
MAOINIÚ LE HAGHAIDH FÉILTE AGUS IMEACHTAÍ
* Tá an cheist riachtanach chun iarratas a 

chomhlánú. Sonraí Clárúcháin

Céadainm

Sloinne

Seoladh Ríomhphoist

Ainm an Iarratasóra/na hEagraíochta

An t-imeacht atá beartaithe

An dáta atá beartaithe

An suíomh atá beartaithe

An méid atá á lorg (€)

a) Baile Brigín

b) Baile Bhlainséir-Mullach Eadrad

c) Caisleán Cnucha

d) Binn Éadair-Mullach Íde

e) Ongar

f) An Ros-Lusca

g) Sord

Céard é do Thoghlimistéar Áitiúil? (Cuir ciorcal mórthimpeall ar do rogha freagra)

Léigh agus cinntigh go dtuigeann tú na Treoirlínte/Critéir Incháilitheachta a bhaineann le Cúnamh Airgeadais 
do Mhaoiniú le haghaidh Féilte agus Imeachtaí 2022

Cliceáil anseo chun na Treoirlínte/Critéir Incháilitheachta a léamh

(Cuir ciorcal mórthimpeall ar gach ceann ábhartha)

1* 

2* 

3* 

4* 

5* 

7* 

6* 

Tá na Treoirlínte/Critéir Incháilitheachta a bhaineann le Cúnamh Airgeadais do Mhaoiniú le haghaidh Féilte 
agus Imeachtaí 2022 léite agam agus tuigim iad

a) 



Cén snáithe maoinithe a bhfuil iarratas á dhéanamh agat air? (Cuir ciorcal mórthimpeall ar do rogha freagra)

Ainm an Iarratasóra

Teagmhálaí

Ról

R-phost

Teileafón

Seoladh

8* 

9* 

11* 

12* 

13* 

14* 

10* 

a) S1

b) S2

c) S3

Rannóg 1: Iarratasóir

Sonraí an Phríomhtheagmhálaí

Ainm an Ghrúpa/na hEagraíochta

Sonraigh nádúr/príomhghníomhaíocht na heagraíochta

Sonraigh an comhlacht cleamhnaithe stáit áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta. 
(Comhlánaigh an cheist más é ‘Tá’ an freagra a thug tú ar Cheist 17)

An bhfuil an grúpa/eagraíocht seo cleamhnaithe le haon chomhlacht áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta? 
(Cuir ciorcal mórthimpeall ar do rogha freagra)

15* 

16* 

17.A.1* 

17* 

Sonraí an Ghrúpa/na hEagraíochta

a) Tá

b) Níl



Uimhir Chláraithe Cuideachtaí

Sonraigh an taithí atá agat ar fhéile phoiblí nó ar imeachtaí poiblí a eagrú roimhe seo. Má tá taithí agat, 
soláthair na sonraí, (uasmhéid 200 focal) agus déan cur síos ar chlár an imeachta/na n-imeachtaí

Uimhir Charthanais (Comhlánaigh an cheist más é ‘Tá’ an freagra a thug tú ar Cheist 19)

Lucht Freastail Mheasta na Féile/an Imeachta

Próifíl an Lucht Freastail

An mbeidh iarratas á dhéanamh ar cheadúnas licéir don Fhéile/Imeacht (Cuir ciorcal mórthimpeall ar 
do rogha freagra)

Soláthair sonraí maidir leis an bhFéile/Imeacht atá beartaithe agat, agus déan cur síos ar conas a chomhlíonfar 
ceanglais incháilitheachta Chomhairle Contae Fhine Gall. (Uasmhéid 250 focal)

An bhfuil stádas carthanúil ag an gcuideachta seo? (Cuir ciorcal mórthimpeall ar do rogha freagra)

An Féile/Imeacht nua é seo? (Cuir ciorcal mórthimpeall ar do rogha freagra)

18* 

20* 

19.A.1* 

23* 

24* 

25* 

26* 

19* 

22* 

a) Tá

b) Níl

a) Is ea

b) Ní hea

a) Beidh

b) Ní bheidh

Ainm na Féile/an Imeachta21* 

Rannóg 2: An Fhéile/An tImeacht



Féile/Imeacht Reatha – Déan cur síos ar bhuaicphointí na Féile/an Imeachta a reáchtáladh roimhe seo lena 
n-áirítear an líon daoine a bhí i láthair, clúdach sna meáin agus toradh airgeadais deiridh. (Uasmhéid 250 focal)

27* 

Soláthar Foirne don Fhéile/Imeacht

Sonraigh go soiléir conas atá margaíocht agus poiblíocht le déanamh ar an bhFéile/ar an Imeacht.  Chomh 
maith leis sin, déan cur síos ar an straitéis agus cuir na pleananna seo faoi bhráid an Aonaid Imeachtaí chun 
tacú leis an iarratas.

28* 

32* 

Rannóg 3: Bainistíocht agus Soláthar Foirne

Rannóg 4: Margaíocht & Poiblíocht

Líon Comhaltaí Boird

Líon Comhaltaí Deonacha Coiste

Líon Comhaltaí Foirne Lánaimseartha Íoctha

Líon Comhaltaí Foirne Páirtaimseartha Íoctha

Líon Oibrithe Deonacha/Intéirneach

Príomhchomhaltaí Foirne. Soláthair sonraí maidir le cúlra agus taithí príomhchomhaltaí 
foirne/príomhphearsanra.

Comhaltaí Foirne/Conraitheoirí Eile. Liostaigh na cuideachtaí fruilithe chun earraí agus/seirbhísí eile a 
sholáthar don Fhéile/Imeacht.

Comhaltaí Coiste/Boird. Soláthair sonraí maidir le cúlra agus taithí phríomhchomhaltaí an choiste/an bhoird.

29* 

31* 

30* 



Ioncam

Caiteachas

33* 

34* 

Rannóg 5: Ioncam & Caiteachas Réamh-mheasta

Ioncam                   €
    
Díolacháin Ticéad  
   
Marsantacht Féile/Imeachta  
    
Urraíocht  
    
Maoiniú FLAG  
    
Maoiniú LEADER  
    
An Chomhairle Ealaíon  
  
Maoiniú Deontais Údaráis Áitiúil, lena n-áirítear Comhairle Contae Fhine Gall & Údaráis Áitiúla eile  
    
Fáilte Éireann  
    
Deontais (Eile, sonraigh le do thoil)  
    
Iasachtaíocht  
    
Tiomsú Airgid  
    
Eile  
    
    
    
    
    
    

Iomlán



Tacaíocht Chomhchineáil/Ioncam Eile

Straitéis Cobhsaíochta Airgeadais (Uasmhéid 200 focal)

35* 

36* 

Caiteachas

Táillí Ealaíontóirí/Taibheoirí

Trealamh PA/AV

Costais Infreastruchtúir

Costais Slándála

Costais an Gharda Síochána

Costais Mhargaíochta & Phoiblíochta (lena n-áirítear Caidreamh Poiblí, na meáin shóisialta, dáileadh bileog 
etc.)

Costais Oibriúcháin (lena n-áirítear tuarastail & costais foirne, cíos & rátaí oifige, teas agus solas, teileafón agus 
leathanbhanda, postas, soláthairtí oifige, tacaíocht TF, táillí cuntasaíochta agus dlí, árachas)

Eile (Sonraigh)

Caiteachas Iomlán

Ioncam iomlán lúide caiteachas

 €

Iomlán

 €



Uaslódáil aon doiciméid bhreise is mian leat a úsáid chun tacú le d’iarratas 
(Níl infheidhme i gcomhthéacs na foirme páipéir.)

Tá iarratas á dhéanamh agam/againn ar mhaoiniú luach € [q:599] a chuirfear le costas iomlán na féile/an 
imeachta. Tá an fhaisnéis agus na critéir incháilitheachta atá riachtanach chun Cúnamh Airgeadais a fháil le 
haghaidh Féilte agus Imeachtaí 2022 atá sonraithe ag Comhairle Contae Fhine Gall léite agam/againn agus 
tuigim/tuigimid iad. Deimhním/Deimhnímid go bhfuil an fhaisnéis ar fad atá curtha ar fáil san fhoirm iar-
ratais seo, agus an fhaisnéis ar fad atá sonraithe in aon doiciméad a cuireadh ar fáil chun tacú leis an iarra-
tas seo fíor agus cruinn. Deimhním/Deimhnímid go bhfuil an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 
(RGCS) agus na ceanglais ar fad a bhaineann leis á gcomhlíonadh againn. Admhaím/Admhaímid go mbeidh 
aon fhaisnéis phearsanta curtha ar fáil do Chomhairle Contae Fhine Gall á fáil agus á próiseáil de réir na 
nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2018 agus RGCS. Trí iarratas a dhéanamh, comhaontaíonn iarratasóirí 
le faisnéis an iarrtasóra a bheith á próiseáil agus á nochtadh ag Comhairle Contae Fhine Gall, más gá chun 
críche ciste a riar, tuairisciú a dhéanamh, mar aon le meastóireacht agus iniúchadh. Chomh maith leis sin, 
toilíonn iarratasóirí rathúla do Chomhairle Contae Fhine Gall an fhaisnéis seo a nochtadh, (e.g., ainmneacha 
na n-iarratasóirí rathúla, an méid maoinithe, sonraí an imeachta etc.) i gcomhthéacs margaíocht nó poiblíocht 
a bheith á déanamh ar an bhféile agus ar an imeacht.

37* 

38* 

Séanadh – Léigh go cúramach le do thoil

Roinn 6: Dearbhú an Iarratasóra/na nIarratasóirí

Coinníoll a bheidh luaite le haon iarratas ar mhaoiniú faoi Scéim Cúnaimh Airgeadais 2002 is ea go bhfuil an 
méid seo a leanas léite ag an iarratasóir, go dtuigeann sé/sí an méid thíos, agus go nglacann sé/sí leis:

1.Ní bheidh Comhairle Contae Fhine Gall faoi dhliteanas don iarratasóir, nó aon pháirtí eile, i ndáil le haon 
chaillteanas, damáiste nó costais de chineál ar bith a eascraíonn go díreach nó go hindíreach as:

a. An t-iarratas nó an t-ábhar arb ionann é agus ábhar an iarratais. 

B. Diúltú don iarratas ar chúis ar bith.

2. Ní bheidh Comhairle Contae Fhine Gall freagrach nó dlite, ag aon am in aon imthosca, i ndáil le haon 
ní ar chor ar bith a eascraíonn as riaradh gníomhaíochtaí.


