
 
 
 

Cuid 1. 

Sonraí Grúpa & Sonraí 
Teaghmála 

1. Ainm an ghrúpa/eagraíochta - Ba cheart an ainm a bheith díreach mar an gcéanna leis an ainm atá in bhur 

mbunreacht agus ar Chuntas Bainc/Comhar Chreidmheasa / Uimhir Thagartha Cánach / Uimhir Rochtana Cánach/ 

stádas carthanais. 
2. Tabhair seoladh an ghrúpa/na heagraíochta. 

3. Tabhair Éirchód. 
4. Cén chineál grúpa sibh e.g. Comhairle Pobail, Comhlachas Trádála etc. 

5. An cuideachta theoranta sibh. 
6. Luaigh an bhfuil do ghrúpa cláraithe le Líonra Páirtíochta Pobail Chiarraí téigh go dtí www.kerryppn.ie chun teacht 

ar an leathanach clárúcháin. 

7. Tabhair liosta le do thoil de bhaill an choiste. 

8. Tabhair ainm teagmhálaí. 

9. Luaigh cén ról atá agat laistigh den ghrúpa pobail g.g. Cathaoirleach, Rúnaí, Cisteoir. 

10. Tabhair uimhir fóin lae. 

11. Tá sé tábhachtach seoladh ríomhphoist a thabhairt a dhéantar a sheiceáil go rialta ó gur dócha go mbeidh an Roinn Pobail agus 

Turasóireachta i dteagmháil trí ríomhphost. 

12. Tabhair seoladh an teagmhálaí. 
13. Tabhair ainm an dara teagmhálaí. 

14. Luaigh cén ról atá ag an dara teagmhálaí laistigh den ghrúpa pobail e.g. Cathaoirleach, Rúnaí, Cisteoir. 

15. Tabhair uimhir fóin lae. 

16. Tá  sé  tábhachtach go dtugtar an dara seoladh ríomhphoist a sheiceáiltear go rialta ó gur dócha go mbeidh an Roinn Pobail agus 

Turasóireachta i dteagmháil trí ríomhphost. 

17. Tabhair seoladh an dara teagmhálaí. 

 

Cuid 2. 

Sonraí an 

Tionscadail/Tiondvnsimh  

Cuir isteach: 

18. Sonraigh cén ceann de na Ceantair Bhardasacha a bhfuil an t-iarratas ag baint leis 

19. Sonraigh cén catagóir a bhfuil tú ag cur isteach ar mhaoiniú uaidh 

20. Má bhaineann do thionscadal le forbairt réadmhaoine, sonraigh le do thoil an tú úinéir na talún/bhfoirgneamh nó 

an bhfuil cead i scríbhinn agat ó úinéir na talún/réadmhaoine. 

21. An fáth go bhfuil gá agaibh le maoiniú chun tacú le bhur dtionscadal pobail agus conas mar a chaithfeadh sibh aon 

airgid a bhronnfaí oraibh e.g. sonraí iomlána an tionscadail agus cad a bheidh á dhéanamh agaibh. 

22. Cé a bhainfidh leas as an tionscadail pobail e.g. leanaí áitiúla sa cheantar, áitritheoirí aosta, roinnt grúpaí pobail a 

úsáideann bhur n-áiseanna, etc. Cad iad na torthaí atá pleanáilte agaibh don tionscadal e.g. áiseanna pobail áitiúla 

a fheabhsú, éifeachtúlacht fuinnimh sa halla pobail a fheabhsú, oidhreacht agus cultúr áitiúil a chur chun cinn, 

daoine a mhealladh chun páirt a ghlacadh sa ghrúpa, gníomhaíochtaí áitiúla a chur ar fáil nó freastal ar riachtanais 

pobail shoiléire. Bí chomh cruinn agus is féidir agus cuntas á thabhairt ar an bpobal, comharsanacht, sráidbhaile, 

baile, a mbeidh do thionscadal ag freastal air 

23. Tabhair an dáta tosaithe nó an dáta tosaithe a mheastar a bheidh ann. 

24. Más féidir tabhair dáta críochnaithe don tionscadal. 

25. Tabhair dáta don imeacht. 

Cuid 3. 

Tosaíochtaí an Phobail Áitiúil 
a bhaint amach 

26. Luaigh aon chomhairliúcháin a d’fhéadfadh a bheith ar siúl agaibh leis an bpobal áitiúil, le hOifigeach an Cheantair 

Bhardasaigh, agus/nó leis an Earnáil Forbartha Áitiúla maidir leis an tionscadal atá beartaithe. Luaigh más cuid de 

Phlean Áitiúil/Pobail é do thionscadal. 

Cuid 4. 

Maoiniú do 

Thionscadail/Thionscnaimh 

27. Tabhair costas iomlán an tionscadail agus costais bhur dtionscadail á measúnú agaibh, bí chomh cruinn agus chomh 
mionsonraitheach agus is féidir. Tabhair faoi deara go mbeidh ort meastacháin soláthair agus briseadh síos 

mionsonraitheach iomlán ar na costais a thabhairt chun tacú leis an eolas de réir mar luaitear ar an bhfoirm iarratais. 

28. Cé mhéad airgid a bhfuil sibh ag cur isteach air ón gCiste Tacaíochta Pobail? Is ceist riachtanach é seo.  

29. Luaigh má tá sibh ag cur isteach ar mhéid níos lú ná costais iomlána an tionscadail, conas a mhaoineofar an chuid 

eile de? 

30. Luaigh an tionscadal iomlán nua é nó an cuid d’fhorbairt chéimnithe é. 
31. Cuir in iúl le do thoil an leibhéal tacaíochta a fuarthas ó imeachtaí tiomsaithe airgid i ndáil leis an tionscadal seo 

amháin 

32. Déan cur síos ar aon fhoinse mhaoinithe eile don tionscadal nó tionscnamh áirithe seo, mar shampla: urraíocht, 

tabhartais ó na baill, táillí, deontais ó chomhlachais eile. 
33. Luaigh má fuair sibh deontas cheana ó Chomhairle Contae Chiarraí sna 3 bliana imithe tharainn. 
34. Tabhair liosta de phríomhchostais an tionscadail anseo.  Briseadh síos iomlán ar na costais ar fad a ghabhann le 

bhur dtionscadal nó tionscnamh ionas gur féidir linne príomhchostais an tionscadail a thuiscint. Ba cheart an          
t-ioncam agus an caiteachas ar fad a mheastar. 

35. Tabhair doiciméid tacaíochta leis i.e. trí mheastachán ar a laghad / luachana ó sholáthraithe éagsúla - déanfaidh 
cóipeanna an beart mura bhfuil an doiciméad bunaidh ar fáil.  Léiríonn sé cur chuige maith maidir le luach ar 
airgead agus meastar gur dea-chleachtas airgeadais é. 

36. Tabhair Uimhir Thagartha Cánach agus Uimhir Rochtana Cánach nó Uimhir Charthanais má tá siad agaibh. 

Uimhir Thagartha Cánach agus Uimhir Rochtana Cánach bhailí nó litir ó na Coimisinéirí Ioncaim dátaithe 

don bhliain reatha, ar a luaitear stádas carthanais (CHY) stádas imréitigh cánach, más infheidhme. 
37. Luaigh conas atá sé i gceist ag bhur ngrúpa aitheanas poiblí a thabairt ranníocaíocht Chiste Tacaíochta Pobail 

Chomhairle Contae Chiarraí. 

 

Cuid 5. 

Eolas Breise 
38. Cuir isteach breis eolais má theastaíonn uait chun tacú le bhur iarratas ar mhaoiniú? 

CISTE TACAÍOCHTA POBAIL – TREOIR DON FHOIRM IARRATAIS 

http://www.kerryppn.ie/


Cuid 6. 

Doiciméid Tacaíochta 

39.  Más infheidhme i.e. Grúpa Bailte Slachtmhara amháin - Tuarascáil Bhreithnithe na mBailte Slachtmhara. 

Cuid 7. 

Dearbhú 

40. Tá síniú ar an iarratas ag teastáil ó bhall an choiste lena mbaineann tú a bhfuil cead tugtha dóibh síniú ar son 
an ghrúpa nó na heagraíochta. 

 

Agus an dearbhú á thabhairt bí cinnte go bhfuil Téarmaí agus Coinníollacha Maoinithe. Chiste Tacaíochta Pobail 

Chomhairle Contae Chiarraí léite agat go dtuigeann tú iad agus go nglacann tú leo. Tá sé tábhachtach. 

 


