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NÓTA: Tá sé fíorthábhachtach go léifidh treoirlínte na scéime ESP sula dtosóidh ar d’iarratas 
a chomhlánú le bheith cinnte go bhfuil an dámhachtain oiriúnach duit agus go bhfuil tú 
incháilithe. Is céim riachtanach é na treoirlínte a athbhreithniú freisin in ullmhúchán gach 
ábhar tacaíochta a theastaíonn.  

Tá sé tábhachtach na critéir mheasúnaithe a athbhreithniú, mar achoimríonn an chuid seo 
an bonn a iarrfar ar an bpainéal a úsáid chun d’iarratas a mheasúnú.  Féach ar Chuid 3.3 
Critéir mheasúnaithe na n-iarratas go léir  , áit a n-aimseoidh tú míniú ar na critéir.  
 

Cabhair a fháil maidir le d’iarratas 

• Má tá ceist theicniúil agat faoin bhfoirm iarratais ar líne a úsáid, is féidir leat 
ríomhphost a sheoladh chuig info@create- ireland.ie 

• Dá mba mhaith leat seisiún comhairleach 1:1 a chur in áirithe, cuir glaoch ar Create ar 
(01) 473 6600 nó seol ríomhphost chuig info@create- ireland.ie 

• Más é seo do chéad uair iarratas a dhéanamh ar scéim ESP, molaimid go hard freastal 
ar sheisiún eolais ábhartha agus seisiún comhairleach a chur 1:1 in áirithe 3 
seachtaine roimh an spriocdháta ar a laghad 
 

Tacaíochtaí rochtana 

Tá sé mar aidhm ag Create agus an Chomhairle Ealaíon an próiseas iarratais a dhéanamh 
inrochtana do chách. Chuireamar leis na tacaíochtaí chun na bacainní a bhíonn ar iarratasóirí 
ealaíontóra ar Dhámhachtainí na nEalaíontóirí sa Phobal a réiteach. D’fhéadfadh go 
gcuimseofaí an méid seo a leanas leis na tacaíochtaí breise seo: Teanga Chomharthaíochta 
na hÉireann (ISL) léirmhíniú le haghaidh seisiúin chomhairleacha, nó tras-scríbhinn na 
gcomhad fuaime agus físe. Bainfimid úsáid as gach ráth réasúnach chun cuidiú le 
hiarratasóirí atá incháilithe faoi choinníollacha na dámhachtana. Chun tuilleadh eolais a fháil 
amach faoi seo déan teagmháil le do thoil le Create 3 seachtaine roimh an spriocdháta ar a 
laghad. Seol ríomhphost chugainn ag info@create-ireland.ie nó glaoigh orainn ar (01) 473 
6600. Má airíonn tú nach bhfuil do chuid riachtanas leagtha amach anseo déan teagmháil 
linn le do thoil agus déanfaimid ár ndícheall tacú leat.  
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1. Faisnéis faoi Dhámhachtain Scéim na nEalaíontóirí sa 
Phobal Ealaíontóirí sa Phobal  

1.1. Spriocdháta chun iarratais a chur isteach 

Ní mór gach iarratas a dhéanamh ar líne.  

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas:  5 i.n., 27 Márta 2023 

1.2. Cuspóirí agus tosaíochtaí na dámhachtana 

Is é an aidhm atá ag Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal (AIC) comhoibriú bríoch a spreagadh idir pobail 
áite agus/nó spéise agus ealaíontóirí.  

Tabhair faoi deara:  
• Leagann Create pobal amach sa gciall is leithne den focal, ach don scéim ESP caithfidh an t-

ealaíontóir nó ealaíontóirí a bheith ag comhoibriú le pobal gairmithe gan cheangal leis na 
healaíona. 

• Leagann Create healaíona comhoibríocha amach mar ealaíontóirí agus pobail ag obair go 
dlúth le chéile, le tréimhse níos faide ama go minic, ealaín a dhéanamh. 
 
Is féidir sainmhíniú iomlán ar na hábhair thuas a fháil ar suíomh gréasáin Create.  
 

Más mian leat tuilleadh a fhoghlaim faoi thionscadail roimhe seo ar thacaigh Scéim na nEalaíontóirí 
sa Phobal leo, tá cás-staidéir ar fáil ar suíomh gréasáin Create. 

 
Ba cheart go léireofar i dtograí cur síos soiléir ar chreataí agus modhanna rannpháirtíochta agus 
comhoibrithe, lena n-áirítear: 

• Luach a thabhairt do mhianta cruthaitheacha gach comhoibrí agus deiseanna á soláthar do 
dhúshlán ealaíne 

• Tacú le hionchuimsiú go leor guthanna agus sainmhíniú á thabhairt ar fhéiniúlacht agus 
cuspóir an tionscadail agus cinntí praiticiúla, ealaíonta agus coincheapúla don tionscadal á 
ndéanamh . 

• A chinntiú go dtugtar aird ar an gcáilíocht ealaíonta agus ar cháilíocht an chaidrimh idir an t-
ealaíontóir agus na comhoibrithe ag gach staid den phróiseas (e.g. i bpleanáil, déantús, léiriú 
agus measúnú an tsaothair). An gcaithfidh tú smaoineamh ar dhifreálaigh cumhachta? An 
bhfuil ceist eitice ar bith le cur san áireamh? Conas a léiríonn do mhodhanna luachanna an 
tionscadail agus an comhoibriú a mholtar? Féach ar Chuid 3.8 Monatóireacht agus Measúnú, 
chuireamar léaráid shimplí san áireamh a thugann amharcléiriú ar chéimeanna na 
dtionscadal comhoibríoch ealaíon atá pobalghníomhach agus eochair-fhocail le plé do gach 
céim 

• A léiríonn tacaíocht ghníomhach agus tiomantas ó gach comhoibrí agus comhpháirtí agus 
soiléire eagraíochta, lena n-áirítear tuiscint shoiléir ar róil agus ar obair na gcomhpháirtithe 

• A smaoiníonn ar conas a d’fhorbródh an tionscadal deiseanna don phobal mar shampla 
cumarsáid nua, gréasáin sóisialta, nó grúpaí suime nó sóisialta nua. Smaoinigh ar luach 
úsáide féideartha an tionscadail? Mar shampla, an bhfreagraíonn an tionscadal ar riachtanas 
áirithe a d’aithin an pobal?  Smaoinigh ar cén sórt scileanna a bheadh le forbairt chun tacú le 
fadsaolaí an tionscadail nó gnéithe ar leith de. (mar shampla, scileanna eagrúcháin, dea-
rialachas, srl). 
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Tá dhá shraith sa scéim seo: Dámhachtain Taighde agus Forbartha (Snáithe 1) agus Dámhachtain 
maidir le Cur i gCrích Tionscadail (Snáithe 2). Leagtar na sonraí faoin dá shnáithe thíos. 

Tá gach réimse ealaíne incháilithe do Dhámhachtainí AIC - ailtireacht, sorcas, damhsa, scannáin, 
litríocht, ceol, ceoldrámaíocht, ealaíona agus seónna sráide, amharclannaíocht, na healaíona 
traidisiúnta agus na hamharc-ealaíona.  

Tabhair faoi deara: Is scéim an-iomaíoch í seo, tá an maoiniú teoranta agus bíonn ró-éileamh ar an 
gciste i gcónaí. Má bhronntar Dámhachtain Taighde agus Forbartha ní hionann sin is a rá go mbeidh 
rath ar aon iarratas amach anseo do Dhámhachtain maidir le Cur i gCrích Tionscadail. 

Cuireann straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (2016–2025) bonn eolais faoi dhámhachtainí 
uile na Comhairle Ealaíon. Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh: Forbairt na nEalaíon in Éirinn a 
Threorú. Tugtar achoimre ar chur chuige na Comhairle Ealaíon maidir leis na healaíona agus 
éagsúlacht chultúrtha in Éagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona.  

 

Dámhachtain Taighde agus Forbartha (Snáithe a hAon)  

Is é cuspóir na Dámhachtana Taighde agus Forbartha tacú le tograí ó 
ealaíontóirí gairmiúla1 ar mian leo dul i mbun comhoibriú ealaíne le daoine 
nach gairmithe ealaíon iad. Tá Céim a hAon oscailte d'ealaíontóirí ar mian leo taighde a dhéanamh ar 
thionscadal i gcomhthéacs pobail agus í a fhorbairt. Cuireadh an dámhachtain seo i láthair don Scéim 
AIC chun an deis a chur ar fáil d’ealaíontóirí smaointe a fhiosrú, a thástáil nó chun tabhairt faoi 
réamhfhorbairt ar thionscadal i bpobal agus/nó i gcomhthéacs sóisialta (e.g. na healaíona agus an 
pobal, seandaoine, príosúin, sláinte, éagsúlacht chultúrtha srl). 

Tá sé riachtanach go mbeadh caidreamh suntasach ag an ealaíontóir leis an bpobal a bhfuil sé ar 
intinn aige/aici bheith ag obair leo; ní mór don phobal tacaíocht a thaispeáint don tionscnamh  

• Tá an Dámhachtain Taighde agus Forbartha oscailte d’ealaíontóirí ar mian leo taighde agus 
forbairt a dhéanamh ar thionscadal i gcomhthéacs pobail  

• Tá an Dámhachtain Taighde agus Forbartha (le Meantóireacht) oscailte d’ealaíontóirí ar mian 
leo tionscadal a fhorbairt a bheidh bunaithe sa phobal agus a bhfuil meantóir is ealaíontóir 
aitheanta acu lena dteastaíonn uathu oibriú le linn na tréimhse taighde agus forbartha.  

• Dámhachtain Taighde agus Forbartha do Chéimithe a fuair céim le gairid (le Meantóireacht). 
Tá an dámhachtain seo oscailte d’ealaíontóirí a chríochnaigh clár fochéime le déanaí ar mian 
leo tionscadal a fhorbairt a bheidh bunaithe sa phobal agus a bhfuil meantóir is ealaíontóir 
aitheanta acu lena dteastaíonn uathu oibriú le linn na tréimhse taighde agus forbartha. 

TABHAIR FAOI DEARA: Ní mór do na hIarratais ar Dhámhachtainí Taighde agus Forbartha le 
Meantóireacht an méid seo a leanas a thaispeáint: 

• Riachtanais mheantóireachta aitheanta 
• Sceideal na gcruinnithe leis an meantóir beartaithe 
• Litir chomhaontaithe ón meantóir (a chaithfidh a bheith ina ealaíontóir gairmiúil) lena 

n-áirítearcomhaontú go n-íocfar an meantóir, ina bhfuil méid na táille luaite 
• Síníonn an meantóir an t-iarratas freisin 

 

1Sainmhíníonn an Chomhairle Ealaíon ealaíontóir gairmiúil mar dhuine a chuireann síos air féin mar ealaíontóir gairmiúil cleachtach, agus 
aithnítear mar sin é i measc a bpiaraí. Ní gá don iarratasóir a shlí bheatha a dhéanamh go heisiach trína chleachtas ealaíon.   
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• Tá an meantóir neamhspleách ón tionscadal  
 

• Déanfar dhá cheann ar a mhéad Dámhachtain Taighde agus Forbartha do Chéimithe a fuair 
céim le gairid (le Meantóireacht) i ngach babhta. 

Dámhachtain maidir le Cur i gCrích Tionscadail (Snáithe a Dó)  

Is é cuspóir na Dámhachtana maidir le Cur i gCrích Tionscadail tacú le 
tograí ó phobail áite agus/nó grúpaí spéise (daoine nach ealaíontóirí iad) 
ar mian leo dul i mbun comhoibriú ealaíne le healaíontóir(í).  

Tá an Dámhachtain maidir le Cur i gCrích Tionscadail oscailte do phobail agus do ghrúpaí (nó a n-
eagraíochtaí ionadaíochta) chun tabhairt faoi thogra ealaíne i suíomh pobail nó i gcomhthéacs 
sóisialta (e.g. na healaíona agus an pobal; na healaíona agus seandaoine; na healaíona i bpríosúin, na 
healaíona agus an tsláinte, na healaíona agus an éagsúlacht chultúrtha, srl.) 

Tá sé riachtanach go mbeadh comhphlé idir an pobal agus an t-ealaíontóir, sa chaoi is go mbeidh an 
dá dhream páirteach sa chinneadh maidir leis an gcineál tionscadail a bheidh i gceist. Ba cheart gur 
faoin ngrúpa a bheadh gach céim den phróiseas agus den saothar ealaíne.  

Achar ama 8 - 12 mhí. Táthar ag súil go mbeidh tionscadail uaillmhianach, nuálach agus aislingeach 
maidir le coincheap agus cur i bhfeidhm. 

1.3. Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh? 

Tá an scéim AIC oscailte d’ealaíontóirí, pobail agus eagraíochtaí. Le bheith i dteideal iarratas a 
dhéanamh, ní mór d’iarratasóirí: 

• A bheith ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann 
an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid 
Phoblacht na hÉireann iad. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt 
sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den 
sórt sin leis na healaíona i bPoblacht na hÉireann.  
 

• Dámhachtain Taighde agus Forbartha do Chéimithe a fuair céim le gairid (le 
Meantóireacht) - sainmhínítear ealaíontóirí mar chéimithe a fuair céim le gairid, ag aois ar 
bith, a bhain céim amach trí chlár fochéime sna healaíona sna trí bliana seo caite agus a 
bhfuil suim acu i slí bheatha ghairmiúil a fhorbairt, a fhiosrú nó atá ag bunú slí bheatha 
ghairmiúil i gcleachtas ealaíon comhoibríoch. Díríonn an dámhachtain seo ar 
ealaíontóirí/chleachtóirí atá ag teacht chun cinn agus a chríochnaigh a mbunchéim agus nach 
bhfuil i mbun staidéar iarchéime nuair a bhronntar an dámhachtain (féach Cé nach bhfuil 
incháilithe le hiarratas a dhéanamh? cuid 1.4).  

Fáiltíonn Create go háirithe roimh iarratasóirí nua lena léirítear éagsúlacht sochaí 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. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an Chuid Chomhionannais, Éagsúlachta agus 
Ionchuimsitheachta de shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.  Sa scéim mhaoinithe seo, cuireann an 
Chomhairle Ealaíon fáilte ar leith roimh iarratais a léiríonn éagsúlacht sochaí na hÉireann, lena n-
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áirítear tréithe ar bith de na cinn thuasluaite ach gan a bheith teoranta dóibh sin amháin agus/nó 
tionscnaimh a chuireann deiseanna nó torthaí cothroma ar fáil dóibh siúd atá bainteach leo. 

Cé hé nó hí an t-iarratasóir? 

Is ionann an t-iarratasóir agus an duine nó an eagraíocht a gheobhaidh aon dámhachtain a thairgfear 
agus a bheidh freagrach as glacadh le téarmaí agus le coinníollacha na dámhachtana sin.  

• Dámhachtainí Taighde agus Forbartha - Féadfaidh ealaíontóir gairmiúil ar bith dul i 
dteagmháil le grúpa pobail maidir le hiarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain Taighde agus 
Forbartha Agus féadfaidh pobal / grúpa dul i dteagmháil le healaíontóir freisin. Ba chóir gurb 
é/í an t-ealaíontóir féin a stiúrfadh an togra Taighde agus Forbartha, áfach, is é an t-
ealaíontóir a dhéanann an t-iarratas. 

• Dámhachtain maidir le Cur i gCrích Tionscadail - Feadfaidh ealaíontóir gairmiúil ar bith dul i 
dteagmháil le pobal/grúpa maidir le hiarratas a dhéanamh ar Dhámhachtain maidir le Cur i 
gCrích Tionscadail. Agus féadfaidh grúpa pobail dul i dteagmháil le healaíontóir freisin. Ba 
chóir gurb é an pobal a stiúrfadh an tionscadal, áfach, is é an pobal a dhéanann an t-iarratas 
ar an scéim. 

Ní íocfar aon dámhachtain a thairgfear ach isteach i gcuntas bainc atá in ainm an iarratasóra. 

Ní mór go mbeadh na cáipéisí go léir a chuirfear ar fáil in ainm an iarratasóra (ealaíontóir aonair nó 
eagraíocht/pobal ealaíon) – e.g. má dhéanann tú iarratas chuig an Scéim AIC ar mhaoiniú faoin ainm 
Máire de Barra, ní mór go mbeadh gach cáipéis, lena n-áirítear sonraí bainc agus sonraí cánach, san 
ainm sin. Ní ghlacfar le leaganacha malartacha amhail Mary Barry nó Barry Studios.  

1.4. Cé nach bhfuil incháilithe le hiarratas a dhéanamh? 

Áirítear leo seo a leanas na daoine nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh: 

• Daoine aonair nó eagraíochtaí atá ag iarraidh ar rannpháirtithe tionscadal ealaíon réamh-
phleanáilte a líonadh roimh ré (seachas iad siúd atá ag iarraidh tionscadail a phleanáil agus a 
fhorbairt ó thús go deireadh i gcomhar le grúpa nó grúpaí sonracha) 

• Daoine nó eagraíochtaí atá ag obair ar thionscadail a bhfuil teiripe mar phríomhaidhm nó 
mar thoradh an tionscadail.  

o I réimse na nEalaíon agus na Sláinte, ní thacaíonn an Chomhairle Ealaíon ach amháin 
le tograí ina dtugtar tús áite do thorthaí ealaíne taobh leo siúd a bhaineann le sláinte 
agus folláine (na healaíona agus an tsláinte) 

o I réimse na nEalaíon agus Míchumais, díríonn an Chomhairle Ealaíon go heisiach ar 
rannpháirtíocht daoine atá faoi mhíchumas sna healaíona mar ealaíontóirí, lucht 
éisteachta/lucht féachana agus rannpháirtithe, agus ní ar thorthaí cliniciúla 

• Daoine nó eagraíochtaí atá ag obair sa réimse Ealaíon agus pobail ina bhfuil leanaí agus/nó 
daoine óga ina bpríomhghrúpa sprice, ach amháin má leagtar an bhéim chéanna ar 
chleachtas idirghlúine, *Chun tuilleadh eolais a fháil faoi thacaíochtaí na Comhairle Ealaíon 
do dhaoine óga agus do leanaí, féach http://www.artscouncil.ie/Arts-in-Ireland/Young-
people,-children-and-education/ 

• Níl daoine atá i mbun oideachas fochéime nó iarchéime faoi láthair (nó a bheidh ina mbun le 
linn na tréimhse a bhfuil an dámhachtain seo ar fáil) incháilithe do Dhámhachtainí Taighde 
agus Forbartha. Is féidir le hiarchéimí cur isteach ar Dhámhachtain maidir le Cur i gCrích 
Tionscadail. Ní mór don iarratasóir ainm an chúrsa a chur ar fáil agus taispeáint cén chaoi a 
mbaineann an tionscadal beartaithe lena c(h)uid staidéir más rud é go mbaineann ar an 
bhfoirm iarratais. 
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• Tograí ó ealaíontóirí nó ó eagraíochtaí ealaíon nach gcuimsíonn comhoibriú ealaíne le daoine 
nach gairmithe ealaíon iad.  

• Eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú faoi láthair faoi chláir dheontais na Comhairle Ealaíon 
(Maoiniú Straitéiseach, Maoiniú d’Ionaid Ealaíon agus Maoiniú Comhpháirtíochta). Ach 
d’fhéadfadh iarratasóirí a leithéid d’eagraíochtaí a ainmniú mar chomhpháirtithe. 

• Eagraíochtaí agus daoine aonair a fhaigheann Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2023, mura 
gcuireann an Chomhairle Ealaíon nó Create a mhalairt in iúl go sonrach. Ach d’fhéadfadh 
iarratasóirí a leithéid d’eagraíochtaí a ainmniú mar chomhpháirtithe. 

Tabhair faoi deara: sa chás go meastar go bhfuil d’iarratas neamh-incháilithe, ní dhéanfar 
measúnú air, agus beidh tú incháilithe iarratas a dhéanamh leis an togra céanna i mbabhtaí 
maoinithe sa todhchaí. Ba cheart duit a chinntiú go gcomhlíonann tú na riachtanais 
incháilitheachta má dhéanann tú athiarratas.  

1.5. Cad is féidir leat iarratas a dhéanamh air?  

Dámhachtainí Taighde agus Forbartha 

• Dámhachtainí Taighde agus Forbartha (gan Meantóireacht) - An dámhachtain is mó €3,500. 
Níor chóir go dtógfadh an t-achar ama seo níos faide ná 6 mhí  

• Dámhachtainí Taighde agus Forbartha (le Meantóireacht) €4,500 an dámhachtain is mó  
agus €1,000  den tsuim seo le meantóir a fhostú don ealaíontóir go háirithe. Níor chóir go 
dtógfadh an t-achar ama seo níos faide ná 6 mhí 

• Dámhachtainí do Chéimithe a fuair céim le gairid, Taighde agus Forbartha (le 
Meantóireacht) - €4,500 an dámhachtain is mó  agus €1,000  den tsuim seo le meantóir a 
fhostú don ealaíontóir go háirithe. Níor chóir mbeidh an t-achar ama níos faide ná 6 mhí. Is 
féidir le céimithe a fuair céim le gairid iarratas a dhéanamh ar suas le €1,000 chun tacú le 
forbairt a gcleachtas féin. Níl sé i gceist ag seo dámhachtain T&F a dhéanamh ach is féidir á 
úsáid chun riachtanais tacaíochta sa bhreis a chlúdach ina mbeadh ar chéimithe a fuair céim 
le gairid agus/nó saineolas sa bhreis a fháil (ní amháin meantóirí ealaíontóra), mar a 
aithníonn an t-ealaíontóir. Ar an saineolas sa bhreis, bheadh iriseoir, oibrí forbartha pobail, 
oibrí cúram sláinte nó duine eile a bhfuil saineolas acu a fheabhsóidh cleachtas an 
ealaíontóra agus forbairt an tionscadail féideartha a bheith mar shampla. 

Dámhachtain maidir le Cur i gCrích Tionscadail 

• Tionscadail: ó 8 mí suas le 12 mhí - an dámhachtain is mó €15,000. 

Cé mhéad maoinithe ar féidir leat iarratas a dhéanamh air? 

Agus tú ag cur isteach ar Dhámhachtain Scéim AIC seo, ní mór duit buiséad a chur isteach ina bhfuil 
gach mír ioncaim agus caiteachais a bhaineann le do thionscadal molta. Is ionann an t-uasmhéid 
maoinithe is féidir leat a iarraidh agus an difríocht idir an caiteachas beartaithe agus an t-ioncam 
beartaithe a shonraíonn tú sa bhuiséad. 

• Ba cheart go n-áireofaí leis an gcaiteachas beartaithe gach táille ealaíontóra agus táillí eile,* 
costas teicniúil agus léiriúcháin, costas margaíochta agus poiblíochta, costas riaracháin, srl. 

• Ba cheart go n-áireofaí leis an ioncam beartaithe an méid airgid a shíleann tú a gheofar ó 
mhaoinitheoirí eile (caithfidh litir tacaíochta a bheith ann mar chruthúnas), fáltais ó dhíol 
ticéad, díolacháin chlár, srl. 

Is tábhachtach freisin gach tacaíocht chomhchineáil a léiriú san ioncam agus sa chaiteachas araon 
chun fíorluach agus luach iomlán do thogra a chur in iúl. 
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Nóta i dtaobh tacaíocht chomhchineáil: Má tá tú ag súil le tacaíocht chomhchineáil a fháil, is gá duit 
luach airgeadais a chur uirthi ionas go mbeidh an ranníocaíocht a dhéanann sí le fíorluach do thogra 
soiléir. Ba cheart duit caitheamh le tacaíocht chomhchineáil mar chaiteachas agus mar ioncam araon: 
pé méid a dhearbhaíonn tú ar thaobh an chaiteachais, ba cheart duit é a dhearbhú freisin ar thaobh 
an ioncaim. Ní féidir am a thugann na hoibrithe deonacha (comhaltaí den choiste san áireamh) a 
áireamh mar chostas comhchineáil.  

Nóta maidir le táillí ealaíontóirí:  Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do phá agus coinníollacha 
ealaíontóirí a fheabhsú. Sa chomhthéacs seo, tá beartas foilsithe ag an gComhairle Ealaíon maidir le 
luach saothair agus conraitheoireacht chóir chothrom ealaíontóirí. Is féidir rochtain a fháil ar 
bheartas na Comhairle Ealaíon maidir leis an Ealaíontóir a Íoc anseo. Ní mór duit miondealú a 
sholáthar ar tháille an ealaíontóra sa chuid bhuiséid san fhoirm iarratais i.e. an méid laethanta nó 
uaireanta maidir leis an táille. 

Costais rochtana d’ealaíontóirí nó rannpháirtithe faoi mhíchumas  

Anuas ar an uasmhéid atá ceadaithe, déanfaidh an Chomhairle Ealaíon measúnú ar chostais 
rochtana a bhaineann go sonrach le saothair a dhéanann ealaíontóirí nó rannpháirtithe faoi 
mhíchumas agus/nó a bhfuil costais neamh-chaipitiúla rochtain an phobail acu (e.g. 
tráchtaireacht fuaime, ateangaireacht) i gcásanna a bhfuil toradh poiblí ag baint le do thogra.  

Tógann an Chomhairle Ealaíon an sainmhíniú ar mhíchumas ó Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas, ina sonraítear: ‘Áirítear i measc daoine faoi 
mhíchumas na daoine sin ar a bhfuil mallachair fhadtéarmacha de chineál fisiciúil, meabhrach, 
intleachtúil nó céadfaíoch ar mallachair iad, nuair a nasctar iad le nithe eile, a d’fhéadfadh a 
bheith ina gcúis le cosc ar pháirteachas iomlán éifeachtach sa tsochaí ar an mbonn céanna le 
daoine eile.’  

Más mian leat cur isteach ar mhaoiniú do chostais rochtana, 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 i mbuiséad d’fhoirme iarratais. Ba cheart 

an figiúr sin a chur san áireamh leis an méid iomlán a iarrann tú freisin.		

Cad is Costas Rochtana ann?  

Clúdaíonn costais rochtana aon riachtanais a d’fhéadfadh a bheith ag ealaíontóirí nó 
rannpháirtithe faoi mhíchumas, ionas go mbaintear aon chonstaic a d’fhéadfadh cosc a chur ort 
do thogra a chríochnú. D’fhéadfadh costais i gcomhair am breise atá ag teastáil chun gné do 
thogra a chríochnú nó cúnamh sa bhreis chun do ghníomhaíocht mholta a sholáthar a bheith san 
áireamh, mar shampla.  

Tabhair faoi deara: sa chás go bhfuil na costais rochtana á n-iarraidh agat, ba cheart duit eolas a 
chur san áireamh faoi na costais chéanna agus an chaoi ar tháinig tú orthu mar chuid de do 
cháipéisíocht tacaíochta (féach cuid 1.8 thíos).  
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1.6. Cad nach féidir leat iarratas a dhéanamh air? 

Ní féidir leat cur isteach ar níos mó ná dámhachtain amháin sa bhabhta maoinithe céanna. Ní féidir 
leis an iarratasóir céanna iarratas a chur isteach ar Dhámhachtain Taighde agus Forbartha agus ar 
Dhámhachtain maidir le Cur i gCrích Tionscadail le haghaidh an smaoinimh tionscadail chéanna sa 
bhabhta céanna.  

Ní mhaoineoidh na Dámhachtainí Scéim AIC: 

• Tionscadal nó clár oibre reatha 
• Tionscadal nó cláir oibre nach bhfuil bainteach leis na healaíona 
• Príomhchostais leanúnacha 
• Mórcheannachán caipitiúil 
• Tionscadail a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon cheana 
• Obair nach bhfuil comhoibríoch 
• Gníomhaíochtaí nó costais nach n-oireann do chuspóir na dámhachtana  
• Tá gníomhaíochtaí molta níos feiliúnaí do dhámhachtain eile atá cistithe ag an gComhairle 

Ealaíon nó ag gníomhaireachtaí eile lena n-áirítear Culture Ireland, Bord Scannán na 
hÉireann, an Chomhairle Dearaidh agus Ceardaíochta, an Chomhairle Náisiúnta Óige 

• Gníomhaíochtaí a tharla cheana féin nó a chríochnófar sula ndéanfar cinneadh faoi d’iarratas 
• Tugtar faoi ghníomhaíochtaí ar mhaithe le hairgead a thiomsú le haghaidh carthanais, 

iomaíocht, nó brabús a ghnóthú 
• Díríonn gníomhaíochtaí ar theiripe ealaíne, seachas ar thorthaí ealaíonta  
• Gníomhaíochtaí a ndearna an Chomhairle Ealaíon measúnú orthu cheana féin. Déanfar 

eisceacht má mhol an Chomhairle Ealaíon duit go sainiúil iarratas a chur isteach ar an 
dámhachtain seo; ní thugann a leithéid de chomhairle le fios go mbeidh rath ar an iarratas. 

• Gníomhaíochtaí a ndearna Create measúnú orthu cheana féin. Déanfar eisceacht má moladh 
duit iarratas a chur isteach ar an dámhachtain seo an athuair; ní thugann a leithéid de 
chomhairle le fios go mbeidh rath ar an iarratas 

• Tionscadail nach n-íoctar an príomhealaíontóir as a rannpháirtíocht iontu (má bhíonn ceist ar 
bith agat, téigh i dteagmháil le Create). 

• Gníomhaíochtaí nach soláthraíonn an dámhachtain AIC foirm ealaíne/cleachtais ealaíon iontu  

1.7. Measfar gur iarratas neamhbhailí é d’iarratas sna cásanna seo a leanas: 

• Ní chomhlíonann tú na riachtanais incháilithe (cuid 1.3 & 1.4) 
• Fuarthas d'iarratas nó do cháipéisí tacaíochta tar éis an spriocdháta 
• Chuir tú d’iarratas nó do cháipéisí tacaíochta isteach de ríomhphost nó mar chóip chrua – 

glactar le hiarratais tríd an bhfoirm iarratais ar líne amháin (féach D’iarratas a dhéanamh 
faoi chuid 2) 

• Tagann d’iarratas faoin méid nach maoineoidh na Dámhachtainí Scéim ESP (cuid 1.6) 
• Níor chomhlánaigh tú an fhoirm iarratais ina hiomláine 
• Níor chuir tú an t-ábhar tacaíochta ar fad a bhí riachtanach isteach in éineacht le d'iarratas 

1.8. Cén t-ábhar tacaíochta nach mór duit a chur isteach le d’iarratas? 

Caithfidh tú an t-ábhar tacaíochta seo a leanas a chur isteach mar aon le d’fhoirm iarratais, agus ar 
leithligh uaithi ionas go mbeidh tú incháilithe le haghaidh measúnaithe 

• CVanna mionsonraithe atá cothrom le dáta (trí leathanach ar a mhéad) do gach -ealaíontóir 
atá páirteach sa tionscadal a mholtar agus CV/ beathaisnéis ar mheantóir molta ar bith (chun 
meantóireacht a dhéanamh ar iarratais) 
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• Samplaí de shaothar ábhartha a rinneadh cheana- 10 n-íomhá nó 3 théacs / físeán / 
gearrthóg fuaime ar a mhéad. Caithfidh nóta comhthéacs a bheith i dteannta gach sampla. Ní 
féidir leat comhaid fuaime ná físe a lódáil go díreach chuig an bhfoirm iarratais. Más maith 
leat gearrthóg fuaime nó físeán a chur i d’iarratas, féadfaidh tú naisc a chur ar fáil chuig 
ábhar atá á óstáil ar SoundCloud, YouTube nó Vimeo. (Féach Na formáidí comhaid a nglactar 
leo faoi chuid 2.1) 

• Ní mór go mbeadh cruthúnas de thacaíocht ón bpobal a bheith san áireamh le d’iarratais le 
haghaidh Dámhachtainí Taighde agus Forbartha – mar shampla litir thacaíochta/léiriú spéise  

• Ní mór go mbeadh an méid seo a leanas san áireamh leis na hIarratais ar Dhámhachtainí 
Taighde agus Forbartha  

o sceideal na gcruinnithe leis an meantóir molta  
o litir chomhaontaithe ón meantóir (a chaithfidh a bheith ina ealaíontóir gairmiúil) 

lena n-áirítear comhaontú go n-íocfar an meantóir - ina bhfuil méid na táille luaite 
• Fianaise ar aon tacaíocht airgeadais nó urraíocht a aithníodh i mbuiséad an tionscadail – mar 

shampla meabhrán tuisceana, litir thairisceana, ráiteas tacaíochta, nó a leithéid de cháipéis 
• Faisnéis bhreise a bhíonn ag teastáil i gcásanna áirithe: Má tá costais rochtana breise á lorg 

agat chun tacú le hobair daoine aonair a bhfuil riachtanais rochtana acu, nó chun tacú le 
rochtain ar d’áit oibre do lucht féachana a bhfuil riachtanais rochtana acu, cuir cáipéis san 
áireamh a leagann amach na costais sin, agus an chaoi ar thángthas orthu mar chuid den 
cháipéisíocht tacaíochta s’agat. Déan cinnte go gcuireann tú an méid breise san áireamh mar 
chuid de do bhuiséad.  

• Má tá obair le hainmhithe i gceist le do thogra, ní mór duit cóip den cháipéis Beartas agus 
Nósanna Imeachta um Chosaint Ainmhithe de do chuid a chur ar fáil. 

Faisnéis bhreise a bhíonn de dhíth i gcásanna áirithe:  

• Éilíonn an Chomhairle Ealaíon ar gach duine aonair agus ar gach eagraíocht a sholáthraíonn 
seirbhísí (mar shampla seirbhísí cultúrtha, áineasa, oideachais) do leanaí agus do dhaoine 
óga atá faoi bhun ocht mbliana déag d'aois beartais agus nósanna imeachta oiriúnacha um 
chosaint leanaí a chur i bhfeidhm. Agus iarratas á dhéanamh agat, caithfidh tú a chur in iúl 
cé acu a bhaineann do thogra leis an aoisghrúpa seo nó nach mbaineann. Má fhreagraíonn 
tú 'Tá' ar an gceist seo san fhoirm iarratais agus má éiríonn le d'iarratas, beidh ort, mar 
choinníoll maoiniúcháin, a dheimhniú agus a léiriú go bhfuil beartais agus nósanna imeachta 
oiriúnacha um chosaint leanaí i bhfeidhm agat. Tá tuilleadh eolais ar www.tusla.ie. 

• Má tá obair le daoine soghonta i gceist le do thogra agus má éiríonn leis, mar choinníoll ar 
mhaoiniú, beidh ort a dhearbhú go gcloíonn tú leis an mBeartas agus Nósanna Imeachta 
Náisiúnta um Chosaint Daoine Leochaileacha atá i mBaol Drochúsáide (féach anseo)  

• Má tá obair le hainmhithe i gceist le do thogra, agus má éiríonn leis, mar choinníoll de 
mhaoiniú, beidh ort cóip den cháipéis Beartas agus Nósanna Imeachta um Chosaint 
Ainmhithe de do chuid a chur ar fáil. 

Measfar nach bhfuil d’iarratas incháilithe mura gcuirfidh tú an t-ábhar tacaíochta riachtanach 
isteach. 

Ábhar tacaíochta roghnach 

Sa mhullach ar an ábhar tacaíochta riachtanach a luaitear thuas, féadfaidh tú aon ábhar eile a chur 
isteach a mheasann tú atá ábhartha faoi choinne d’iarratais i.e. amlíne/sceideal den tionscadal, 
Tuairisc Taighde agus Forbartha srl.  
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2. D’iarratas a dhéanamh 

Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an bhfoirm ar líne, rud a gheobhaidh tú ar an 
suíomh gréasáin Create. Breathnaigh ar na ceisteanna, agus ullmhaigh do fhreagraí, sula dtosóidh tú 
d’iarratas. Is féidir leat d’iarratas a shábháil le linn duit a bheith á dhéanamh agus rochtain a fháil arís 
air laistigh de 30 lá, ach cuimhnigh nach mór duit é ar fad a chur isteach roimh an spriocdháta.  

Déan cinnte go bhfuil tú ag comhlíonadh na foirme cirte 

Tá gach foirm lipéadaithe go soiléir le ceann de na lógónna thíos. Seiceáil, lena chinntiú go bhfuil an 
fhoirm cheart agat le do thoil. 

 

 
 

Bain úsáid as na cnaipí le dul ar ais agus chuig an gcéad cheann eile chun do bhealach a dhéanamh 
tríd an bhfoirm. Ach, tabhair faoi deara nach bhféadfaidh tú dul tríd an bhfoirm gan na ceisteanna 
riachtanacha ar fad a fhreagairt.  

 

Féadfaidh tú é a shábháil agus leanúint ar aghaidh ar ball más maith leat dul ar ais chuig d’iarratas ar 
líne. Chun é sin a dhéanamh, cliceáil ar an gcnaipe a bhfuil “save and continue later” air. Tabharfaidh 
sé seo ar ais thú chuig leathanach le nasc. Féadfaidh tú an nasc seo a sheoladh ar ríomhphost chugat 
féin, ach úsáid a bhaint as an mbosca atá curtha ar fáil. 
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Nuair atá an seoladh ríomhphoist críochnaithe agat agus “submit” brúite agat feicfidh tú an scáileán 
seo a leanas: 

 

Féadfaidh tú rochtain a fháil ar d’fhoirm iarratais ach úsáid a bhaint as an nasc a seoladh chuig do 
sheoladh ríomhphoist (déan cinnte na fillteáin turscair agus bhruscair a sheiceáil). Tabhair faoi deara 
nach mór duit an fhoirm a chur i gcrích laistigh de 30 lá tar éis duit an nasc a fháil, agus roimh 
spriocdháta an iarratais. 

2.1. Ullmhaigh aon ábhar tacaíochta atá riachtanach don iarratas 

Ní mór duit ábhar tacaíochta a chur isteach le d’iarratas. De ghnáth, áirítear leis sin samplaí de 
shaothar reatha de do chuid – e.g. téacs, físeán, íomhánna, nó taifeadtaí fuaime. Feic Cuid 1.8 Cén t-
ábhar tacaíochta nach mór duit a chur isteach le d’iarratas? 

Ní mór duit an t-ábhar tacaíochta sin ar fad a chur isteach ar líne. Mar sin, más gá, d’fhéadfadh go 
mbeadh ort ábhar a scanadh nó a shábháil i bhformáid leictreonach.  

Na formáidí comhaid a nglactar leo 

Liostaítear sa tábla seo a leanas na formáidí comhaid atá inghlactha mar chuid d’iarratas. 
Cineál comhaid Iarmhír comhadainm 
téacschomhaid  .rtf/.doc/.docx/.txt 

scarbhileoga  .xls/.xlsx 
Comhaid Adobe Acrobat 

Reader 
.pdf 
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Ar mhaithe le háisiúlacht, bailigh le chéile na comhaid go léir a theastóidh uait in áit inrochtana ar do 
ríomhaire. 

Naisc Físe agus Fuaime a Chur isteach 

Ní féidir leat comhaid fuaime ná físe a lódáil go díreach chuig an bhfoirm iarratais. Más maith leat 
gearrthóg fuaime nó físeán a chur i d’iarratas, féadfaidh tú naisc a chur ar fáil chuig ábhar atá á óstáil 
ar SoundCloud, YouTube nó Vimeo. Chun é sin a dhéanamh, cóipeáil an URL (seoladh iomlán na háite 
ina bhfuil d’ábhar á óstáil ar YouTube) isteach i gcáipéis Microsoft Word nó OpenOffice Writer agus 
uaslódáil í mar cháipéis tacaíochta ina bhfuil nasc gréasáin. Ní fhéachfar ar naisc le suíomhanna eile 
óstála gréasáin. Seiceáil go n-oibríonn an nasc ó laistigh den cháipéis a uaslódálfaidh tú – déan cinnte 
go nascann sé i gceart le d’ábhar ar líne.  

Mura mian leat go mbeadh ábhar a uaslódálann tú chun críocha d’iarratais le feiceáil go poiblí, 
féadfaidh tú d’fhíseán a ainmniú mar cheann ‘neamhliostaithe’ nó pasfhocal cosanta sna socruithe, 
ag cinntiú go gcuirfidh tú an pasfhocal isteach freisin.  

Tabhair faoi deara, le do thoil, ní mór ábhair thacaíochta neamhspleácha amhail CVanna agus 
litreacha tacaíochta srl. a uaslódáil mar cháipéisí aonair le d'iarratas. Tabhair faoi deara nach 
nglacfaimid le naisc chuig suíomhanna comhroinnte comhad (mar shampla Google Drive). 

Comhaid a ainmniú go cuí 

Maidir le gach comhad a bhfuil sé ar intinn agat é a uaslódáil, tabhair comhadainm air a léiríonn go 
soiléir a bhfuil ann nó a léirítear leis. Mar shampla, ba cheart go mbeadh sé soiléir ó ainm an 
chomhaid cibé an CV, téacs samplach nó léirmheas ar shaothar roimhe seo atá sa cháipéis. Cuir 
cáipéisí tacaíochta isteach i gcomhaid ar leith atá ainmnithe go cuí. 

Ainmneacha 
maithe le tabhairt 
ar chomhaid i gcás 

iarratasóra darb 
ainm Jack Russell 

JackRussell nasc soundcloud.doc 
JackRussell litreacha tacaíochta.pdf 
JackRussell Beartas um Chosaint Leanaí.doc 
JackRussell nasc youtube.doc 

Is é 128MB an t-uasmhéid iomlán maidir leis an ábhar tacaíochta ar fad a uaslódáiltear le hiarratas 
amháin. Is é 16MB an t-uasmhéid do gach comhad. Ní lódálfaidh comhaid atá níos mó ná seo agus ní 
chuirfear san áireamh iad i d’iarratas. 

Chun ábhair thacaíochta a lódáil san fhoirm ar líne, déan na comhaid a tharraingt agus a scaoileadh 
isteach sa bhosca curtha ar fáil, nó roghnaigh na comhaid ceann ar cheann. Is é 128mb an 
uasteorainn le haghaidh comhad aonair. Ní lódálfaidh comhaid atá níos mó ná seo, agus ní chuirfear 
isteach iad le d’iarratas.  

Taispeánann an íomhá thíos trí chomhad ag lódáil gan stró. Más gá duit ceann nó níos mó a bhaint 
amach, féadfaidh tú cliceáil ar an “X” dearg. 
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2.2. Treoirlínte Buiséid  

Ba cheart go gcuimseofaí le do bhuiséad rátaí pá don phearsanra go léir, agus sonraí ioncaim ó 
fhoinsí eile. Ba cheart do na rátaí pá a bheith réalaíoch agus ag teacht le taithí. Ní mór duit úsáid a 
bhaint as an teimpléad buiséid ESP a bhaineann le d’iarratas, naisc thíos. 

Teimpléad Buiséid Taighde agus Forbartha 

Teimpléad Buiséid maidir le Cur i gCrích Tionscadail 

Agus Caiteachas beartaithe a bhaineann le d’iarratas á chomhlánú agat, d’fhéadfadh go gcuimseofaí 
le do bhuiséad: 

1. Costais Ealaíne:  

• Táillí Ealaíontóra – táillí gairmiúla (ach gan caiteachas taistil/cothabhála) – féach Cad is féidir 
leat iarratas a dhéanamh air? faoi chuid 1.5 le haghaidh tuilleadh treorach maidir le Táillí 
Ealaíontóirí 

• Ábhair – ábhair ealaíontóra le haghaidh ceardlanna agus le haghaidh aon saothar ealaíne / 
imeacht / léiriú 

• Costais – aon chostas eile a bhaineann le fostú ealaíontóra, (e.g. costais taistil) 
• Eile - tabhair cur síos nó sonraí faoi na costais seo le do thoil 

2. Costais riaracháin: 

• Cumarsáid - postas, creidmheas ar an bhfón, cúiréirí, rochtain ar an idirlíon 
• Bolscaireacht - dearadh, priontáil, fógraíocht, CP  
• Árachas - árachas (dliteanas poiblí) le haghaidh an ghrúpa agus árachas an ealaíontóra 

(dliteanas ginearálta) 
• Costais mhonatóireachta agus mheasúnaithe, costais mheastóra neamhspleách agus costais 

doiciméadaithe 

3. Costais tacaíochta léiriúcháin: 

• Cíos Ionaid e.g. amharclann nó áit le haghaidh taispeántais  
• Trealamh teicniúil - Aon trealamh speisialtóireachta ar ghá a fháil ar cíos (ní féidir aon 

chaiteachas suntasach caipitil a chur san áireamh) 
• Costais iompair – costais maidir le rannpháirtithe, saothair ealaíne nó trealamh 
• Eile - tabhair cur síos nó sonraí faoi na costais seo le do thoil. 

https://www.create-ireland.ie/wp-content/uploads/2023/02/AIC-Project-Application-Budget-Template-NEW.xlsx
https://www.create-ireland.ie/wp-content/uploads/2023/02/AIC-RD-Application-Budget-Template-2023.xlsx
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4. Cáipéisíocht 

• Táillí gairmiúla, eagarthóireacht 

Agus Caiteachas beartaithe a bhaineann le d’iarratas  á chomhlánú agat, léirigh aon mhaoiniú a fuair 
tú / iarratas a rinne tú ó fhoinsí eile:  

• Tabhair le fios má deimhníodh an maoiniú agus cuir litir dhearbaithe leis an iarratas 
• Tabhair le fios má tá na ranníocaíochtaí ‘in-kind’   
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3. Próiseáil agus measúnú na n-iarratas 
3.1. Forbhreathnú 

Déanann Create bainistíocht ar an Scéim AIC ar son na Comhairle Ealaíon. Tugaimid tacaíocht do 
mheasúnú an phainéil agus don phróiseas cinnteoireachta agus é seo a chur in iúl do na hiarratasóirí 
de réir na ngnásanna bunaithe. Is í ár n-aidhm ná a chinntiú go bhfuil córas cothrom trédhearcach 
ann maidir le dámhachtainí a bhronnadh. 

3.2. An próiseas measúnaithe 

Déantar gach iarratas de chuid Scéim AIC a fhaightear a phróiseáil mar seo a leanas: 

1 Déantar an t-iarratas a admháil tríd an tairseach ar líne  
2 Déantar seic ar inghlacthacht an iarratais – cuirtear gach iarratas inghlactha ar aghaidh chuig 

an gcéim mheasúnaithe 
3 Molann Create ar cheart iarratas a chur ar an ngearrliosta nó nár cheart. 
4 Déanann painéal piaraí athbhreithniú ar na hiarratais go léir, na hábhair ghaolmhara, ansin 

tugann sé scóir agus déanann sé cinntí 
5 Cuirtear na cinntí in iúl do na hiarratasóirí ar ríomhphost  
6 Ní mór aiseolas ar iarratais a iarraidh laistigh de 2 sheachtain ó fhógra chinneadh an phainéil   
7 Déanann Create agus an Chomhairle Ealaíon nóta de na cinntí 

Achar ama 

Déanann Create dianiarracht iarratais a phróiseáil chomh tapa agus is féidir. Mar gheall ar líon na n-
iarratas agus ar an bpróiseas dianmheasúnaithe, d’fhéadfadh sé suas le 7 seachtaine a thógáil ón 
spriocdháta go dtí go ndéanfar an cinneadh. 

3.3. Critéir mheasúnaithe na n-iarratas go léir  

TABHAIR FAOI DEARA: Tá sé ríthábhachtach duit na critéir mheasúnaithe a léamh sula ndéanann tú 
iarratas, mar sa chuid seo, déantar achoimre ar an mbonn a iarrfar ar an phainéal úsáid chun 
d’iarratas a mheasúnú.  

Déantar gach iarratasóir a mheasúnú i gcomhthéacs iomaíoch agus cuirtear an fhoirm iarratas agus 
na hábhair thacaíochta san áireamh.  

Fiúntas ealaíne  

Dírítear i measúnú ar an bhfiúntas ealaíne ar an iarratasóir agus orthu siúd atá bainteach leis an 
tionscadal chomh maith leis an gcineál gníomhaíochta ealaíon atá beartaithe, agus áirítear leis 
breathnú ar an méid seo a leanas: 

• Caighdeán an smaoinimh agus  
o (Taighde agus Forbairt amháin) aidhmeanna an taighde beartaithe 
o (Réadú Tionscadail amháin) an ghníomhaíocht ealaíon bheartaithe 

• Cuntas teiste an iarratasóra agus an phearsanra ealaíonta a bhfuil baint acu leis an tionscadal 
faoi mar a thaispeántar é ina CVanna agus sna hábhair thacaíochta eile a cuireadh isteach 

• Acmhainn an iarratasóra agus an phearsanra ealaíonta de réir mar atá léirithe san fhoirm 
iarratais agus na hábhair thacaíochta 

• Forbairt ghairmiúil an ealaíontóra deimhnithe san iarratas 
• An uaillmhian, an úrnuacht agus an triail atá léirithe sa togra  
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• Conas a léirítear cumas agus tuiscint ar chomhoibriú san iarratas  
• Comhthéacs na foirme ealaíne nó an chleachtais ealaíon lena mbaineann an ghníomhaíocht 

atá beartaithe 
• Torthaí  

o (Taighde agus Forbairt amháin) Torthaí Taighde measta  
o (Réadú Tionscadail amháin) Torthaí ealaíonta - ba chóir go mbeadh tionscadal nó 

imeacht ealaíne mar thoradh ar an bpróiseas e.g. taispeántas, léiriú, foilsiú nó eile 

Cuspóirí agus tosaíochtaí na dámhachtana a bhaint amach  

• Déantar iarratais a mheasúnú de réir a fheabhas a éiríonn leo cuspóirí agus tosaíochtaí na 
dámhachtana a chomhlíonadh – (feic Cuid 1.2 Cuspóirí agus tosaíochtaí na dámhachtana). 

• Ba cheart go mbeadh na próisis nó na modhanna le húsáid go comhoibríoch go háirithe.  
o (Cur i gCrích Tionscadal amháin) Ba chóir go mbeadh tionchar díreach ag na 

rannpháirtithe ar an bpróiseas agus ar an táirge ó thús go deireadh.  

Indéantacht 

Breathnaítear sa mheasúnú indéantachta ar an gcumas a léiríonn an t-iarratasóir an ghníomhaíocht 
atá beartaithe a chomhlíonadh. Áirítear air sin breathnú ar na nithe seo a leanas: 

• Cuntas teiste an phearsanra a bhfuil baint acu leis an tionscadal a bhainistiú, a riar, agus a 
sholáthar 

• Coinníollacha cothromasacha agus luach saothair a sholáthar d’ealaíontóirí rannpháirteacha 
• A mhéid is atá comhpháirtithe tionscadail aitheanta páirteach nó tiomanta, an caidreamh le 

heagraíochtaí eile, seirbhísí tacaíochta agus gníomhaireachtaí  
• An buiséad atá beartaithe, foinsí ioncaim/foinsí maoinithe (Spreagtar iarratasóirí maoiniú a 

aimsiú ó chomhpháirtithe eile/ar bhealaí eile) agus an chaoi a n-úsáidfear an dámhachtain  
• Acmhainní eile atá ar fáil agus an teacht atá orthu lena n-áirítear tacaíocht in-kind 
• Rudaí le meas maidir le luach ar airgead agus na costais ar fad 
• An clár ama nó an sceideal atá beartaithe 
• (Cur i gCrích Tionscadal amháin) Modhanna Measúnaithe – na bealaí ina ndéanfar 

doiciméadú agus measúnú ar dhul chun cinn agus ar thorthaí an tionscadail 

Moltar d’iarratasóirí maoiniú a aimsiú ó chomhpháirtithe eile/ar bhealaí eile 

Critéir Mheasúnaithe ar Mheantóireacht 

Ní mór don iarratas a chuimsíonn meantóireacht an méid a leanas a léiriú: 

• Riachtanais mheantóireachta aitheanta 
• An chaoi a gcuirfidh an mheantóireacht le forbairt chleachtas an ealaíontóra  
• An bhaint atá ag an meantóir le riachtanais an ealaíontóra  

Moltar d’iarratasóirí machnamh a dhéanamh ar mheantóir a roghnú go cúramach. Ní mór don 
mheantóir a bheith ina (h)ealaíontóir gairmiúil agus ba cheart go mbeadh dea-theist air/uirthi 
maidir le bheith ag obair go comhoibríoch le pobail. Déanfaidh an painéal machnamh ar 
mheantóirí a chur san áireamh nach bhfuil a gcleachtas comhoibríoch go príomha ach caithfidh cúis 
mhaith a bheith ann ar an bhfáth gur roghnaigh tú an meantóir seo chun tacú le do chuid 
riachtanas. Ní gá go gcleachtann siad an fhoirm ealaíne chéanna agus a chleachtann an t-
iarratasóir. 
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3.4. Painéil phiaraí 

Is é cuspóir chruinnithe an phainéil piarmheasúnú ná éagsúlacht tuairimí saineolacha a cheadú chun 
faisnéis a chur ar fáil don phróiseas cinnteoireachta. De ghnáth cuimsíonn painéil phiaraí triúr 
moltóirí seachtracha ar a laghad a bhfuil saineolas ábhartha acu ar an bhfoirm ealaíne agus/nó ar an 
gcleachtas ealaíon. 

Déantar socrú roimh ré idir Create agus an Chomhairle Ealaíon maidir le líon daoine a d’fhéadfadh a 
bheith ar an bpainéal. Ina measc siúd d’fhéadfadh go mbeadh lucht cleachta na n-ealaíon, bainisteoirí 
agus léiritheoirí ealaíon, agus oifigigh forbartha ealaíon a bhfuil taithí chuí acu agus saineolas áitiúil 
agus saineolas sóisialta/pobail acu. Beidh comhdhéanamh an Phainéil Measúnaithe éagsúil de réir 
cineál agus réimse na n-iarratas, chun a chinntiú go bhfuil cothrom agus saineolas dóthanach ann. 
Bíonn ionadaí de chuid na Comhairle Ealaíon i gceannas an chruinnithe agus é/í ag gníomhú mar 
chathaoirleach gan cheart vótála. 

Beidh rochtain ag lucht an phainéil ar gach iarratas agus ar na hábhair ghaolmhara go léir lá roimh an 
gcruinniú, tráth a ndéanann siad na hiarratais ar an ngearrliosta a athbhreithniú, a phlé agus a 
scóráil. Ina dhiaidh sin, déantar iarratais a rangú de réir scóir. Bunaithe ar an gcomhthéacs iomaíocht 
agus ar an mbuiséad atá ar fáil. 

Próiseas Scórála 

Iarrtar ar an bpainéal na hiarratais a scóráil de réir an chórais seo a leanas: 

• A – Caithfear a Mhaoiniú (10 bpointe): dar leis an gcomhalta painéil gur comhlíonadh na 
critéir go léir san iarratas le haghaidh na dámhachtana agus go bhfuil maoiniú tuillte aige ar 
an mbonn sin, an méid atá á iarraidh más féidir. 

• B – Ba Chóir a Mhaoiniú (8 bpointe): dar leis an gcomhalta painéil gur comhlíonadh na critéir 
san iarratas an oiread sin go bhfuil maoiniú tuillte aige má tá acmhainní ar fáil. 

• C – D’fhéadfaí a Mhaoiniú (5 phointe): dar leis an gcomhalta painéil gur comhlíonadh na 
critéir san iarratas, ach ní an oiread sin leis na hiarratais eile ó thaobh iomaíochta de. 

• D – Ní Tosaíocht É (2 phointe): dar leis an gcomhalta painéil nár comhlíonadh na critéir san 
iarratas an oiread sin go bhfuil maoiniú tuillte aige. 

Dearbhú leasa 

D’fhonn cothroime agus cothromas sa chinnteoireacht a chinntiú, ní mór do chomhaltaí painéil leas a 
dhearbhú má tá dlúthcheangal pearsanta nó gairmiúil acu le hiarratasóir nó má tá baint acu ar shlí ar 
bith leis an iarratas. Féadann ‘leas’ a bheith ina ‘leas airgid’ nó ina ‘leas neamhairgid’ (e.g. gaol 
muintire, comhpháirtíochtaí pearsanta, nó comhpháirtíochtaí gnó idir fhoirmiúil agus 
neamhfhoirmiúil, etc.) 

Ní mór an leas a dhearbhú a luaithe agus is eol don chomhalta painéil é. D’fhéadfadh sé sin tarlú 
nuair a iarrtar air/uirthi suí ar an bpainéal (más eol an ‘leas’ ag an bpointe sin) nó tar éis liosta na n-
iarrthóirí a fháil. I gcás go ndearbhaítear leas, ní bhfaighidh an comhalta painéil sin páipéir a 
bhaineann leis an iarratas sin agus beidh air nó uirthi an seomra a fhágáil nuair a bhíonn an t-iarratas 
ar leith á athbhreithniú. Nuair a thagann an cás sin aníos, vótálfaidh an Cathaoirleach in ionad an 
chomhalta painéil. 

I roinnt cásanna, b’fhéidir nach dtuigfeadh comhalta painéil go bhfuil coimhlint leasa ann go dtí go 
bhfaigheann sé/sí na páipéir phainéil agus déanann sé/sí athbhreithniú orthu. I gcásanna den sórt sin 
ní mór don chomhalta painéil Comhordaitheoir AIC de chuid Create a chur ar an eolas chomh luath 
agus a thuigeann sé/sí go bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith i gceist. 
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Má tá coinbhleacht leasa ag Cathaoirleach ainmnithe an phainéil, ní mór dó/di é sin a dhearbhú a 
luaithe agus is eol dó/di go bhfuil a leithéid ann agus an fógra sin a thabhairt i scríbhinn roimh an 
gcruinniú. Sa chás sin, beidh an Ceann Foirne mar chathaoirleach ar an bplé a dhéanfar maidir leis an 
iarratas a bhfuil coinbhleacht leasa i gceist leis. 

3.5. Toradh na n-iarratas 

Cuirtear gach iarratasóir ar an eolas trí ríomhphost maidir le toradh a iarratais. Má éiríonn le 
d’iarratas, cuirfear litir thairisceana chugat ina sonrófar méid an mhaoinithe a bhronnfar ort agus 
téarmaí agus coinníollacha na dámhachtana. Inseofar duit freisin conas do dhámhachtain a tharraingt 
anuas.  

Is dámhachtain iomaíoch í seo agus bíonn an t-éileamh ar mhaoiniú i gcónaí níos mó ná na 
hacmhainní atá le fáil. Níl aon ghealltanas ann go mbronnfar dámhachtain mar gheall ar 
incháilitheacht agus ar chomhlíonadh nósanna imeachta iarratais amháin. Mura n-éireoidh le 
d’iarratas, is féidir leat aiseolas a iarraidh ar Create. 

Níl iarratasóirí nach n-éireoidh leo incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar dhámhachtain eile de 
chuid na Comhairle Ealaíon le tabhairt faoin ngníomhaíocht chéanna. Más dóigh leis an gComhairle 
Ealaíon go mbeadh an ghníomhaíocht atá beartaithe níos feiliúnaí do chlár dámhachtana eile is féidir 
eisceacht a dhéanamh. I gcás dá leithéid, cuirfear é sin in iúl duit i scríbhinn. 

Achomhairc 

Is féidir le hiarratasóirí achomharc a dhéanamh ar chinneadh maoinithe má mheastar gur sáraíodh 
nósanna imeachta foilsithe, nó gur cuireadh i bhfeidhm go héagórach iad nó nár cloíodh leo. 
Déanann an t-iarratasóir achomharc scríofa chuig an gComhairle Ealaíon, ag cur na gcúiseanna leis an 
achomharc in iúl go soiléir, agus ag leanúint an phróisis leagtha amach ar a suíomh gréasáin ar 
http://www.artscouncil.ie/Funding/Appeals-process  

3.6. Na Coinníollacha a bhaineann le gach faighteoir maoinithe ón gComhairle Ealaíon  

Ní mór go mbeadh eolas ag na faighteoirí deontais agus dámhachtana go léir ar na coinníollacha seo. 
Baineann na coinníollacha leis na faighteoirí ar fad de dhámhachtainí maoinithe na Comhairle Ealaíon 
(eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí nó grúpaí a bhíonn ag plé leis na healaíona). Is ionann “Maoiniú 
Dámhachtana” agus aon mhaoiniú nach gcuirtear ar fáil faoi Chláir Mhaoinithe Straitéiseacha, 
Comhpháirtíochta, nó Ionaid Tionóil. Léiríonn siad seo dualgais agus prionsabail áirithe a bhfuil an 
Chomhairle Ealaíon faoina réir agus deontais á gcur ar fáil aici ar bhonn réamh-mhaoinithe. Ní mór 
d’fhaighteoirí maoinithe cloí leis na dualgais agus leis na prionsabail sin freisin. 
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3.7. Doiciméadú agus tuairisciú 

Ní mór doiciméadú a chur ar fáil maidir le gníomhaíochtaí a chuirtear i gcrích faoin Scéim AIC ar fud 
an tionscadail. Ba cheart tuairisc i scríbhinn mar aon le taifead radhairc de na phríomhchéimeanna nó 
na príomhghnéithe a chur ar fáil.  

Cáipéisíocht 

Ní mór doiciméadú a chur ar fáil maidir le taifead físe ar ardchaighdeán (grianghrafadóireacht/físeán 
nó taifeadtaí scannáin) de na príomhchéimeanna nó na gnéithe de ghníomhaíochtaí a chuirtear i 
gcrích faoin Scéim AIC (Dámhachtainí maidir le Cur i gCrích Tionscadal go sonrach). Mar shampla, 
d’fhéadfadh an cháipéisíocht seo rianú a dhéanamh ar obair ón togra, trí fhorbairt tionscadail go 
haschuir atá curtha i gcrích (i.e. suiteán, taibhiú). D’fhéadfadh aon saothar deiridh a bheith 
sealadach, dírithe ar shuíomh faoi leith, dírithe ar phointe ama ar leith agus d’fhéadfadh nach 
mbeadh beatha bhuan tar éis an bháis mar gheall ar an gcineál cleachtais atá ann. Tá sé tábhachtach 
go ndéantar rianú ar an saothar agus go ndéantar é a thaifeadadh. 

Ó tharla gur gné thábhachtach í an cháipéisíocht de na gníomhaíochtaí a chuirtear i gcrích faoin 
Scéim AIC, ba cheart machnamh ar dhéanamh ar an gcostas a bheadh i gceist le healaíontóir gairmiúil 
nó ealaíontóir atá faoi choimisiún a thabhairt isteach, agus ba cheart cáipéisíocht a chur san áireamh 
leis an mbuiséad. Tá sé tábhachtach go bhfuil an cháipéisíocht ar ardchaighdeán, is taifead 
luachmhar í le haghaidh an tsaothair agus d’fhéadfaí í a úsáid i bhfoilseacháin as seo amach, is 
acmhainn thábhachtach iad cás-staidéir d’ealaíontóirí.  

Moltaí: 

• Grianghraf: Jpeg, íosmhéid 300dpi, is feiliúnaí tírdhreach, 6:4 cóimheas 
• Físeán: mp4 nó mov, íosmhéid 1920 x 1080p i dtaifeach, le fuaim in WAV, íosmhéid 24fps 

Déan teagmháil le communications@create-ireland.ie chun tuilleadh faisnéise agus treorach a fháil 

Tuairisciú   

Tá dhá riachtanas thuarascála ann: 

1. Ní mór d’fhaighteoirí tuairisciú do Create maidir leis an gcaoi a n-úsáideann siad an 
dámhachtain ach úsáid a bhaint as Foirm Thuairisce ar Dhámhachtainí na Comhairle Ealaíon, 
lena n-áirítear an teimpléad airgeadais atá ar fáil 
http://www.artscouncil.ie/ga/Maoiniu/Teimpleid-iocaiochta/ 

2. Ba cheart go gcuimseofaí cur síos ar an saothar agus é ar siúl le tuairisc ar leith chuig Create, 
ag leagadh amach na dtorthaí chomh maith leis na príomhrudaí a d’fhoghlaim an t-
ealaíontóir 

o Ní mór na tuarascálacha a sholáthar ar chríochnú na ngníomhaíochtaí atá á maoiniú. 
Tá sé tábhachtach go mbeadh sé seo fírinneach agus go mbeadh a gcuid féin ann ag 
an ealaíontóir (na healaíontóirí), na rannpháirtithe agus ag bainistíocht an ghrúpa 
pobail. Ba cheart go síneoimis an pobal/grúpa agus an t-ealaíontóir an tuarascáil. 

o Ba cheart go gcuirfeadh an tuarascáil sonraí cainníochtúla agus cáilíochtúla le chéile a 
bailíodh le linn an tionscadail ar fad, ionas go mbeidh an tuarascáil úsáideach le 
haghaidh níos mó ná le breathnú siar amháin. Mar shampla: chun forbairt na 
gcaidreamh idir an pobal agus an t-ealaíontóir a mheas (cáilíochtúil), agus líon na 
mball pobail a mheas agus cá fhad a bhí siad bainteach (cainníochtúil). (Féach ar 
Chuid 3.8 Monatóireacht agus Measúnú). 
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o Nuair atáthar ag déanamh na tuarascála molaimid don phobal/don ghrúpa agus don 
ealaíontóir machnamh ionraic a dhéanamh ar an bpróiseas agus chun na 
gnóthachtálacha agus na teipeanna a phlé, chomh maith leis na srianta nó dúshláin 
le linn an tionscadail. Mar shampla, cé hiad na modhanna a bhí úsáideach nó nach 
raibh de réir mar a bhíothas ag súil, agus cén chaoi ar thug tú mar ealaíontóir agus 
mar chuid de ghrúpa aghaidh ar dhúshláin chun dul in oiriúint do na cúinsí éagsúla. 
Nuair a admhaítear na gnéithe seo de na tionscadail:  

§ Cuidíonn sé le Create tuiscint níos fearr a bheith aige ar na dúshláin ar an 
talamh a thagann roimh thionscadail atá rannpháirteach go sóisialta. 

§ Cuireann sé léargas níos fearr ar fáil maidir leis an gcleachtas d’ealaín 
comhoibritheach atá rannpháirteach go sóisialta trí chéile 

§ Spreagann sé cleachtas ealaíne ar ardchaighdeán, ar an gcaoi a gcuidíonn sé 
linn a bheith ag dul in oiriúint do dhúshláin chun samhlacha dea-chleachtais, 
próisis nó teicnící de chleachtas atá feiliúnach do chomhthéacsanna éagsúla 
a fhoghlaim le chéile.     

• Forchoimeádann Create an ceart chun an tuarascáil a fhoilsiú, ina hiomláine nó cuid de, i gcló 
agus/nó ar líne, agus aithneoidh Create an t-ealaíontóir in úsáid ar bith den tuarascáil.  

• Ní mór na tuarascálacha thuas a sheoladh isteach in éineacht leis an iarratas chun an 
tráthchuid dheireanach de mhaoiniú a tharraingt anuas. 

3.8. Monatóireacht agus Measúnú* 

Beidh tuilleadh cáipéisíochta agus tuarascála ar fud an tionscadail, gné d’fhéinmheastóireacht, 
measúnú, agus bailiú eolais ag teastáil ar na cúiseanna thíos: 
 
• Chun cuidiú le tuiscint ar thionchar na n-ealaíon comhoibritheach pobalghníomhach 
• Chun cuidiú le léiriú próisis rannpháirtíochta agus cruthaitheachta nach beadh le feiceáil ag 

daoine taobh amuigh den tionscadal	
• Chun feabhas a chur ar chaighdeán agus ar bhailíocht an eolais a bailíodh le guthanna agus 

dearcthaí difriúla a chur san áireamh	
• Machnamh agus foghlaim a spreagadh don ealaíontóir agus grúpa pobail ar féidir leo cuidiú 

agus cur le cleachtais sa todhchaí	
•  Chun eolas a dhéanamh do Create maidir leis an tírdhreach ginearálta sna healaíona 

comhpháirteacha, ionas go mbeimid in ann feabhas a chur ar an gcaoi a dtéimid i ngleic le 
comhthéacsanna reatha	

Nuair atáthar ag comhlíonadh na coda Monatóireacht agus Measúnú i d’iarratas, iarrtar ort 
machnamh a dhéanamh ar an léirshamhlú thíos maidir leis na céimeanna le haghaidh ealaín 
chomhpháirteach atá rannpháirteach go sóisialta agus leis an gcaoi a bhfuil baint acu lena chéile.  

 
Léirshamhlú de na céimeanna le haghaidh ealaín 
chomhpháirteach atá rannpháirteach go sóisialta 
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Iarrtar ort freisin machnamh a dhéanamh ar na ceisteanna a leanas agus ar na gníomhaíochtaí 
bainteacha ar fud an tionscadail: 

• Nádúr agus forbairt na gcaidreamh éagsúil a cruthaíodh ar fud an tionscadail idir 
comhoibrithe, baill an phobail, agus meantóirí; cén chaoi ar cuireadh tús leis na caidrimh 
seo? Cén chaoi ar fhás, ar athraigh, ar fheabhsaigh, ar laghdaigh siad srl.? Cén cineál 
struchtúir eagraíochtúil a forbraíodh agus cén fáth? (m.sh. ordlathach, ón mbun aníos, 
daonlathach srl.)  

• Inrianaitheacht agus solúbthacht na dtosca éagsúla de chuid na dtionscadal; an chaoi ar 
athraigh nó ar fhorbair sé ó thoradh beartaithe an tionscadail go dtí gur cuireadh i gcrích 
é? Cén chaoi a raibh aon cheann de na srianta a tháinig chun cinn difriúil leis na srianta a 
rabhthas ag súil leo? Ar athraigh tú do chuid modhanna mar fhreagairt air sin srl. 

• Cé chomh héasca is atá sé tionchar na dtionscadal a mheas. Bainimid úsáid as an téarma 
tionchar chun cur síos a dhéanamh ar na bealaí ar fad a bhféadfadh tionchar a bheith ag 
an tionscadal ar na daoine a bhí comhoibritheach, lena n-áirítear ealaíontóirí agus 
eagraíochtaí nó institiúidí. Ní hamháin an bhfuil tionchair cainníochtúil, ach léiríonn siad 
an luach atá ar an tionscadal do dhaoine eile, chomh maith leis na héifeachtaí a 
d’fhéadfadh a bheith cruthaithe aige. Mar shampla, an chaoi ar imir sé tionchar? Na 
daoine ar imir sé tionchar orthu? Cén luach a chuireann baill an phobail ar an tionchar 
seo? An bhfuil an luach seo éagsúil ó chleachtóirí eile? Srl. 

• Sonraí cáilíochtúla agus cainníochtúla a chothromú; gnéithe coincheapúla an tionscadail 
a thaifeadadh chomh maith leis na gnéithe gur féidir a mheas. 

Spreagaimid measúnú agus monatóireacht chun roinnt guthanna atá bainteach le tionscadal a léiriú. 
Mar shampla b’fhéidir gur mhaith leat machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a ndéanfaidh tú 
monatóireacht ar fhreagraí na rannpháirtithe ag céimeanna éagsúla den tionscadal agus trí chéile.  

Cosúil le tuairisciú, spreagann Create aiseolas ionraic, oscailte agus machnamhach.  

* Tá Create ag obair i gcomhpháirt ar thionscadal taighde reatha faoi mheasúnú. Tugaimid cuireadh 
duit a bheith páirteach sa chomhrá agus chun cur le forbairt chreata agus modhanna luachála, rud a 
imreoidh tionchar fiúntach ar earnáil na n-ealaíon, déan teagmháil le info@create-ireland.ie  

4. Cosaint Sonraí 

Ráiteas ar rúndacht 

Aithníonn Create a fhreagracht chun sonraí pearsanta na n-iarratasóirí ar an Scéim AIC a chosaint 
chomh maith lena ghealltanas do chinnteoireacht shoiléir agus thrédhearcach maidir le hiarratais 
tacaíochta. Táimid tiomanta do chearta príobháideachais a chosaint nuair atá sonraí pearsanta a 
bhailímid á bpróiseáil. Cloífimid leis na caighdeáin is airde de shlándáil agus rúndacht d’fhaisnéis 
phearsanta ar bith a thugtar nó a iarrfar, i gcomhréir le dlíthe agus rialacháin cosanta sonraí. 

Bainistíocht Sonraí  

Úsáidtear an t-eolas a bhailítear tríd an bpróiseas iarratais ar mhaithe leis an scéim a bhainistiú 
amháin. Ní nochtfar sonraí pearsanta d’aon tríú páirtí gan toiliú. Nuair atá sé riachtanach cloí le 
riachtanais reachtúla nó nuair atá tríú páirtí ag feidhmiú thar cheann Create agus lenár dtoiliú 
d’fhéadfaimis eolas a nochtadh ar chúis taighde. Má tá sé de rún ag an gComhairle Ealaíon sonraí a 
chuirimid ar fáil a phróiseáil, beidh na sonraí pearsanta ar fad anaithnidithe. Coinnítear foirmeacha 
iarratais agus ábhair thacaíochta i gcomhréir lenár Polasaí Cosanta Sonraí. 


