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I gcomhpháirt le hOifig na Fheidhmeannais agus Rialtas na hÉireann, agus le tacaíocht uathu. 

Tionscadal Taighde Trasteorann  

i dtaca leis an Ghaeilge 
 

 

Doiciméad Sonraíochta  
 

Tionscnamh taighde chun réimse roghanna a aithint le go mbeidh an 

dea-thionchar is mó agus is féidir ag an Ghaeilge ar shaol sóisialta, 

cultúrtha, oideachasúil, agus eacnamúil an Iarthuaiscirt, agus ar 

thimpeallacht an réigiúin.  
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Cuid 1: Buneolas 

 

1.1  Intreoir 

 

Tá Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin agus Comhairle 

Contae Dhún na nGall ag obair i gcomhpháirt chun taighde a 

chomhchoimisiúnú le scrúdú a dhéanamh ar an dóigh is fearr leis na buntáistí 

is fearr agus is féidir a bhaint as an Ghaeilge ar mhaithe le leas sóisialta, 

cultúrtha, oideachasúil1, eacnamúil agus timpeallachta an Iarthuaiscirt.  

 

 

1.2 Cúlra leis an Tionscadal  

 

1.2.1 Tá an Ghaeilge mar chuid de shaibhreas comhroinnte cultúrtha na bpobal ó 

dheas agus ó thuaidh ar oileán na hÉireann. Creideann Comhairle Chathair 

Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin agus Comhairle Contae Dhún na nGall 

go bhfuil sé tráthúil agus fóirsteanach san am i láthair taighde a dhéanamh ar 

staid agus ar stádas na teanga ar fud réigiún an Iarthuaiscirt le cur lenár 

gcomhthuiscint ar cad iad na gníomhartha is féidir, agus ba chóir, a dhéanamh 

chun tacú le forbairt straitéiseach na teanga ar bhonn trasteorann.  

   

 

1.2.2 Tá an dá Chomhairle ag féachaint le duine nó foireann, a bhfuil na cáilíochtaí 

cuí acu, a chomhcheapadh chun tabhairt faoi staidéar cuimsitheach ar an 

teanga laistigh de réigiún an Iarthuaiscirt. Beidh ar an duine nó foireann, a 

bhfuil na cáilíochtaí cuí acu, acmhainn chun dáta, fianaise-bhunaithe, a chur le 

chéile a d’fhéadfadh a bheith ina chuidiú i dtaca le polasaithe agus dea-

chleachtais a fhorbairt. Tá gá le measúnacht ionraic a dhéanamh ar staid na 

teanga faoi láthair chun na gníomhartha is oiriúnaí a aithint ar mhaithe le 

forbairt na teanga a chinntiú san am atá romhainn, rud a chuireann le 

tábhacht straitéiseach a leithéid seo de staidéar.  

 

 

1.3 Cúlra le Ciste Forbartha Réigiúnach an Iarthuaiscirt 

 

1.3.1 Tacaíonn Ciste Forbartha Réigiúnach an Iarthuaiscirt le cur i bhfeidhm Phlean 

an Iarthuaiscirt le haghaidh Fás Straitéiseach. Seo a leanas na príomhghnéithe 

atá sa phlean:  

 

 Acmhainneacht forbartha agus fáis Réigiún an Iarthuaiscirt a bhaint 

amach agus a bhuanú;   

                                            
1
 Cé nach bhfuil aon chúram ar leith ag an dá Chomhairle le haghaidh cúrsaí oideachais, is féidir leis an fhoireann taighde 

eolas a chur san áireamh a bheadh bainte le scóip an tionscadail seo. 



3 
 

 Obair chomhpháirteach a normalú; 

 Feidhmeanna Rialtais Áitiúil a ailíniú, le haghaidh pleanáil acmhainní 

agus caiteachas (luach ar airgead);  

 Comhoibriú éifeachtach trasteorann ar thosaíochtaí comhaontaithe; 

 Bheith ag obair ar dhóigh níos cliste agus a bheith níos dírithe agus 

níos sofhreagrúla;  

 Tacaíocht pholaitiúil agus phoiblí a chothú;  

 An obair chomhpháirteach ó lá go lá a mhéadú. 

 

1.3.2 Déanfar infheistíocht thar thrí cinn de phríomhcholúin fáis réigiúnaigh, rud ba 

chóir muid a thabhairt níos faide i dtreo normalú na hoibre comhpháirtí. 

 

1. Fás eacnamaíoch agus infheistíocht; 

2. Forbairt fhisiciúil agus comhshaoil; agus 

3. Folláine agus comhtháthú sóisialta agus pobail;  

 

 Cuir chuige comhroinnte, intomhaiste i dtaca le míbhuntáiste, le 

míchothromaíochtaí sláinte agus le geilleagar sláinte inbhuanaithe.  

 Rannpháirtíocht an phobail, cuimsiú sóisialta agus idirghabhálacha 

sonracha ag díriú ar spriocghrúpaí ar leith.  

 Cuir chuige ceantarbhunaithe i dtaca le tionscnaimh folláine phobail agus 

shóisialta bunaithe ar an Idirghabháil Luath, ar Shíocháin agus 

Athmhuintearas / agus ar bhunathrú iarchoinbhleachta. 
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Cuid 2: Sonraíocht – Seirbhísí le soláthar  
 

2.1 Tá trí aidhm ag an tionscadal taighde seo:  

 

1. Chun léarscáiliú cuimsitheach a dhéanamh, chomh maith le hathbhreithniú 

leathan, ar staid chomhaimseartha na Gaeilge laistigh de réigiún níos 

leithne an Iarthuaiscirt; agus 

 

2. Chun bealaí a aithint leis an Ghaeilge a chosaint agus a chur chun cinn, 

agus chun na buntáistí a thig leis an Ghaeilge a dhéanamh d’fholláine an 

réigiúin, go sóisialta, go cultúrtha, go hoideachasúil, go heacnamúil agus i 

dtaca leis an timpeallacht de, sin a aithint agus an leas is mó is féidir a 

bhaint as; agus 

 

3. Chun tionchar straitéiseach a imirt ar chur chun cinn agus ar fhorbairt na 

Gaeilge ar bhonn trasteorann agus chun tionchar dearfach a imirt ar an 

chomhthéacs polasaí Thuaidh Theas.  

 

Beidh na nithe seo a leanas mar chuid den tionscadal taighde: 

 

 Staidéar bunlíne ag léarscáiliú agus ag cur síos go mionsonraitheach ar 

staid chomhaimseartha na Gaeilge i réigiún níos leithne an Iarthuaiscirt (le 

béim ar leith ar Dhún na nGall agus ar Dhoire) ar fud réimse de limistéir 

thíreolaíocha agus earnálacha éagsúla; 

 Dul i gcomhairle le geallsealbhóirí agus páirtithe leasmhara cuí le 

hacmhainn a chruthú atá ionadaíoch ar riachtanais agus ar mhianta na 

bpobal teanga Thuaidh agus Theas; 

 Anailís deiseanna agus buntáistí i dtaca le forbairt na Gaeilge ar fud réigiún 

an Iarthuaiscirt don am atá le teacht. 

 

2.2 Beidh ar an duine/foireann a cheapfar, a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu, 

athbhreithniú iomlán cuimsitheach a dhéanamh ar na sonraí atá ar fáil cheana 

féin, ar a n-áirítear anailís straitéiseach tras-earnálach ar an Ghaeilge laistigh 

de réigiún an Iarthuaiscirt. Ba chóir go gcuideodh sé seo le tuiscint níos 

nuashonraithe agus níos fearr a thabhairt dúinn maidir le seasamh réigiúnach 

na Gaeilge ar fud limistéir éagsúla thíreolaíocha agus earnálacha éagsúla, ó 

thaobh úsáid na teanga mar mhodh cumarsáide agus mar acmhainn chun cur 

leis an saol sóisialta, cultúrtha, oideachasúil, eacnamúil agus timpeallachta san 

Iarthuaisceart. 
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2.3 Nuair a bheas an tionscadal taighde críochnaithe cruthóidh sé acmhainn 

fianaise-bhunaithe a dtig tionscadail, tionscnaimh agus moltaí forbartha úra 

eile tarraingt uaidh, agus béim ar leith ar chomhoibriú méadaithe trasteorann 

maidir le cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge, agus ar bheartais leis an 

bhuntáiste is fearr agus is féidir a bhaint amach don Ghaeilge agus do réigiún 

trasteorann an Iarthuaiscirt ina iomláine.  

 
  

2.4 Gnéithe den Tionscadal 

 

2.4.1 Gné 1: Léarscáiliú Bonnlíne 

 

Staidéar bonnlíne chun léarscáiliú a dhéanamh, agus chun mioneolas a bhailiú 

faoi, staid chomhaimseartha na teanga, ar a n-áirítear athbhreithniú ar 

bhonneagar crua (i.e. sócmhainní fisiciúla) agus bonneagar bog (i.e. eolas, 

cumas, agus gníomhaíochtaí pobail agus sócmhainní dobhraite eile) laistigh 

de réimse na Gaeilge i réigiún an Iarthuaiscirt agus ar fud limistéir éagsúla 

thíreolaíocha agus earnálacha éagsúla.  

 

Cuirfidh sé seo staidéar/acmhainn fianaise-bhunaithe ar fáil a dtig tionscadail, 

tionscnaimh agus moltaí forbartha úra eile tarraingt uaidh, agus béim ar leith 

ar chomhoibriú méadaithe trasteorann maidir le cur chun cinn agus forbairt na 

Gaeilge agus ar bheartais leis an bhuntáiste is fearr agus is féidir a bhaint 

amach don Ghaeilge agus do réigiún trasteorann an Iarthuaiscirt ina iomláine.  

 

Ar chríochnú an tionscadail, ba chóir an t-eolas seo a chur i láthair / ar fáil i 

bhfoirm leagan amach atá furasta a úsáid, agus táthar ag súil go mbainfear 

úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha amhail córais faisnéise geografaí, 

tairseacha faisnéise, etc. 

 

 

2.4.2 Gné 2: Anailís Straitéiseach, Conclúidí agus Moltaí 

 

Anailís ar an Ghaeilge, ar an mhacraileibhéal agus ar an mhicrileibhéal, ar a n-

áirítear an comhthéacs náisiúnta, idirnáisiúnta, réigiúnach agus foréigiúnach 

de réir mar is cuí. Beidh san áireamh leis seo athbhreithniú iomlán agus chun 

dáta ar an chomhthéacs reachtaíochta agus beartais, mionsonraí i dtaca le 

dea-chleachtais chuí, agus tacófar leis seo trí chomhairliúchán a dhéanamh le 

páirtithe leasmhara cuí.  

 

Anailís ar na deiseanna agus na buntáistí a sholáthraíonn an Ghaeilge do 

Réigiún an Iarthuaiscirt agus moltaí le haghaidh cuir chuige nuálaíocha i dtaca 

le cur chun cinn agus forbairt na Gaeilge ar bhonn trasteorann ar fud réimse 
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earnálacha, a bhfuil ina measc: Pobal, Oideachas, Teaghlaigh, Riarachán agus 

Seirbhísí, Meáin, Turasóireacht agus an Geilleagar, a chuireann san áireamh 

seasamh uathúil agus saintréithe na mbailte, na sráidbhailte agus na bpobal sa 

cheantar.    

 

Táthar ag súil, ar a laghad, go ndéanfadh an tionscadal an méid seo a leanas:  

 (1) Deiseanna a aithint inar féidir leis an Ghaeilge cur le folláine réigiún an 

Iarthuaiscirt go sóisialta, go heacnamúil, agus ar bhonn timpeallachta; 

(2) Tionchair agus buntáistí na Gaeilge don cheantar a mheas;  

(3) Féidearthachtaí úra a aithint, chomh maith le costais mheasta, nuair is   

     féidir; agus, 

(4) Deiseanna a aithint leis an tionscadal taighde seo a chomhroinnt agus  

      tógáil air. 

 

D’fhéadfadh na moltaí seo a bheith bainte le tionscadail, scéimeanna, 

tionscnaimh agus deiseanna chun méadú a chur le líonrú, le nascacht agus le 

comhoibriú i saol agus réimse na Gaeilge.  

 

 Beidh ar an soláthraí seirbhíse cur i láthair a dhéanamh ar thorthaí an 

tionscadail seo agus ba chóir dóibh sin a chur san áireamh sa chostasú a 

dhéanann siad. Má tá aon chur i láthair breise le déanamh, tabharfar costasú 

dóibh sin ag am eile.  

 

 

2.5 Comhairliúchán le páirtithe leasmhara 

 

2.5.1 Beidh ar an fhoireann taighde Plean Comhairliúcháin cuimsitheach a chur 

isteach mar chuid dá n-iarratas. Ba chóir dul i gcomhairle le réimse páirtithe 

leasmhara mar chuid den taighde, ar a n-áirítear na catagóirí seo a leanas, ach 

gan a bheith teoranta dóibh: 

 

 Páirtithe leasmhara Gaeilge, ar a n-áirítear líonraí teanga idir 

fhoirmeálta agus neamhfhoirmeálta;  

 Áisíneachtaí teanga agus ceanneagraíochtaí ábhartha; 

 Eagraíochtaí cultúrtha, spóirt agus creidimh; 

 Earnáil an Oideachais, ar a n-áirítear Oideachas LánGhaeilge agus an 

Tríú Leibhéal; 

 Earnáil na turasóireachta; 

 Ranna Rialtais agus Comhairlí áitiúla de réir mar is cuí. 

 

2.5.2 Beidh ar an iarratasóir a cheapfar Suirbhé Sástachta a dhéanamh leo siúd a 

rachfar i gcomhairle leo. 
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2.5.3 Beidh ar an Iarratasóir a cheapfar cloí, i rith an ama, le beartais chosanta an dá 

Chomhairle chomhpháirteacha. Cinnteoidh an t-iarratasóir a cheapfar, agus 

aon pháirtí fo-chonartha (a) go bhfuil tiomantas soiléir ag a gcuid baill foirne 

cloí leis na beartais chuí i dtaca le Cosaint Páistí agus Daoine Fásta i mbaol 

agus iad ag déanamh a gcuid oibre; agus (b) go bhfuil a gcuid baill foirne faoi 

réir ag seiceálacha fostaíochta cuí nuair a bhíonn siad ag obair in ionaid de 

chuid na Comhairle nó ar ghníomhaíochtaí de chuid na Comhairle nuair is 

féidir leo a bheith i dteagmháil le páistí nó le daoine fásta i mbaol, e.g. 

áiseanna fóillíochta, iarsmalanna, imeachtaí agus féilte. Ba chóir don iarratasóir 

a cheapfar a fháil amach an mbeidh gá le Seiceáil Nochtadh Cionta. Má 

theipeann ar an Iarratasóir cloí le haon chuid den chlásal seo, measfar sin a 

bheith ina Shárú Conartha.  
 

2.5.4 Beidh ar an iarratasóir a cheapfar cloí leis na Beartais Chosanta Sonraí atá ag 

Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin (CCDCSB) agus 

Comhairle Contae Dhún na nGall (CCDG). Is iad CCDCSB/CCDG na Rialaitheoirí 

Sonraí agus is é an tIarratasóir na Próiseálaithe Sonraí atá ag gníomhú thar 

ceann CCDG/CCDCSB.  
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Cuid 3: Treoracha d’Eagraíochtaí / do Dhaoine Aonaracha atá ag cur 

isteach ar an tionscadal 

 

 

Cuireadh chun moladh a chur isteach 

 

3.1 Go príomha, tá an Chomhairle ag lorg moltaí mionsonraithe agus costasaithe 

don togra atá leagtha amach i gCuid 2.  

 

3.3 Déan cinnte go bhfuil gach eolas curtha isteach agat, mar atá leagtha amach i 

gCuid 4 de na Treoracha d’Eagraíochtaí / do Dhaoine Aonaracha atá ag cur 

isteach ar an tionscadal.  

 

Do spéis a chur in iúl i dtaca le hiarratas a dhéanamh 

 

3.4 Iarrtar ar iarratasóirí a bhfuil sé i gceist acu cur isteach ar an tionscadal seo sin 

a chur in iúl don Oifigeach Tionscadail trí ríomhphost faoi 12 meánlae 11 

Meitheamh 2021, ar a dhéanaí. 

 

 

Míniúcháin / Fiosrúcháin i dtaca le Doiciméid le linn na tréimhse chun iarratas a 

dhéanamh 

 

3.5 Is ar na soláthraithe seirbhíse ionchasacha iad féin (a dtugtar ‘An tIarratasóir’ 

orthu uaidh seo ar aghaidh) atá an fhreagracht, ar a gcostas féin, aon eolas 

breise a fháil. 

 

3.6 Má tá amhras ar aon Iarratasóir faoin sainmhíniú nó ciall atá le haon chuid de 

na doiciméid chonartha, féachfaidh an tOifigeach Tionscadail le freagra a 

thabhairt ar aon fhiosrúchán scríofa. Is gá gach fiosrúchán a dhéanamh (trí 

ríomhphost) le bheith ag an Oifigeach Tionscadail faoi 12 meánlae Dé Luain 

14 Meitheamh 2021.    

 

Oifigeach Tionscadail: 

Pól Ó Frighil, Oifigeach Beartais (An Ghaeilge) 

Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin 

Rphost: pol.ofrighil@derrystrabane.com 

 

3.7 Gach fiosrúchán a gheofar, chomh maith leis na freagraí, seolfar sin chuig 

gach Iarratasóir, faoi 12 meán lae Déardaoin 17 Meitheamh 2021, ar a 

dhéanaí.  
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3.8 Aon aighneacht, míniúchán, nó ráiteas a chuirtear chuig aon Iarratasóir, nó 

chuig éinne eile, bíodh sin ón Chomhairle féin nó thar ceann na Comhairle, 

maidir leis an chiall atá ag aon cheann de na doiciméid iarratais, nó maidir leis 

na doiciméid sin a shoiléiriú, ní chuirfidh sin aon cheangal ar an Chomhairle i 

bhfeidhmiú a cuid cumhachtaí nó dualgas faoi aon Chonradh/Chonarthaí ina 

dhiaidh sin.   

 

Cruinneas san Iarratas  

 

3.9 Is gá moltaí a chur isteach do na seirbhísí uilig atá luaite. Diúltófar do mholtaí 

nach gcuireann isteach ach ar chuid de na seirbhísí. Is gá don Iarratasóir 

costasú ar leith a thabhairt do gach ceann de na míreanna atá luaite i gCuid 4. 

Sa chás nach bhfuil costasú ar leith tugtha do gach mír, d’fhéadfadh an 

Chomhairle diúltú don mholadh sin.  

 

An t-eolas atá le tabhairt 

 

3.10 Ba chóir don Iarratasóir cur síos gairid a thabhairt ar struchtúr ginearálta a 

gcomhlachta. Ba chóir don Iarratasóir eolas maidir le 

páirtnéirí/fochonraitheoirí a úsáidfear a lua sna moltaí. Is gá fochonraitheoirí a 

ainmniú, agus cur síos gairid a thabhairt ar an pháirt a bheas acu sa tionscadal.   

 

3.11 Ba chóir don Iarratasóir an t-eolas ginearálta cúlra seo a thabhairt (ba chóir na 

sonraí céanna a thabhairt d’aon pháirtnéirí/fochonraitheoirí): 

 

 Seoladh an Chomhlachta 

 Teagmhálaí / Teagmhálaithe 

 Cúlra an chomhlachta agus bliain a bhunaithe 

 Taithí ar bhainistiú cuntais 

 Líon na gcustaiméirí a bhfuiltear ag freastal orthu faoi láthair 

 Liosta cuimsitheach de na seirbhísí atá ar fáil 

 Aon eolas cúlra breise a thabhairt  

 

 

Moltaí a chur isteach 

 

3.12 Ba chóir moltaí deiridh a sheoladh trí rphost chuig:  

procure-dsi@derrystrabane.com  

le go mbeadh siad tagtha chuig freastalaí na Comhairle faoi 12.00 

meánlae Dé Luain 28 Meitheamh 2021, ar a dhéanaí. Buíoch duit ach an 

méid seo a leanas a scríobh in ábharlíne an rphoist le d’iarratas: ‘Cross-

Border Irish Language Research Project’. 
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3.13 Cuirfear moltaí isteach go docht daingean de réir na ndoiciméad moltaí. 

 

3.14 Ní mór don Iarratasóir a chinntiú go bhfuil gach doiciméadú atá á lorg seolta 

isteach leis an iarratas comhlánaithe. Má tharlaíonn sé nach bhfuil aon chuid 

den doiciméad iarratais curtha i gcrích, is féidir go ndiúltófar do na moltaí.  

 

3.15 Ba chóir gach costasú a dhéanamh in airgeadra sterling, gan CBL a bheith san 

áireamh. Ba chóir aon speansais mheasta a aithint astu féin.  

 

Tréimhse chun glacadh leis an Mholadh 

 

3.16 Ní mór don Iarratasóir an moladh a choinneáil oscailte le haghaidh tréimhse 

30 lá ón dáta deiridh atá ann le moladh a chur isteach. Tá sé i gceist go 

gcuirfear in iúl do cibé Iarratasóir a n-éireoidh leo le linn na seachtaine dar tús 

5 Iúil 2021.  

 

Measúnú ar an Mholadh 

 

3.17 Tá na Critéir Mheasúnaithe leagtha amach i gCuid 5. 

3.18 Níl aon cheangal ar an Chomhairle glacadh leis an luach is ísle ar aon mholadh 

agus is féidir gur mhaith linn an togra ina iomláine, nó gnéithe áirithe de, a 

bhronnadh, ag brath ar láidreachtaí na foirne a n-éireoidh leo.  

 

Agallaimh / Cur i láthair roimh Iarratasóir a roghnú 

 

3.19 Cuirtear in iúl don Iarratasóir gur féidir go mbeidh orthu cur i láthair fíorúil 

(leictreonach) a dhéanamh mar chuid den phróiseas measúnaithe, agus de réir 

mar is gá le linn saolré an tionscadail.  

 

Dáta Tosaithe agus Dáta Críochnaithe an Tionscadail 

 

3.20 Táthar ag dréim go gcuirfear tús leis an tionscadal seo chomh luath agus is 

féidir i ndiaidh don chonradh a bheith bronnta i.e. an tseachtain dar tús 5 Iúil 

2021. Ní mór an tionscadal a bheith curtha i gcrích agus ar fáil lena chur i 

láthair faoi dheireadh mhí Eanáir 2022. 

 

Iarratais atá mall 

 

3.21 Ní ghlacfar le moltaí ar bith a chuirfear isteach i ndiaidh an dáta dheiridh.  

 

Costais agus Caillteanais 
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3.22 Ní bheidh an Chomhairle freagrach as, agus ní íocfaidh muid as, aon chostais 

a d’fhéadfadh a bheith ar aon Iarratasóir agus iad ag ullmhú a gcuid moltaí.  

 

Moltaí a Ullmhú 

 

3.23 Is é an tIarratasóir é/í féin, ar a gcostas féin, atá freagrach as aon eolas breise a 

fháil atá riachtanach lena moltaí a ullmhú.  

 

Leagan amach na Moltaí 

 

3.24 Iad siúd ar spéis leo moladh a chur isteach don tionscadal seo, ba chóir an t-

eolas iomlán atá leagtha amach i gCuid 4 – ‘Riachtanais i dtaca le Moltaí a 

chur isteach’ – a chur san áireamh. Is féidir iarratas a dhéanamh i nGaeilge nó i 

mBéarla.  

 

Buiséad 

 

3.25 Is é £20,000, CBL san áireamh (nó a chomhionann in euro) an t-uasmhéid atá 

ar fáil leis an tionscadal seo a chur i gcrích. Is gá briseadh síos ar gach costas 

ábhartha a thabhairt san iarratas.  

 

Sonraí Íocaíochta 

 

3.26 Is féidir go smaoineofaí ar íocaíochtaí a dhéanamh ar bhonn céimnithe, más 

féidir a chur in iúl le fianaise, agus chun sástachta an dá Chomhairle, go bhfuil 

spriocanna cuí agus/nó dul chun cinn ar chéim ar leith den tionscadal bainte 

amach.  

 

Clár Ama  

 

3.27 Ní mór an tionscadal seo a bheith curtha i gcrích faoi Eanáir 2022, ar a 

dhéanaí. 

 

Sa tábla thíos leagtar amach na dátaí atá beartaithe don phróiseas soláthair 

seo:   

 

Glaoch ar iarratais 3 Meitheamh 2021 

Dáta deiridh le haghaidh Léirithe Spéise  11 Meitheamh 2021 

Dáta deireadh le haghaidh fiosrúcháin 

soiléirithe maidir leis an tsonraíocht  

14 Meitheamh 2021 

Dáta deiridh le freagraí a fháil ón Oifigeach 

Tionscadail ar na fiosrúcháin soiléirithe 

(seolta chuig gach iarratasóir) 

17 Meitheamh 2021 
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Dáta deiridh le Moltaí a chur isteach 28 Meitheamh 2021 

Measúnú ar na Moltaí 30 Meitheamh 2021 

Fógra chuig soláthraithe, iad siúd ar éirigh 

leo agus iad siúd nár éirigh leo (thart fán 

dáta seo) 

5 Iúil 2021 
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 Cuid 4: Riachtanais i dtaca le Moltaí a chur isteach 
 

4.1 Iad siúd ar spéis leo moladh a chur isteach don tionscadal seo, ba chóir eolas 

a chur isteach faoi na ceannteidil seo a leanas:  

 

Sonraí an 

Iarratasóra 

 Seoladh an Chomhlachta 

 Teagmhálaí / Teagmhálaithe 

 Cúlra an chomhlachta agus bliain a bhunaithe 

 Taithí ar bhainistiú cuntais 

 Líon na gcustaiméirí a bhfuiltear ag freastal orthu 

faoi láthair 

 Liosta cuimsitheach de na seirbhísí atá ar fáil 

 Aon eolas cúlra breise a thabhairt 

Saineolas   Ainmneacha agus CVanna na ndaoine a bheas 

páirteach i gcur i bhfeidhm an tionscadail.  

 An saineolas agus taithí atá acu maidir lena 

leithéid chéanna de thionscadail taighde, ar a n-

áirítear eolas atá ag an iarratasóir i dtaca le haon 

taighde chuí, foilseacháin bheartais agus tacair 

shonraí  

 An dóigh a roinnfidh gach duine a gcuid ama ar 

fud an tionscadail; agus na róil agus na 

freagrachtaí ar leith atá acu sa tionscadal  

 Sonraí maidir le cumas teanga laistigh den 

fhoireann / de na foirne. 

Taithí  Fianaise, agus teistiméireachtaí san áireamh (má 

táthar ar fáil) maidir le hobair rathúil (agus 

comhlántach) ar thionscadail den chineál céanna.  

Modheolaíocht (a) 

Bainistiú 

Tionscadail agus 

Acmhainní 

 Cé a bheas ina bhainisteoir ginearálta ar an 

tionscadal agus cé a bheas freagrach, nuair is cuí, 

as: dearadh tionscadail, bailiú sonraí, anailísiú 

sonraí, scríobh tuairiscí, dearbhú cáilíochta agus 

aon chur i láthair a bhaineann le torthaí a 

tionscadail 

 Modheolaíocht mhionsonraithe ag cur síos ar an 

dóigh a gcuirfidh siad cuspóirí an tionscadail i 

gcrích 

 Cén cur chuige comhpháirtíochta a bheas ar bun 

acu le go gcinnteofar an rannpháirtíocht, an 

ionadaíocht agus an uilechuimsitheacht is mó 
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agus is féidir sa tionscadal.  

 Cad iad na hábhair, tacair shonraí, tuairiscí, taighde 

reatha agus teicnící léarscáilithe a bhfuil sé i gceist 

acu a úsáid le bonn eolais a chur faoi thorthaí an 

tionscadail.  

 Sonraí maidir le clár rioscaí agus céimeanna lena 

chinntiú go mbainfear amach cuspóirí an 

tionscadail 

 Sonraí eile 

Modheolaíocht (b) 

Plean 

Comhairliúcháin 

 Sonraí i dtaca le páirtithe leasmhara a rachfar i 

gcomhairle leo mar chuid den taighde seo, amlíne 

leis sin a dhéanamh, agus cur chuige atá 

beartaithe 

 Suirbhé Sástachta le haghaidh páirtithe leasmhara 

Modheolaíocht (c) 

Plean an 

Tionscadail 

 Plean ráithiúil don tionscadal, le hamlíne atá ag 

fóirstean don tionscadal, agus ag leagan amach 

príomh-gharspriocanna.  

 Sonraí faoi chéimeanna lena chinntiú go 

mbainfear amach amlínte an tionscadail.  

Costas Iomlán leis 

an tionscadal a 

chur i gcrích 

laistigh den 

amchlár beartaithe 

 

Briste síos mar seo a leanas: 

 

 Gné 1- Anailís Bhonnlíne 

 Gné 2- Anailís straitéiseach, conclúidí agus moltaí  

 Costas in aghaidh gach cur i láthair  

 Speansais 

 IOMLÁN 

(praghsanna le tabhairt in £  agus saor ó CBL) 

 

Ba chóir sonraí a thabhairt fosta maidir le rátaí 

laethúla agus méideanna iomlána d’oibrithe, briste 

síos mar is cuí e.g. de réir dearadh tionscadail, 

bainistiú tionscadail, bailiú sonraí, anailísiú sonraí, 

tuairisciú, taisteal agus cothú, costais riaracháin etc.  
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Cuid 5: Measúnú 
 

Déanfar gach moladh a mheas de réir na gcritéar measúnaithe Cáilíochta agus 

Costais thíos. 

 

Céim 1 – Critéir Cháilíochta (80%)  

Measfar na moltaí de réir na gcritéar agus ualaithe seo a leanas * 

 

Critéir 

Mheasúnaithe 

 

Ualú an 

Chritéir 

% 

 

Fo-chritéir Ualú i 

dtaca le 

Fo-chritéir 

% 

 

Saineolas  20% Ní bhaineann Ní 

bhaineann 

    

Taithí 20% Ní bhaineann Ní 

bhaineann 

    

Modheolaíocht 40%   

(a) Bainistiú 

Tionscadail 

  Cé a bheas ina bhainisteoir ginearálta ar 

an tionscadal agus cé a bheas freagrach, 

nuair is cuí, as: dearadh tionscadail, bailiú 

sonraí, anailísiú sonraí, scríobh tuairiscí, 

dearbhú cáilíochta agus aon chur i láthair 

a bhaineann le torthaí a tionscadail 

 Modheolaíocht mhionsonraithe ag cur 

síos ar an dóigh a gcuirfidh siad cuspóirí 

an tionscadail i gcrích 

 Cén cur chuige comhpháirtíochta a bheas 

ar bun acu le go gcinnteofar an 

rannpháirtíocht, an ionadaíocht agus an 

uilechuimsitheacht is mó agus is féidir sa 

tionscadal.  

 Cad iad na hábhair, tacair shonraí, tuairiscí, 

taighde reatha agus teicnící léarscáilithe a 

bhfuil sé i gceist acu a úsáid le bonn eolais 

a chur faoi thorthaí an tionscadail.  

 Sonraí maidir le clár rioscaí agus 

céimeanna lena chinntiú go mbainfear 

amach cuspóirí an tionscadail 

20% 

(b) Plean   Sonraí i dtaca le páirtithe leasmhara a 

rachfar i gcomhairle leo mar chuid den 

10% 
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Comhairliúch

áin 

taighde seo, amlíne leis sin a dhéanamh, 

agus cur chuige atá beartaithe 

 Suirbhé Sástachta le haghaidh páirtithe 

leasmhara 

(c) Plean 

Tionscadail 

  Plean ráithiúil don tionscadal, le hamlíne 

atá ag fóirstean don tionscadal, agus ag 

leagan amach príomh-gharspriocanna.  

 Sonraí faoi chéimeanna lena chinntiú go 

mbainfear amach amlínte an tionscadail. 

10% 

 

Is gá tairseach 60% ar a laghad a bhaint amach i gCéim 1 le bheith incheaptha. 

 

Scórálfar critéir cháilíochta bunaithe ar an tábla thíos. 

 

Scór Cur síos ar fhianaise 

5 Fianaise lán-mhionsonraithe tugtha, is beag imní atá ann faoi aon sonraí, faoi 

ábharthacht nó faoi chastacht.  

4 Fianaise mhionsonraithe tugtha, roinnt imní ann i dtaca le sonraí, le hábharthacht 

nó le castacht 

3 Fianaise réasúnta tugtha, easpa sonraí, ábharthachta nó castachta 

2 Fianaise theoranta tugtha, imní shuntasach faoi shonraí, faoi ábharthacht nó faoi 

chastacht 

1 Gan fianaise ar bith tugtha, nó beagán fianaise, agus imní an-suntasach faoi 

shonraí, faoi ábharthacht nó faoi chastacht 

0 Theip orthu sonraí a chur isteach nó dul i ngleic le ceist 

 

Scór Tairsigh 

Má scórálann moladh istigh sa bhanda 0, 1 nó 2 in aon chritéar ag Céim 1, measfar 

nár éirigh leis an mholadh sin na riachtanais a chomhlíonadh agus cuirfear as an 

áireamh é. 

 

 

Céim 2 – Critéir Chostais (20%) 

  

 

Critéir Mheasúnaithe 

 

Ualú an 

Chritéir 

% 

 

Fo-chritéir Ualú an 

fho-

chritéir 

% 

 

Costas 20%  Ní bhaineann Ní 

bhaineann 
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Aon iarratas a théann os cionn an méid atá luaite leis an tionscadal seo, is é sin 

£20,000 le CBL san áireamh (nó a chomhionann in euro), ní ghlacfar leis an iarratas 

sin.  

 

 

Measúnú 

Do na hiarratais sin a n-éiríonn leo sa mheasúnú cáilíochta, seo a leanas an fhoirmle a 

úsáidfear leis an Chostas a mheasúnú: 

 

1. Bronnfar an scór is airde atá ar fáil, is é sin 20%, ar an chostasú is ísle atá curtha 

isteach agus; 

 

2. Leis an scór a oibriú amach do na costasaithe atá curtha isteach sna hiarratais eile, 

úsáidfear an fhoirmle seo a leanas – déanfar an costasú is ísle atá curtha isteach a 

roinnt ar chostasú an iarratasóra, agus iolrófar é faoi ualú an chostasaithe (20%) 

 

 

Scór Deiridh – Cáilíocht agus Costasú curtha le chéile 

 

 

Ceapfar an t-iarratasóir a bhfuil an scór is airde acu 

 

Níl aon cheangal ar Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin 

agus Comhairle Contae Dhún na nGall glacadh leis an chostas is ísle ná le haon 

iarratas. 

 


