
  

 

Comhairle Contae Chiarraí 

Téarmaí agus Coinníollacha Scéim 
Chiste Tacaíochta Pobail 2022 

LÉIGH GO CÚRAMACH NA TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA 

MAOINITHE SULA LÍONANN TÚ AN FHOIRM IARRATAIS. 

NÍ DHÉANFAR AON IARRATAS NEAMHIOMLÁN A MHEAS AGUS 

SEOLFAR AR AIS GO DTÍ AN tIARRATASÓIR É. 

 
 

 
1.1 Tuigeann Comhairle Contae Chiarraí go gcuireann pobail 

Chiarraí go mór le saol an chontae agus a shaoránach. 

D’fhonn an  obair  luachmhar  seo  a  aithint  tá Ciste 

Tacaíochta Pobail bunaithe ag an gComhairle a thugann 

tacaíocht airgeadais sholúbtha do ghrúpaí pobail agus 

eagraíochtaí áitiúla.  
1.2 Tá an Ciste Tacaíochta Pobail ar fáil lena chinntiú go bhfuil 

grúpaí pobail in ann tionscadail a chur i gcrích a dhíríonn 

ar phlean téarnaimh an Chontae i ndiaidh phaindéim an 

choróinvíris. Baineadh úsáid as polasaithe náisiúnta 

amhail Plean Forbartha Tuaithe an Rialtais 2021-2025 

‘Todhchaí Cheantair Thuaithe na hÉireann’, ‘An Plean 

Téarnaimh do Thurasóireacht           2020-2023’ agus 

‘Survive to Thrive’, scéim leanúnachais gnó don earnáil 

turasóireachta de chuid Fáilte Ireland chun an t-

athbhreithniú a dhéanamh. 

1.3 Déantar an Ciste seo a éascú tríd an gCáin Mhaoine 

Áitiúil, ar chinneadh na Comhairle Tofa. 

1.4 Ní íocfar ranníocaíochtaí faoin gCiste Tacaíochta Pobail 

ach amháin i leith obair a dhéanfar in 2022. 

1.5 Is í Roinn Pobail Chomhairle Contae Chiarraí a 

chomhordaíonn an Ciste Tacaíochta Pobail agus moltar 

d’iarratasóirí teagmháil a dhéanamh leis an Roinn nó lena 

nOifig Bardais Áitiúil chun comhairle agus treoir a fháil 

sula gcuirtear iarratas isteach. 

1.6 Moltar d’iarratasóirí clárú le Líonra Páirtíochta Pobail 

Chiarraí, más cuí. Tugtar na sonraí clárúcháin ar an 

bhfoirm iarratais. 

 
    

RHÁILTHEACHTA 

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó ghrúpaí i gCo. Chiarraí arb    
é a bpríomhsprioc an pobal áitiúil a fhorbairt nó a chur 
chun cinn nó tionscadal a fhorbairt a bheidh chun tairbhe 
do ghrúpa sa phobal. Tabharfar tús áite do phobail áitiúla  

a oibríonn le Comhairle Contae Chiarraí, leis an earnáil um 
Fhorbairt Áitiúil agus/nó le comhpháirtithe ábhartha eile. 
Tabharfar tús áite do ghrúpaí áitiúla nár fuair maoiniú ón 
gCiste Tacaíocht Phobail cheana féin. 

2.1 Ní mór na critéir seo a leanas a chomhlíonadh le bheith 

incháilithe do mhaoiniú: 

2.1.1 Ní thabharfar deontais ach do ghrúpaí agus 

eagraíochtaí deonacha agus neamhbhrabúis chun tacú le 

tionscnaimh atá chun leas áitritheoirí Chiarraí. Ní ghlacfar le 

hiarratais ó dhaoine aonair. 

2.1.2 Ba cheart go dtacódh na deontais le Tosaíochtaí 

Corparáideacha na Comhairle a bhaint amach. De bhreis  air 

sin, ba cheart go mbeadh na tionscadail agus na 

tionscnaimh i gcomhréir le tosaíochtaí nó le pleananna 

aitheanta áitiúla. 

2.1.3 Ní féidir fiachais gan íoc leis an gComhairle a bheith ag  

eagraíochtaí. Ní chumhdóidh na deontais iasachtaí ná 

easnaimh. 

2.1.4 Níl imeachtaí bailithe airgid ollpháirtíochta nó pobail  

a ritear ar mhaithe le carthanacht nó le brabús a dhéanamh 

incháilithe do mhaoiniú, e.g. imeachtaí atá chun leas 

gníomhaíochtaí bailithe airgid do ghnóthaí/eagraíochtaí/ 

grúpaí áitiúla. 

2.1.5 Ní dhéanfar costais oibriúcháin/reatha agus  

cothabhála ginearálta (e.g. billí fuinnimh, bearradh féir, 

árachas etc.) a mhaoiniú. 

2.1.6 Ní dhámhfar deontais go cúlghabhálach i.e. ní  

dhámhfar deontais ach d’obair nó d’acmhainní atá fós le 

ceannach nuair a dhéanfar an t-iarratas. 

2.1.7   Tá ceannach feithiclí taobh amuigh de scóip an 

chiste seo. 

     2.1.8   Ní thagann tionscadail móra    

     bonneagair/athchóirithe faoi chúram an chiste seo. 

    2.1.9   Níl tionscadail incháilithe má tá Ranna Rialtais eile    

    freagrach astu e.g. iarratais ó scoileanna, ionaid cúraim lae,  

    cumainn tuismitheoirí etc. 

1. RÉAMHRÁ 

2. CRITÉIR CHÁILTHEACHTA 
 



  

2.1.10 Ní dhámhfar maoiniú má chuireann sé isteach ar 

áit ghrúpa eile e.g. dúnadh nó caillteanas gnó 

d’fhiontar eile. 

2.1.11 Ní bhronnfar tacaíocht dífhibrileora ach ar 

Ghrúpaí de Chéad Fhreagróirí Pobail. 

 

3. CATAGÓIRÍ 

 
Chun go gcuirfear maoiniú ar fáil caithfidh an t-iarratas 
teacht faoin sainmhíniú atá tughta ar cheann amháin de na 
ceithre chatagóir seo a leanas:  

1. Pobail a Athógáil agus a Athnascadh 

Is éard atá i gceist leis an gcatagóir seo maoiniú a chur ar 
fáil do ghrúpaí pobail chun teagmháil a dhéanamh agus 
dul i mbun oibre arís le linn na tréimhse téarnaimh ó 
phaindéim COVID-19. 

Tá an maoiniú faoin gcatagóir seo dírithe ar phíolótú a 
dhéanamh ar smaointe nua, smaointe  a chuirfidh ar 
chumas pobail áitiúla teacht le chéile athuair agus 
tacaíocht a thabhairt do smaointe agus do bhealaí nua 
oibre nach mbeadh tacaíocht ná aitheantas acu murach 
sin. 

Samplaí de Thionscadail:  

 Gníomhaíocht a chabhraíonn le pobail teacht le 
chéile (go fíorúil nó ag cloí le scaradh sóisialta agus 
gníomhaíochtaí a bheadh ceadaithe). 

 Cur chuigí nua cruthaitheacha a phíolótú chun dul i 
dtaithí ar mhaireachtáil le COVID 19.  

 Mionfheabhsuithe chun áiseanna agus spásanna 
cruinnithe laistigh agus lasmuigh a chur ar fáil. 

      Spásanna slána caitheamh aimsire/sóisialta faoin aer  

a fhorbairt/a fheabhsú le go bhféadfaidh daoine óga 

athnascadh go sábháilte. 

      Tacaíocht bheag chaipitil a chur ar fáil do ghrúpaí 

deonacha áitiúla, a sholáthraíonn seirbhísí pobail 

chun cuidiú le seirbhísí nua a fhorbairt agus/nó 

seirbhísí atá ann cheana a fheabhsú. 

 
 

2.   Tionscnaimh Pobail na mBailte 
Slachtmhara agus na dTionscadail 
Áiseanna  

Chun cuidiú leis an ngníomhaíocht sa phobal, cuirfear 
tacaíochtaí maoinithe ar scála beag ar fáil do ghrúpaí 
pobail a bheadh ag forbairt agus/nó ag cur le háiseanna 
amhairc ina gceantar féin agus tacófar le feachtais 
feasachta pobail atá ann ar mhaithe le hathrú dearfach 
iompair a fhorbairt de réir Phlean Gníomhaíochta 

Aeráide Chomhairle Contae Chiarraí. 

Samplaí de Thionscadail:  

 Spásanna sábháilte don chaitheamh aimsire /don sóisialú 
lasmuigh a fhorbairt/a fheabhsú chun moil bhríomhara a 
dhéanamh díobh a mbainfidh an pobal taitneamh astu, 

     Cláir eolais, spásanna cruinnithe foscúla, spásanna 
picnice agus binsí inrochtana do chathaoireacha rothaí 
i spásanna poiblí amuigh faoin aer a sholáthar 

     Oiliúint Feasachta ar Ghníomhú ar son na hAeráide do 
ghrúpaí pobail áitiúla 

 Tionscadail do ghairdíní pobail agus/nó don 
bhithéagsúlacht a fhorbairt,  

 Tionscadail laghdaithe/bainistíochta dramhaíola a 
fhorbairt,  

Ar bhonn ginearálta, ní bheidh maoiniú ar fáil ach le 
haghaidh obair fhorbartha agus ní bhronnfar maoiniú don 
chothabháil ghinearálta.  

Nóta: Ní cheadófar maoiniú le haghaidh cothabháil ghinearálta 
dála gearradh féir.  

 

3. Nuálaíocht Gheilleagrach Pobail 

Cuirfear maoiniú ar fáil faoin téama seo do thionscadail a 
chruthaíonn deiseanna nua gnó agus a fheabhsaíonn 
eispéireas miondíola agus cuairteoirí ionas go 
mbraitheann tomhaltóirí cinnte gur féidir leo taitneamh a 
bhaint as taitneamhachtaí agus tacaíocht a thabhairt do 
ghnólachtaí i mbealach sábháilte. Ní mór do thionscadail 
a bheith nuálach agus caithfidh siad a léiriú go soiléir 
conas a chabhróidh siad le geilleagair na tuaithe teacht 
chuige féin ó thionchar COVID 19.  

Samplaí de Thionscadail:  

 Tacú le huasghrádú agus feabhas a chur ar aghaidh 
na bhfoirgneamh sráide chun bailte agus 
sráidbhailte a chur in oiriúint don sóisialú sábháilte 
amuigh faoina aer, 

 Áiseanna áineasa a fheabhsú agus a oiriúnú i lár 
bailte agus sráidbhaile 

Tabharfar tús áite do thionscadail a léiríonn go bhfuil 
comhoibriú idir an Earnáil Ghnó, Comhaontais na 
gCumann Tráchtala Áitiúla, an Pobal Áitiúil agus 
Comhairle Contae Chiarraí. Ba chóir do mbeadh ceacht 
luachmhar le foghlaim ag  phobail eile ar fud an 
chontae ó na tionscadail a dtabharfar maoiniú dóibh. 

4. Turasóireacht, Féilte agus Imeachtaí 
Pobalbhunaithe 

Cuirfear maoiniú faoin téama seo ar fáil d’fhéilte, do 

ghníomhaíochtaí agus d’imeachtaí athshamhlaithe agus 

iad ag cloí leis an gcomhairle ábhartha COVID 19 ón 

3. CATAGÓIRÍ NA TACAÍOCHT A 
THABHAIRT 



  

Rialtas ag an am. Cuirfear maoiniú faoin téama seo ar 

fáil do thionscadail nua agus tionscadail atá ann 

cheana atá á mbainistiú ag coistí féilte áitiúla, grúpaí 

pobail agus/nó comhaontais ghnó agus comhlachais a 

thacaíonn le fás na turasóireachta agus a chruthaíonn 

ómós áite agus bród pobail. In 2022, tabharfar 

tosaíocht bhreise d’fhéilte a ghlacann páirt in  ‘An 

Turás Mor – The Journey Home Festival Series’ atá 

beartaithe do Dheireadh Fómhair 2022 mar chuid den 

Global Irish Festival Series le Fáilte Ireland. 

 

 

 

 

Déanfaidh Painéal Comhairleach d’fhoireann shinsearach 

Chomhairle Contae Chiarraí na hiarratais a mheasúnú agus 

molfaidh siadsan iarratais áirithe lena maoiniú do Bhaill 

Thofa na cúig Cheantar Bhardasacha i gCiarraí. 

Cuirfear in iúl do na hiarratasóirí uile cé acu ar éirigh lena    

n-iarratas nó nár éirigh. 

Is iad seo na critéir a chuirfidh Comhairle Contae Chiarraí i 

bhfeidhm agus na hiarratais á measúnú: 

4.1 Ní mór go dtiocfadh na hiarratais faoi  shainmhíniú  aon 

chinn amháin de na catagóirí seo a leanas mar a liostaítear 

iad agus caithfidh siad na critéir cháilitheachta  a 

chomhlíonadh. 

4.2 Ní mór a thaispeáint go mbeidh tionchar dearfach ag an 

tionscadal ar an bpobal áitiúil. 

(Dein tagairt do Chuid 2 den fhoirm iarratais i gcomhair 

ceisteannna/eolas ábhartha). 

4.3 Déanfar measúnú ar a mhéad is a bhaineann na 

gníomhartha atá beartaithe le gá aitheanta le leas do na 

ceantair/grúpaí tosaíochta agus ar an tionchar dearfach a 

bheidh acu ar an bpobal. 

(Dein tagairt do Chuid 3 den fhoirm iarratais). 

4.4 Déanfar measúnú ar acmhainn na n-iarratasóirí an 

togra a chur i bhfeidhm laistigh den bhfráma ama atá 

leagtha síos agus laistigh den bhuiséad. 

(Dein tagairt do Chuid 4 den fhoirm iarratais). 

4.5 Caighdeán an iarratais. 

 

 

 
5.1 Caithfidh iarratasóirí rathúla aitheantas a thabhairt go 

bhfuarthas cúnamh airgid ó Chomhairle Contae Chiarraí, 

lena  n-áirítear lógó na Comhairle a bheith ar taispeáint ar 

gach ábhar a fhoilsítear, feisteas spóirt san áireamh. 

Ní mór tagairt a dhéanamh do thacaíocht Chomhairle 

Contae Chiarraí in aon bholscaireacht don ghníomhaíocht/ 

imeacht. 

5.2 An t-iarratasóir a n-éiríonn leis, ní mór dó cuireadh     a 

thabhairt do Chathaoirleach agus/nó Leaschathaoirleach an 

Cheantair Bhardasaigh lena mbaineann go dtí gach imeacht a 

fhaigheann cúnamh deontais, go háirithe féilte agus 

searmanais nochta. 

5.3 Ní mór an maoiniú a thairgtear a úsáid chun críocha atá 

sonraithe san iarratas agus sa litir thairisceana; ní mór cead a 

fháil roimh ré ó Chomhairle Contae Chiarraí má táthar chun aon 

athrú a dhéanamh ar úsáid an deontais. 

5.4 Ní mór an Ciste a chaitheamh laistigh den bhfráma ama 

ainmnithe i.e. faoin 30 Meán Fómhair, 2022 nó déanfar an 

maoiniú a chúlghairm. 

5.5 Ba cheart árachas dliteanais phoiblí a bheith acusan   ar a 

mbronntar deontais agus, más gá, Árachas Dliteanas Fostóra 

agus ba cheart dóibh a chinntiú go bhfuil cumhdach árachais 

leordhóthanach ag Conraitheoir ar bith dá bhfuil fostaithe acu. 

Ní bheidh Comhairle Contae Chiarraí freagrach in aon slí as 

árachas do thionscadail nó d’imeachtaí a fhaigheann cúnamh 

deontais. 

5.6 Cé nach gá cóipeanna den árachas a thabhairt don 

Chomhairle, ní chiallaíonn sé sin go bhfuil na gnóthais nó 

grúpaí saor óna riachtanais árachais, agus ní chiallaíonn ach 

oiread go bhfuil an grúpa a fhaigheann an ranníocaíocht ón 

gComhairle saor óna dhualgas a chinntiú go bhfuil 

cumhdach árachais leordhóthanach ag na hoibreacha agus 

na grúpaí/gnóthais atá i mbun na n-oibreacha. 

5.7 Beifear ag súil go mbeidh úinéireacht nó smacht 

éifeachtach ag grúpaí iarrthacha ar  an  talamh  agus/nó  na 

foirgnimh lena mbainfidh an deontas agus go mbeidh 

bunreacht acu chun an fhreagracht sin a chinntiú don 

todhchaí. 

5.8 Más gá, beidh cead i scríbhinn ó na húinéirí talún/ 

réadmhaoine ag teastáil le haghaidh oibreacha a dhéantar. 

5.9 Caithfidh iarratasóirí a chinntiú go bhfuil gach cead nó 

toiliú reachtúil faighte sula gcuirtear tús le haon oibreacha. 

Cuimsíonn sé seo cead pleanála ach níl sé teoranta dó sin. 

5.10  Caithfidh iarratasóirí rathúla polasaí agus nósanna 

imeachta cearta a bheith i bhfeidhm acu maidir le bheith ag 

obair le leanaí agus le daoine óga sula ndéanfar an maoiniú 

a íostarraingt. 

5.11 Is féidir le grúpaí a roghnú an maoiniú ar ar chuir siad 

isteach ón Scéim a chur in éineacht le foinsí eile cúnamh 

airgid. Ní thógfaidh áfach an Ciste áit chláir  mhaoinithe eile 

atá ann cheana féin. In gach cás caithfidh grúpaí a bhfuil 

maoiniú á lorg acu gné éigin de ranníocaíocht áitiúil a 

thaispeáint. 

5.12 Nuair nach bhfuil an grúpa cláraithe do CBL, is féidir 

ranníocaíochtaí a íoc ar chostais lena n-áirítear CBL. 

4. AN PRÓISEAS ROGHNÚCHÁIN 

5. COINNÍOLLACHA MAOINITHE 



  

5.13 Is riachtanas de chuid Chomhairle Contae Chiarraí 

é go mbeadh cuntas Bainc/Comhar Chreidmheasa ar 

leith ag an ngrúpa iarrthach. 

5.14 Beidh Uimhir Thagartha Cánach agus Uimhir 

Rochtana Ioncaim (mar atá ar r-dheimhniú imréitigh 

cánach) riachtanach do gach tionscadal agus beidh 

cuntais iniúchta riachtanach do dheontais níos airde ná 

€10,000. 

5.15 Ní mór do gach iarratasóir cloí le Riachtanais 

Soláthair Phoiblí. 

5.16 Ní mór a chur in iúl in iarratais ar mhaoiniú faoin 

scéim ar cuireadh iarratas isteach ar mhaoiniú ó 

scéimeanna eile de chuid na Comhairle nó cibé an bhfuil 

nó nach bhfuil maoiniú ar fáil ó ghníomhaireachtaí eile 

nó an bhfuarthas nó ar ceadaíodh maoiniú ó 

ghníomhaireachtaí eile. 

5.17 Mar chuid de na coinníollacha maoinithe ba cheart 

d’iarratasóirí ‘Tuairisc ar Chríochnú an Tionscadail’ a 

líonadh agus a sheoladh isteach laistigh de shé mhí ón 

maoiniú a fháil. Eagraíochtaí  nó  grúpaí  nach  líonann 

agus nach gcuireann isteach Tuairisc ar Chríochnú an 

Tionscadail sásúil, d’fhéadfaí an maoiniú a chúlghairm. 

Caithfidh gach tionscadal a bheith críochnaithe  laistigh  

den bhliain reatha. 

5.18 I gcás inar bronnadh maoiniú cheana ón gCiste 

Tacaíochta  Pobail  agus  ina  bhfuil  admhálacha  dó  sin 

fós de dhíth, ní ceadmhach don Chomhairle íocaíocht ar  

an deontas reatha a phróiseáil go dtí go bhfaightear na 

hadmhálacha sin. 

5.19 D’fhéadfadh eolas míchruinn a bheith ina chúis 
dícháilithe nó/agus aisíocaíocht a bheith á lorg ar dheontas 

ar bhronnadh. 

5.20 Beidh sé de cheart ag Roinn Pobail agus 
Turasóireachta Chomhairle Contae Chiarraí liosta de na 
deontais bhronnta a fhoisiú ar a suíomh idirlín 
www.kerrycoco.ie 

 

 

 
6.1 Dearadh an próiseas maidir le Tuairisc ar Chríochnú an 
Tionscadail chun cabhrú le hiarratasóirí rath an tionscadail 
a mheasúnú. Mar chuid den phróiseas beidh ar iarratasóirí 
doiciméidtacaíochtaasholáthar i.e. admhálacha, grianghraif 
d’imeachtaí, aitheantas do thacaíocht Chomhairle Contae 
Chiarraí ón gCiste etc. 

6.2 Eagraíochtaí nó grúpaí nach líonann agus nach 
gcuireann isteach Tuairisc ar Chríochnú an Tionscadail 
sásúil, ní chuirfear san áireamh iad do mhaoiniú amach 
anseo. 

6.3 Féadfaidh baill foirne ón Roinn Pobail agus 

Turasóireachta teagmháil a dhéanamh agus breis sonraí faoi do 
thionscadal a éileamh nó d’fhéadfaidís cuairt ar thionscadal a 
eagrú.  

 

 
7.1 Ní mór iarratais ar mhaoiniú a dhéanamh ar fhoirm iarratais 
Chiste Tacaíochta Pobail 2022 agus na doiciméid tacaíochta uile 
a lorgaítear a chur in éineacht léi. 

7.2 Ba choir iarratais a dhéanamh ar líne más féidir, ag baint 

úsáid as an nasc seo a leanas: https://arcg.is/HKnqO 

7.3 Ní dhéanfar aon iarratas neamhiomlán a mheas agus 
seolfar ar ais go dtí an t-iarratasóir é. 

7.4 Tá treoir maidir leis an bhfoirm iarratais a líonadh iniata 
leis an bhfoirm seo.  

 

 
 

8.1 Ní mór comhaontú maidir le coinníollacha na Scéime, atá 
ceangailteach ó thaobh dlí de, a dhéanamh idir an Chomhairle 
agus an  t-eagras  atá  chun  an  ranníocaíocht a fháil. 

8.2 Ní mór glacadh i scríbhinn le haon tairiscint taobh istigh de 
aon mhí amháin i ndiaidh don tairiscint ranníocaíochta a bheith 
fógartha. Rachaidh an tairiscint i léig mura nglactar leis. 

8.3 Ní mór don iarratasóir nósanna imeachta Imréitigh Cánach 
a chomhlíonadh. 

8.4 Beidh ar iarratasóirí ráthúla admhálacha bunaidh agus 
tuairisc ar chríochnú an tionscadail a sholáthar. D’fhéadfaí ráitis 
chaiteachais a lorg go tréimhsiúil i gcás tionscadail mhóra. 

8.5 Beidh Uimhir Thagartha Cánach agus Uimhir Rochtana 
Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim riachtanach nuair a bheidh an 
grúpa ag lorg an sciar deiridh den ranníocaíocht fhaofa. 

8.6 Sula ndéantar an íocaíocht deiridh d’fhéadfadh Comhairle 
Contae Chiarraí a éileamh go scrúdófaí an láithreán nó 
tionscadal lena dheimhniú gur deineadh an obair ar fad. 

 

 

 

Tabhair do d’aire: Is é €500 an deontas is lú a chuirfear ar fáil 
in 2022. 

 

Tabhair do d’aire: de ghnáth is mó an cúnamh a lorgaítear ná 
na cistí atá ar fáil agus tá sé tábhachtach dá bhrí sin go 
mbíonn an próiseas measúnaithe dian. Is é is cuspóir don 
phróiseas seo ná a chinntiú go dtagann na tionscadail is fearr 
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chun cinn, gach ní curtha san áireamh, agus go 
bhfaigheann siad tacaíocht. 

D’fhéadfaí maoiniú do mhéid níos lú ná a lorg na                  
t-iarratasóir a thairiscint. Ba cheart d’iarratasóirí a 
thuiscint go bhféadfadh an iomad éilimh a bheith ar an 
gciste. I gcás den saghas, tá seans nach mbeidh rath ar 
gach iarratas a chomhlíonann na coinníollacha nó 
d’fhéadfaí méid níos lú a thairiscint. 

Má bhíonn ró-éileamh ar an gCiste, d’fhéadfadh 
tionscadail/ imeachtaí a fuair maoiniú cheana ón gCiste 
Tacaíochta Pobail leibhéal laghdaithe maoinithe a fháil. 

 

 

 
 
 
Molann an Roinn Pobail agus Turasóireachta do ghrúpaí a 
fhaigheann maoiniú, Cód Rialachais, Cód Cleachtais um 
Dhea-Rialachas ar Eagraíochtaí Pobail, Deonacha agus 
Carthanachta a ghlacadh a chabhróidh le barr feabhais a 
bhaint amach i ngach réimse dá gcuid  oibre.  Iarrann  an  
Cód  Rialachais ar eagraíochtaí toiliú feidhmiú de réir 
eochair-phrionsabail áirithe d’fhonn a n-eagraíochtaí a rith 
ar bhealach níos éifeachtaí i réimsí amhail ceannaireacht, 
trédhearcacht agus cuntasacht agus ionracas. Tá breis 
eolais faoin gCód  ar fail ag www.governancecode.ie 
 
 

 

Coinníonn an Chomhairle an ceart aici féin maoiniú 
teagmhais a choinneáil ón scéim chun forbairt tionscadail 
straitéiseach in gach Ceantar Bardasach a éascú. 

 

 

 

Ní mór iarratais a bheith istigh roimh Luan 21 Feabhra, 
2022. 

Tabhair do d’aire le do thoil: Ní féidir an dáta deiridh sin a 
shíneadh i gcúinsí ar bith.
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