
Cistí Sochar Pobail 
Fheirmeacha Gaoithe

Treoirlínte 2022

Is iad seo na príomhdátaí do Chiste Fheirm Ghaoithe Chnocán an Phóna 
2022:

Dáta oscailte an Chiste: Déardaoin 1 Meán Fómhair 2022
Spriocdháta an Chiste: Dé hAoine 28 Deireadh Fómhair 2022
Eisiúint Conartha: Nollaig 2022

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach nglacfar le haon iarratas nó doiciméid
riachtanacha a théann leis i ndiaidh an spriocdháta.Is féidir le 

hiarratasóirí a bheith ag súil go gcuirfear toradh a n-iarratas ar an eolas 
tráth nach déanaí ná deireadh mhí na Nollag 2022. Tabhair faoi deara, le 
do thoil, má bhíonn aon mhoill orainn mar gheall ar mhéid an iarratais, 

cuirfimid é sin in iúl duit. 
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1. Maidir le Cistí Pobail na bhFeirmeacha Gaoithe

Bhunaigh BSL (ESB) agus a gcomhpháirtithe comhfhiontair: Galetech Energy,
Greencoat agus Enercon Cistí Pobail na bhFeirmeacha Gaoithe agus é ar intinn
ag cabhrú leis na pobail in aice lenár bhfeirmeacha gaoithe a bheith níos mó
inbhuanaithe trí thacú le tionscnaimh agus le gníomhaíochtaí dearfacha áitiúla.
Féachann na cistí le dul i ngleic le saincheisteanna, riachtanais agus deiseanna
atá ann faoi láthair agus atá ag teacht chun cinn laistigh de phobail, ag
saibhriú saolta agus ag cruthú féidearthachtaí níos gile do chónaitheoirí áitiúla.

Comhpháirtíocht SECAD CLG a riarann na 16 chiste pobail Éireannacha seo a
bhaineann le trí fheirm ghaoithe déag ar le fochuideachtaí BSL iad, agus trí
fheirm ghaoithe eile ar comhúinéir iad le Galetech Energy, Greencoat agus
Enercon.

Coinnigh cóip de na treoirlínte seo in aice láimhe agus d’iarratas á chomhlánú
agat, le do thoil, má tá cabhair nó treoir uait ag am ar bith, déan teagmháil le
do thoil le SECAD ag 021 4613432 / eolas@secad.ie

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil freisin ar ár suíomh Gréasáin faisnéise
https://windfarmcommunityfunds.ie/ le rannóg faisnéise d’ iarratasóirí nua

Is féidir iarratais ar na cistí a dhéanamh ag:
https://www.communitybenefitfunds.ie/

1.
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2. Réamhrá ar Chistí Pobail na bhFeirmeacha Gaoithe

Sula ndéanann tú iarratas tá sé riachtanach go léifeá an doiciméad seo, a
leagann amach critéir ghinearálta maidir le deontas a thabhairt, agus go
háirithe na critéir incháilitheachta do Chistí Pobail na bhFeirmeacha Gaoithe. Tá
sonraí gach ciste aonair leagtha amach thíos.

Is féidir na méideanna 'Luach Dámhachtana Molta' sa tábla thíos a úsáid mar
threoir.

Ainm an Fheirm Ghaoithe Luach a moltar
a bhronnfaí*

Toise
CT

Ciste ar fail 
(2022)

Feirm Ghaoithe na bPort nDubh, Co. Liatroma €2,000 10Km €8,670

Feirm Ghaoithe na Ceapaí, Co. Thiobraid Árann €5,,000 10Km €70,291.94

Feirm Ghaoithe Cheann an Chairn, Co. Loch Garman €1,000 10Km €10,115

Feirm Ghaoithe Chnoc an Chorráin, Co. Shligigh €1,000 10Km €2,890

Feirm Ghaoithe Chaisleán an Phúca, Co. Chorcaí €5,000 10Km €45,064.13

Feirm Ghaoithe Dharaidh Braoin, Co. na Gaillimhe €5,000 10Km €50,575

Feirm Ghaoithe Ghléib Gharbhach, Co. Liatroma €3,000 10Km €22,100

Feirm Ghaoithe Lóiste na gCearc Fraoigh, Co. Luimnigh €2,000 10Km €12,750

Feirm Ghaoithe Ghob na Muine, Co. an Chláir €3,000 10Km €23,670.78

Feirm Ghaoithe Shliabh an Iolair, Co. Chiarraí €1,000 10Km €5,780

Feirm Ghaoithe Thulaigh na hÁithe, Co. Ros Comáin €2,000 10Km €18,700

Feirm Ghaoithe Thigh na Coille, Co. Phort Láirge €2,000 10Km €17,000

Feirm Ghaoith Chnocán an Phóna, Co. Chiarraí €3,000 + 10km* €145,605

Ainm an Fheirm Ghaoithe Luach a moltar
a bhronnfaí*

Toise
CT

Ciste ar fail
(2022)

Feirm Ghaoithe Chroc an Cheannaí, Co. Dhún na nGall
(BSL & Enercon)

€1,000 10Km €4,250

Feirm Ghaoithe Thaobh na nEas, Co. an Chabháin
(BSL & Galetech Energy)

€2,000 10Km €18,351

Feirm Ghaoithe an Ráithín Liath, Co. Chill Mhantáin €5,000 10Km €48,733.11

Feirmeacha Gaoithe i n úinéireacht páirtíochta:

*Féadfaidh dámhachtainí a bheith níos mó ná an luach molta thuas má
aithnítear go bhfuil tionscadal chun leasa an phobail.

féidir nach mbronnfar an tsuim iomlán ar iarratasóirí rathúla agus ina ionad sin
féadfar céatadán dá gcostais iarratais a bhronnadh orthu. Cinntigh le do thoil
go ndearna tú machnamh air seo sula gcuireann tú d’iarratas isteach agus go
bhfuil scrúdú déanta agat ar conas is féidir leis an ngrúpa an t-easnamh a
mhaoiniú.

Maidir leis an gCiste atá ar Fáil (2022), féadfaidh na figiúirí dá dtagraítear
thuas gealltanais atá ann cheana do thionscadail phobail a áireamh.

Feirmeacha Gaoithe faoi úinéireacht ESB:

2.
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3. Ceantar na 
Tairbheachta

Tabharfaidh an Ciste tús aite

d’iarrataisí ó ghrúpaí agus ó

eagraíochtaí laistigh de cheantar

na tairbheachta. Ní cuirfear

iarrataisí ón dtaobh amuigh do

cheantar na tairbheachta san

áireamh ach amháin sa chás go

meastar go ndíríonn an

tionscnamh go díreach ar

riachtanas nó ar cheist nó ar dheis

áirithe, atá ann cheana nó a

bheadh ag teacht, a bhaineann leis

na pobail is giorra don bhfeirm

gaoithe.

Níl aon toise ar leith leagtha síos

do na cistí a bhaineann le Feirm

Gaoithe Dharaidh Braoin agus le

Feirm Ghaoithe Ghob na Muine,

ach tabharfar tús áite d’iarrataisí ó

ghrúpaí pobail ón áit agus ó

eagraíochtaí sa cheantar timpeall

ar an bhfeirm ghaoithe.

Is mar seo a leanas a leagtar

amach Toisce Cheantar na

Tairbheachta (“TCT”) do Chiste

Fheirm Ghaoithe Chnocán an

Phona:

Crios 1:

(a)Conair 2km feadh an bealach

seachadta ó Bhaile Bhuirne, trí

Chúil Aodha go dtí bealach isteach

chuig láithreán Fheirm Ghaoithe

Chnocán an Phóna, suas trí Chúil

Nuachaile, an Gleann (Droichead

Uí Mhórdha) agus ar aghaidh go

Cill Garbhán via R569.

(b) Ga 2km thart ar theorainn

láithreán Feirm Ghaoithe Chnocán

an Phóna.

Crios 2:

(a)Ga 10km timpeall an láir

d'Fheirm Ghaoithe Chnocán an

Phóna.

(b) Conair 1.5km den

nasc eangaí le Fostáisiún 220kV

Bhaile Uascail

(le hathbhreithniú i mbliain 3).

Chun tuilleadh eolais a fháil ar gach

ciste feirm ghaoithe, téigh chuig

http://www.windfarmcommunityfunds.i

e/the- cistí/

Go minic, bíonn an ciste ar fáil d’
eagraíochtaí pobail agus deonacha

le haghaidh tionscadal atá bunaithe
laistigh d’achar áirithe d’fheirm
ghaoithe ar leith. Is féidir iarratas
amháin ar a mhéid a chur isteach

ó gach grúpa / eagraíocht in aghaidh
na bliana.

Tacaíonn an ciste le 
tionscadail/gníomhaíochtaí a 
théann chun tairbhe go soiléir do 
cheann amháin de na catagóirí
seo a leanas ar a laghad:
• Oideachas agus scileanna
• Sláinte, sábháilteacht agus
folláine
• Timpeallacht agus caomhnú
gnáthóg
• Éifeachtúlacht fuinnimh agus
inbhuanaitheacht
• Cultúr agus oidhreacht
(* Gaeltacht agus Gaeilge)
• Caitheamh Aimsire, spórt agus
cuimsiú sóisialta
• Tacaíochtaí a bhaineann le Covid-
19

*Tá Feirm Ghaoithe Chnocán an
Phóna suite go sainiúil gar do
cheantair Ghaeltachta agus mar sin
fáiltíonn sé roimh iarratais agus
tionscadail a thacaíonn agus a
neartaíonn úsáid na Gaeilge sa
Ghaeltacht agus na pobail a thacaíonn
le cur chun cinn na teanga.
Cuirfear fáilte roimh na tionscadail
seo faoin gcatagóir ‘Cultúr agus
oidhreacht’.

Tionscadail Tacaíochta a 
Bhaineann le Covid-19
Fáiltíonn Ciste 2022 roimh
thionscadail a thacaíonn le 
riachtanais láithreacha na ngrúpaí a 
bhfuil tionchar ag Covid-19 orthu
agus obair/breisithe is gá chun a 
gcleachtais a oiriúnú chun ligean
dóibh leanúint ar aghaidh ag 
feidhmiú.

4. Cé Dhó agus Cad Dó a 
Thabharfadh na Cisti

Tacaíocht

3.
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5. Conas iarratas a dhéanamh

Más é seo do chéad uair ag cur isteach ar na cistí, tabhair cuairt le do thoil
ar ár leathanach
'Treoir do Thosaitheoirí maidir le hIarratas a Chomhlánú’

Féach freisin ar ár suíomh Gréasáin le do thoil https:// windfarmcommu
nityfunds.ie le haghaidh tuilleadh eolais ar na cistí.

Téigh chuig an tairseach iarratais ag www.communitybeneditfunds.ie

Iarrfar ort na doiciméid seo a leanas a chur isteach le d’iarratas, ar a 
laghad:

• Cóip de chuntas bainc, banc ar líne, comhar creidmheasa / oifig an phoist, 
ráiteas d'eagraíochta.

• Cóip de bhunreacht sínithe agus dátaithe na heagraíochta (tá
teimpléad ar fáil ach é a iarraidh ó SECAD nó anseo ar ár suíomh Gréasáin). 
Tabhair do d’aire, ar a laghad gur chóir go n-áireodh bunreacht deimhniú:

- go bhfuil cuspóirí carthanúla ag an eagraíocht;
- nach bhfuil ar mhaithe le brabús sa nádúr; agus go
- ní íoctar aon stiúrthóirí nó iontaobhaithe.

• Teastaíonn luachana chun luach gach míre a bhfuil tú ag lorg tacaíochta
maoinithe ó Chistí Pobail na bhFeirmeacha Gaoithe lena cheannach a fhíorú, 
mar seo a leanas:

- Má tá aon mhír aonair níos lú ná €5,000, beidh luachan amháin uait don 
earra sin.
- Má chosnaíonn aon earra aonair €5,000 nó níos mó, ní mór duit trí luachan a 
sholáthar ó thrí sholáthraí éagsúla.

Le haghaidh oibreacha a bhaineann le hathchóiriú / tógáil / athchóiriú / 
oibreacha talún / suiteáil srl, tá na nithe seo a leanas ag teastáil:

- Teastaíonn léas nó litir cheada ón úinéir chun tabhairt faoi oibreacha
beartaithe murab é an grúpa iarrthóra úinéir an áitribh/suíomh.
- Cead pleanála, nó litir dhíolúine / ríomhphost ón Údarás Áitiúil ábhartha

Má chuimsíonn do thionscadal tógáil , athchóiriú, suiteáil, oibreacha talún
nó, ní mór duit fianaise ar Chead Pleanála, nó Litir Díolúine / ríomhphost ó 
d’Údarás Áitiúil.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil sé de fhreagracht ar an 
ngrúpa iarratasóirí na ceadanna ábhartha a sholáthar. Tá tuilleadh eolais ar an 
bpróiseas pleanála agus sonraí teagmhála na nÚdarás Áitiúil ar fáil ag na naisc
thíos:
https://www.housing.gov .ie/PLANNING/LEAFLETS/PLANNING-LEAFLETS

https://www.housing.gov.ie/local-government/administration/local-
authorities/local-authorities

Tabhair faoi deara le do thoil nach féidir le hiarratasóirí nach gcuireann na 
doiciméid riachtanacha isteach leis an bhfoirm iarratais
m.sh. cead pleanála, díolúine pleanála nó cead úinéara
meastóireacht. 
.

4.
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6. For-chostaisí

Pobail Feirmeacha Gaoithe 2022 le

hiarratais ar fhorchostais, faoi réir

na gcoinníollacha a leagtar amach

thíos:

• Beidh ar réadmhaoin rátáil BER a

bheith acu, má tá iarratas á

dhéanamh ar chostais téimh.

Tabhair faoi deara, moltar go

foirgnimh le fuinneamh an-íseal. Ba

chóir go mbeadh rátáil iarratas a

dhéanamh ar leasúchán oibríonn sé

ar dtús agus ba cheart nasc a

dhéanamh leis an SEAI.

• Ar an dul céanna, nuair is iarratas

ar chostais soilsithe atá i gceist, ba

cheart aon oibreacha nó

uasghráduithe atá tíosach ar

fhuinneamh a dhéanamh sula

ndéantar iarratas ar chostais reatha.

• Deimhniú nach bhfuil aon

lochtanna móra struchtúracha .i.

díon / balla / doras slán & slán,

gloine i bhfuinneoga srl.

• Ní mór deisiúcháin a bheith

críochnaithe sula ndéanfar iarratas

oibriúcháin a mheas.

• Tá an t-uasmhéid iarratais faoi réir

uasteorann an Luach Dámhachtana

Molta (féach an tábla thuas le do

thoil).

Tabhair do d’aire, le do thoil, go

mbeidh gá le tionscadail atá

ceadaithe le haghaidh maoinithe a

chur i gcríchiniúchadh fuinnimh

roimh chonradh tairiscint. Is féidir

leis an maoinitheoir nó leis an

iarratasóir an t- iniúchadh seo a

dhéanamh.

Tá sé mar choinníoll leis na

cistí go gcaithfidh grúpaí a

dhéanann iarratas ar Chostais

Oibriúcháin dul i dteagmháil le

SECAD roimh iarratas a chur

isteach.

Más mian le scoil iarratas a

dhéanamh ar an gciste, ní mór

dóibh a léiriú nach mbeadh a

dtionscadal maoinithe de ghnáth ag

an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Má tá amhras ort, déan teagmháil le

SECAD.

Tabhair faoi deara, le do thoil, mar

gheall ar láithreacht na Straitéise

Digiteach do Scoileanna 2015 -

2022, iarratais a bhaineann le

trealamh TF a cheannach do

Scoileanna Náisiúnta ní mheasfar

iad mar iarratais incháilithe ar Chistí

Pobail na bhFeirm Gaoithe .

Infheidhmithe don chiste ó 2016

ar aghaidh agus ag cur san áireamh

na critéir incháilitheachta

foriomlána, cuirfidh Cistí Pobail na

bhFeirm Gaoithe fáilte roimh

iarratais ó Scoileanna Náisiúnta sna

réimsí téamacha seo a leanas:

• Tionscadail éic-oideachais lena n-

áirítear timpeallacht agus

bithéagsúlacht

• Cruthaitheacht & na taibh-

ealaíona, lena n-áirítear ealaín,

oidhreacht, ceol, litríocht agus cultúr

• Áiseanna pobail a bhfuil rochtain

ag an bpobal i gcoitinne orthu

• Tionscnaimh a spreagann

oideachas lasmuigh m.sh., gairdín

inite, seomra ranga lasmuigh,

móinéar bláthanna fiáine

7. Scoileanna Náisiúnta

5.



Cistí Sochar Pobail Fheirmeacha
Gaoithe - Treoirlínte 2022

8. Maoiniú Ilbhliantúil / 
Pleanáil Oidhreachta agus

Straitéiseach*

D’fhéadfaí áisitheoireacht a dhéanamh

ar thionscnaimhí móra trí chomhaontú

il bhliantúil. Ina leithéidí sin de

chásanna, eiseofar conradh don

ngrúpa chun méid áirithe airgid a

chlúdach, agus díolfar é i ngálaí

seasta ar bhonn bliantúil, e.g. €6,000

x 4 bliana = €24,000.

†† Is féidir teacht ar a thuilleadh

eolais ar an suíomh

https://windfarmcommunityfunds.co

m/help

Chun cur isteach ar mhaoiniú il

bhliantúil, níor mhór na rudaí seo

leanas a léiriú san iarratas:

• Cuirfear an tionscnamh i gcrích

sa chéad bhliain don gconradh (le

séala oiriúnach críochnúlachta nó

deimhniú mar a leagfaí síos sa

chonradh, e.g. tuairisc innealtóra nó

ailtire)

• Ní glacfar le haon iarrataisí ar

thacaíocht il bhliantúil ach amháin i

gcás tionscnaimhí straitéiseacha nó

“legacy”, e.g. ath chóiriú ar halla an

phobail, áiseanna spórt a fhorbairt,

feabhsú ar sheirbhísí bunúsacha.

Níor mhór a thuiscint nach bhfuil sé i

gceist go dtabharfaí níos mó ná 30%

d’aon chiste ar leith do thionscnaimhí

il bhliantúla san aon bhliain amháin.

1. Tionscnaimhí i n úinéireacht ag

duine aonair, nó ag an earnáil

phríobháideach, nó ag eagraíochtaí

atá ann chun proifid a dhéanamh, nó

tionscnaimhí a bheadh á reachtáil ag

a leithéidí.

2. Tionscnaimhí go dtéann a bpríomh

leas chun eagraíochtaí le

coinníollacha sriantacha chun teacht

orthu,.i. “éinne ach na baill”.

3. Tionscnaimhí go mbeadh obair 
tosnaithe orthu sara gcuirfí isteach an t 
iarratas, cé gur féidir cur isteach ar 
mhaoiniú do chéim ar leithrigh de 
thionscnamh
4. Tionscnaimhí a dhéanfadh

ionadaíocht díreach ar ghníomhaíocht

nó ar mhaoiniú reachtúla.

5. Tionscnaimhí a chuireann

gníomhaíochtaí nó seirbhísí nó

infreastruchtúr ar fáil faoi dhó

laistigh don bpobal gan cúis gan gá.

6. Tionscnaimhí nach dtéann chun

leas mhuintir na háite go díreach,

agus nach meastar nach bhfuilid ann

chun proifid a dhéanamh.

7. Tionscnaimhí go bhfuil a leithéid

chéanna de mhaoiniú ar fáil ó fhoinse

eile chuige, cé go gcuirtear fáilte

roimh mhaoiniú meaitseála

8. Tionscnaimhí atá i gcoinnibh

aidhmeanna, cuspóirí, nó pholasaí an

BSL, nó aon chomhluchtaí bainteacha

eile, nó a théann lena n aimhleas.

9. Tionscnaimhí a dheineann cothú

nó forbairt go díreach ar aon cheann

de na rudaí seo leanas:

• aon chreideamh nó reiligiún ar

leithrigh

• aon pháirtí polaitiúil ar leithrigh

• aon sórt fiagaíochta nó

lámhachadóireachta

10. Tionscnaimhí a dheineann

iarracht na costaisí seo leanas a

chlúdach:

• Costaisí CBL a fhéadfaí a

ghabháil thar n ais.

• Árachas.

Comhluchtaí reachtúla nó comhluchtaí

cúntasacha (scoileanna san áireamh),

maran féidir leo fianaise a sholáthar

go bhfuil an tionscnamh atá i gceist

faoi cheannaireacht an phobail, go

hoscailte, go bhfuil teacht ag an

bpobal air, go raghadh sé chun leas an

phobail, agus nach dualgas reachtúil

é.

Níor mhór a thuiscint, má tá an

eagraíocht seo agaibh féin cláraithe

don CBL, ní ceadófar aon éileamh ar

íocaíocht as cuid an CBL den

gcaiteachas.

7. Ní féidir tacaíocht an chiste 
a thabhairt do thionscnaimhí 
nó do ghníomhaíochtaí má 
bhíonn aon cheann de na 
rudaí seo leanas i gceist:

Ní thugann an ciste tacaíocht 
de ghnáth do na rudaí seo 

leanas

CBL

6.
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Níor mhór am a thógaint chun machnamh a dhéanamh ar bhur dtionscnamh

pobail, chun go dtuigfeadh sibh go soiléir na costaisí ba cheart a thabhairt

san áireamh i mbuiséad an tionscnaimh. Tá sé tábhachtach a thuiscint nach

féidir aon íocaíocht a dhéanamh go dtí go mbeidh an tionscnamh curtha i

gcrích agus na hearraí i bhur lámha agaibh.

Fadhbanna Comónta

• Iarrataisí nach bhfuil críochnaithe go hiomlán

• Cur síos lag ar an dtionscnamh

• Gan na crítéirí a léamh

• Ceisteanna áirithe a fhágaint bán, gan freagra

• Cáipéisíocht ar iarraidh

• Nach réitíonn costaisí an tionscnaimh leis na meastúcháin

• Titeann na tionscadail lasmuigh den ‘réimse tairbhe’

Sa chás go mbeifí ag déanamh aon sórt obair tógála, níor mhór a thuiscint

go mbeidh Tuairisc an Innealtóra, nó “ROSPA” i gcás clósanna imeartha, ag

teastáil ag Céim an Éilimh. Is féidir costaisí na dtuairiscí seo a chur isteach

leis an iarratas (féach chuige go mbíonn meastúchán ann chuige).

Níor mhór dhaoibh bhur machnamh a dhéanamh ar an dtionscnamh a

theastaíonn uaibh a chur san iarratas, agus plean a dhéanamh, chun go

mbeadh an cháipéisíocht go léir is gá agaibh roimh am dúnta na n iarrataisí.

Is éard atá i Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na NA (SDGanna) ná

bailiúchán de 17 sprioc dhomhanda arna leagan amach ag Comhthionól

Ginearálta na Náisiún Aontaithe in 2015.

Tugann na SDGanna aghaidh ar na dúshláin dhomhanda atá le sárú againn

agus clúdaíonn siad saincheisteanna forbartha sóisialta, comhshaoil agus

eacnamaíoch amhail bochtaineacht, oideachas,

éagothroime, géarchéimeanna aeráide, uisce agus bia. Soláthraíonn siad

fócas don chaoi ar féidir le

gnólachtaí, rialtais agus an tsochaí shibhialta dul i ngleic leis na dúshláin seo

I chun todhchaí níos inbhuanaithe a chur chun cinn do chách.

Iarraimid go n-aithneoidh tú i d’iarratas cén sprioc atá ag do
ghrúpa/tionscadal ailínithe is dlúithe le.

Tabhair cuairt ar an suíomh Gréasáin seo le haghaidh tuilleadh eolais ar gach
sprioc. https://irelandsdg.geohive.ie/

10. Plean agus Buiséad an Tionscnaimh

11. Na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe

7.
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12. Nuair a bheidh d’iarratas curtha isteach agat

Gheobhaidh tú ríomhphost chun a dheimhniú go bhfuarthas d’iarratas mar aon le

cóip de d’fhoirm iarratais i ndoiciméad PDF ceangailte, agus féadfar é a phriontáil

le haghaidh do thaifid.

Déanfaidh SECAD seiceálacha ansin chun an eagraíocht iarrthach a chinntiú agus

go gcomhlíonann an tionscadal critéir incháilitheachta na gcistí. Beidh tionscadail

incháilithe críochnaithe dul ar aghaidh go dtí an chéim mheastóireachta.

I gcásanna áirithe, féadfar iarratas a chur siar, féadfaidh SECAD faisnéis bhreise

a iarraidh ansin le gur féidir d’iarratas a athbhreithniú le linn glao ina dhiaidh sin.

Braitheann an cinneadh deontas a bhronnadh ar Chiste na Feirme Gaoithe

faoinar cuireadh an t-iarratas isteach. Is gnách go ndéanann SECAD an moladh

don mhaoinitheoir(í) agus in áiteanna áirithe d’fhéadfadh Painéal Measúnaithe

Pobail a bheith i gceist leis. Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil cinneadh

Chistí Pobail na bhFeirmeacha Gaoithe críochnaitheach. Cuirfear toradh a n-

iarratas in iúl d’iarratasóirí tráth nach déanaí ná Bealtaine 2022.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go dtabharfar aird ar thionscadail atá i gconradh

ilbhliantúil faoi láthair, agus leithdháileadh cistí á gcinneadh le linn

meastóireachta.

*Tabhair faoi deara, má dhéantar canbhasáil nó brústocaireacht a dhéanamh ar chomhaltaí

an phainéil, dícháileofar go huathoibríoch é.

Déanfar gach iarratas a gheobhaidh an ciste a mheas de réir na gcritéar seo

a leanas:

13. An Próiseas Cinnteoireachta

14. Critéir Mheastóireachta

Crítéirí na Measúnachta

Suíomh an Tionscadail

Cóngaracht an tionscadail / na dtairbhithe don Fheirm Ghaoithe. An bhfuil an tionscadal
suite laistigh den Réimse Tairbhe nó in 'ionad seirbhíse' (m.sh., baile nó sráidbhaile in aice
láimhe) lasmuigh

An riachtanas agus an poitéinseal a léiriú
tionchar an tionscadail seo ar na daoine
agus pobail a bhfuil cónaí orthu laistigh den 

Ba chóir d'iarratasóirí a léiriú go bhfuil an tionscadal ag tabhairt aghaidh ar riachtanas
sainráite laistigh de
a bpobal. Tá tuiscint ar bhuntáistí an tionscadail bheartaithe freisin
ag teastáil. Breathnaítear ar ábharthacht an tionscadail do na pobail laistigh den AOB, i.e.

Saolré an Tionscadail / Tionscadal cuí
amlínte & costais

Tagraíonn saolré an tionscadail d'fhad saoil réamh-mheasta tionscadail mholta. I gcás
féilte / imeachtaí, féadfar an scóráil a threorú ag an tionchar a bhfuiltear ag súil leis, 
chomh maith leis an rian
taifead.

Ba cheart d’iarratasóirí a thaispeáint go gcríochnófar a dtionscadal laistigh de 12 mhí ó
tairiscint chonartha sínithe a fháil.

Ba chóir go léireodh iarratais freisin go bhfuil an tionscadal:
• lánchostas,
• dea-eagraithe, agus
• a léiríonn luach maith ar airgead, lena n-áirítear líon measta na n-úsáideoirí go 

Rannchuidiú le cuspóirí téamacha an
Ciste

Tá sé mar aidhm ag an gCiste tacaíocht a thabhairt do thionscadail agus do thionscnaimh
a rachaidh chun tairbhe don cheantar máguaird Feirm gaoithe. Tabharfar tosaíocht do 
thionscadail a thugann tairbhe shocheacnamaíoch don

• Is féidir tosaíocht a thabhairt do ghrúpaí nach bhfuair tacaíocht ón gciste le dhá
bhliain anuas.
• Tabhair faoi deara le do thoil iarratasóirí nach gcuireann na doiciméid riachtanacha
isteach leis an 
bhfoirm iarratais m.sh. cead pleanála, díolúine pleanála nó úinéir
cead, ní féidir dul ar aghaidh chuig meastóireacht.
. 8.
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15. Aiseolas

I gcas na gcrítéirí a bhaineann le

cláracha agus le cistí SECAD go

léir, féachtar chuige go cáiréiseach

go ndeintear measúnacht ar na

hiarrataisí go léir do réir na

gcrítéirí, i slí cothrom comh

leanúnach.

Cé gur cinní críochnúla iad na cinní

go léir, féadfaidh SECAD aiseolas a

thabhairt ar iarrataisí nach n

éireodh leo, ar bhonn iarratais.

Cliceáil le do thoil an nasc seo

chun foirm aiseolais a íoslódáil ,

nuair a bheidh sí críochnaithe, seol

í ar ríomhphost chuig

info@secad.ie chun freagra a

fháil .

Gheobhaidh iarratasóirí rathúla a

tairiscint deontais shealadach

agus conradh trí ardán

ríomhshínithe ar líne, a chaithfear

a ghlacadh, a shíniú agus a chur

ar ais laistigh de 15 lá oibre.

Níor mhór a thuiscint go

bhféadfadh coinníollacha a bheith

leagtha síos sa litir leis an

dtairiscint shealadach,

coinníollacha a chaithfí a

chomhlíonadh sa tréimhse 15 lá.

Mar aon leis an gconradh,

geobhaidh na iarratasóirí na sonraí

ábharacha chun logáil isteach chun

an deontas a éileamh, agus nótaí

treoracha maidir leis an slí a

tharraingeofaí an maoiniú.

Ní ceart aon chaiteachas a

dhéanamh ar na heilimintí don

dtionscnamh a bheidh clúdaithe sa

deontas go dtí go bhfaighidh an

eagraíocht a dhein an t iarratas an

conradh thar n ais is é sínithe.

Sa chás go dtuigtear do SECAD go
bhfuil iarratasóir áirithe tar éis
téarmaí is coinníollacha an deontais
a shárú, caomhnaíonn SECAD a
gcearta chun an deontas iomlán a
ceadaíodh a lorg thar n ais.

D’fhéadfadh SECAD a bheartú
chomh maith nach nglacfaí le haon
iarrataisí eile ar mhaoiniú ón
eagraíocht chéanna go ceann dhá
bhliain ar a laghad, agus ansin féin,
nach nglacfaí le iarrataisí mara
gcuirfeadh an eagraíocht fianaise ar
fáil go bhfuil bearta curtha i gcrích
acu chun a gcumas a neartú,
fianaise a chuimseodh fianaise go
lorgaíodh cabhair ar eagraíochtaí
ábharacha tacaíochta nó
eagraíochtaí scátha.

Beidh dáta deiridh ins gach conradh,
agus ina dhiaidh sin, raghaidh
tairiscint an deontais daoibh i n éag,
agus ní bheith sé dlite le n íoc
feasta. De ghnáth, 12 mhí ó dháta
an eisithe a bhíonn i gceist.

Má thárlaíonn sé ar chúis éigint go
gcuirfí moill ar bhur dtionscnamh
agus nach mbeadh sé curtha i gcrích
faoin ndáta deiridh, ba chóir daoibh
teacht i dteangmháil le SECAD
láithreach.

Sárú na dTéarmaí is na 
gCoinníollacha

17. Dátaí Deiridh na 
dTionscnamh

16. Tairiscint Conartha

9.
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18. An Próiséas chun an 
Deontas a Éileamh (Éileamh

ar Íocaíocht)

Ar chríochnú an cheadaithe

tionscadal, déanfaidh gach grúpa

iarratasóirí na doiciméid

riachtanacha a uaslódáil, chun a

léiriú gur tugadh faoi chaiteachas

tionscadail. Cuimhnigh le do thoil go

gcaithfidh tú na doiciméid

riachtanacha go léir a chur

isteach le go n-íocfar maoiniú.

Chun d' éileamh ar íocaíocht a

eisiúint logáil isteach ar an tairseach

arís www.communitybeneditfunds.ie

ag baint úsáide as do shonraí logála

isteach bunaidh, le do thoil cliceáil

anseo chun do phasfhocal a

athshocrú más gá.

Cliceáil ar an gcnaipe ‘éileamh’

ábhartha agus tabharfaidh sé seo go

dtí an chéad leathanach den fhoirm

éilimh tú.

Ar a laghad ní mór duit na

ceisteanna a chuirtear ort a

fhreagairt agus an méid seo a

leanas a uaslódáil :

• Cóip de do shonrasc/admháil

• Pictiúir de do thionscadal

/cheannach

• Má sháraíonn caiteachas an

tionscadail €3,000, cóip de ráiteas

bainc do ghrúpa a thaispeánann an

idirbheart/í

Molann SECAD go ndéantar

íocaíochtaí airgid thirim a íoslaghdú

nó a sheachaint.

I gcás nach gcríochnaíonn grúpa an

tionscadal i gcomhréir go hiomlán

leis an gconradh, ní fhéadfaidh

SECAD an íocaíocht deiridh a

dhéanamh agus féadfaidh siad

aisíocaíocht a lorg don mhaoiniú

tosaigh a cuireadh ar fáil don

ghrúpa.

Tabhair faoi deara, le do thoil, má

tá doiciméadú in easnamh nó

neamhiomlán, cuirfidh sé seo moill

ar phróiseáil d’éilimh.

Agus do dheontas á phróiseáil

íocaíocht Déanfaidh SECAD an

íocaíocht le hainm an ghrúpa nó na

cuideachta atá luaite ar an

‘Chonradh Tairisceana ’ agus íocfar

cistí trí EFT leis na sonraí cuntais a

cuireadh ar fáil le d’iarratas.

Caomhnaíonn SECAD agus na

maoinitheoirí a gcearta chun cuairt

mhonatóireachta a dhéanamh ar

aon cheann de na hiarratasóirí a

gheobhaidh maoiniú.

Sa chás go n aontófaí maoiniú il 

bhliantúil, cuirfear creatlach

oiriúnach monatóireachta I 

bhfeidhm.

Iarrtar sa chuid dheireanach den

fhoirm éilimh teistiméireacht ón

ngrúpa iarratasóirí agus pictiúr atá

oiriúnach lena fhoilsiú amach anseo.

Tá sé seo le húsáid i dtuarascálacha

agus/nó cás-staidéir amach anseo,

cinntigh le do thoil tá cead agat

gach duine a ngrianghrafadh sula

gcuirtear íomhá isteach agus i gcás

mionaoiseach,cead

tuismitheora/caomhnóra.

Monatóireacht an 
Tionscnaimh

Cás-Staidéir agus
Teistiméireachtaí

18. Próiseas Éileamh Deontais
(Éileamh ar Íocaíocht) ar

lean.

10.



Cistí Sochar Pobail Fheirmeacha
Gaoithe - Treoirlínte 2022

19. Struchtúir Iocaíochta

Tá trí struchtúr íocaíochta éagsúla a bheidh sonraithe ar do chonradh, má
fhaigheann tú tairiscint maoinithe.

Más gá duit riachtanais aonair do ghrúpa a phlé ag aon chéim den phróiseas, déan
teagmháil le SECAD le do thoil.

Cineál
Íocaíochta Cur síos Chun cáiliú

Tionscadail nach mbeidh
a mheas don íocaíocht seo
cineál Sceideal Íocaíochta

60% Roimh Ré
Íocaíocht ar
thosnú
den chonradh

Cabhrú leis an bpobal
grúpaí, rathúil
faigheann grúpaí an
réamhíocaíocht de
60% de luach na 
dámhachtana,• 
Ceannach earraí,
nuair a bheidh an 
conradh
sínithe ag an mbeirt
an t-iarratasóir agus
SECAD.

Chun cáiliú le haghaidh
roimh ré
íocaíochtaí, ní mór do 
thionscadail
seo a leanas a 
chomhlíonadh
critéir cháilitheacha:
seirbhísí agus trealamh
amháin
• Uasluach conartha
€6,000

• Tionscadail ilbhliantúla
• Tionscadail lena n-áirítear
tógáil / athchóiriú /
suiteáil nó tírdhreachú
oibreacha
• Tionscadail más ann dóibh
ceadanna ag teastáil,
lena n-áirítear ach gan a bheith
teoranta do
cead pleanála, úinéir
cead, oidhreacht /
oifigeach caomhantais etc

Nuair a bheidh an conradh aontaithe
agus
sínithe ag an dá pháirtí, déanfaidh
SECAD
60% de mhéid an chonartha a aistriú
chuig
cuntas bainc an ghrúpa/na 
heagraíochta
ainmnithe ag an iarratasóir.
Déanfar an íocaíocht deiridh de réir a 
chéile
le ‘d’Éileamh ar Íocaíocht a eisiúint’
leagtha amach níos luaithe.

80% Roimh Ré
Íocaíocht ar
thosnú
den tionscadal

Cabhrú leis an bpobal
grúpaí, rathúil
faigheann grúpaí an
réamhíocaíocht de
80% de luach na 
dámhachtana,•Féadfai
dh do ghrúpa a bheith i
díreach roimh
tionscnamh tionscadail

Chun cáiliú le haghaidh
roimh ré íocaíochtaí, ní mór
do thionscadail seo a leanas
a chomhlíonadh critéir
cháilitheacha:
• Ní mór go mbeadh baint
ag do thionscadal
tógáil / athchóiriú /
suiteáil/leictreach nó
oibreacha tírdhreachtaithe
nó ceadanna a cheangal
fáil ilbhliantúil
bronnadh

Tionscadail a bhaineann leis an
ceannach trealaimh, earraí
agus/nó seirbhísí, na grúpaí seo
cháileoidh go huathoibríoch le 
haghaidh a Íocaíocht roimh ré
60% ar aghaidh tosach feidhme
conartha

Nuair a bheidh an conradh aontaithe
agus sínithe ag an dá pháirtí agus an 
tionscadal tá an obair le tosú, tá an 
grúpa iarrtar air dul i dteagmháil le 
SECAD le a sonrasc proforma óna
gconraitheoir agus sceideal oibreacha
óna conraitheoir, nuair a fhaightear
uacht SECAD 80% de mhéid an 
chonartha a aistriú chuig cuntas bainc
an ghrúpa/na heagraíochta ainmnithe
ag an iarratasóir.
Déanfar an íocaíocht deiridh de réir a 
chéile le ‘d’Éileamh ar Íocaíocht a 
eisiúint’ leagtha amach níos luaithe

Íocaíocht 100%.
Go 
cúlghabhálach

Eisítear íocaíocht chuig
an grúpa iarratasóirí ar
críochnú an
tionscadal agus ar
aghaidh
éileamh a chur isteach
le haghaidh íocaíochta

Tá gach tionscadal
incháilithe le haghaidh
an struchtúr íocaíochta seo

Tá gach tionscadal incháilithe
chuige seo struchtúr íocaíochta

Íoctar 100% de luach an chonartha ar
aghaidh críochnú an tionscadail agus ar
aon dul le ‘d’Éileamh ar Íocaíocht a 
eisiúint’leagtha amach níos luaithe.
Nuair a bheidh éileamh ar íocaíocht
faighte Aistreoidh SECAD 100% de
méid an chonartha don ghrúpa /
cuntas bainc eagraíochta ainmnithe
ag an iarratasóir.

11.
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Téigh i dteagmháil le SECAD má tá aon

cheist agat:

Teil: 021 4613432
R phost: info@secad.ie
Idirlíon: www.communitybenefitfunds.ie

Comhpháirtíocht SECAD CLG
Ionad Fiontar Pobail Mhainistir na Corann, 
Páirc Ghnó Abhainn na Cora,
Cnoc Ghrífín,
Mainistir na Corann,
Co. Chorcaí

20. Faisnéis Teagmhála

12.


