Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
FOIRM IARRATAIS AR DHEONTAIS EALAÍON do 2019
Dáta Deireanach Déardaoin 1ú Samhain 2018 ag 12pm
Don Oifig Amháin:

UIMHIR THAGARTHA:
____________________________

Dáta Faighte:

AINM AN EAGRAÍOCHTA/GRÚPA/EALAÍONTÓRA:

Ní mór cóip chrua de na hIarratais Chomhlánaithe - Bunchóip sínithe
agus 4 fótachóip, mar aon leis an ábhar ábhartha, a chur isteach
ROIMH an 12pm Déardaoin, 1ú Samhain 2018 i gcóip crua amháin
chuig:
Iarratais ar Dheontais Ealaíon
An Oifig Ealaíon,
The LAB, Sráid Uí Fhoghlú,
Baile Átha Cliath 1, D01 N5H6
Bíodh na Treoirlínte léite agat agus bíodh an fhoirm líonta go hiomlán agat sula
gcuirfidh tú d’iarratas isteach.
TABHAIR DO D’AIRE NACH FÉIDIR GLACADH LE hIARRATAIS DHÉANACHA


Cuir chugainn foirmeacha iarratais chlóscríofa. Má tá ort foirm lámhscríofa a chur isteach,
báin úsáid as CEANNLITREACHA le do thoil.

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath –
FOIRM IARRATAIS AR DHEONTAIS EALAÍON do 2019

Ní mór d’iarratasóirí na treoirlínte agus na critéir aghabhann
leis an fhoirm seo a léamh sula líonfaidh siad í
1. SONRAÍ & CATAGÓIR MHAOINIÚCHÁIN
a. Ainm dlíthiúil na hEagraíochta/an Ealaíontóra/na nEalaíontóirí:________________
b. Teagmhálaí:___________________________________________________________
c. Seoladh Poist Iomlán:___________________________________________________
d. Teileafón /Fón Póca:____________________________________________________
e. Ríomhphost:__________________________________________________________
f. Suíomh gréasáin:______________________________________________________
g.
CATAGÓIR AN IARRATASÓRA
IONCAM (Cosc ar Iarratais Nua)
COMHARSANACHT /DEONACH
TIONSCADAL
h.
CUR SÍOS AR AN EAGRAÍOCHT
IONAD/LÁTHAIR EALAÍON
TIONSCADAL FORBARTHA
FÉILE
COMPANTÁS LÉIRITHE/COMHARGHRÚPA
AN EAGRAÍOCHT MHAOINIÚCHÁIN
EALAÍONTÓIR
i.
AN DISCIPLÍN
Ná cuir tic ach in
EALAÍNE
aon bhosca amháin
AILTIREACHT
SORCAS
DAMHSA
LITRÍOCHT
CINEÁL EILE*
(LÉIGH TREOIRLÍNTE)

Ná cuir tic ach in aon
bhosca amháin

Ná cuir tic ach in aon
bhosca amháin

AN DISCIPLÍN
Ná cuir tic ach in
EALAÍNE
aon bhosca amháin
CEOL
CEOLDRÁMA
AMHARCLANNAÍOCHT
NA
hAMHARCEALAÍONA
ILDISCIPLÍNEACH*
(LÉIGH TREOIRLÍNTE)
1

j.
MAOINIÚ A FUARTHAS Ó CCBÁC ROIMHE
SEO
MAOINIÚ FAIGHTE 2018
MAOINIÚ FAIGHTE 2017
MAOINIÚ FAIGHTE 2016
k.
IONCAM
RÉAMH-MHEASTA
2019
RÉAMH-MHEASTA
2018
IARBHÍR 2018

€

OIFIG EALAÍON

CAITEACHAS
RÉAMH-MHEASTA
2019
RÉAMH-MHEASTA
2018
IARBHÍR 2018

EILE

€

An tsuim atá á
hiarraidh ar CCBHÁC
2019
l.

An líon Foirne atá Fostaithe:

LÁNAIMSEARTHA

PÁIRTAIMSEARTHA

AR CONRADH

m. Tabhair an beartas atá ag d’eagraíocht i dtaca le míchumas agus (más cuí) inis cén
soláthar atá agaibh ionas gur féidir le daoine faoi mhíchumas a bheith páirteach sna
gníomhaíochtaí: (níos lú ná 150 focal)

2. SONRAÍ GNÍOMHAÍOCHTAÍ EALAÍNE
a. Luaigh go hachomair (níos lú ná 120 focal) bunaidhm agus príomhchuspóirí
d'eagraíochta:
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b. Tabhair achoimre ghearr (níos lú ná 250 focal) ar ghníomhaíochtaí ealaíne / forbartha
d’eagraíochta sa bhliain sa caite, agus luaigh go sonrach na tionscnaimh sin ar éirigh go
han-mhaith leo, dar leat.
Tabhair do d’aire: Ní mór dóibh siúd a fuair Deontas Ealaíon in 2018 miontuairisc aisti féin
a chur isteach ag tuairisciú cé mar a d’éirigh leis an gclár iarbhír a bhí acu na spriocanna a
leagadh amach ina mbuntogra a chomhlíonadh.

c.
D'iarratasóirí Ioncaim amháin.
Déan cur síos ar an bpríomh-spriocghrúpa le haghaidh gach saothar ealaíne ar leith,
le do thoil.

Do na hiarratasóirí eile go léir:
Déan cur síos ar do spriocghrúpa agus ar oiread a rannpháirtíochta i ndearadh an
tionscadail, le do thoil.
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d.
Déan cur síos ar chlár pleanáilte oibre d'eagraíochta le haghaidh 2019, le do thoil,
agus béim á leagan agat ar an gcaoi a gcuireann sé le spriocanna ealaíonta agus
forbraíochta do chatagóire roghnaithe dar leat. Moltar duit chomh maith tosaíocht
a dhéanamh de thionscadail/réimsí oibre ar leith atá luaite anseo, maidir le maoiniú atá
á lorg ó CCBÁC. Tá cead agat cóip eile den leathanach seo a dhéanamh mura bhfuil go leor
spáis ann don obair ar mian leat cur síos uirthi.
CUR SÍOS AR GHNÍOMHAÍOCHT / ÓCÁID /
TIONSCADAL/SEIRBHÍS
*féach ar na treoirlínte atá i gceangal leis seo
sula gcomhlánóidh tú an rannán seo, le do thoil.

COSTAS
RÉAMHMHEASTA

MÉID
Á LORG
Ó CCBÁC

MÉID
Ó FHOINSÍ
EILE

Ainm na Gníomhaíochta / Imeachta / Togra

e.
Íocaíochtaí le healaíontóirí – déan cur síos ar do chur chuige i leith cloí leis an
riachtanas seo, le do thoil.

f.
Cuir in iúl cé acu atá nó nach bhfuil tú ag cur síos ar Phlean Margaíochta nó Straitéis
Forbartha Lucht Féachana, le do thoil.
Plean Margaíochta

Straitéis Forbartha Lucht Féachana

Déan cur síos ar do phlean anseo, le do thoil.
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3. SONRAÍ AIRGEADAIS AGUS RIALACHAIS
a. Líon isteach an Clár Ioncaim & Caiteachais seo thíos, le do thoil:
IONCAM
2018 (iarbhír)

2019 (réamhmheasta)

Deontas ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Deontas ón gComhairle Ealaíon
Ioncam as Deontas Eile (tabhair sonraí) ł

Urraíocht/Síntiúis
Díoloifig
Díolacháin
Táillí ballraíochta
Ioncam eile a gnóthaíodh (tabhair sonraí)

IONCAM IOMLÁN
CAITEACHAS
Costais na gClár Ealaíon
Tuarastail/ Pá (Olltuarastail/Ollphá)
Ealaíontóirí Táillí
Oiliúint
Margaíocht & CP
Ábhair
Trealamh ar Cíos
Cíos
Árachas
Deisiúcháin/Cothabháil
Solas & Teas
Clóbhualadh/Postas/Páipéarachas
Teileafón
Táillí Cuntasaíochta
Táillí Dlí
Táillí Bainc
Taisteal/Cóiríocht
Siamsaíocht/Fáilteachas
Costais Eile (tabhair sonraí)

CAITEACHAS IOMLÁN
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I gcás iarratasóirí ar dheontais ‘Tionscadal’ agus ‘Comharsanacht’ – níl ach táillí
ealaíontóirí agus costas an chláir incháilithe ar thacaíocht.
† Sonraigh cé acu atá nó nach bhfuil tú ag fáil ioncaim de chineál ar bith ó rannóg
eile de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, le do thoil.
Caithfidh tú foinsí maoiniúcháin nach bhfuil deimhnithe a lua chomh maith.

b. An bhfuil d’eagraíocht cláraithe le haghaidh cánach:
c. An bhfuil d’eagraíocht cláraithe le haghaidh CBL:
d. An carthanas cláraithe atá i d’eagraíocht?

Tá ________ Níl_________
Tá ________ Níl_________
Tá ________ Níl_________

e. Tabhair an stádas dlíthiúil atá ag d’eagraíocht:
Club nó Cumann Neamhchorpraithe
Cuideachta Faoi Theorainn
Ráthaíochta
Iontaobhas
Cuideachta Faoi Theorainn
Scaireanna
Rud Eile (luaigh sonraí, trádálaí aonair srl.)
f. Tabhair mionsonraí an Bhoird Stiúrthóirí:
Ainm an Chomhalta Boird
Post ar an mBord

g.
h.
i.

Scileanna/Réimse
Saineolais

Cé chomh minic is a thagann an Bord le chéile, e.g. gach mí, gach dara mí?
_______
Cén uair a bunaíodh an eagraíocht? ______________________________________
Más eagraíocht í atá bunaithe ar bhallraíocht, cé mhéid duine atá ina mbaill faoi
láthair? ______________________________________

J.
Sonraí Cuntais (NB: Is é an t-aon mhodh trína n-íocfar deontas faofa ar bith ná
Ríomhaistriú Airgid. Beidh ar iarratasóirí a n-éiríonn leo foirm Ríomhaistrithe Airgid (RAA)
a chomhlánú agus tarraingt anuas an airgid a bronnadh orthu á iarraidh acu.
Príobháideachas (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí – GDPR)
Is chun críche d’fhoirm iarratais ar Dheontais Ealaíon faoi réir an Achta Éalaíon 2003 a
phróiseálfar do shonraí. Ní úsáidfear an t-eolas a thugann tú ach chun na críche sin amháin.
Coinneofar d’eolas ar feadh bliain cúig bliana má dheonaítear deontas ealaíon duit agus ar
feadh bliain amháin más rud é nach ndeonaíter deontas ealaíón duit.
Mura dtugann tú na sonraí pearsanta a iarrtar, ní bheidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath in ann d’iarratas áirithinte a phróiseáil.
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RÁITEAS IARRATASÓRA
Tá na rannáin bhainteacha go léir den fhoirm iarratais seo comhlánaithe agam agus
deimhním go bhfuil an t-eolas go léir atá curtha ar fáil fíor agus cruinn.
Ainm (i gCló Mór): ______________________ Síniú: _______________________________
Post:

_____________________________

Dáta: ______________________________
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