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Leagtar amach sa cháipéis seo an próiseas chun iarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain na 

Comhairle Ealaíon le haghaidh Forbairt Ghairmiúil, 2020. Moltar duit na treoirlínte seo a 

léamh go cúramach sula dtosaíonn tú ar an iarratas. 

Spriocdháta: glacfar le hiarratais agus déanfar measúnú orthu ar bhonn leanúnach.  

Moltar d’iarratasóirí a n-iarratas a chur isteach chomh luath agus is féidir roimh an 

spriocdháta, ach tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine roimh an dáta tosaithe atá 

beartaithe acu. Ní féidir leis an gComhairle Ealaíon measúnú a dhéanamh ar iarratais a 

fhaightear níos lú ná ceithre seachtaine roimh an dáta tosaithe beartaithe. 

Glacfaimid le hiarratais go dtí 5.30pm Déardaoin, an 19 Samhain 2020. Ní ghlacfar le 

hiarratais tar éis an dáta sin.   
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Cabhair a fháil maidir le d’iarratas 

Má tá ceisteanna agat faoi shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne a úsáid, tabhair cuairt ar 

rannán na gCeisteanna Coitianta dár suíomh gréasáin: 

http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/FAQS/Seirbhisi-ar-line/Seirbhisi-ar-

line/ 

Má tá ceist theicniúil agat faoi shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne a úsáid agus nach bhfuil 

freagra ar do cheist i rannán na gCeisteanna Coitianta, is féidir leat ríomhphost a sheoladh 

chuig onlineservices@artscouncil.ie. 

Má tá cabhair ag teastáil uait le d’iarratas, glaoigh ar an gComhairle Ealaíon ag 01 618 0200 

nó seol ríomhphost chuig awards@artscouncil.ie 

 

Tabhair faoi deara 

Déanann an Chomhairle Ealaíon gach iarracht freastal réasúnta a dhéanamh ar dhaoine atá 

faoi mhíchumas ar mian leo iarratas a chur isteach nó a bhfuil deacrachtaí acu teacht ar 

Sheirbhísí ar Líne. Má tá riachtanas speisialta agat sa réimse sin, déan teagmháil le Adrienne 

Martin, Oifigeach Rochtana na Comhairle Ealaíon, ar an nguthán (01-618 0219) nó trí 

ríomhphost (adrienne.martin@artscouncil.ie) trí seachtaine ar a laghad roimh an 

spriocdháta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/FAQS/Seirbhisi-ar-line/Seirbhisi-ar-line/
http://www.artscouncil.ie/ga/Teigh-i-dteagmhail-linn/FAQS/Seirbhisi-ar-line/Seirbhisi-ar-line/
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1. Céard iad cuspóir agus tosaíochtaí Dhámhachtain 2020 le haghaidh Forbairt Ghairmiúil? 

Is é cuspóir na Dámhachtana seo le haghaidh Forbairt Ghairmiúil tacú le healaíontóirí agus 

gairmithe ealaíon uas-sciliú a dhéanamh trí rochtain ar fhorbairt ghairmiúil nó ar dheis 

oiliúna. 

Is féidir le hiarratasóirí oiliúint shonrach aonuaire nó deis forbartha a mholadh. Is féidir é seo 

a rochtain go digiteach nó go pearsanta, de réir threoirlínte COVID-19. D’fhéadfadh na nithe 

seo a leanas a bheith san áireamh sna samplaí: 

 Tacaíochtaí forbartha cruthaithí, amhail rannpháirtíocht i gceardlanna, sainchúrsaí, 

máistir-ranganna, tionscadail taighde, cónaitheachtaí, cóitseáil/meantóireacht, 

freastal ar chomhdhálacha/seimineáir  

 Tacaíochtaí forbartha gairme, amhail pleanáil straitéiseach agus/nó airgeadais, 

scileanna cur i láthair nó digiteacha, tograí a scríobh  

D’fhéadfadh sé gurb obair le duine nó eagraíocht a bheadh bunaithe in Éirinn nó thar lear a 

bheadh sa togra. 

Tabharfar tús áite do thionscadail: 

 A léireoidh an tairbhe d’fhorbairt chruthaitheach agus/nó gairme an iarratasóra 

 A chuirfidh le forbairt na n-ealaíon in Éirinn. 

2. Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh? 

Tá ealaíontóirí agus gairmithe ealaíon a bhfuil cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann agus a 

oibríonn go gairmiúil sna healaíona in ann iarratas a dhéanamh ar an Dámhachtain le 

haghaidh Forbairt Ghairmiúil. 

 Is ceadmhach d’iarratasóirí a mbeadh maoiniú eile faighte acu ó dhámhachtainí 

d’ealaíontóirí de chuid na Comhairle Ealaíon in 2020 – e.g. Sparánacht, Taisteal & 

Oiliúint, an Chéad Ghlúin Eile, Markievicz, Dámhachtainí COVID-19, iarratas a 

dhéanamh. 

 Cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh iarratais ó gach cuid de shochaí na 

hÉireann, lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do na deich dtréith a thugtar inár 

mbeartas foilsithe, an Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht.  

3. Cé nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh? 

Níl an dámhachtain oscailte do:  

 Daoine atá ag gabháil faoi láthair d’oideachas fochéime nó iarchéime, agus/nó a 
bheidh ag déanamh amhlaidh tráth a dhéanfar cinneadh i dtaca lena n-iarratas. 

 Daoine nach bhfuil cuntas teiste inléirithe acu mar ealaíontóir gairmiúil nó mar 
ghairmí ealaíon 

http://www.artscouncil.ie/equality-human-rights-diversity/
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 Daoine atá fostaithe ar bhonn leanúnach ag eagraíochtaí atá ag fáil Maoiniú 
Straitéiseach ón gComhairle Ealaíon nó Maoiniú Ionaid Ealaíon, pé acu lánaimseartha 
nó páirtaimseartha 

 Eagraíochtaí. 

Ní ceadmhach do dhaoine aonair ach iarratas a dhéanamh ar dhámhachtain sparánachta 

amháin i mbliain féilire amháin ar bith. 

4. Cá mhéad is féidir iarratas a dhéanamh ina leith? 

Is é an dámhachtain is airde atá ar 

fáil ná: 

€3,000 

Chomh maith leis an teorainn a luaitear thuas, déanfaidh an Chomhairle Ealaíon breithniú ar 

chostais a bhaineann go sainiúil le healaíontóirí faoi mhíchumas a bheith ag saothrú ealaíne. 

Más mian leat cur isteach ar mhaoiniú breise ar an mbonn sin, ba cheart duit faisnéis a chur 

ar fáil le d’iarratas ag sonrú na gcostas breise sin.  

5. Cad nach féidir iarratas a dhéanamh ina leith? 

Ní mheasfar na nithe seo a leanas a bheith incháilithe faoin dámhachtain seo: 

 Gníomhaíochtaí atá ag fáil maoiniú eile ón gComhairle Ealaíon cheana féin, nó atá 
níos oiriúnaí do scéimeanna maoinithe eile de chuid na Comhairle Ealaíon 

 Gníomhaíochtaí atá ag fáil tacaíochta cheana féin trí mhaoiniú poiblí eile, nó atá níos 
oiriúnaí do scéimeanna maoinithe poiblí eile (e.g. trí Chultúr Éireann, Screen Skills 
Ireland, etc.) 

 Oideachas bunscoile agus meánscoile, cúrsaí fochéime, iarchéime agus gairmiúla, nó 
cúrsaí ealaíon neamhghairmiúla 

 Gníomhaíochtaí a gcuirfear tús leo sula ndéanfar cinneadh faoi d’iarratas 

 Gníomhaíochtaí a ndearna an Chomhairle Ealaíon measúnú orthu cheana féin. 
Déanfar eisceacht má mhol an Chomhairle duit go sainiúil d’iarratas a atreorú chuig 
an dámhachtain seo. Cuimhnigh, áfach, nach ionann a leithéid de chomhairle agus 
léiriú go n-éireoidh leis an iarratas. 

6. Cén chaoi a ndéanfar measúnú ar iarratais? 

Déanfar measúnú ar thograí agus tabharfar scór dóibh bunaithe ar thrí chritéar: 

a) Caighdeán agus oiriúnacht an togra 

 Cuntas teiste an iarratasóra agus mar a dhéanfaidh sé nó sí caighdeán a c(h)uid 

oibre a fhorbairt a thuilleadh tríd an togra 

 Caighdeán na deise le haghaidh forbairt ghairmiúil  

 Soiléireacht cuspóra agus rúin 

b) An méid a chomhlíonann an togra cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana 
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 Féach cuid 1 thuas, ‘Céard iad cuspóir agus tosaíochtaí Dhámhachtain 2020 le 

haghaidh Forbairt Ghairmiúil?’ 

c) Indéantacht an togra 

 Cuntas teiste an phearsanra a mbeidh baint acu le soláthar na deise oiliúna nó 

forbartha 

 An cumas atá léirithe chun an togra a chur i gcrích 

 An fhaisnéis airgeadais a chuirfear ar fáil  

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar chuid 9 thíos, Céard a tharlaíonn i ndiaidh dom 

iarratas a dhéanamh? 

7. Cén t-ábhar tacaíochta a chaithfidh mé a chur isteach le m’iarratas? 

Is ionann an t-ábhar tacaíochta agus an cháipéisíocht is gá a uaslódáil in éineacht le, agus ar 

leithligh ó, d’fhoirm iarratais. Tá sé seo riachtanach chun gur féidir measúnú iomlán a 

dhéanamh ar do thogra. 

Ní mór duit an t-ábhar tacaíochta seo a leanas a chur isteach ar líne: 

 CV nó beathaisnéis mhionsonraithe atá cothrom le dáta (gan níos mó ná dhá 
leathanach) don iarratasóir  

 Idir sampla amháin, ar a laghad, agus trí shampla, ar a mhéad, de do shaothar mar 
ealaíontóir 

 CV/beathaisnéis don duine agus/nó faisnéis faoin eagraíocht a sholáthróidh an deis 
forbartha nó oiliúna 

Measfar d’iarratas a bheith neamh-incháilithe mura gcuirfidh tú an t-ábhar tacaíochta 
riachtanach isteach.   

Tabhair faoi deara nach nglacfar le haon ábhar tacaíochta eile, agus nach mbreithneofar é, 
mar chuid de do thogra. 

8. Conas a dhéanfaidh mé iarratas? 

a) Logáil isteach ar shuíomh gréasáin Seirbhísí Ar Líne na Comhairle Ealaíon (OLS)1 

b) Roghnaigh an fhoirm ealaíne agus an clár maoinithe a bhfuil iarratas á dhéanamh 

agat ina leith –  

e.g. ‘Dámhachtain le haghaidh Forbairt Ghairmiúil 2020 – Litríocht’ 

c) Déan an fhoirm iarratais a íoslódáil 

d) Lean na treoracha ar an bhfoirm iarratais maidir le conas í a chomhlánú. 

e) Déan an fhoirm iarratais a uaslódáil 

f) Déan ábhar tacaíochta a cheangal de réir chuid 7 thuas 

g) Cuir d’iarratas isteach roimh an spriocdháta. 

                                                           
1 Sa chás nach bhfuil tú cláraithe le suíomh gréasáin OLS na Comhairle Ealaíon faoi láthair, roghnaigh 
‘Úsáideoir nua? Cláraigh’. *Tabhair faoi deara go bhféadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula n-
eiseofar Uimhir Thagartha Ealaíon (ARN). 



   Spriocdháta: Ar leanúint go dtí 5.30 pm, Déardaoin, 19 Samhain 2020 

7 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar chuid 11 thíos, Cabhair a fháil maidir le d’iarratas 

9. Céard a tharlaíonn i ndiaidh dom iarratas a dhéanamh? 

I ndiaidh d’iarratas a chur isteach, ba cheart go bhfaighfeá dhá ríomhphost:  

 Eiseofar an chéad cheann láithreach bonn, agus admhófar d’iarratas leis 

 Ba cheart go dtiocfadh an dara ceann cúpla nóiméad ina dhiaidh sin. Beidh d’uimhir 

iarratais ann, a mbainfimid úsáid aisti sa chomhfhreagras ar fad faoi d’iarratas. 

Tabhair faoi deara: ní chiallaíonn na ríomhphoist seo ach go n-aithníonn ár gcuid Seirbhísí ar 
Líne gur chuir tú iarratas isteach. Ní chiallaíonn siad go bhfuil d’iarratas incháilithe le 
haghaidh maoiniú. 

Nuair a fhaightear é, seolfar d’iarratas chuig an bhfoireann ealaíon ábhartha chun é a 
mheas. Déanfar iarratais a mheas i gcoinne na gcritéar atá leagtha amach i gcuid 6 thuas. 

Déanfar iarratais a scóráil ansin de réir gach ceann de na critéir seo a leanas: 

Scór uimhriúil Luach focal Míniú 

6.0 ‘Eisceachtúil’ Pléitear gach gné ábhartha den chritéar go cuimsitheach 

agus go sármhaith san iarratas. Níl easnaimh ar bith in 

aon chor ann. Coimeádtar an scór seo le haghaidh na 

ngnéithe is fearr ar fad de na hiarratais agus úsáidfear é 

go fíorspárálach. 

5.5  Idir sármhaith agus eisceachtúil. 

5.0 ‘Sármhaith’ Pléitear gach gné ábhartha den chritéar go sochreidte 

agus go rathúil san iarratas. Soláthraítear an fhaisnéis 

agus an fhianaise ar fad a theastaíonn agus níl buarthaí 

ná réimse laige ar bith ann. 

4.5  Idir go han-mhaith agus sármhaith. 

4.0 “Go hAn-

Mhaith” 

Pléitear an critéar go han-mhaith san iarratas. Tugtar 

faisnéis shoiléir faoin bhfianaise a theastaíonn ann. Tá 

buarthaí agus réimsí laige ar bith fánach. 

3.5  Idir go maith agus go han-mhaith. 

3.0 ‘Go maith’ Pléitear an critéar go maith san iarratas, cé go bhféadfaí 

roinnt feabhsuithe a dhéanamh. Tugtar faisnéis ann ar 

gach gné den fhianaise a theastaíonn beagnach, cé go 

bhfuil roinnt bearnaí ann. 

2.5  Idir maith go leor agus go maith. 

2.0 ‘Maith go leor’ Cé go ndéantar plé maith go leor ar an gcritéar san 

iarratas, tá laigí le sonrú ann. Tugtar faisnéis ábhartha 
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ann, ach tá réimsí ann ina bhfuil sonraí in easnamh nó 

ina bhfuil an fhaisnéis doiléir, rud a fhágann nach bhfuil 

an togra sách láidir i gcomhthéacs iomaíoch. 

1.5  Dona go leor nach fiú tacaíocht a thabhairt dó. 

1.0 ‘Go dona’ Tá beagán fianaise nó faisnéis ábhartha san iarratas i 

gcomhthéacs an chritéir agus níl sé fíorláidir ná 

áititheach i gcomhthéacs maoiniú iomaíoch. 

0 ‘Easnamhach’ Ní phléitear an critéar san iarratas nó ní féidir 

breithiúnas a thabhairt air mar gheall ar fhaisnéis ar 

iarraidh nó atá neamhiomlán. 

 

Tabhair faoi deara: ní bhreithneofar iarratas i gcomhair maoiniú má fhaightear 1.5 nó níos 

ísle in aghaidh aon chritéir.  

Déanfar an scór a bhronntar faoi gach critéar a iolrú ar mhaithe le rátáil chéatadáin a fháil, 

sa bhealach seo a leanas: 

 Ualú Céatadán 

Cáilíocht agus oiriúnacht an togra (5.55) 33.3% 

Cuspóir na dámhachtana a chomhlíonadh (5.55) 33.3% 

Indéantacht (5.55) 33.3% 

Iomlán  100.0% 

Seo thíos léiriú den chuma a bheadh ar thacar iomlán de scóir i dtéarmaí céatadáin: 

  Scór Ualú Céatadán % 

Cáilíocht agus oiriúnacht an togra                    5.0  (5.55) 27.8%  

Cuspóir na dámhachtana a chomhlíonadh                    3.5  (5.55) 19.4%  

Indéantacht                    4.5  (5.55) 25.0%  

Iomlán                 13.0    72.2%  

 

Ar an gcoinníoll nach ísle ná 1.5 aon scór in aghaidh ceann ar bith de na critéir, déanfar 

maoiniú a thairiscint do gach iarratas a fhaigheann scór céatadánach móriomlán de 50% 

níos mó.2  

                                                           
2
 Ciallaíonn sé seo, fiú má fhaightear scór móriomlán is airde ná 50%, nach ndéanfar maoiniú a thairiscint sa 

chás ina bhfaightear scór de 1.5 nó níos ísle le haghaidh critéar amháin nó níos mó. 
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10. Rialacha na dámhachtana 

a) Ní cheadaítear ach iarratas amháin in aghaidh an duine. 

b) Measfar nach mbeidh d’iarratas incháilithe agus ní dhéanfar é a mheas, sna cásanna 

seo a leanas: 

• Ní chuirtear foirm iarratais isteach trí shuíomh gréasáin OLS 

• Ní chuireann tú an t-ábhar tacaíochta riachtanach isteach. 

• Ní féidir leat iarratas a dhéanamh de réir chuid 3 thuas, Cé nach bhfuil i dteideal 

iarratas a dhéanamh? 

c) Ní dhéanfar aon cháipéisíocht tacaíochta eile seachas a bhfuil leagtha amach i gcuid 7 

thuas a bhreithniú. 

d) Ní mór go mbeadh iarratasóirí a n-éireoidh leo in ann mionsonraí a sholáthar faoi 

chuntas bainc ina n-ainm féin; ní ghlacfar le héagsúlachtaí i litriú ainmneacha ná le 

haistriúchán ar ainmneacha; ní mór an t-ainm ar an gcuntas bainc a bheith díreach 

mar a chéile leis an ainm ar an bhfoirm iarratais. 

11. Cabhair a fháil maidir le d’iarratas 

Riachtanais maidir leis na Seirbhísí ar Líne a úsáid 

Ní mór do do ríomhaire agus don bhrabhsálaí idirlín na riachtanais seo a leanas a 

chomhlíonadh ionas go n-oibreoidh na Seirbhísí ar Líne duit: 

Ríomhaire Windows 7 nó níos déanaí 

le  

Internet Explorer 8.0 nó níos déanaí NÓ Firefox 27 nó níos déanaí NÓ Chrome 

33 nó níos déanaí 

Mac Mac OS X v10.5 Leopard nó níos déanaí  

le  

Safari 3.1 nó Safari 10 NÓ Firefox 27 nó níos déanaí NÓ Chrome 32 nó níos 

déanaí 

Tabhair faoi deara: má choisceann Safari 11 uaslódáil cáipéisí, uasghrádaigh 

brabhsálaí Safari, nó úsáid Firefox nó Chrome 

 

Tabhair faoi deara: Ní mór go mbeadh Microsoft Word nó OpenOffice Writer ar an 

ríomhaire freisin chun an fhoirm iarratais a chomhlánú. Bogearraí saor in aisce é OpenOffice 

Writer is féidir a íoslódáil óhttp://openoffice.org.  

Ní mór duit leagan OpenOffice Writer 4.0.1 nó níos túisce a úsáid. 

Nuair a úsáideadh leaganacha níos déanaí de OpenOffice Writer ná 4.0.1 bhí fadhbanna leis 

an gcuma a bhí ar na foirmeacha iarratais nuair a cuireadh isteach trí na Seirbhísí ar Líne iad.  

http://www.openoffice.org/
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Féach ar fhíseán na Comhairle Ealaíon Using OpenOffice to download, complete and upload 

the application form ag https://www.youtube.com/user/ArtsCouncilDemos.  

Ba cheart d’úsáideoirí Apple Mac aird a thabhairt ar an gcuid a phléann leis an leagan 4.0.1 a 

íoslódáil ar Apple Mac a bhfuil na leaganacha is déanaí de Mac OS suiteáilte orthu. 

Tabhair faoi deara: i gcomhair MacOS 10.15 Catalina, iarrtar ort OpenOffice 4.1.7 a úsáid. 

Mura féidir leat aon cheann de na riachtanais sin a chomhlíonadh nó mura dtuigeann tú iad, 

téigh i dteagmháil linn le comhairle a fháil chomh luath agus is féidir leat roimh an 

spriocdháta.  

Fág do dhóthain ama agat féin chun an t-iarratas a chomhlánú 

Ba cheart duit eolas a chur ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne tamall maith roimh an 

spriocdháta agus roimh duit iarratas a ullmhú. Is dócha go mbeidh an-chuid cuairteoirí ar an 

suíomh tráthnóna an spriocdháta. Ba cheart duit d’iarratas a ullmhú agus a chur isteach 

tamall maith roimh an spriocdháta.  

D’fhéadfadh an t-am uaslódála a bheith i bhfad níos faide ná an t-am íoslódála. D’fhéadfadh 

sé go dtógfadh sé níos faide ná mar a cheapfá d’ábhar tacaíochta a uaslódáil.  

Tacaíocht theicniúil 

Má bhíonn tacaíocht theicniúil uait agus iarratas ar líne á dhéanamh agat, is féidir leat dul i 

dteagmháil leis an gComhairle Ealaíon ach ríomhphost a sheoladh chuig 

onlineservices@artscouncil.ie nó trí ghlaoch a chur ar 01 618 0200. Molaimid duit aon 

deacrachtaí teicniúla a thuairisciú dúinn tamall maith roimh an spriocdháta. Tabhair uimhir 

ghutháin agus déan cinnte go bhfuil tú ar fáil chun glaoch uainn a fhreagairt.  

Déileálaimid le fiosruithe ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce.  
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