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  I gcomhpháirt le, agus le tacaíocht ó, Oifig an Fheidhmeannais agus Rialtas na hÉireann 

 

Scéim Deontais le haghaidh Colmcille 1500 
Nótaí Treorach 

 
Is comóradh bliana é Colmcille 1500 chun comóradh a dhéanamh ar bhreith Cholm Cille, a dtugtar 
Columba air fosta,1500 bliain ó shin. Tugann an bhliain aitheantas do thábhacht agus d’oidhreacht an 
naoimh seo ón séú haois, chan amháin do Dhoire agus do Dhún na nGall, ach d’oileán na hÉireann, 
Albain agus an domhan mór. Mairfidh ceiliúrthaí na bliana ón 7 Nollaig 2020 go dtí an 7 Nollaig 2021.  
 
Tá Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin ag 
comhordú clár oibre don bhliain, le tacaíocht ó phríomhpháirtithe amhail an Ciste Forbartha don 
Iarthuaisceart i gcomhar le, agus le tacaíocht ó, Oifig an Fheidhmeannais agus Rialtas na hÉireann.  
 
Is bunaithe ar an Iniúchadh ar Oidhreacht Cholm Cille a forbraíodh an clár oibre, arna choimisiniú ag an 
dá Chomhairle chomh maith le Foras na Gaeilge agus an Chomhairle Oidhreachta mar chuid de chur i 
bhfeidhm Phlean Oidhreachta Chontae Dhún na nGall. Thig leat féachaint ar an iniúchadh ar: 
www.donegalcoco.ie/culture/heritage. 
 
Tá tionscadail, imeachtaí agus gníomhaíochtaí i gceist sa chlár oibre don bhliain, chomh maith le scéim 
deontais bheaga chun deiseanna a thabhairt don phobal páirt a ghlacadh sna comórthaí.  
 
Scéim Deontais don Phobal 

Is é an aidhm atá leis an scéim deontais seo ná maoiniú a sholáthar chun tacú le tograí pobail a 
chuireann le comórthaí an 1500. Tá deontais €2,000 nó £1,800 ar fáil chun tacú le gníomhaíochtaí nó le 
himeachtaí a bheas ar siúl le linn 2021 agus a bhainfidh go príomha le Colm Cille.   

D’fhéadfadh na gníomhaíochtaí a bheith bainte le gné ar bith d’oidhreacht Cholm Cille, ina measc, mar 
shampla, cultúr, oidhreacht, stair, ealaíona, litríocht, spioradáltacht, teanga, ceol agus scéalaíocht. Mar 
sin féin, is gá duit a chinntiú go bhfuil ceangal soiléir idir do thogra agus Colmcille 1500.  

Tá tuilleadh sonraí faoin scéim le fáil thíos.   
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Cá mhéad 
deontas atá ar 
fáil, agus cén 
méid?  

Is é €2,000 agus £1,800 an deontas is lú agus an deontas is mó atá ar fáil.  
Tá maoiniú ar fáil chun thart ar 8 ndeontas a bhronnadh (4 cinn in achan limistéar 
Comhairle). 
Cuirfear leis an líon deontas má tharlaíonn aon mhaoiniú eile/breise a bheith ar fáil.  
 
D’fhéadfadh an deontas a bheith mar pháirt de thionscadal níos mó má tá maoiniú eile ar 
fáil. Cuirtear fáilte roimh thionscadail chomhpháirtíochta chomh maith – mar shampla, má tá 
níos lú ná €2,000 nó £1,800 de dhíth ort, d’fhéadfaí an tionscadal a chur i bhfeidhm i 
gcomhpháirt le coiste/eagraíocht eile, agus príomhpháirtí in bhur measc ag cur isteach 
iarratas amháin thar ceann na gcomhpáirtithe ar fad.   

Cé a thig 
iarratas a 
dhéanamh? 

Is ar thograí pobail atá an scéim dírithe. Tá sé oscailte do phobail agus d’eagraíochtaí 
ábhartha eile atá ag reáchtáil tograí i gcomhpáirtíocht le pobail áitiúla. 

Thig le daoine aonaracha iarratas a dhéanamh ach is gá go mbeadh rannpháirtíocht an 
phobail mar chuid de, agus a bheith bainte le gníomhaíochtaí neamhbhrabúis.  

Is gá gur i limistéar Chomhairle Contae Dhún na nGall, nó i limistéar Chomhairle Chathair 
Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin, a bheas an togra á reáchtáil go príomha (más 
ócáid/gníomhaíocht fhíorúil atá i gceist, ba chóir go mbeadh an t-iarratasóir nó an 
comhpháirtí lonnaithe i gceann amháin den dá limistéar Comhairle sin).    

Cad é dó a 
dtig maoiniú a 
fháil?  

Tá maoiniú ar fáil fá choinne réimse gníomhaíochtaí a chuideoidh le cur le comórthaí 
Colmcille 1500 nó a chuideoidh le moltaí atá san Iniúchadh ar Oidhreacht Cholm Cille a 
chur i bhfeidhm. Mar shampla: 

 Imeachtaí (e.g., seónna, ceardlanna, cainteanna, turais); 
 Oibreacha caomhnaithe, suirbhéanna nó taighde; 
 Taispeántais/léirithe; 
 Saothar úr ealaíne a chruthú; 
 Margaíocht; 
 Nó gníomhaíochtaí eile a bhfuil téama nó baint láidir acu le Colm Cille. 

Beidh ar na tograí aon srianta COVID-19, a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm le haghaidh 
imeachtaí fisiciúla nó rochtain fhisiciúil, a chur san áireamh. 

Cad é nach 
bhfuil 
incháilithe?  

Níl maoiniú ar fáil do na rudaí seo a leanas: 

 Gnáthchostais reatha (amhail teas, solas, cíos, foireann), fáilteachas ná le fiacha a 
aisíoc; 

 Gníomhaíochtaí a bhí ar siúl cheana féin nó costais atá ann cheana féin (deontais 
chúlghabhálacha);  

 Tograí a bhfuil comhlacht reachtúil freagrach astu; 
 Feabhsúcháin ar thailte príobháideacha nach bhfuil aon rochtain ná tairbhe phoiblí ag 

baint leo;  
 Costais nach bhfuil in-iniúchta (i.e. íocaíochtaí in airgead tirim).  
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Cén dóigh a 
measfar 
iarratais?  

Beidh dhá chéim leis an phróiseas meastóireachta ar iarratais, mar seo a leanas:  

(1) Seiceáil incháilitheachta le cinneadh a dhéanamh an bhfuil an t-iarratas incháilithe don 
mhaoiniú. 

(2) Scórálfar na hiarratais incháilithe de réir na gcritéar seo a leanas: 

 Ceist/Cuid Marcanna 
(%) 

TOGRA: Cur síos ar an togra agus ar thorthaí (cén rud, cad chuige, 
cén dóigh, cé hiad, agus cén áit). 

B3 30 

COLMCILLE: Cén dóigh a gcuirfidh an togra le comórthaí Colmcille 
1500 nó cén dóigh a gcuirfidh sé an tIniúchadh ar Oidhreacht 
Cholm Cille i bhfeidhm. 

B4 25 

RANNPHÁIRTÍOCHT: Cén dóigh a meallfaidh an togra na pobail 
chuige féin agus cur le heolas an phobail ar Cholm Cille.  

B5 20 

BAINISTIÚ: Cén dóigh a mbainisteofar an togra, agus an bhfuil taithí 
inchruthaithe agaibh i dtaca le tograí den chineál céanna a 
thabhairt chun críche. 

B6 15 

BUISÉAD: Briseadh síos ar na costais agus ar conas atá luach ar 
airgead sa togra ó thaobh caighdeáin agus torthaí de.  

C 10 

IOMLÁN  100% 

 
Is ar na hiarratais a mbeidh na scóranna is airde acu in achan réimse a bhronnfar na 
deontais. 

Cad iad na 
riachtanais 
atá ann má 
éiríonn le 
m’iarratas?  

Beidh ar gach iarratasóir, a gheobhaidh deontas, an méid seo a leanas a dhéanamh: 

 Doiciméid tacaíochta a chur isteach ar lá níos faide anonn (e.g. bunreacht, ráiteas bainc, 
polasaithe árachais etc);  

 Íoc as costais an togra ó do chuid acmhainní féin sa chéad dul síos agus ansin an 
deontas a tharraingt anuas (i.e. níl réamh-íocaíochtaí ar fáil); 

 Cloí le riachtanais na maoinitheoirí i dtaca le soláthar (e.g. íoslíon tairiscintí de dhíth agus 
is gá doiciméid tacaíochta a chur ar fáil); 

 Cloí leis na riachtanais maidir le haitheantas a thabhairt do na maoinitheoirí as an 
tacaíocht (e.g. lógónna ábhartha a úsáid in aon mhargaíocht nó in aon doiciméid); 

 Cloí le haon dualgas reachtúil maidir le himeachtaí/gníomhaíochtaí a sholáthar; 
 Eolas agus íomhánna margaíochta a chur ar fáil lena chur ar ár gcumas an togra a chur 

chun cinn ar chlár Colmcille 1500, agus chun cloí le riachtanais an mhaoinitheora;  
 An togra a chur i gcrích agus an maoiniú a tharraingt anuas faoin 29 Deireadh Fómhair 

2021 (sin mura bhfuil sé i gceist an ghníomhaíocht a reáchtáil thart ar dheireadh an 
chomórtha fán 7 Nollaig 2021).  

Beidh ar gach iarratasóir a gheobhaidh deontas síniú a chur le Comhaontú Téarmaí agus 
Coinníollacha sula gcuirfear tús leis an togra.  

 
Ba chóir foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur trí ríomhphost chuig colmcille1500@donegalcoco.ie 
faoi 3.00pm Dé hAoine 19 Feabhra 2021. Ní ghlacfar le hiarratais ina dhiaidh sin. 


