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bith dá ngairmréimeanna

Maoiniú idir €1,500 – €5,000

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 
5.30 i.n. Déardaoin 9 Meán Fómhair 2021

Dámhachtain 
Lúfaireachta 
2021 Babhta 3

Treoirlínte 
d’iarratasóirí 
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Tábhachtach
• Ní foláir duit clárú ar ár

Seirbhísí ar líne cúig lá sula
ndéanann tú iarratas.

• Dá mba mhaith leat tacaíocht
a fháil do d’iarratas de bharr
riachtanas inrochtaineachta,
déan teagmháil lenár
n-oifigeach inrochtaineachta
trí seachtaine ar a laghad
roimh an spriocdháta nó
chomh luath agus is féidir.

• Ba chóir duit an chomhairle
sláinte poiblí is déanaí maidir
le Covid-19 a thabhairt san
áireamh agus do thogra á
ullmhú .
Ba chóir duit an chomhairle sláinte
poiblí is déanaí maidir le Covid-19
a thabhairt san áireamh agus do
thogra á ullmhú, agus ba cheart go
mbeifeá cinnte gurb indéanta nó
inoiriúnaithe iad do ghníomhaíochtaí
i bhfianaise na mbeart sláinte poiblí.
Má éiríonn le d’iarratas agus gur
gá duit cuid de do thogra nó é ar
fad a athrú de bharr athruithe sa
chomhairle sláinte poiblí, ba cheart
duit dul i dteagmháil linn roimh ré
chun é sin a phlé.
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Sula léitear an treoir seo 

Tabhair faoi deara:

Tógann an clárú ar líne suas le cúig lá
Caithfidh tú clárú ar ár Seirbhísí ar Líne sular féidir leat d’iarratas a 
sheoladh chugainn i gcomhair na Dámhachtana Lúfaireachta Babhta 
3 in 2021. Tógann an clárú ar líne suas le cúig lá, uaireanta. Mura 
bhfuil tú cláraithe cheana féin, déan é sin chomh luath agus is féidir 
toisc go gcaithfidh tú a bheith cláraithe le d’iarratas a uaslódáil. 
Beidh ríomhaire de dhíth ort.

Ní ghlacfar ach le hiarratais ar líne amháin.
Ní ghlacfar le hiarratais a sheoltar sa phost nó trí ríomhphost.

Soláthraímid tacaíochtaí rochtana
Má tá tú faoi mhíchumas agus má theastaíonn cúnamh uait le 
d’iarratas a chur isteach, déan teagmháil le hOifigeach Rochtana na 
Comhairle Ealaíon, Adrienne Martin. 

Is féidir leat:

• Glao a chur ar Adrienne ar 01 618 0219 nó
• Ríomhphost a sheoladh chuig Adrienne 

adrienne.martin@artscouncil.ie

Déan an méid sin trí seachtaine ar a laghad roimh spriocdháta na 
dámhachtana, nó chomh luath agus is féidir, toisc go dtabharfaidh sé 
sin dóthain ama d’Adrienne chun cúnamh leat. 

Cuirfimid an tacaíocht in oiriúint d’iarratais aonair. Déanaimid gach 
iarracht freastal réasúnta a dhéanamh ar dhaoine faoi mhíchumas ar 
mian leo iarratas a chur isteach nó a bhfuil deacrachtaí acu teacht ar 
Sheirbhísí ar Líne. Faightear nóta speisialta faoi chostais rochtana i 
gcuid 1.4.
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Ba cheart duit d’iarratas a uaslódáil tamall maith roimh an 
spriocdháta
Molaimid go mbeadh sé mar aidhm agat d’iarratas a uaslódáil ocht 
n-uair an chloig is daichead ar a laghad roimh an spriocdháta fógartha.
Ar an gcaoi sin, bheadh am agat dul i dteagmháil linn má bhíonn aon
fhadhbanna teicniúla agat agus bheimis in ann cuidiú leat.

De bharr an líon mór iarratasóirí a bheidh ag déanamh iarratas ar líne 
ar an spriocdháta féin ní féidir linn ráthú a thabhairt go mbeimid in 
ann aon fhadhbanna teicniúla agat a réiteach, sa chás go mbíonn tú i 
dteagmháil linn tar éis 2.00 i.n. ar lá an spriocdháta.

Ba cheart duit tús a chur le hullmhú na gcáipéisí 
tacaíochta anois
Ní foláir duit na cáipéisí a iarraimid i gcuid 1.8 a uaslódáil, chomh maith 
le d’fhoirm iarratais. 

Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le comhoibrithe, 
meantóirí nó comhpháirtithe don saothar seo chomh luath 
agus is féidir (más ábhartha)
Cé go mbaineann an Dámhachtain Lúfaireachta le daoine aonair, déan 
teagmháil leo chomh luath agus is féidir le haghaidh na gcáipéisí 
ábhartha más rud é go bhfuil tú ag beartú saothrú le comhoibrithe, 
meantóirí nó comhpháirtithe – e.g. CVanna, beathaisnéisí, litreacha 
tacaíochta. 

Cabhair le d’iarratas
Cúnamh teicniúil
Má tá ceisteanna agat faoi láithreán gréasáin na Seirbhísí ar Líne a úsáid, 
gabh chuig an gcuid Ceisteanna Coitianta ar ár láithreán gréasáin: 
http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/CAM/Seirbhisi-
ar-line/Seirbhisi-ar-line/

Físeán faoi iarratas a dhéanamh
Le hamharc ar ár dtreoir YouTube maidir le hiarratas a dhéanamh (11 
nóiméad), gabh chuig an nasc seo:
How to Download, Complete and Upload the Application Form

https://www.youtube.com/watch?v=-a3xeZdZj3o&ab_channel=ArtsCouncilofIreland%2FAnChomhairleEala%C3%ADon
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Mura bhfaigheann tú freagra ar do cheist theicniúil inár gcuid 
Ceisteanna Coitianta, is féidir leat:

• Ríomhphost a sheoladh chuig: onlineservices@artscouncil.ie, nó
• Glao a chur orainn ag 01 618 0200 nó 01 618 0243.

Cabhair ghinearálta
Má ritheann ceist leat faoi d’iarratas nach mbaineann cineál teicniúil 
léi, tá liosta Ceisteanna Coitianta againn ar ár láithreán gréasáin: 
www.artscouncil.ie/ga/ceisteannacoitianta

Cabhair ó fhoireann ealaíon shonrach
Má ritheann aon cheist bhreise leat, ba cheart duit ríomhphost nó glao 
a chur ar an bhfoireann ealaíon ar a mbeidh tú ag déanamh iarratas 
ar mhaoiniú. Is féidir leat a n-uimhreacha fóin a fháil ar an leathanach 
gréasáin seo:  
http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/Liostai-den-
bhfoireann-agus-de-chomhairleoiri/ 

mailto:onlineservices@artscouncil.ie
www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/CAM/maoiniu/Ceisteanna-a-chuirtear-go-minic-faoi-mhaoiniu/
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1. Priomh-threoirlínte chun iarratas a dhéanamh ar an
Dámhachtain Lúfaireachta

Insítear sa chuid seo duit faoi:

• An Dámhachtain Lúfaireachta – a cuspóir agus a tosaíocht
• Na daoine ar féidir leo iarratas a dhéanamh (agus na daoine nár

cheart dóibh iarratas a dhéanamh)
• An maoiniú
• Na cineálacha oibre agus gníomhaíochtaí ar féidir leat iarratas

a dhéanamh ina leith (agus cinn nach féidir leat iarratas a
dhéanamh orthu)

• Tuairisciú.
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1.1 Cad é cuspóir agus tosaíocht na Dámhachtana 
Lúfaireachta?

Is é an cuspóir atá leis an Dámhachtain Lúfaireachta ealaíontóirí agus 
oibrithe ealaíon cosúil leatsa a chumasú chun ceann amháin de na nithe 
seo a leanas a dhéanamh:

• Do chleachtas a fhorbairt
• Do shaothar a fhorbairt
• Do scileanna a fhorbairt
• Saothar nua a chruthú
• Saothar nua a chur i láthair.

Tabharfaimid tosaíocht do na hiarratais is fearr ina léirítear an chaoi a 
mbainfidh do chleachtas mar ealaíontóir nó oibrí ealaíon tairbhe as am 
a ghlacadh le do cheird a fhorbairt nó le smaointe ealaíonta a shaothrú. 
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1.2 Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar an 
dámhachtain?

Beidh an dámhachtain seo oscailte do shaorealaíontóirí gairmiúla agus 
d’oibrithe ealaíon ag céim ar bith dá ngairmréim. 

Beidh an dámhachtain oscailte do:

• Ailtirí/céimithe san
ailtireacht1

• Áisitheoirí (amhail
na healaíona
rannpháirteacha,
amharclannaíocht
óige)

• Aisteoirí

• Aistritheoirí
Liteartha

• Amharc-
ealaíontóirí

• Amhránaithe

• Bainisteoirí
Léiriúcháin

• Bainisteoirí Stáitse
Cóiréagrafaithe

• Ceoltóirí

• Coimeádaithe/
Cláraitheoirí
(a oibríonn i
gcomhthéacs
ealaíon)

• Cóiritheoirí drámaí

• Cumadóirí

• Dearthóirí (amhail
feisteas stáitse,
cultacha agus
soilsiú)2

• Drámadóirí

• Eagarthóirí
Liteartha

• Léiritheoirí
Cruthaitheacha

• Maisitheoirí
pictiúrleabhar

• Rinceoirí

• Scannánóirí

• Scríbhneoirí
liteartha (amhail
úrscéalaithe agus
filí)

• Stiúrthóirí

• Taibheoirí sorcais/
ealaíon sráide

• Teicneoirí
(a oibríonn i
gcomhthéacs
ealaíon)

• Traenálaithe
gutha/stiúrthóirí
gluaiseachta

 —
1     Chun críche na 

dámhachtana seo ní mór 
cáilíocht a bheith ag ailtirí 
san ailtireacht nó a bheith 
ina gcéimithe ailtireachta.

—
2    Chun críocha na 

dámhachtana seo, is 
éard is dearthóir ann ná 
duine aonair a oibríonn 
go cruthaitheach i 
gcomhthéacs ealaíon. 
Ní chuimsítear leis, mar 
shampla, dearthóirí grafaicí 
tráchtála, dearthóirí táirgí, 
dearthóirí faisin, etc.
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Iarrfaimid ort foirm ealaíne nó cleachtas ealaíon ábhartha a roghnú 
nuair a uaslódálfaidh tú d’iarratas. Má tá ceist ar bith agat faoin bhfoirm 
ealaíne nó cleachtas ealaíon ar mian leat iarratas a dhéanamh ina leith, 
déan teagmháil linn. 

Tabhair faoi deara go bhfuil na sainithe seo a leanas i bhfeidhm don 
dámhachtain seo:
Saorealaíontóir nó oibrí ealaíon: níl tú fostaithe ar bhonn buan go 
lánaimseartha ag eagraíocht ealaíon a mhaoinítear trí chláir 
Mhaoinithe Straitéisigh agus Ionaid Ealaíon na Comhairle Ealaíon nó trí 
fhóirdheontas díreach ón stát nó le heintiteas ealaíon tráchtála. 

Ealaíontóir nó oibrí ealaíon gairmiúil: ní gá duit do bheatha a shaothrú 
go heisiach ó do shaothar sna healaíona. Caithfidh gurb ealaíontóir nó 
oibrí ealaíon gairmiúil i mbun cleachtaidh thú áfach, nó go n-aithníonn 
do chomhealaíontóirí mar sin thú.

Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon go háirithe roimh iarratasóirí 
nua lena léirítear éagsúlacht shochaí na hÉireann. Tugaimid 
spreagadh d’iarratais ó gach cuid den phobal beag beann ar inscne, 
gnéaschlaonadh, stádas sibhialta nó teaghlaigh, creideamh, aois, 
míchumas, cine nó duine den Lucht Siúil, nó cúlra socheacnamaíoch. 

Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach Beartas agus Straitéis um 
Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht

Nótaí tábhachtacha

a) Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ach uair amháin in aghaidh an
bhabhta i réimse ealaíon amháin. Ní féidir leat ach Dámhachtain
Lúfaireachta amháin a fháil in 2021.

b) Caithfidh gach cáipéis a bheith i d’ainm féin. Ciallaíonn sé sin má
chuireann tú isteach ar mhaoiniú faoin ainm Máire de Barra, go
gcaithfidh gach cáipéisíocht, lena n-áirítear do shonraí bainc
agus cánach, a bheith faoin ainm sin. Ní ghlacfar le leaganacha
éagsúla amhail Mary Barry nó Máire Barry.

c) Má thairgtear maoiniú duit, caithfidh tú glacadh le coinníollacha
an mhaoinithe sin.

d) Ní íocfaimid maoiniú ar bith ach amháin isteach i gcuntas bainc i
seilbh d’ainmse.

e) Caithfidh na gníomhaíochtaí ar ar cuireadh isteach tarlú idir mí
Nollaig 2021 agus mí Samhain 2022.

http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/EHRD%20policy%20Irish%20version%20Final.pdf
http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/EHRD%20policy%20Irish%20version%20Final.pdf
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1.3 Cé hiad na daoine nár cheart dóibh iarratas a dhéanamh?
Ní ghlacfaimidle hiarratais ó na daoine seo a leanas:

✗ Daoine atá i mbun oideachas fochéime faoi láthair (lena
n-áirítear daoine atá ag tabhairt faoi bhonnchúrsaí)

✗ Daoine atá ag lorg tacaíochta i dtreo táillí iarchéime (lena
n-áirítear cinn neamhchreidiúnaithe)/ardoideachas nó staidéar

✗ Daoine atá ag lorg tacaíochta i dtreo na hoibre a rinneadh mar
chuid de chúrsa foirmiúil staidéir

✗ Daoine atá ag lorg tacaíochta i dtreo na gcostas a bhaineann le
tabhairt faoi intéirneacht

✗ Eagraíochtaí
✗ Ealaíontóirí nó oibrithe ealaíon neamhghairmiúla
✗ Daoine aonair a bhfuil cónaí orthu lasmuigh de Phoblacht

na hÉireann. I líon teoranta cásanna, féadfaimid glacadh le
hiarratais ó lasmuigh de Phoblacht na hÉireann. Mar sin féin, níor
mhór go mionsonrófaí i d’iarratas an chaoi a rachadh do thogra
chun tairbhe na n-ealaíon i bPoblacht na hÉireann. Chaithfimis a
bheith sásta le do mhíniú.

Ní féidir linn glacadh ach an oiread le hiarratas ó dhaoine atá 
fostaithe ar bhonn lánaimseartha ag eagraíochtaí arna maoiniú trí:

✗ An Chomhairle Ealaíon
✗ Eagraíochtaí ealaíon nó cultúrtha eile arna maoiniú ag an stát
✗ Eagraíochtaí ealaíon tráchtála.
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 —
3     Ní mór do gach cur i 

láthair nó léiriú saothair 
cloí leis an treoir reatha 
sláinte poiblí.

1.4 Cé mhéad ar féidir liom iarratas a chur isteach ina leith?
Idir €1,500 agus €5,000 an méid ar féidir leat iarratas a dhéanamh ina leith.

Is féidir leat méid ar bith a iarraidh laistigh den raon sin, ach ní 
thabharfaimid dámhachtain ar níos lú ná sin.

Costais rochtana d’ealaíontóirí nó oibrithe ealaíon faoi mhíchumas
Anuas ar an uasmhéid €5,000, déanfaidh an Chomhairle Ealaíon 
measúnú ar chostais rochtana a bhaineann go sonrach le ceapadh 
saothair ag ealaíontóirí nó oibrithe ealaíon faoi mhíchumas. Más mian 
leat cur isteach ar mhaoiniú breise ar an mbonn sin, ba cheart duit an 
fhaisnéis seo a leanas a uaslódáil le d’iarratas:

• Cáipéis ghairid ina dtugtar achoimre ar do chostais rochtana bhreise
• Méid do chostais rochtana sa chuid caiteachais de bhuiséad

d’fhoirme iarratais. Ba cheart an figiúr sin a áireamh leis an méid
iomlán a iarrann tú freisin.

1.5 Cad iad na gníomhaíochtaí ar féidir liom iarratas a chur 
isteach ina leith?

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar ghníomhaíocht ar bith a thacóidh 
le d’fhorbairt mar ealaíontóir nó oibrí ealaíon.

Mar shampla, dhéanfaimis measúnú ar thograí lena gcuirfí ar do 
chumas am a chaitheamh:

✓  Ag obair ar do chleachtas
✓ I mbun taighde ar smaoineamh úr nó smaoineamh úr a fhorbairt

dá léiriú amach anseo
✓ Ag forbairt do scileanna teicniúla i réimse ar leith
✓ Ag forbairt/foghlaim scileanna nua maidir le do chleachtas nó

réimse spéise
✓  Ag obair le meantóir nó comhoibrí (comhoibrithe) chun

smaoineamh a fhorbairt, nó chun cuidiú leat scileanna a
uasghrádú i réimse a bhaineann le do chleachtas

✓  Ag forbairt smaoinimh i gcomhar le comhpháirtí/
comhpháirtithe léiriúcháin féideartha

✓  Ag forbairt saothar nua agus á chruthú dá léiriú nó dá thaibhiú.3

Ar deireadh, dhéanfaimis measúnú ar thograí ina gcaithfeá am le 
meascán de na gníomhaíochtaí thuas.
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1.6 Cé na costais ar féidir liom iarratas a chur isteach ina leith?

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chostais amhail:

✓ Do chuid ama féin mar ealaíontóir nó mar oibrí ealaíon
✓  Costas a bhain le haon chomhoibrithe, meantóirí nó

comhpháirtithe, agus costais ghaolmhara (más ann dóibh)
✓  Deiseanna oiliúna gairmiúla (bídís náisiúnta nó idirnáisiúnta),

amhail ceardlann nó máistir-rang
✓ Trealamh agus ábhair chun cuidiú leat do chleachtas a fhorbairt

(féadfaidh sé seo a bheith 15% nó níos lú de luach an iarratais
iomláin ar thacaíocht)

✓  Costais bhreise i ndáil le ceapadh saothair ag ealaíontóirí nó
oibrithe ealaíon faoi mhíchumas (féach cuid 1.4 i gcomhair sonraí).

Féach freisin ár mbeartas maidir le Luach Saothair don Ealaíontóir.

1.7 Cé na gníomhaíochtaí agus na costais nach féidir liom 
iarratas a chur isteach ina leith?

Ní chlúdóimid na gníomhaíochtaí seo a leanas:

✗ Gníomhaíochtaí nach noireann do chuspóir na dámhachtana 
toisc nach bhforbraítear do chleachtas, scileanna ná saothar 
leo, nó nach gcumasaíonn tú chun saothar nua a chruthú ná a 
chur i láthair

✗ Gníomhaíochtaí a bheidh tosaithe roimh mí Nollaig 2021 –  
caithfidh na gníomhaíochtaí a ndéantar iarratas ina leith tarlú 
idir mí Nollaig 2021 agus mí Samhain 2022

✗ Gníomhaíochtaí a oireann níos fearr do dhámhachtainí agus/
nó scéimeanna eile arna dtairiscint ag an gComhairle Ealaíon 
(inseoimid duit más amhlaidh) →

http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/Main_Site/Content/About_Us/Paying%20the%20Artist%20(Single%20Page%20-%20GA).pdf
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✗ Gníomhaíochtaí a bhféadfadh tacaíochtaí rialtais/
gníomhaireachta poiblí tacú leo nó a thagann faoi shainchúram
rialtas/gníomhaireachtaí poiblí eile – e.g.
• Cultúr Éireann
• Éire Ildánach
• Fís Éireann
• Fáilte Éireann
• Údarás Craolacháin na hÉireann
• Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann.

Ní chlúdóimid na costais seo a leanas:

✗ Costais a bhaineann le taisteal idirnáisiúnta
✗ Costais a bhaineann le hoideachas foirmiúil, mar shampla,

dioplóma fochéime nó iarchéime nó cláir chéime (lena n-áirítear
cinn neamhchreidiúnaithe)/ardoideachas nó staidéar)

✗ Costais a bhaineann le táillí ballraíochta gairmiúla amhail
Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann, Ealaíontóirí Radharcacha Éire,
Fóram Amharclannaíochta

✗ Mórchostais chaipitiúla amhail feabhsú foirgneamh nó
oibreacha athchóirithe.
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1.8	 Cén	t-ábhar	tacaíochta	a	chaithfidh	mé	a	uaslódáil	le	
m’fhoirm iarratais?

Caithfidh tú ábhar tacaíochta a sholáthar ar leithligh ó d’fhoirm 
iarratais, agus i dteannta léi. Beidh an t-ábhar sin de dhíth ar 
mheasúnóirí le tuiscint níos fearr a fháil ar do thogra agus ortsa agus 
ar dhaoine eile (más ann dóibh) a bhfuil tú ag beartú oibriú leo.

Caithfidh tú an méid seo a leanas a sheoladh chugainn:

• Do CV nó beathaisnéis maille le CVanna nó beathaisnéisí le haon 
chomhoibrithe, meantóirí nó comhpháirtithe a bhfuil baint acu le 
do thogra (coinnigh gairid iad, faoi bhun trí leathanach más féidir)

• Idir sampla amháin agus trí shampla, eiseamláir nó ianaise ar do 
shaothar

• Litreacha tacaíochta nó ríomhphoist ó aon chomhoibrithe, 
meantóir agus comhpháirtithe ionchais, a bhfuil ainmithe i 
d’iarratas 

• Achoimre ar chostais rochtana bhreise (má tá tú ag déanamh 
iarratas orthu sin mar ealaíontóir nó mar oibrí ealaíon faoi 
mhíchumas).

Nótaí tábhachtacha 

a) Ní ghlacfaimid le haon ábhar tacaíochta ach ábhar a
uaslódáiltear mar chuid de d’iarratas ar líne. Caithfidh tú
a chinntiú go sábháiltear d’ábhar i bhformáid comhaid a
oibríonn lenár Seirbhísí ar Líne. Oibríonn an chuid is mó de na
formáidí, ach féach cuid 3.3 de Cháipéis 3: Conas iarratas a
dhéanamh ar an Dámhachtain Lúfaireachta le bheith cinnte
go sábhálann tú do chomhaid san fhormáid cheart.

b) Ní dhéanfaimid ábhar tacaíochta ar bith nach bhfuil liostaithe
thuas a athbhreithniú.
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1.9 Cad iad na hiarratais nach mbeidh incháilithe don 
dámhachtain?

Ní ghlacfaimid le d’iarratas má tá ceann ar bith de na nithe seo a leanas 
i gceist leis:

1 Tháinig sé isteach tar éis an spriocdháta.

2 Níor chomhlánaigh tú gach cuid ábhartha den fhoirm iarratais.

3  Níor uaslódáil tú d’fhoirm iarratais agus an t-ábhar tacaíochta 
trínár láithreán gréasáin Seirbhísí ar Líne. 

4 Níor thug tú an t-ábhar tacaíochta go léir a bhíomar a lorg.

5  Níor chomhlíon tú na critéir maidir leis na daoine ar féidir leo 
iarratas a dhéanamh arna leagan amach in 1.2 thuas.

6  D’iarr tú níos lú ná an t-íosmhéid nó níos mó ná an t-uasmhéid atá 
ceadaithe. Más ealaíontóir nó oibrí ealaíon faoi mhíchumas thú 
áfach, is féidir leat uasmhéid níos airde a iarraidh i ndáil le costais 
rochtana bhreise (féach cuid 1.4 le haghaidh sonraí breise). 

7  Ní raibh d’iarratas oiriúnach chun críche na dámhachtana (féach 
cuid 1.1 thuas).

8  Tá d’iarratas níos oiriúnaí do dhámhachtain eile a thairgeann an 
Chomhairle Ealaíon (cuirfimid an deis maoinithe níos oiriúnaí in iúl 
duit sa chás sin).

1.10	 Tuairisciú	scoir

Má éiríonn le d’iarratas, ba cheart go mbeadh a fhios agat go gcaithfidh 
tú tuarascáil ghearr a sheoladh chugainn ag deireadh an tionscadail trí 
leas a bhaint as ár dteimpléad tuairisce so-chomhlánaithe. Ceadófar 
duit leis an tuarascáil sin plé a dhéanamh ar an obair a rinne tú, an 
tionchar a bhí ag an obair sin, agus an chaoi ar bhain tú leas as maoiniú 
na dámhachtana. 
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Bhaineamar úsáid as treoirlínte Béarla simplí chun cáipéisí 
na Dámhachtana Lúfaireachta a nuashonrú. Chabhraigh an 
Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA) linn leis seo.

Cad a dhéanfaimid anois? 

Anois agus tú tar éis féachaint ar a bhfuil sa 
Dámhachtain Lúfaireachta agus ar a príomh-
threoirlínte, caithfidh tú iad seo a léamh:
• An chaoi a ndéanaimid measúnú ar iarratais

ar an Dámhachtain Lúfaireachta (Cáipéis 2)

• Conas iarratas a dhéanamh ar an
Dámhachtain Lúfaireachta (Cáipéis 3).

http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/Main_Site/Content/Funds/Doc%202_How%20we%20assess%20applications_Agility%20Award%20R3_2021_Irish.pdf
http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/Main_Site/Content/Funds/Doc%203_How%20to%20apply_Agility%20Award%20R3_2021_Irish.pdf



