bhíonn aon deacrachtaí agat an fhoirm seo a chomhlánú téigh i dteagmháil le
hAonad Bainistíochta Tailte Móna na Roinne Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus
Oidhreachta ag prbincentivescheme@housing.gov.ie

LE HAGHAIDH ÚSÁID OIFIGIÚIL AMHÁIN:

Stampa Roinne

UIMHIR THAGARTHA:

DÁTA FAIGHTE:
Faoi: __________________________________

Faomhaithe ag: __________________________________ Dáta______________________

Roinn 1

Sonraí Iarrthóir(í)

Ainm(neacha)

Dáta(í) Breithe

Seoladh

Uimhir
(uimhreacha)PSP

Éirchód

Uimhir
Theileafóin

Ríomhphost

Roinn 2

Sonraí Maoine

Suíomh na
ceapaí(gceapa
ch)/maoine

Úsáid reatha na
dtailte

Uimhir(uimhrea
cha) Fóilió

Uimhir na
Ceapaí nó
Bruach

Baile
Fearainn

Ainm an
SAC/NHA

Cód
Láithreá
in

Cineál Leas Dlí a Choinnítear Cuir tic de réir mar is cuí
1. Ceart Ruílse

2. Móincheart

Deonaithe Ag
(más ábhartha)
Más móincheart atá i gceist luaigh ainm an aonáin a dheonaigh an
móincheart i dtosach m.sh. Bord na Móna, Coimisiún Talún na hÉireann,
Eastát 7rl.

Faighte le
hoidhreacht ó
(más ábhartha)
Má fhaightear an móincheart le hoidhreacht luaigh ainm an duine aonair
óna bhfuair tú é agus an gaol atá aige/aici leat.
Ceart Faighte

*Má tá na cearta atá i seilbh trí Chomhaontú Q3, tabhair le fios le do thoil agus ceangail cóip
Eile

*Tabhair breac-chuntas ar d’úinéireacht/leas dhlíthiúil i ndoiciméad ar
leithligh

Más talamh ruílse agus
cláraithe atá ann luaigh an
tÚdarás Cláraithe
Maoine/uimhir(uimhreacha)
fóilió Chlárlann na Talún.

Liostaigh sonraí faoi gach
ceapach portaigh atá i do
sheilbh ar thalamh
ainmnithe agus cuir
uimhreacha fóilío agus
ainm láithreáin san
áireamh.

An bhfuil aon cheann de na tailte a luaitear thuas mar chuid d’iarratas Scéim Cúitimh
Gearradh Móna (CTCCS) nó aon scéim íocaíochta nó cúitimh rialtais eile (lena náirítear agra-scéimeanna)?
Tá

Níl

Má tá, tabhair sonraí le do thoil (lena n-áirítear an uimhir thagartha CTCCS más eol
duit é)

Ráiteas Príobháideachta
Éilíonn An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta ar chustaiméirí sonraí
pearsanta áirithe a sholáthar d’fhonn ár bhfeidhmeanna reachtacha agus riaracháin
a chomhlíonadh. Déileálfaidh an Roinn leis an eolas agus na sonraí pearsanta go
léir a sholáthraíonn tú faoi rún, de réir na Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint
Sonraí agus reachtaíocht um Chosaint Sonraí. Féadfar sonraí pearsanta a mhalartú
le Ranna Rialtais eile, údaráis áitiúla, gníomhaireachtaí faoi choimirce na Roinne, nó
le comhlachtaí poiblí eile, i gcúinsí áirithe ina ndéantar foráil dóibh seo de réir dlí.
Tá Beartas um Chosaint Sonraí agus Ráitis Phríobháideachta na Roinne, a leagann
amach conas a úsáidfimid do shonraí pearsanta chomh maith le heolas a sholáthar
maidir le do chearta mar ábhar sonraí, ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne. Tá
siad ar fáil i gcóip chrua freisin arna iarraidh sin ón Oifigeach Cosanta Sonraí, An
Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, Bóthar an Bhaile Nua, Loch
Garman, ríomhphost data.protection@housing.gov.ie.

Roinn 3

Seicliosta Iarratais

Seiceáil le do thoil go bhfuil na doiciméid seo a leanas faoi iamh agat;



Foirm iarratais chomhlánaithe.



Léarscáil ag aithint suíomh do thalamh(thailte) ceapach portaigh. Mura bhfuil
léarscáil den sórt sin agat, féach na téarmaí agus coinníollacha le haghaidh sonraí
teagmhála na n-údarás ábhartha inar féidir léarscáileanna a fháil.
Cruthúnas Teidil – Cuir isteach CEANN AMHÁIN díobh seo a leanas:



Cóip de Fóilió agus léarscáil(eanna) Chlárlann na Talún cothrom le dáta.

Tabhair uimhir dhéileála le do thoil má tá iarratas ar feitheamh ar Fhóilió.



nó cóip de Chomhaontú Q3 agus léarscáil.



nó litir ó Bord na Móna maidir le haon mhóincheart a deonaíodh.



nó aon doiciméid eile den sórt sin a léiríonn do spéis sa talamh atá i gceist.

Roinn 4

Dearbhúchán

Iarrtar ar aon duine/daoine a bhfuil an mhaoin i gcomhpháirt leis an iarrthóir an roinn
seo a shíniú.


Ba mhaith liom/linn iarratas a dhéanamh chuig An Roinn Tithíochta, Rialtais
Áitiúil agus Oidhreachta don Scéim Dreasachta um Athchóiriú Portach Ardaithe
Cosanta (PRBRIS).



Dearbhaím/dearbhaímid go bhfuil na sonraí go léir ar an bhfoirm seo ceart,
chomh fada agus is eol dom/dúinn. Tuigimi/tuigimid go bhfuil sé de fhreagracht
ar an iarrthóir é féin/í féin a chur ar an eolas faoi Théarmaí agus Coinníollacha
na Scéime. Aontaím/aontaímid le Téarmaí agus Coinníollacha na scéime a
chomhlíonadh agus a bheith faoi cheangal acu.



Admhaím/admhaímid gur léigh mé/muid agus guir thuig mé/muid an t-eolas a
sholáthraíonn An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta thíos chun
próiseáil chothrom agus trédhearcach mo shonraí pearsanta a chinntiú.



Dearbhaím/dearbhaímid gur mise/muid úinéir(í) dlíthiúla na gceart a ghabhann
leis na fóiliónna / ceapacha portaigh thuasluaite.

Ainm Chlóite: _______________________________________________________

Ainm Chlóite: _______________________________________________________

Sínithe: __________________________________ Dáta: ___________________

Sínithe: __________________________________ Dáta: ___________________

Seol d’Fhoirm Iarratais Chomhlánaithe ar ais sa phost chuig:
Aonad Bainistíochta Tailte Móna,
An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra,
An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta,
Bóthar an Bhaile Nua,
Loch Garman, Y35 AP90
Nó seol ríomhphost chuig prbincentivescheme@housing.gov.ie
(Tabhair faoi dheara le do thoil má sheoltar an fhoirm trí ríomhphost ní mór cóip
chrua a sheoladh chuig an seoladh thuas)

gov.ie/tithíocht

Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

