Ag Tacú le Pobail Phort Láirge 2018
D’ÚSÁID OIFIGE AMHÁIN
CISTE

DÁTA FAIGHTE

UIMHIR ORDUITHE

ADMHÁLACHA
FAIGHTE

Cuid 1 – SONRAÍ TEAGMHÁLA
Eagraíocht
Teideal

Uasal/Bean/Iníon

Ainm
Teagmhála
Seasamh

Seoladh

Uimh: Teil.
Fón Póca:

R-phost

Cuir tic in aice leis an gCiste faoina bhfuil tú ag déanamh iarratais. Níl cead ach maoiniú a lorg faoi/a bheith
incháilithe do Shraith amháin den gCiste chun Tacú le Pobail Phort Láirge 2018. Déan cinnte go bhfuil na critéir
don gclár seo léite agat sula leanann tú ar aghaidh.

Ciste do Ghníomhaíocht Phobail
Ciste do Chumann Áitritheoirí
Ciste do Spórt & Chaitheamh Aimsire

An bhfuair d’eagraíocht aon deontais eile ó Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge
nó ó aon eagraíocht eile le dhá bhliain anuas? Os rud é go bhfuair, tabhair sonraí le do
thoil, nó os rud é nach bhfuair, dearbhaigh le do thoil nach bhfuil aon deontas eile
faighte.
Ná fág an mhír seo gan líonadh isteach, nó beidh d’iarratas neamhbhailí.

Cuid 2 – EOLAS MAR GHEALL AR D’EAGRAÍOCHT/GHRÚPA/CHLUB
Limistéar feidhme tíreolaíochta
(Ceantar Bardasach)

Ar fud an chontae
Cathair Phort Láirge
Na Comaraigh
Dún Garbhán/An Lios Mór

An bhfuil Bunreacht nó a leithéad agat?

Tá

Níl

Cén uair a bunaíodh do ghrúpa/d’eagraíocht?

Cuir tic leis an gceann is fearr acu seo a leanas a dhéanann cur síos ar d’eagraíocht:
(NB - ní gá go dtitfeá faoi aon cheann acu seo thíosluaite chun a bheith incháilithe do dheontas)
Carthanacht cláraithe, tabhair d’Uimhir Charthanachta Chláraithe le do thoil:
Grúpa Phobail agus Dheonach
Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta, tabhair d’Uimhir um Chlárú Cuideachtaí, le do thoil:
Eile, sonraigh, le do thoil:

Ainm Chathaoirleach na hEagraíochta
Ainm Rúnaí na hEagraíochta
Ainm Chisteoir na nEagraíochta
Dé mhéid duine a fhostaíonn tú, ar bhonn
lánaimseartha / páirtaimseartha?
Dé mhéid ball id’eagraíocht?
Dé mhéid oibrithe dheonacha a thugann tacaíocht
dod’ eagraíocht?
Sonraigh cuspóirí/aidhmeanna d’eagraíocht/do chlub, le do thoil?
Tabhair cuntas dúinn ar an gcúis gur bunaíodh d’eagraíocht agus cad iad na spriocanna atá ag d’eagraíocht.

Cuid 3 – MAIDIR LE D’IARRATAS
Tabhair tuairisc ar cad atá á lorg agat
Ba cheart go ndéanfaí cur síos i do fhreagra ar an ngníomhaíocht/na gníomhaíochtaí lena bhfuil tú ag lorg
deontais ina leith

An líon duine a rachaidh an tionscadal seo chun a leasa GO
DÍREACH
__________________________________________________
____

______________________________________
___

Maidir le Cumainn Áitritheoirí – dé mhéid teaghlaigh a
bhainfidh leas as an tionscadal seo

Roghnaigh an réimse aoise ó na roghanna thíosluaite a rachaidh an maoiniú seo chun a leasa

Blianta tosaigh 0-4

Daoine Óga 13-18

Daoine Fásta 26-65

Páistí 5-12

Daoine Óga Fásta 18-25

Seanóirí 65+

Os rud é go mbíonn do ghrúpa ag obair le daoine óga, deimhnigh thíos go bhfuil polasaí um chosaint leanaí
i bhfeidhm ag d’eagraíocht (cuir isteach cóip de leis seo, le do thoil)
An bhfuil polasaí um chosaint leanaí ag d’eagraíocht?

Más Club Spórt é, an bhfuil Oifigeach Leanaí Club ag do chlub?

Más Club Spórt é, an bhfuil do chlub tar eis freastal ar Chúrsa Bunúsach Feasachta um Chosaint Leanaí?

Tabhair briseadh síos ar na costaisí a bhaineann le d’iarratas
Caithfí meastacháin ó sholáthróirí agus eolas tacaíochta eile a chur faoi bhráid
€

MÍR

Costas Iomlán an Tionscadail

€

An bhfuil aon airgead bailithe ag do ghrúpa/d’eagraíocht/do chlub, nó an bhfuil aon fhoinsí eile mhaoinithe
faighte agaibh? Liostáil aon mhaoinitheoirí agus an méid faighte uathu thíos.

Liostáil aon mhaoinitheoirí eile a bhfuil tú tar éis iarratais a dhéanamh chucu i mbliana

OS RUD É GO GCEADAÍTEAR D’IARRATAS – ÍOCAÍOCHT AN DEONTAIS
Ainm na heagraíochta ar cheart a bheith luaite ar an Íocaíocht

*Os rud é go bhfuil maoiniú faighte agat ó Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge roimhe seo, cuir
isteach an chúig dhigit dheireanach de chuntas bainc d’eagraíochta thíos

_____________________________

DEARBHÚ
Tá sé d’údarás agamsa an t-iarratas seo a dhéanamh thar cheann na heagraíochta
thuasluaite (agus mé mar bhall den gcoiste bainistíochta nó ball sinsearach den bhfoireann)
Dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá tugtha san iarratas seo cruinn agus ceart, chomh fada
agus is eol dom
Tuigim nach nglacfar leis an iarratas seo agus seolfar ar ais é muna gcuirim na doiciméidí
tacaíochta atá ag teastáil ar fáil, nó muna líonaim isteach gach cuid den fhoirm.
AINM
SEASAMH
SÍNITHE
DÁTA

Cad atá le déanamh anois
Déan cinnte go sroicheann d’fhoirm iarratais shínithe agus na doiciméidí chuí a théann leis,
Oifigí Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge ar nó roimh an dáta deiridh, 28 Feabhra
2018.
Má tá aon cheisteanna agat maidir le líonadh na foirme seo, cuir glaoch ar an Rannóg Seirbhísí
Pobal – beimid sásta cabhrú leat. Teil: 0761 10 2016
Cuir d’iarratas isteach trí r-phost chuig waterfordcommunitiesfund@waterfordcouncil.ie nó
ar chóip chrua chuig:

Colette O’Brien
Ciste chun Tacú le Pobail Phort Láirge 2018,
Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge,
Sráid Nua Bailey,
Port Láirge.

SEICLIOSTA – Déan cinnte go bhfuil na doiciméidí seo a leanas, mar is cuí, curtha faoinár mbráid
agat, nó seans nach ndéanfar d’iarratas a mheas
Cóip des na Miontuairiscí ón gCruinniú Cinnbliana is déanaí, nó a coibhéas
Cóip ded’ Pholasaí um Chosaint Leanaí nó Grinnfhiosrúcháin coibhéiseach (má tá ceann agat)
Cóip ded’ Bhunreacht (má tá ceann agat)
Meastacháin scríofa nó eolas eile faoi chostaisí, mar is cuí
Más Club Spórt atá ann, Cóip d’fhianaise cleamhnachta le Comhlacht Rialaithe Náisiúnta do
Spórt atá aitheanta ag an gComhairle Spóirt

Sí an Chéadaoin, 28 Feabhra 2018 an dáta deiridh
d’iarratais.
Ní ghlacfar le haon iarratas i ndiaidh an dáta seo.

