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1. Réamhrá
Is é cuspóir an doiciméid seo (“an Treoir”) ná treoir a sholáthar d'iarratasóirí agus d’iarratasóirí ionchasacha
Sound & Vision 3 (“an Scéim”) faoin méid seo a leanas:
•
•
•

cad is féidir a mhaoiniú faoin Scéim,
cé atá in ann cur isteach ar mhaoiniú, agus
conas iarratas a chruthú agus a chur isteach chun maoiniú a fháil.

Tá faisnéis ann freisin faoin bpróiseas measúnaithe, faoi fhógra a thabhairt maidir le cinntí maoinithe agus
faoi na chéad chéimeanna eile i gcás iarratasóirí rathúla.
Ba cheart do gach iarratasóir an Treoir seo a léamh sula ndéanann siad foirm iarratais oifigiúil a chomhlánú
agus í a chur isteach ar www.baionline.ie (ina dhiaidh seo “BAIonline”). Is féidir an fhoirm iarratas oifigiúil
a íoslódáil ó www.bai.ie nó ó BAIonline. Tá mionsonraí sa Treoir faoin bhfaisnéis a chaithfear a chur ar fáil
mar chuid d'iarratas. Tá na sprioc-amanna agus na spriocdhátaí faoina gcaithfear iarratais a chur isteach
lena mbreithniú tugtha ar láithreán gréasáin an Údaráis agus i gcuid 5 den doiciméad seo.
Forchoimeádann an tÚdarás an ceart chun aon chuid den doiciméad seo a cheartú nó a athrú. Sa chás
go n-athraítear nó go leasaítear an doiciméad seo, cuirfear leagan cothrom le dáta ar fáil ar láithreán
gréasáin an Údaráis ag www.bai.ie agus ar BAIonline agus aithneofar é ó mhí agus ó bhliain a fhoilsithe.
Beidh an Treoir agus an fhoirm iarratais d’aon bhabhta maoinithe ar fáil 4 seachtaine ar a laghad roimh an
spriocdháta. Is faoi na hiarratasóirí féin a bheidh sé a chinntiú go bhfuil an leagan reatha den Treoir
agus den fhoirm iarratais in úsáid acu.
Maidir le gach ceist faoin Treoir seo agus faoin bhfoirm iarratais téigh i dteagmháil leis an Údarás ag:
T:
R:
S:

+353 1 6441200
info@bai.ie
Údarás Craolacháin na hÉireann
2-5 Plás Warrington
D02 XP29
Baile Átha Cliath
Éire
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2. Sound and Vision 3
Is éard atá in Sound and Vision 3 (“an Scéim”) ná scéim um maoiniú do chláir theilifíse agus raidió, a
forbraíodh faoi fhorálacha Acht Craolacháin, 2009 (“an tAcht”). Is iad cuspóirí na Scéime:
•
•
•
•
•
•

Cláir ardchaighdeáin a fhorbairt a bheidh bunaithe ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann,
Na cláir sin a fhorbairt as Gaeilge,
Cur leis an bhfáil atá ag lucht féachana agus éisteachta sa Stát ar na cláir dá dtagraítear thuas,
Éagsúlacht chultúr agus oidhreacht na hÉireann a léiriú,
Taifeadadh a dhéanamh ar oidhreacht bhéil na hÉireann agus ar ghnéithe d'oidhreacht na
hÉireann atá ag dul i léig, atá i mbaol nó nach ndearnadh taifeadadh orthu roimhe seo, agus
Craolachán áitiúil agus pobail a fhorbairt.

Chun na cuspóirí sin a bhaint amach, cuireann an Scéim maoiniú deontais ar fáil do chláir nua teilifíse agus
raidió ina bpléitear leis na téamaí seo a leanas:
•
•
•
•

Cultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann;
Litearthacht aosach nó litearthacht ó thaobh na meán a fheabhsú;
Feasacht agus tuiscint an phobail a chothú faoi shaincheisteanna domhanda a imríonn tionchar ar
an Stát agus ar thíortha seachas an Stát; agus/nó
Aon cheann de na téamaí thuas as Gaeilge.

Cuirtear maoiniú ar fáil don Scéim trí leas a bhaint as an gCiste Craolacháin arb é atá ann 7% de na
glanfháltais bhliantúla ó tháillí ceadúnais teilifíse. Sannadh an fhreagracht maidir le riar an chiste seo ar
an Údarás. Is ón gCiste Craolacháin a chuirtear maoiniú ar fáil do Scéim Cartlannaithe an Údaráis.
Is iondúil go leithdháileann an tÚdarás maoiniú trí chóras babhtaí maoinithe. Socraíonn an tÚdarás an
sprioc-am agus an spriocdháta i gcás gach babhta; na cineálacha iarratais is féidir a chur isteach agus
méid an mhaoinithe atá ar fáil. Foilsítear na sonraí sin ar láithreán gréasáin an Údaráis www.bai.ie.
Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chuspóirí, raon feidhme agus faoi mhaoiniú na Scéime, léigh Sound &
Vision 3: Scéim um Maoiniú Craolacháin (Eanáir 2015) (“Doiciméad na Scéime”) atá ar fáil ag www.bai.ie.
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3. Incháilitheacht
Ní mór na critéir incháilitheachta íosta seo a leanas a chomhlíonadh i ngach iarratas chun iad a mheas le
maoiniú a dheonú dóibh. Mura gcomhlíontar aon cheann de na critéir sin, déanfar na hiarratais a dhícháiliú.
Tarlóidh sé sin go hiondúil ag an gCéim Réamh-Mheastóireachta den phróiseas measúnaithe. Cinneadh
críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an Údaráis maidir leis sin. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Cuid
6 den doiciméad seo, Iarratais a Mheasúnú.
3.1
An tIarratasóir
Tá daoine aonair agus eintitis dhlíthiúla bunaithe i dteideal iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú faoin Scéim.
Ní mór do dhaoine aonair a bheith ina náisiúnaigh de chuid na hÉireann nó an AE nó ina gcónaí in Éirinn
nó san AE. Ní mór d'aonáin dhlíthiúla a bheith ionchorpraithe in Éirinn nó san AE.
3.2
Téamaí agus Teanga an Chláir
Ní mór déileáil sna cláir le ceann amháin ar a laghad de na téamaí atá leagtha amach thíos agus cuireann
an tÚdarás fáilte roimh léirmhínithe leathana, cruthaitheacha ar na téamaí sin.
•

•
•
•

Oidhreacht, cultúr agus taithí na hÉireann, ina bhféadfar na téamaí seo a leanas a áireamh ach
gan a bheith teoranta dóibh: an stair; foirgnimh stairiúla; an timpeallacht nádúrtha; an daonoidhreacht, oidhreacht na tuaithe agus an oidhreacht dhúchasach; na healaíona traidisiúnta agus
comhaimseartha; an Ghaeilge, agus taithí na hÉireann i gcomhthéacsanna Eorpacha agus
idirnáisiúnta;
Litearthacht aosach nó litearthacht ó thaobh na meán a fheabhsú;
Feasacht agus tuiscint an phobail a chothú faoi shaincheisteanna domhanda a imríonn tionchar ar
an Stát agus ar thíortha seachas an Stát; agus
Aon cheann de na cláir thuasluaite a fhorbairt as Gaeilge.

Tá dearcadh leathan ag an Údarás ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann a chuimsíonn na léirithe
comhaimseartha ar fad ar na téamaí sin. Féadfaidh na cláir a bheith i nGaeilge, i mBéarla, dátheangach
(Gaeilge agus Béarla) nó ilteangach (i.e. Gaeilge móide dhá theanga nó níos mó)1. Ní mór 30% ar a laghad
den ábhar a bheith i nGaeilge i gcláir dhátheangacha agus ilteangacha.
3.3
Formáidí agus Seánraí na gClár
Mar a fhoráiltear faoi Alt 154 (d) den Acht Craolacháin, 2009, glactar le réimse seánraí agus formáidí sa
Scéim faoi mar atá leagtha amach sa tábla thíos. Is é an t-aon chineál cláir nach n-áirítear ná cláir a
dhéantar don nuacht agus do chúrsaí reatha den chuid is mó.

1

Is féidir cláir i mBéarla agus i dteanga(cha) eile seachas an Ghaeilge a chatagóiriú mar chláir ‘Bhéarla’.
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Formáidí
Inghlactha:
Seánraí Inghlactha:

Seánraí Eisiata

Cláir Faisnéise; Oideachas; Saothar Beochana; Drámaíocht, agus,
Siamsaíocht
Cláir do Leanaí; Na hEalaíona/An Cultúr; an tSochaí
Chomhaimseartha; An Stair/An Oidhreacht; An Eolaíocht/An Dúlra/An
Timpeallacht; agus, Litearthacht Aosach/Litearthacht ó thaobh na
Meán
Nuacht agus Cúrsaí Reatha

Ní mór d'iarratasóirí an clár (na cláir) atá beartaithe acu a rangú i seánra agus i bhformáid amháin bunaithe
ar an maitrís thuas. Bíodh is go bhféadfadh gnéithe a bhaineann le níos mó ná formáid nó seánra amháin
a bheith i gceist i roinnt clár, mar shampla i ndrámaíocht faisnéise, ba cheart d’iarratasóirí an ceann is
oiriúnaí a roghnú i gcomhthéacs foriomlán an chláir. Is faoin iarratasóir atá sé an fhormáid agus an seánra
is oiriúnaí a roghnú. Is féidir coiméidí lena ngabhann script a chur isteach faoin bhformáid Drámaíocht. Ní
mór toradh foghlama a bheith cuimsithe i dtionscadail oideachais don lucht féachana - féadfar iarratais a
thugann faisnéis seachas aon toradh foghlama a bheith i gceist leo a athrangú. Spreagtar d’iarratasóirí
tacú lena rogha, más gá, i ndoiciméadú an iarratais.
Coimeádann an tÚdarás an ceart iarratais a athrangú le linn an phróisis measúnaithe más é a
thuairim, agus bunaithe ar dhoiciméadú an iarratais, go bhfuil an clár/na cláir curtha i gcatagóir
mhíchuí. Is cinneadh críochnaitheach é cinneadh an Údaráis maidir leis seo.
3.4
Cláir Nua
Ní mór gach clár a mhaoinítear a bheith úrnua. Bheadh an tÚdarás sásta iarratais a bhreithniú maidir le
dara clár nó sraith clár. Sa chás seo, ní mór don iarratasóir an méid seo a chur síos san fhoirm iarratais
(ar líne agus sa leagan MS Word/pdf den fhoirm iarratais):
•
•

Ná cúiseanna gur togra ‘nua’ an togra atá beartaithe a leagan amach; agus
A thaispeáint go bhfuil an clár bunaidh nó an tsraith bhunaidh agus/nó aon chlár nó sraith ina
dhiaidh sin críochnaithe den chuid is mó nuair a chuirtear an t-iarratas isteach. Más rud é go
mbronntar maoiniú i bprionsabal ar dhara clár/sraith, caithfear an clár/an tsraith atá ar conradh
cheana féin a chur i gcrích agus a sheachadadh chun sástacht an Údaráis sula dtabharfar conradh
le haghaidh an dara clár/sraith i gcrích. Tabhair faoi deara go bhfuil feidhm leis an spriocdháta
caighdeánach 12 mhí chun idirbheartaíocht chonartha maidir le dara clár/sraith a thabhairt i gcrích.

3.5
Riachtanas maidir le Craoladh
Ní mhaoineoidh an tÚdarás ach amháin léiriú clár ar cláir iad a chraolfaidh craoltóir incháilithe. Ag céim an
iarratais, ceanglaíonn an tÚdarás ar iarratasóirí litir tiomantais ó chraoltóir a chur ar fáil lena ndeimhnítear
comhaontú go gcraolfar an clár ar aon dul le ceanglais an Údaráis. Féach Cuid 4.5 den Treoir seo chun
tuilleadh sonraí a fháil.
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Aithníonn an tÚdarás go bhfuil formáidí áirithe ann nach ndéantar mórán iarratas ina leith faoin Scéim fós
agus, chun iarratais a éascú sna réimsí sin glacfaidh an tÚdarás le hiarratais gan litir tiomantais ó chraoltóir
faoi na coinníollacha seo a leanas agus fúthu sin amháin:
(i)
(ii)

Formáid Drámaíochta nó Beochana a chaithfidh a bheith i bhFormáid an chláir; agus
ní féidir níos mó ná 50% den bhuiséad iomlán incháilithe a bheith sa deontas a iarrtar.

Tabhair faoi deara go mbeidh an litir ón gcraoltóir ag teastáil ag céim ghlactha na tairisceana (i.e. laistigh
de 3 mhí ón dáta a dhéantar an maoiniú a thairiscint). Tabhair faoi deara go gceanglaíonn an tÚdarás ar
iarratasóirí an craoltóir roghnaithe a n-iarrfaidh siad air an clár a chraoladh a chur in iúl ina n-iarratas scríofa.
Agus cainéal á roghnú ar BAIonline ba ceart dóibh “Drámaíocht/Beochan le Deimhniú” a roghnú ón liosta
anuas Cainéal. Ba cheart sonraí faoi aon phlé a cuireadh ar siúl leis an gcraoltóir sular cuireadh an tiarratas isteach a sholáthar sa doiciméad iarratais MS Word.
I gcásanna nach bhfuil aon litir Craoltóra faoi iamh, coimeádann an tÚdarás an ceart chun iarratais
a dhiúltú ag an gcéim réamh-mheasúnaithe i gcás go measann sé an plean airgeadais a bheith
neamhiomlán.
3.6
Craoltóirí Incháilithe
Ní mór baint a bheith ag craoltóir incháilithe leis an togra, i gcás gach iarratais, seachas sna cásanna atá
leagtha amach thuas. Tá na critéir incháilitheachta maidir le craoltóirí leagtha amach thíos.
•
•

Caithfidh seirbhís de chuid RTÉ nó craoltóir atá ceadúnaithe ag an Údarás na cláir raidió a chraoladh.
Ní mór cláir theilifíse a chraoladh ar sheirbhís teilifíse in aisce a sholáthraíonn clúdach gar-uilechoiteann
sa Stát2; nó ar sholáthraí líonra chuí, mar a shainmhínítear in Alt 77(1) 3 den Acht Craolacháin, 2009;
nó ar chóras MMD mar chuid de chonradh soláthair lánais pobail faoi Alt 72 den Acht Craolacháin,
2009.

Tá sé de dhualgas ar an iarratasóir a thaispeáint go bhfuil an craoltóir beartaithe incháilithe agus go mbeidh
an craoltóir in ann an clár a chraoladh i gcomhréir leis an sceideal léiriúcháin beartaithe. Más rud é nár
ghlac an tÚdarás leis an gcraoltóir beartaithe cheana mar chraoltóir incháilithe, nó má tá athrú tagtha ar na
socruithe craolacháin maidir le craoltóir den sórt sin, ba cheart don iarratasóir a insint sna doiciméid a
chuirfear isteach cén fáth a gcreideann sé nó sí gur craoltóir incháilithe an craoltóir.
Tabhair faoi deara, más rud é go nglactar leis ag céim an iarratais go bhfuil craoltóir incháilithe níor cheart
glacadh leis gur cinneadh críochnaitheach é sin chuige sin. Forchoimeádann an tÚdarás an ceart cinneadh
a dhéanamh faoin ábhar sin sula síneoidh sé conradh chun maoiniú a bhronnadh.

Sainmhínítear “seirbhís teilifíse in aisce” san Acht mar “seirbhís craolacháin teilifíse nach ngearrann an duine atá ag soláthar na
seirbhíse aon mhuirear aon tráth as an gcéanna a ghlacadh agus atá ar fáil do 90 faoin gcéad ar a laghad de dhaonra an Stáit”.
3
Ciallaíonn “líonra cuí” líonra cumarsáide leictreonaí arna sholáthar ag duine (“soláthraí líonra chuí”) agus a úsáidtear chun
seirbhísí craolacháin a leathadh ar an bpobal nó a tharchur chuig an bpobal.
2
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3.7
Craoladh Buaic-Am Féachana
Ní mór don chraoltóir incháilithe atá bainteach leis an togra gealltanas a thabhairt go gcraolfar na cláir atá
beartaithe ag buaic-amanna. Ní mór litir tiomantais sínithe ón gcraoltóir a áireamh i ngach iarratas chun
na críche sin, mura bhfuil sí díolmhaithe go sonrach de réir chuid 3.5 thuas.
Is iad na buaic-amanna féachana agus éisteachta:
Cláir raidió
Cláir theilifíse

7am go dtí 9pm
6pm go dtí 11.30pm

Tá roinnt clár saor ón gceanglas buaic-ama. Is iad sin:
•
Cláir do Pháistí

Cláir oideachais (lena
n-áirítear cláir a
bhaineann le
litearthacht
aosach/litearthacht ó
thaobh na meán ach
gan a bheith teoranta
do chláir den sórt sin)
Cláir Ghaeilge agus
foirme fada

•

Tá siad sin saor ón gceanglas buaic-ama mura gcraoltar iad ar chainéal
tiomnaithe do leanaí.
Sonróidh an tÚdarás buaic-am i leith cainéal den chineál sin ag tagairt
d'imthosca ar nós an cineál cainéil agus na cláir a dtacaítear leo.
Eisítear an tréimhse 00.00 – 07.00 sa díolúine ghinearálta seo.

•
•

Tá siad sin saor ón gceanglas buaic-ama.
Ní áirítear an tréimhse 00.00 – 07.00 sa díolúine ghinearálta seo.

•

Síneann an ceanglas buaic-ama maidir le cláir a chraoltar i nGaeilge (cibé
acu cláir raidió nó cláir theilifíse), agus cláir foirme fada ar an teilifís, go dtí
meán oíche.

•

3.8
Seirbhísí Rochtana (Teilifís amháin)
Caithfear socrú a dhéanamh maidir le fotheidealú sna cláir mhaoinithe ar fad chun gur féidir le daoine atá
bodhar nó a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu taitneamh a bhaint as cláir theilifíse agus iad a thuiscint. Ba
cheart go mbeadh an fotheidealú a chuirtear ar fáil ag teacht le Treoirlínte an Údaráis maidir le Fotheidealú
agus ba cheart go mbeadh fotheidil lena ngabhann ar fáil don lucht féachana nó go mbeidís in ann teacht
air gach uair a chraoltar an clár maoinithe sa Stát.
Mar an gcéanna, d'fhonn rochtain ar chláir a éascú do dhaoine atá bodhar, a bhfuil deacrachtaí éisteachta
acu, atá dall nó a bhfuil lagú radhairc orthu, ní mór go ndéanfadh roinnt clár maoinithe foráil do Theanga
Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) do dhaoine atá bodhar agus/nó a bhfuil deacrachtaí éisteachta acu
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agus/nó Clostuairisc do dhaoine atá dall nó a bhfuil lagú radhairc orthu. Chuige sin, i gcás iarratas ar
Dhrámaíocht Teilifíse agus teilifís do leanaí, ní mór go mbeadh craoladh amháin Clostuairisce agus
/ nó TCÉ ar a laghad san áireamh, agus áirítear na costais lena mbaineann mar chostais incháilithe.
Féadfaidh iarratasóirí ar chláir Drámaíochta agus Leanaí an ghné is mó a oileann dá dtionscadal a roghnú.
Meastar gur costas incháilithe é sin agus ba chóir foráil do na costais sin a dhéanamh sa bhuiséad.
Tá maoiniú ar fáil chomh maith d’iarratasóirí ar mian leo Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ)
agus/nó seirbhísí Clostuairisce i bhformáid eile (Oideachas, Faisnéis, Siamsaíocht) a sholáthar. Fáiltíonn
an tÚdarás go mór roimh iarratais den chineál sin, le TCÉ nó Clostuairisc nó iad araon, agus áirítear
na costais lena mbaineann mar chostais incháilithe.
Beimid solúbtha go leor maidir leis na bearta seo. Mar shampla, ceadófar céadchraoladh gan TCÉ i rith
buaic-am féachana chomh fada is go bhfuil deimhniú ón gcraoltóir go mbeidh an dara craoladh TCÉ ann,
taobh istigh den bhuaic-am féachana nó taobh amuigh de. Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar fhotheidil, TCÉ
agus Clostuairisc ar láithreán gréasáin an Údaráis anseo: http://www.bai.ie/ga/coid-caighdeain/#al-block1.
3.9
An tAlt maidir le Buiséad Íseal a Chomhlánú ar BAI online agus na treoirlínte ón gCoimisiún
Eorpach maidir le Státchabhair do shaothair chineamatagrafacha agus chlosamhairc
Faoi rialacháin an Choimisiúin Eorpaigh (CE) maidir le Státchabhair do scannáin agus do shaothair
chlosamhairc eile, is é an cúnamh deontais uasta is incheadaithe ná 50%. Ghlac an CE leis go dtagann
na cláir a shonraítear faoin Acht Craolacháin, 2009, go ginearálta, faoi na trí eisceacht ón uasteorainn 50%
atá luaite sna treoirlínte ón gCoimisiún. Baineann na heisceachtaí sin le cláir ar gá dua mór a chaitheamh
leo agus iad á ndéanamh, cláir a bhfuil buiséad íseal acu nó cláir atá ag feidhmiú in éadan cultúir agus
teangacha áirithe a bheith neamhfhorleathan.
Maidir le hiarratais ar mhaoiniú a chomhlíonann na critéir seo a leanas de chuid an BAI, ní mór
réasúnaíocht a sholáthar iontu san alt i dtaobh “Buiséad Íseal” ar baionline faoin gclár atá beartaithe gur
saothar closamhairc é ar gá dua mór a chaitheamh leis agus é á dhéanamh:
Tá an buiséad iomlán os cionn €55,000 (raidió) nó €750,000 (teilifís)
AGUS
Tá iomlán an chúnaimh deontais a iarrtar os cionn 50% den bhuiséad iomlán
AGUS
níl na cláir i nGaeilge
AGUS
níl an clár ag déileáil le saincheisteanna maidir le litearthacht aosach.
I measc na gcritéar chun cláir ar gá “dua mór” a chaitheamh leo a mheas tá:
•
•

Acmhainní an léiritheora, an chraoltóra nó an togra
Easpa acmhainneachta tráchtála
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•
•
•

An chaoi nach meallfadh sé lucht féachana suntasach
Sainiúlacht na dtéamaí teanga, oideachais agus cultúrtha
An nádúr turgnamhach agus/nó an riosca cruthaitheach a bhaineann leis an gclár

Iarratais ar Theilifís amháin: Anuas air sin, foráiltear le rialacháin an AE go bhféadfaidh Ballstáit a
cheangal go mbeidh íosleibhéal den ghníomhaíocht léiriúcháin ar siúl ina gcuid críche chun cáiliú le cúnamh
deontais a fháil. Sa tábla seo a leanas leagtar amach ceanglais an Údaráis maidir leis seo. Ceanglaítear
ar iarratasóirí a dheimhniú go gcomhlíonfaidh siad na ceanglais seo a leanas nuair a chuireann siad isteach
ar mhaoiniú.

Deontas: Buiséad Iomlán
Más lú ná 50% den
bhuiséad iomlán deontas an
Údaráis, sa chás sin:
Más mó ná 50% den
bhuiséad iomlán deontas an
Údaráis, sa chás sin:

Caiteachas sa Chríoch
Ní mór 160% den chúnamh deontais a bhronntar a chaitheamh i
gcríoch Phoblacht na hÉireann. Mar shampla, má bhronntar deontas
€30,000 le haghaidh togra lena mbaineann buiséad iomlán €100,000, ní
mór €48,000 a chaitheamh i bPoblacht na hÉireann.
Ní mór 80% den bhuiséad léiriúcháin iomlán a chaitheamh in Éirinn.
Mar shampla, má bhronntar deontas €60,000 le haghaidh togra lena
mbaineann buiséad iomlán €100,000, ní mór €80,000 a chaitheamh in
Éirinn.

Féadfaidh an tÚdarás, i gcúinsí áirithe, glacadh le céatadán níos ísle caiteachais ná na céatadáin atá
leagtha amach thuas, mar shampla, má tá cúiseanna eagarthóireachta inchosanta leis, nó má tá ceanglais
an Údaráis i gcoimhlint le ceanglais maoinitheoirí eile. Ceanglaítear ar iarratasóirí réasúnaíocht a sholáthar
ag míniú cén fáth a bhfuil céatadán níos ísle caiteachais i gceist sna cásanna sin.
3.10
i.

Maoiniú
Maoiniú incháilithe – méideanna agus céatadáin

Ní ghlacfaidh an Scéim ach le hiarratais ar chláir atá réidh le léiriú. Ní ghlacann an scéim le hiarratais ar
chláir atá i mbun léirithe cheana féin. Níl iarratais ar mhaoiniú d’fhorbairt neamhspleách nó cláir
chríochnaithe incháilithe sna babhtaí ginearálta maoinithe.
Is iad na costais incháilithe na costais a bhaineann le léiriú agus seachadadh an chláir (na gclár) agus,
anuas ar chostais léiriúcháin ghinearálta, féadfar costais airgeadais, dhlíthiúla agus bhaincéireachta a chur
san áireamh iontu. Is féidir le costais forbartha a bheith incháilithe má tá siad bainteach go díreach le
léiriúchán an chláir agus tacaíocht acu ó nótaí buiséid. Sampla de chostais seachadta ná an costas a
bhaineann le láithreáin ghréasáin tacaíochta tiomnaithe a cur ar fáil. Ba cheart d’iarratasóirí bunús le gach
costas a chur ar fáil ina nótaí buiséid/ miondealú mionsonraithe den bhuiséad a chur ar fáil.

Sound & Vision 3 – Treoir d'Iarratasóirí
Deireadh Fómhair 2019

11

Is iad na costais neamh-incháilithe costais a bhaineann le léiriú agus le seachadadh ach nach mbaineann
go díreach le déanamh ná le seachadadh na gclár. Samplaí de chostais neamh-incháilithe iad costais
dímheasa, costais ghinearálta a bhaineann le láithreán gréasáin agus costais oiliúna.

I bhformhór na gcásanna is costais neamh-incháilithe iad costais chaipitil. Sa chás gur grúpa pobail atá ag
gabháil do léiriú clár an t-iarratasóir, áfach, d'fhéadfadh roinnt costas caipitil a bheith incháilithe chun
maoiniú a fháil. Sna cásanna sin, ní mór d'iarratasóirí réasúnaíocht iomlán a chur ar fáil ag míniú cén fáth
a bhfuil na costais chaipitil sin riachtanach agus trí luachan a sholáthar chun trealamh den sórt sin a fháil.
Déanfar iad seo a mheas cás ar chás agus soláthróidh an tÚdarás 80% ar a mhéad de chostais chaipitil
den chineál sin.
Is féidir suas le 95% de na costais a bhaineann leis an mbuiséad incháilithe a mhaoiniú faoin Scéim. Ba
cheart d'iarratasóirí féachaint ar an maitrís maoinithe mar atá leagtha amach thíos chun faisnéis
mhionsonraithe a fháil faoi na méideanna is féidir a lorg i gcomhair tograí aonair.
Cláir raidió
Íosmhéid an deontais

Uasmhéid an
deontais

Ní bheidh an deontas a bhronnfar os cionn an
chéatadáin seo a leanas den bhuiséad iomlán
incháilithe

€20,000

Suas le 95%

€20,001

€40,000

Suas le 90%

€40,001

€55,000

Suas le 85%

Os cionn €55,001

Déanfar iad sin a chaibidliú cás ar chás ach ní
bheidh siad os cionn 85%.

Cláir theilifíse, lena n-áirítear scannáin
Íosmhéid an deontais

Uasmhéid an
deontais

Ní bheidh an deontas a bhronnfar os cionn an
chéatadáin seo a leanas den bhuiséad iomlán
incháilithe

€50,000

Suas le 95%

€50,001

€250,000

Suas le 90%

€250,001

€750,000

Suas le 85%

Os cionn €750,001
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ii.

Bearta coimhdeacha

Cuirfidh an tÚdarás cibé bearta coimhdeacha is cuí leis i bhfeidhm chun tacú le baint amach chuspóirí na
scéime seo. D'fhéadfaí na bearta seo a leanas a áireamh agus bearta eile nach iad: bearta chun cabhrú
le craoltóirí pobail a gcuid dualgas maidir le tairbhe shóisialta a chomhlíonadh agus/nó roinnt tacaíochta
forbartha a sholáthar chun gur féidir le cláir dul i ngleic le téamaí, seánraí nó formáidí nach bhfuil mórán
díobh clúdaithe i measc na n-iarratas ginearálta a fhaightear.
Tá an tÚdarás lánsásta casadh le grúpaí a bhfuil spéis acu sa Scéim chun na deiseanna a bhaineann le
cur i bhfeidhm beart coimhdeach chun tacú le baint amach chuspóirí na scéime a phlé.
3.11

Tús a chur leis an léiriú

Tabhair faoi deara, nuair a bhíonn an t-iarratas curtha isteach, agus nuair a bhíonn an measúnú ar bun,
gur féidir tús a chur leis an léiriú ach is ar phriacal an iarratasóra féin a dhéanfar é sin.
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4. An Fhoirm Iarratais
Sa chuid seo den doiciméad, mínítear na gnéithe ar leith atá san Fhoirm Iarratais Oifigiúil agus leagtar
amach an fhaisnéis a éilíonn an tÚdarás faoi gach gné. Ba cheart an chuid seo den Treoir a léamh in
éineacht leis an bhFoirm Iarratais atá ar fáil ó www.bai.ie agus BAIonline. Maidir le hiarratasóirí nach
ndéanann gach cuid éigeantach den Fhoirm Iarratais a chomhlánú agus na doiciméid éigeantacha go léir
a sholáthar san fhormáid cheart diúltófar iad ag céim na réamh-mheastóireachta. Sa tábla thíos léirítear
na nithe atá éigeantach i gcás gach cineál iarratais. Ní mór nithe a bhfuil cuntas orthu sa tábla seo a
ionchorprú in aon doiciméad MSWORD nó PDF amháin.
#
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Ábhar na Foirme Iarratais
Sonraíocht an Chláir, lena n-áirítear Cóiriú
Buiséad
Nótaí leis an mBuiséad agus/ nó Buiséad Mionsonraithe
Plean Airgeadais, lena n-áirítear Caiteachas sa Chríoch
Litir Tiomantais ó Chraoltóir
Litir (Litreacha) Tiomantais ó Mhaoinitheoirí eile

4.7

CVanna agus Litreacha Tiomantais ó Phearsanra/Daoine
Cruthaitheacha/Rannpháirtithe Lárnacha
Oird Reatha Tháscacha

4.8

Éigeantach
Gach iarratas
Gach iarratas
Gach iarratas*
Gach iarratas
Gach iarratas**
Moltar iad a thabhairt ach níl siad
éigeantach***
Gach iarratas

Éigeantach i gcás iarratais raidió,
seachas drámaí le scripteanna
4.9
Scripteanna
Iarratais ar Dhrámaíocht
4.10 Samplaí de Shaothair Bheochana
Iarratais ar shaothair bheochana agus
sin amháin
* moltar nótaí buiséid le haghaidh gach iarratas agus tá siad riachtanach do thionscadail Raidió, teastaíonn
buiséad mionsonraithe le haghaidh gach tionscadal teilifíse.
**féach cuid 3.5 le haghaidh eisceachtaí áirithe
***léigh alt 4.6 más é do thoil é chun eolas a fháil ar an tairseach inghlactha
Níor cheart míreanna nach bhfuil sa liosta thuas, mar shampla spóil taispeántais agus ábhar poiblíochta, a
áireamh san iarratas go hiondúil. Má sholáthraíonn iarratasóirí ábhar tacaíochta breise san Fhoirm Iarratais
is dóigh leo a bheith fíor-riachtanach ó thaobh a gcuid tograí a mheasúnú, ní mór dóibh an réasúnaíocht
atá acu faoin méid sin a chur ar fáil. Áirítear leis sin naisc le saothair ealaíne bheochana atá á stóráil ar an
idirlíon (féach cuid 10 den Fhoirm Iarratais). Forchoimeádann an tÚdarás an ceart gan breathnú ar aon
ábhar nár cuireadh isteach ar an bhFoirm Ar Líne ná ar an bhFoirm Iarratais agus gan measúnú a
dhéanamh air.
4.1
Sonraíocht Chláir
Bain leas as an gcuid seo den fhoirm iarratais lena chur in iúl do mheasúnóirí an Údaráis cad atá i gceist
le do chlár. Comhlíon gach cuid den fhoirm de réir na dtreoracha a thugtar inti. Tabhair na príomhshonraí
a bhaineann le do thogra sa chéad chuid. Sa dara cuid, mínigh an smaoineamh atá agat do do chlár i
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gcúpla líne san achoimre agus leag amach níos mó sonraí faoi Ábhar an Chláir ansin. Ba cheart an cur
chuige insinte a bheidh agat agus an cur chuige fuaime nó closamhairc a áireamh anseo. Níor cheart
Sonraíocht Chláir a úsáid chun faisnéis chúlra i dtaobh an ábhair a thabhairt agus chun na críche sin
amháin; ní mór duit a mhíniú conas a dhéileálfaidh do chlár leis an ábhar. Tabhair faoi deara, má dhéantar
maoiniú a thairiscint duit, iarrfar ort cóiriú a sholáthar lena áireamh i do chonradh leis an Údarás ar an
maoiniú. Is ionann an cóiriú agus an dara cuid de Shonraíocht an Chláir. B'fhéidir go mbeidh ort é seo a
leasú chun críocha an chonartha.
4.2
Buiséad
Tá teimpléad buiséid amháin san Fhoirm Iarratais do thograí raidió agus ceann eile do thograí teilifíse. Tá
an dá theimpléad buiséid roinnte in dhá chuid - na costais incháilithe agus na costais neamh-incháilithe
(féach Cuid 3.10 chun sainmhínithe agus samplaí a fheiceáil). Tá míreanna faoi leith curtha i gcatagóirí
éagsúla faoi fho-cheannteidil sna codanna sin. Ní mór teimpléad buiséid comhlánaithe dá dtogra a bheith
i ngach iarratas ina n-úsáidtear an catagóiriú agus an miondealú atá ann cheana. Féach ar cheanglais an
Údaráis maidir le buiséid thíos.
An Teimpléad a Chomhlánú
I gcás iarratais teilifíse ní mór na figiúirí iomlána le haghaidh gach mír ábhartha faoi leith a sholáthar sa
bhuiséad. Bain úsáid as an gcuid “Nótaí leis an mBuiséad agus/nó Buiséad Mionsonraithe” chun miondealú
a thabhairt ar na figiúirí sin, go háirithe má tá tú ag cur isteach figiúirí sna míreanna faoi leith faoin
gceannteideal “Eile”.
I gcás iarratais raidió ní mór costas gach míre sa bhuiséad a thabhairt mar aon le míniú iomlán ar an gcaoi
a bhfuarthas an figiúr sin. Ba cheart é sin a leagan amach trí thagairt a dhéanamh don Chur Síos ar an
Aonad, Líon agus don Ráta ábhartha. Más rud é go mbeidh costais i gceist i do thogra nach bhfuil liostaithe
sa teimpléad, bain úsáid as an mír “Eile” agus tabhair na mínithe is gá sna Nótaí leis an mBuiséad. I gcás
costais foirne agus léiriúcháin, ba cheart ráta laethúil a sholáthar má tá níos lú ná seachtain amháin i gceist.
Níor cheart ráta in aghaidh na huaire a chur ar fáil ach amháin sa chás go bhfuil níos lú ná lá amháin ag
teastáil. Féach thíos mír líne samplach comhlánaithe i gcás go bhfuil léiritheoir ag leagan amach buiséid
dá chuid ama i laethanta. Is é an t-iomlán dá bhrí sin oiread na laethanta le ráta an léiritheora:
Uimh.

Pearsanra

1

Léiritheoir

Cur síos ar an
Aonad
Lá

Líon

Ráta

Iomlán

x

€xxx

= líon x ráta

CBL
Ní mór míreanna faoi leith sa Bhuiséad a chur isteach gan CBL a áireamh ach amháin más rud é nach
bhfuil an t-iarratasóir cláraithe le haghaidh CBL. Sa chás sin, féadfaidh iarratasóir CBL a áireamh mar
chostas sna míreanna ar leith sin ina bhfuil CBL ina chostas neamh-inasbhainte ar an iarratasóir.
Ceanglaíonn an tÚdarás ar iarratasóirí rathúla deimhniú a sholáthar ó na Coimisinéirí Ioncaim ag amanna
cuí nach bhfuil aon athrú tagtha ar a stádas maidir le CBL.
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Airgeadra
Ní mór an buiséad a chur i láthair san airgeadra sin trína maoineofar an chuid is mó den léiriú. Más rud é
nach mbeidh an léiriú á mhaoiniú go príomha in Euro nó i Steirling, ba cheart buiséad Euro a chur ar fáil
chomh maith. Déanfar conarthaí a thabhairt chun críche agus a shíniú bunaithe ar íocaíochtaí táscacha
Euro. Míneofar é seo a thuilleadh le linn idirbheartaíochta faoin gconradh.
Taisteal agus Cothú
Ba cheart go mbeadh costais chothabhála de réir rátaí is déanaí na Státseirbhíse – ciorclán mar seo a
leanas:
Cothabháil: https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2017/06.pdf
Rátaí taistil mótair: https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2017/05.pdf
Forchostais agus Táille Léiriúcháin
Ríomh forchostais mar chéatadán de na costais incháilithe. Go hiondúil, ba cheart go mbeadh sé seo suas
le 5%. Seo ranníocaíocht i dtreo forchostais lena mbaineann a thabhaíonn an léiritheoir i rith an léiriúcháin.
Ba cheart go n-áireodh iarratasóirí raidió a bhfuil polasaí árachais bliantúil acu a chlúdaíonn cláir arna
maoiniú tríd an Scéim, costas an árachais agus forchostais á ríomh. Ba cheart d’iarratasóirí raidió a
thabhairt ar aird freisin gur chóir costais amhail cartlannú clár (Dlúthdhioscaí etc.) agus podchraoladh a
áireamh nuair atá forchostais á ríomh agus ní dhéantar iad a mhiondealú ar leithligh.
Is féidir táille léiriúcháin a áireamh sa bhuiséad agus ríomhtar í mar chéatadán de na costais incháilithe.
Socraítear an táille léiriúcháin trí thagairt a dhéanamh do thosca mar chastacht, fad agus scála an
léiriúcháin agus aithnítear ann an obair a bhaineann le réimsí mar fhorbairt an togra agus conarthaí a
dhéanamh faoi. Bíonn an táille chomh hard le 10% de ghnáth; is féidir idirbheartaíocht a dhéanamh fúithi,
áfach, ar bhonn cás ar chás.
Cuntais
Ní mór socrú a dhéanamh sa bhuiséad maidir leis an gcostas a bhaineann le tuarascáil cuntasóra ar an
togra faoin gcaighdeán M45 - Deontas a Éileamh i.e. duine cáilithe a fhostú chun ráiteas costais deiridh a
scrúdú agus a ainm nó a hainm a chur leis etc.4 Féach ar do leathanach baile ar BAIonline chun treoir a
fháil faoin gcaighdeán M45 maidir le Deontas a Éileamh.
Cartlannú agus Fotheidealú (Seachadadh an Údaráis)
Cuirfidh an tÚdarás gach clár a gheobhaidh maoiniú faoin Scéim i gcartlann; ba chóir socrú a dhéanamh
don chostas sin. Beidh cóip dlúthdhiosca amháin den chlár de dhíth le haghaidh clár raidió. I gcás Teilifís
– DVD amháin mar aon le AS-11 .mxf cóip dhigiteach den chlár le comhad fotheidealú .stl cuí agus comhad
DPP meiteashonraí .xml a chuirfear isteach ar iompróir oiriúnach le haghaidh gach clár teilifíse. Tabhair
faoi deara, mura bhfuil sé comhaontaithe ar chuma eile i bhfoirm scríofa, beidh sé d’iallach ar gach
4

Ceanglaítear le rialacha an Choimisiúin Eorpaigh go ndéanfar athbhreithniú foirmiúil ar gach togra lena chinntiú go
gcomhlíonfar Doiciméad na Scéime agus rialacha an CE maidir le Státchabhair.
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teilifís maoinithe ábhar cláir a chur isteach de réir an mhéid thuas. Moltar foráil chuí i gcomhair na
gcostas seo a chuimsiú i mbuiséad an iarratais. Tabharfar cuntas ar riachtanais sonraithe do mhíreanna
teilifíse digití, mar shampla, prótacal ainmnithe, sula ndéanfaidh tú conradh leis an Údarás.
Ní mór cláir theilifíse a chraoladh agus fáil a bheith ar fotheidealú. Ní mór socrú a dhéanamh d’fhotheidealú
sa bhuiséad. Measann an tÚdarás gur costais incháilithe léiriúcháin iad fotheidealú agus soláthar seirbhísí
rochtana eile. Déan cinnte go gcuimseoidh tú seachadadh an chomhaid .stl agus aon chomhaid digiteacha
rochtana ábhartha a chaithfear a chur isteach leis an gcóip AS11 digiteach den chlár sa bhuiséad. Maidir
le cláir nach bhfuil i mBéarla, beidh comhad .stl den aistriúchán Béarla de dhíth freisin.
Beidh na ceanglais a bhaineann le seachadadh don Údarás leagtha amach sa chonradh maoinithe i dtaca
le cláir theilifíse ina gcuimsítear seirbhísí rochtana i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ)
agus/nó Clostuairisc. Tabhair faoi deara go bhfuil riachtanas éigeantach ag cláir Drámaíochta agus Leanaí
i gcomhair TCÉ agus/nó Clostuairisc. Ba cheart go mbeadh an comhad ábhartha le clostuairisc nó TCÉ
sna comhaid digiteacha AS-11.
4.3
Nótaí leis an mBuiséad agus/nó Buiséad Mionsonraithe
Tá an chuid seo éigeantach. Déanfar iarratais nach bhfuil Nótaí leis an mBuiséad agus/nó Buiséad
Mionsonraithe ag dul leo a dhícháiliú sa chéad chéim den mheasúnú.
Ní mór nótaí leis an mbuiséad a áireamh i ngach iarratas raidió. Moltar go gcuirfí nótaí buiséid ar fáil le
gach tionscadal teilifíse; ní mór nótaí buiséid agus/nó buiséad níos mionsonraithe a áireamh in iarratais
theilifíse. Ní mór an buiséad mionsonraithe a bheith leagtha amach sa chaoi gur féidir tagairt a dhéanamh
go héasca do theimpléad an bhuiséid. Bain úsáid as an gcolún “Leathanach/Tag” i dteimpléad an bhuiséid
chun é sin a dhéanamh.
Bain leas as na nótaí leis an mBuiséad chun a mhíniú conas a bhainfidh tú amach an clár a bhfuil cur síos
air faoin gcóiriú agus leas á bhaint as na hacmhainní atá liostaithe sa bhuiséad. Ba cheart go nascfadh na
nótaí leis na codanna seo den iarratas don mheasúnóir. Ní mór d’iarratasóirí údar maith a thabhairt leis an
am, na rátaí agus costais na míreanna líne sa chuid seo. Ba cheart miondealú a sholáthar sna nótaí ar
aon chostais atá ‘cnuasaithe’ sa bhuiséad, m.sh. taisteal agus cothú, agus ba cheart a mhíniú iontu cén
fáth a bhfuil línte costais áirithe riachtanach agus údar maith leo i gcomhthéacs an chláir atá beartaithe.
Tabhair le fios go soiléir na cásanna ina mbeidh níos mó ná ról amháin ag an duine céanna, agus, más rud
é go bhfuil rátaí difriúla beartaithe, ní mór údar a thabhairt leis sna nótaí sin. Ba cheart d’iarratasóirí
achoimre a thabhairt freisin ar na míreanna atá curtha san áireamh sna forchostais agus nóta mínithe a
thabhairt faoin táille léiriúcháin má tá ceann áirithe agat.
Sa chás gur grúpa pobail atá ag gabháil do léiriú clár an t-iarratasóir, d'fhéadfadh roinnt costas caipitil a
bheith incháilithe chun maoiniú a fháil. Má tá maoiniú ar chostais chaipitil á iarraidh, tabhair réasúnaíocht
sna nótaí leis an mbuiséad i leith na gcostas sin. Tabhair faoi deara, féadfar 80% ar a mhéad de chostais
chaipitil a mhaoiniú faoin deontas.
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4.4
Plean Airgeadais
Ní mór an plean airgeadais a chur i láthair san airgeadra sin ina mbeidh an chuid is mó den léiriú á mhaoiniú.
Más rud é nach mbeidh an léiriú á mhaoiniú go príomha in Euro nó i Steirling, ní mór buiséad Euro a chur
ar fáil chomh maith.
Tabhair ainmneacha maoinitheoirí uile an togra faoin gceannteideal incháilithe agus/nó neamh-incháilithe
ar an bplean airgeadais, de réir mar is cuí. Is féidir leis an iarratasóir a bheith ina mhaoinitheoir ar an togra.
Luaigh go soiléir méid iomlán an mhaoinithe atá á lorg agat ón Scéim agus ríomh é mar chéatadán de na
Costais Incháilithe. Ba cheart go léireodh an tsuim iomlán atá luaite sa phlean airgeadais an méid iomlán
atá sa bhuiséad. Ní féidir níos mó ná 95% de na costais incháilithe a mhaoiniú faoin Scéim agus ní féidir í
a úsáid chun aon cheann de na costais neamh-incháilithe a mhaoiniú. Níl an 95% sin ar fáil ach amháin i
gcás na dtograí raidió sin a bhfuil buiséad iomlán incháilithe cothrom le/níos lú ná €20,000 acu agus i gcás
tograí teilifíse a bhfuil buiséad iomlán incháilithe cothrom le/níos lú ná €50,000 acu. Féach Cuid 3.10 (i)
thuas chun sonraí na maitrísí maoinithe atá i bhfeidhm a fheiceáil.
Iarratasóirí Teilifíse amháin: Sa tábla Caiteachas sa Chríoch, deimhníonn iarratasóirí go gcaithfear
íoschéatadán áirithe den bhuiséad iomlán nó deontas i gcríoch ar leith. Bíonn éagsúlachtaí i gceist sa
chaiteachas mar chéatadán agus sa chríoch ag brath ar cibé acu an bhfuil an deontas os cionn 50% den
bhuiséad iomlán nó faoina bhun. Comhlánaigh an tábla de réir na dtreoracha san Fhoirm Iarratais.
4.5
Litir Tiomantais ó Chraoltóir
Ní mór na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh i gcás litreacha tiomantais ó chraoltóir:
•
•
•
•
•
•

•
•

Ní mór í a bheith scríofa ar pháipéar ceannteidil an chraoltóra, í a bheith dátaithe le déanaí, agus sínithe
ag an gcraoltóir;
Caithfidh tagairt a bheith inti don teideal atá ar thogra an iarratasóra;
Ba cheart a léiriú inti an cainéal ar a gcraolfar an clár;
Ní mór gealltanas a bheith inti go gcraolfar an clár nó an tsraith ag buaic-amanna (féach Cuid 3.7 chun
sainmhíniú a fháil ar bhuaic-amanna);
Ba cheart gealltanas a bheith inti go ndéanfar an clár nó an tsraith a chraoladh mar aon leis na seirbhísí
rochtana ábhartha e.g. fotheidealú (i gcás cláir theilifíse);
I gcás clár a bheidh á gcur ar fáil i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann (TCÉ) agus/nó seirbhísí
Clostuairisce, ba cheart don chraoltóir tiomantas a thabhairt ar chraoladh amháin den leagan seo taobh
istigh de bhliain amháin ón gcéad chraoladh.
Ba cheart aon ghealltanas airgeadais atá le cur ar fáil ag an gcraoltóir, más infheidhme, a dheimhniú
inti; agus
Ba cheart a dheimhniú inti go bhfuil an craoltóir incháilithe faoin Scéim (féach Cuid 3.6 le fáil amach
faoi incháilitheacht craoltóirí).
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Mar atá leagtha amach i gcuid 3.5, i gcúinsí áirithe d'fhéadfadh sé nach mbeadh litir tiomantais ón gcraoltóir
ag teastáil ag céim an iarratais. Maidir le hiarratais nach bhfuil litir ón gcraoltóir ar áireamh iontu, ní
mór a chur in iúl cén cineál craoltóra atá beartaithe don chlár.
4.6
Litir (Litreacha) Tiomantais ó Mhaoinitheoirí Eile
Más rud é go bhfuil sé ar intinn ag páirtithe eile seachas an tÚdarás, an craoltóir agus an t-iarratasóir
maoiniú a sholáthar le haghaidh an togra, ba cheart litreacha tiomantais ina leith sin a áireamh san iarratas.
Ba cheart iad sin a bheith ar pháipéar ceannteidil agus sínithe agus dátaithe laistigh de thrí mhí ó
spriocdháta an bhabhta ábhartha. Ba cheart a insint sa litir cad é ainm an togra, agus deimhniú a thabhairt
faoin méid tacaíochta atá á cur ar fáil, cathain a chuirfear an tacaíocht ar fáil agus/nó aon choinníollacha a
ghabhann leis an tacaíocht sin. Níl sé éigeantach na litreacha agus na dátaí sin a sholáthar ach in éagmais
a leithéid de chomhfhreagras forchoimeádann an tÚdarás an ceart glacadh leis sa mheasúnú nach bhfuil
an tacaíocht sin deimhnithe cé go bhféadfadh sé a bheith luaite ar liosta de rudaí atá deimhnithe in áit eile
san iarratas, agus féadfaidh go ndéanfar neamhshuim den tionscadal sa phróiseas iarratais mura mbeidh
méid suntasach maoinithe deimhnithe mar mhaoiniú urraithe. Ní ghlacfar le doiciméadú mar dhréacht/gan
síniú ó mhaoinitheoirí mar fhianaise tacaíochta.

Mar a luaitear thuas, ba chóir an uile mhaoiniú a dheimhniú mar mhaoiniú
urraithe. Dá chomhartha sin, más rud é nach léireofar go bhfuil 15% ar a laghad
den mhaoiniú urraithe tráth an iarratais a chur isteach, forchoimeádann an BAI
an ceart chun neamhshuim a dhéanamh den tionscadal sa phróiseas iarratais.
4.7
CVanna agus Litreacha Tiomantais ó Phearsanra Lárnach
Tá an fhaisnéis seo éigeantach le haghaidh pearsanra lárnach. Is féidir CV a bheith i bhfoirm próifíle nó
beathaisnéise má oireann sé sin don iarratas. B'fhéidir go mbeifeá ag iarraidh litreacha nó ríomhphoist
tiomantais ó phearsanra lárnach a sholáthar freisin i gcás go bhféadfaí a bheith den tuairim gur deacair iad
a fháil mar rannpháirtithe.
4.8
Daoine Cruthaitheacha Lárnacha/ Rannpháirtithe Lárnacha
Ba cheart litreacha Tiomantais ó Dhaoine Cruthaitheacha Lárnacha agus ó Rannpháirtithe Lárnacha a chur
isteach freisin más cuí. Moltar d'iarratasóirí litreacha tiomantais a sheoladh isteach ó Dhaoine
Cruthaitheacha agus ó Rannpháirtithe Lárnacha atá riachtanach chun an togra a sholáthar agus/nó a bhfuil
sé deacair deimhniú a thabhairt ina leith. Ba cheart go mbeadh an t-ábhar sin ar aon dul leis an ábhar atá
liostaithe i Sonraíocht an Chláir atá leagtha amach i d'iarratas. Tabhair faoi deara in éagmais a leithéid de
chomhfhreagras go bhforchoimeádann an tÚdarás an ceart glacadh leis sa mheasúnú nach bhfuil
rannpháirtíocht na ndaoine sin deimhnithe cé go bhféadfadh sé a bheith luaite ar liosta de rudaí atá
deimhnithe áit eile san iarratas.
4.9
Oird Reatha Tháscacha
Ní mór d'iarratasóirí Raidió oird reatha tháscacha a sholáthar le haghaidh a gcuid tograí, ach amháin i gcás
iarratais raidió a bhfuil script iomlán ag gabháil leo. Má tá sraith i gceist sa togra d’fhéadfadh sé gur leor
ord reatha táscach amháin nó dhó. Is féidir oird reatha a sholáthar do chláir theilifíse sa chás go bhfuil
iarratasóirí den tuairim go gcuideoidh siad le daoine gnéithe eile dá n-iarratas a thuiscint e.g. an cóiriú.
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4.10
Scripteanna
Ní mór scripteanna a chur ar fáil le haghaidh gach clár Drámaíochta agus ní mór iad a bheith sa teanga ina
mbeidh an clár á chraoladh. Maidir le sraith clár nach bhfuil na scripteanna go léir fós ar fáil ina leith, ní
mór script amháin ar a laghad a chur ar fáil san iarratas mar aon le cur síos imlíne ar na cláir go léir sa
tsraith. Moltar scripteanna a chur ar fáil i gcás formáidí eile freisin, mar shampla i gcláir faisnéise a bhfuil
gné shuntasach drámaíochta iontu. Féadfar scripteanna scannánaithe a áireamh freisin.
4.11
Saothar Ealaíne Beochana
Ní mór saothar ealaíne beochana a sholáthar le gach iarratas ar chláir bheochana. Mura féidir é sin a
sheoladh isteach leis an iarratas toisc go sáraíonn sé teorainn méide an chomhaid iarratais, féadfaidh
iarratasóirí nasc a sholáthar le príomhshaothar ealaíne ar féidir teacht air ar an idirlíon. Is ar phriacal an
iarratasóra atá sé sin. Má tá aon deacracht ann teacht ar an ábhar, níl dualgas ar an Údarás dul ar ais
chuig an iarratasóir. Forchoimeádann an tÚdarás an ceart gan breathnú ar aon ábhar nár cuireadh isteach
ar an bhFoirm Ar Líne ná ar an bhFoirm Iarratais agus gan measúnú a dhéanamh air.
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5. Iarratas a Chur Isteach
Is faoi iarratasóirí a chinntiú go bhfuil a gcuid doiciméid iarratais comhlánaithe agus curtha isteach acu faoi
mar atá leagtha amach thíos. Ní mór gach iarratas a chur isteach trí BAIonline.
5.1

Spriocdháta

Ní mór iarratais atá comhlánaithe go hiomlán a chur isteach ar BAIonline faoin 12 meán lae ar an
spriocdháta le haghaidh gach babhta maoinithe, mura luaitear a mhalairt. Tá na sprioc-amanna agus na
spriocdhátaí foilsithe thíos agus ar www.bai.ie. Ní fhéadfar iarratais a chur isteach ach amháin nuair a
bheidh Babhta maoinithe ar oscailt. Beidh gach Babhta maoinithe ar oscailt ar feadh ceithre seachtaine ar
a laghad roimh an spriocdháta foilsithe. Déanfar iarratais neamhiomlána a dhícháiliú. Cinneadh
críochnaitheach a bheidh i gcinneadh an Údaráis maidir leis sin.
Tá na spriocdhátaí agus na sprioc-amanna le haghaidh 2018-2019 liostaithe sa tábla thíos.
Forchoimeádann an tÚdarás an ceart chun na dátaí agus na hamanna sin a athrú, más gá sin. Déanfar
aon athruithe a chur in iúl go poiblí agus go tráthúil.
Babhta
2019 Babhta 34

5.2

Iarratais Incháilithe
Teilifís agus Raidió
(Babhta Oscailte)

Spriocdháta
7 Samhain 2019

Sprioc-am
12 meán lae

Cinntí
Feabhra/Márta
2020

Clárú ar BAIonline

5.2.1 Clárú Iarratasóra
Ní mór d'aon duine ar mian leo iarratas a dhéanamh ar an Scéim a bheith cláraithe mar Iarratasóir ar
BAIonline. Ní mór d’iarratasóirí ionchais clárú a iarraidh tráth nach déanaí ná 2 lá oibre sula gcuirtear
deireadh le babhta maoinithe.
•

Más mian leat clárú, mar iarratasóir, téigh chuig BAIonline, agus roghnaigh an cnaipe “cláraigh le
haghaidh cuntas baionline”. Iarrfar ort ansin faisnéis bhunúsach a thabhairt. Nuair a bheidh an
fhaisnéis sin tugtha agat roghnaigh an cnaipe ‘Cuir Isteach’. Féachfaidh an tÚdarás dá réir sin ar
d’iarratas agus tabharfar fógra duit nuair a bheidh do chuntas cruthaithe. (Tabhair ar aird nach
gcruthófar cuntais úsáideoirí ach amháin idir uaireanta gnó ó Luan go hAoine.)

•

Seolfar ríomhphost chuig úsáideoirí nua ina mbeidh ID Úsáideora agus Pasfhocal a luaithe is a bheidh
a gcuntas cruthaithe. Iarrfar ar úsáideoirí a bpasfhocal a athrú nuair a logálfaidh siad isteach den chéad
uair. Ní mór 8 gcarachtar ar a laghad, digit amháin ar a laghad, litir chás uachtair amháin, agus litir
chás íochtair amháin a bheith sa phasfhocal nua.

•

A luaithe is a bheidh duine cláraithe mar iarratasóir ar BAIonline, ní gá duit clárú arís chun iarratas a
dhéanamh ar bhabhta maoinithe.
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•

Má rinne tú dearmad ar do phasfhocal, féadfaidh tú pasfhocal nua a iarraidh ach an cnaipe “Pasfhocal
Dearmadta” a roghnú ar leathanach baile baionline agus na leideanna a leanúint.

•

Má tá d’ainm úsáideora dearmadta agat, déan teagmháil le systeminfo@bai.ie i gcomhair cúnaimh.

5.2.2 Clárú Conraitheora/An conraitheoir a chur isteach ar baionline
Is é an conraitheoir an t-aonán a bheidh freagrach ar bhonn conarthachta as an léiriúchán i gcás go
bhfaigheadh sé maoiniú. Is féidir le conraitheoirí a bheith ina ndaoine aonair, ina dtrádálaithe aonair, ina
gcuideachtaí nó ina gcraoltóirí. Ní mór do gach iarratasóir Scéime a chinntiú go bhfuil an conraitheoir dá
mbeidh siad ag cur iarratas isteach ar a shon cláraithe ar BAIonline ionas go mbeifear in ann an t-aonán
seo a cheangal lena n-iarratas ar thaifead iarratas BAIonline a chruthófar maidir leis an iarratas.
Tabhair faoi deara nár cheart go gcuirfí an Craoltóir a chraolann an clár isteach mar Chonraitheoir
ar baionline murab é an craoltóir an páirtí conarthach a gheobhadh an deontas. Is é an páirtí
conarthach an t-aonán a fhaigheann an deontas agus a ghlacann freagracht chonarthach as an
tionscadal a léiriú. Is é an craoltóir an t-aonán a chraolann an tionscadal.
Le seiceáil cibé an bhfuil an conraitheoir is mian leat a bheith bainteach le d’iarratas cláraithe, cliceáil anseo
agus ansin logáil isteach ar baionline chun liosta de chonraitheoirí cláraithe a fheiceáil. Mura bhfuil an
conraitheoir ar an liosta, cuir ríomhphost chuig systeminfo@bai.ie leis an bhfaisnéis seo a leanas sula
gcuireann tú d’iarratas i gcrích dhá lá ar a laghad sula dtagann deireadh leis an mbabhta maoinithe:
•
•
•
•
•
•
•

Cuir “Cláraigh Conraitheoir Nua” san ábhar
Tabhair ainm/ainm trádála an chonraitheora
Más cuideachta nó comharchumann atá i gceist, tabhair ainm cláraithe na cuideachta
Luaigh cibé an duine aonair, trádálaí aonair, cuideachta theoranta nó comharchumann é an t-aonán
Más cuideachta é, tabhair uimhir chlárúcháin na cuideachta
Más cuideachta é, luaigh cibé an craoltóir é nó nach ea
Tabhair céadainm, sloinne agus seoladh ríomhphoist phríomhtheagmhálaí an chonraitheora (ba cheart
go mbeadh an duine seo cláraithe freisin mar úsáideoir BAIonline)

Tabharfar fógra duit nuair a bheidh an conraitheoir cláraithe. Nuair a bheidh sé cláraithe, beidh an
conraitheoir ar fáil le haghaidh roghnúcháin sa réimse conraitheora i dtaifead iarratais BAIonline .
5.3

Iarratas a chruthú agus a chur isteach ar BAIonline

Chun iarratas a chur isteach, ní mór duit an teimpléad don iarratas Sound & Vision in MSWORD a
chomhlánú, doiciméad MSWORD nó, rud is fearr ná sin, cóip PDF den doiciméad seo a cheangal le
taifead iarratais comhlánaithe ar BAIonline agus an taifead iarratais a chur isteach roimh spriocdháta
agus sprioc-am an bhabhta maoinithe. Ní féidir iarratas a chur isteach ach amháin má tá babhta
maoinithe oscailte. Ní féidir ach doiciméad amháin a cheangal leis an taifead iarratais ar BAIonline. Ní
mór an uile dhoiciméadacht choimhdeach, tacaíocht craoltóirí, litreacha tacaíochta le maoiniú etc. a chur
isteach sa doiciméad iarratais in MSWord.
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5.3.1

Teimpléad den Fhoirm Iarratais a Chomhlánú

Tá teimpléad den Fhoirm Iarratais MSWord ar fáil lena íoslódáil ón taifead iarratais ar BAIonline agus tá sí
ar fáil freisin ó www.bai.ie. Caithfear an fhoirm a chomhlánú de réir na dtreoracha sa Treoir seo agus ar an
bhfoirm féin. Déan deimhin de go bhfuil an doiciméadú go léir maidir leis an bhFoirm ionchorpraithe agus
sábháilte mar aon doiciméad amháin, i bhformáid PDF nó MS Word, agus nach mbeidh níos mó ná 8MB
ann. Má dhéantar iarracht comhaid níos mó a uaslódáil beidh fadhbanna uaslódála ann a d’fhéadfadh tú
a chosc ó d’iarratas a chur isteach.
TABHAIR FAOI DEARA NACH FÉIDIR CÚPLA CEANGALTÁN A UASLÓDÁIL AR THAIFEAD
IARRATAIS BAIONLINE. NÍ FÉIDIR ACH DOICIMÉAD AMHÁIN A CHEANGAL LEIS AN TAIFEAD
IARRATAIS AR BAIonline.
5.3.2

An taifead iarratais ar líne a chomhlánú

•

Chun taifead iarratais a chruthú ar BAIonline, logáil isteach ar BAIonline agus cliceáil ar an gcnaipe
‘Cruthaigh Iarratas Nua’ ar an leathanach baile. Osclaíonn sé seo taifead iarratais nua ar líne.

•

Chun taifead iarratais a shábháil ní mór duit ainm tionscadail ar a laghad a chur isteach sa réimse Ainm
Tionscadail.

•

Chun an taifead iarratais a chur isteach, ní mór duit na réimsí éigeantacha go léir sa taifead iarratais a
chomhlánú agus doiciméad iarratais MSWORD nó PDF a cheangal den taifead iarratais roimh an
spriocdháta/am an bhabhta maoinithe reatha. Nuair a bheidh gach réimse éigeantach comhlánaithe
agus doiciméad an iarratais ceangailte, beidh an cnaipe "Cuir isteach Iarratas" ar fáil agus beidh deis
agat d'iarratas a chur isteach chuig an mBabhta reatha.

5.3.3

An fhaisnéis sa taifead iarratais BAIonline a leasú

Féadfaidh tú leasuithe a dhéanamh ar réimsí sa taifead iarratais suas go dtí go gcuirtear deireadh le babhta
maoinithe. Má leasaíonn tú faisnéis ar thaifead iarratais BAIonline ní mór duit an cnaipe "nuashonraigh
iarratas" a roghnú ar bharr an taifid iarratais chun an leasú a shábháil. Chomh luath is a chuirtear deireadh
leis an mBabhta ní bheidh tú in ann aon leasuithe eile a dhéanamh agus ní bheidh tú in ann a dhéanamh
ach é a léamh.
5.3.4

Iarratas a tharraingt siar

Féadfaidh tú d'iarratas a tharraingt siar ag aon am go dtí go gcuirtear deireadh le babhta maoinithe ach an
cnaipe "Tarraing Siar an tIarratas ón mBabhta" a roghnú. Is "Dréacht" a bheidh i stádas an iarratais
nuair a tharraingeofar iarratas siar ó bhabhta (ní scriosfaidh sé d’iarratas).
Déanfaidh an tÚdarás measúnú ar gach iarratas a chuirfear isteach chuig babhta maoinithe. Ní féidir le
hiarratasóirí iarratais a tharraingt siar ar BAIonline tar éis spriocdháta an bhabhta maoinithe. Más mian le
hiarratasóir iarratas a tharraingt siar i rith an phróisis measúnaithe, ní mór dóibh ríomhphost a sheoladh
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chuig systeminfo@bai.ie leis an iarratas agus ní mór dóibh na cúiseanna atá leis a thabhairt. Tabhair faoi
deara nuair a tharraingítear siar iarratas atá á mheasúnú i mBabhta maoinithe, go bhféadfadh sé sin
tionchar a bheith aige ar chuntas teiste an iarratasóra leis an Údarás.
5.3.5

An doiciméad atá ceangailte leis an iarratas a leasú

Más mian leat an doiciméad atá ceangailte le taifead iarratais a athrú, ní mór duit é sin a dhéanamh nuair
nach mbeidh sa taifead iarratais ach dréacht. Nuair is dréacht é an t-iarratas, beidh an fheidhm
eagarthóireachta don cheangaltán ar fáil sa chúinne bairr ar chlé den taifead iarratais. Tugann an fheidhm
eagarthóireachta deis duit ceangaltán a bhaint ionas gur féidir leagan nua a chur ina áit, níl sé ar fáil má tá
an t-iarratas curtha isteach chuig babhta.
Má tá tú ag iarraidh ceangaltán a leasú tar éis duit iarratas a chur isteach, ní mór duit an t-iarratas a
tharraingt siar chun dréacht a dhéanamh de arís agus an ceangaltán a leasú. Sa chás sin, déan cinnte go
gcuirfidh tú an t-iarratas isteach arís chuig an mbabhta a luaithe is a bheidh an ceangaltán leasaithe roimh
an spriocdháta/am.
5.3.6

Seiceáil ceangaltán i gcomhair víreas sula n-uaslódáiltear chuig BAIonline é

Tabhair faoi deara nach ndéanfaidh an tÚdarás breith ar aon doiciméad a uaslódáiltear chuig BAIonline a
bhfuil víreas ríomhaire ann. Moltar duit a sheiceáil ag baint úsáid as bogearraí frithvíreas cothrom le dáta
nach bhfuil víris sa doiciméadú sula ndéanfar é a uaslódáil.
5.4

Admháil

Gheobhaidh iarratasóirí ríomhphost uathoibríoch ón Údarás le hadmháil go bhfuair an tÚdarás a n-iarratas.
Is ríomhphost uathoibríoch é seo agus níor cheart glacadh leis mar dheimhniú go bhfuil an Fhoirm Iarratais
ceangailte nó go bhfuil an t-iarratas mar is ceart.
5.5

Taifid iarratais ar líne ar taifid dhúblacha iad/taifid nár seoladh isteach

Níor cheart d'iarratasóirí a n-iarratas a chur isteach ACH UAIR AMHÁIN. Má chruthaíonn tú níos mó ná
taifead iarratais amháin le haghaidh an tionscadail chéanna, níor cheart duit ach ceann amháin de na taifid
sin a chur isteach. Má chuireann tú níos mó ná ceann amháin isteach, is féidir leat na cinn nach dteastaíonn
uait a tharraingt siar (féach thuas). Má tharlaíonn sé go mbíonn taifid iarratais ar líne ar taifid dhúblacha
iad i mbabhta maoinithe tar éis an sprioc-ama agus an spriocdháta, glacfaidh an tÚdarás leis an iarratas is
déanaí a cuireadh isteach mar an leagan deiridh. Scriosfar na cinn dhúblacha eile.
5.6
Rochtain ar thaifid iarratais ar líne
A luaithe is a bheidh deireadh leis an mbabhta maoinithe, ní bheidh ag iarratasóirí ach rochtain inléite
amháin ar a n-iarratais trí leathanach baile BAIonline. Ní bheidh aon rochtain ar an iarratas ag
príomhtheagmhálaithe Conraitheoirí nach iad an t-iarratasóir a chuir an t-iarratas isteach iad. Nuair a bheidh
na cinntí maoinithe daingnithe ag an Údarás agus fógartha, beidh rochtain ar an tuairisc mheasúnaithe
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deiridh tríd an taifead iarratais agus nuashonrófar stádas an iarratais le tabhairt le fios má d’éirigh leis nó
má diúltaíodh é.
5.7

Faisnéis a chuirtear isteach lasmuigh de BAIonline

Ní bhreithneofar sa mheasúnú ach an fhaisnéis a áirítear/cheanglaítear le taifead iarratais BAIonline.
Maidir le haon fhaisnéis fhorlíontach a chuirfear isteach roimh an spriocdháta nó ina dhiaidh i dtaca le
hiarratas ní dhéanfar í a mheas go hiondúil sa phróiseas measúnaithe. Ná cuir isteach d'iarratas nó
codanna de d'iarratas mar chóip chrua nó ar ríomhphost chuig oifigí an Údaráis toisc nach measfar go
bhfuil ábhar den sórt sin ina chuid de d’iarratas.
5.8
Coinbhleachtaí Leasa
Ní mór don Údarás an tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí (1995) agus an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
(2001) a chomhlíonadh. I dtaca leis sin, más rud é gur iarratasóir thú, agus má fhaigheann tú amach faoi
chúinsí a d’fhéadfadh coinbhleacht leasa a chruthú maidir le d'iarratas, ní mór duit an tÚdarás a chur ar an
eolas go pras faoi na cúinsí sin.
5.9
Sonraí pearsanta a áireamh in iarratais
Léigh an t-alt i dtaobh Cosaint Sonraí ag an BAI thíos leis más é do thoil é, agus féadfaidh tú ina theannta
sin Beartas BAI maidir le Cosaint Sonraí a léamh ina iomláine anseo: https://www.bai.ie/ga/maidirlinne/raiteas-um-beartas-cosanta-sonrai/ . Ná cuir sonraí pearsanta isteach in iarratas ach amháin sa chás
go bhfuil géarghá leis sin.
5.9

Seicliosta an Iarratais

1

Tá mé cláraithe le BAIonline

Tá/Níl

2

Tá/Níl

7

Tá seiceáilte agam go bhfuil an Conraitheoir le haghaidh mo chláir cláraithe freisin
le BAIonline agus tá an t-eintiteas sin curtha isteach mar an “Conraitheoir” agam ar
m’iarratas baionline.
Tá an Scéim S&V agus an Treoir S&V reatha d’Iarratasóirí léite agam agus tuigim
iad
Táim chun an teimpléad don fhoirm iarratais a chomhlánú agus a shábháil mar aon
MSWORD/PDF amháin (níos lú ná 8MB) sula ndéanfaidh mé an doiciméad seo a
uaslódáil ar BAIonline.
Táim chun a sheiceáil nach bhfuil víris ríomhaire sa doiciméad seo sula ndéanfar é
a uaslódáil chuig BAIonline
Tá na réimsí éigeantacha ar fad ar an gcuid den fhoirm iarratais atá ar líne
comhlánaithe agam ar BAIonline
Tá an togra atá beartaithe agam réidh lena léiriú

8

Níl tús curtha go fóill le léiriú an togra atá beartaithe agam

Tá/Níl

3
4

5
6
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9

Tá an togra atá beartaithe agam nua

Tá/Níl

10

Táim cinnte nach clár nuachta agus cúrsaí reatha é an togra atá beartaithe agam

Tá/Níl

11

Tá an chuid is mó den Mhaoiniú eile a theastaíonn chun an tionscadal seo a
tháirgeadh léirithe mar mhaoiniú urraithe i m’iarratas agam (féach alt 4.6 i gcomhair
breis eolais)
Tá gá le haon sonraí pearsanta atá san iarratas seo

Tá/Níl

12

Tá/Níl

Ba cheart “Tá” a bheith le gach ceann de na ceisteanna thuas. Nuair atá tú sásta go bhfuil 1-12
comhlánaithe agat, tá tú réidh chun an t-iarratas a chur isteach trí BAIonline.
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6 Measúnú ar Iarratais
Leagtar forbhreathnú gairid amach sa chuid seo den phróiseas measúnaithe a dtugtar faoi i ndáil le
hiarratais a fhaightear. Tá an próiseas measúnaithe don Scéim leagtha amach i gCuid 6 de Dhoiciméad
na Scéime is féidir leat a fháil ar www.bai.ie agus BAIonline.
6.1 An Próiseas Measúnaithe
Tá ceithre chéim sa Phróiseas Measúnaithe mar atá leagtha amach thíos.
1. Réamh-Mheastóireacht
Is é cuspóir na réamh-mheastóireachta ná a chinntiú go mbeidh iarratasóir incháilithe chun maoiniú a fháil
faoin scéim. Is é an rud is tábhachtaí anseo ná a chinntiú gur comhlíonadh na critéir íosta agus gur cuireadh
isteach an doiciméadú riachtanach ar fad, agus áirítear air sin a léiriú go bhfuil an chuid is mó den mhaoiniú
urraithe. Déanfar aon iarratais nach n-éireoidh leo i gcéim na réamh-mheastóireachta a dhícháiliú agus ní
bhreithneofar a thuilleadh iad. Má dhiúltaítear d’iarratas ag an gcéim seo de mheasúnú, tabharfaidh stádas
iarratais BAIonline le fios é mar “Diúltaithe – Réamh-Mheastóireacht” nuair a bheidh an Babhta daingnithe.
2. Meastóireacht Cháilíochtúil
Déanfar gach iarratas a mheasúnú de bhua a thuillteanais i gcomhthéacs chuspóirí na scéime agus na
gcritéar measúnaithe mar atá leagtha amach thíos.
•

•

•

•

•

•

Cuspóirí na Scéime agus Téamaí na gClár
An ndéanann an togra cuspóirí na Scéime a chur chun cinn agus an bhfuil sé ag déileáil le ceann de
théamaí na gclár a bhfuil cur síos orthu sa raon feidhme?
Caighdeán an Togra
An dtaispeántar go soiléir sa togra ó thaobh ábhair, cur chuige agus próiseas léiriúcháin de go mbeidh
an clár/na cláir ar ardchaighdeán agus an dtaispeánann sé nuálaíocht ó thaobh clár in Éirinn de?
Nua/Breisíocht
An gcuireann ábhar an chláir le raon na ndeiseanna féachana nó éisteachta le haghaidh lucht
féachana agus éisteachta in Éirinn?
Comhpháirtíochtaí
Ar thug an t-iarratasóir aon chomhpháirtíochtaí chun críche, cibé acu foirmiúil nó neamhfhoirmiúil, le
tríú páirtithe ábhartha?
Acmhainní
An bhfuil na hacmhainní atá beartaithe mínithe go soiléir agus an bhfuil siad leordhóthanach agus
réadúil i gcomhthéacs an chláir/na gclár atá beartaithe. An bhfuil luach ar airgead i gceist leis an
togra? Féadfaidh an Painéal Measúnaithe cuntas teiste an iarratasóra ag a bhfuil iarratais nó
conarthaí déanta ar Sound & Vision a bhreithniú faoin gceannteideal seo.
Craoltóirí Pobail (agus iad amháin)
An dtagann an togra leis an sainmhíniú ar chraoltóireacht pobail agus an soláthróidh sé tairbhe
shóisialta?
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Má dhiúltaítear iarratas ag an gcéim seo de mheasúnú, tabharfaidh stádas iarratais BAIonline le fios é mar
“Diúltaithe – Céim 1” nuair a bheidh an Babhta daingnithe.
3. Measúnú Straitéiseach
I gcásanna ina bhfuil líon na n-iarratas incháilithe níos mó ná na cistí atá ar fáil, beidh céim meastóireachta
eile ag an Údarás. Beidh an chéim seo dírithe ar chothromaíocht a bhaint amach maidir le pacáiste
foriomlán na dtionscadal maoinithe i gcomhthéacs chuspóirí na scéime. Déanfar na moltaí don chéim
cháilíochtúil a bhreithniú anseo freisin. Déantar na moltaí deiridh a chur faoi bhráid an Údaráis ansin lena
ndaingniú. Is mar seo a leanas atá na critéir mheasúnaithe le haghaidh na céime seo:
•
•
•
•
•
•

Éagsúlacht an lucht féachana a bhfreastalaíonn an clár air
Éagsúlacht an ábhair, agus tagairt á déanamh do sheánraí agus d’fhormáidí
Cuntas teiste an iarratasóra ag a bhfuil iarratais nó conarthaí déanta ar Sound & Vision roimhe seo
(más infheidhme)
Cumas an iarratasóra seachadadh
Moltaí ó na painéil mheasúnaithe
A mhéad a chuirtear mná san áireamh i ról na ceannaireachta san fhoireann chruthaitheach

Má dhiúltaítear iarratas ag an gcéim seo de mheasúnú, tabharfaidh stádas iarratais BAIonline le fios é mar
“Diúltaithe – Céim 2” nuair a bheidh an Babhta daingnithe.
4. Daingniú Foirmiúil
Is é an tÚdarás a dhéanann na cinntí deiridh faoi na hiarratais sa chéim deiridh, agus na moltaí a eascraíonn
as na céimeanna measúnaithe roimhe sin á mbreithniú. I ndiaidh daingnithe, tabharfaidh stádas iarratais
BAIonline maidir le haon iarratas molta le fios é mar “Rathúil”.

6.2

Cinntí Maoinithe

Iarratais rathúla
I gcás ina gceadóidh an tÚdarás iarratas ar mhaoiniú, déanfar na bearta seo a leanas:
•

Cuireann an tÚdarás an t-iarratasóir ar an eolas faoin gcinneadh, agus aon choinníoll/coinníollacha a
ghabhann leis an tairiscint á leagan amach aige.

•

Foilsíonn an tÚdarás liosta de na tairiscintí maoinithe arna ndaingniú ag an Údarás.

•

Ní mór don iarratasóir rathúil a dheimhniú go nglacann sé/sí leis an tairiscint maoinithe agus le haon
choinníoll/coinníollacha a cheanglaíonn an tÚdarás léi.
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•

•

Ceanglaítear ar iarratasóir rathúil socrú conartha a dhéanamh leis an Údarás, ar théarmaí a
shonróidh an tÚdarás. I measc na dtéarmaí sin tá sceideal a bhaineann le tarraingt anuas na gcistí
ag iarratasóir. Riarann an tÚdarás cistí de réir théarmaí an chomhaontaithe conartha.
Beidh rochtain ag an Iarratasóir agus ag príomhtheagmhálaí an Chonraitheora ar thaifead an
Chonraitheora a chruthófar ar baionline.

Iarratais nach n-éiríonn leo
I gcás ina bhfuil an tÚdarás tar éis diúltú d'iarratas ar mhaoiniú, cuirtear iarratasóirí ar an eolas ar bhonn
aonair agus cuirtear faisnéis ar fáil dóibh faoi fheidhmíocht a n-iarratas sa phróiseas measúnaithe.
6.3 Conraitheoireacht
Agus iad i mbun conraitheoireachta leis an Údarás iarrfar ar iarratasóir rathúil roinnt nithe inseachadta a
sholáthar don Údarás. Tá liosta ar fáil thíos de na nithe a bheadh ag teastáil le linn conraitheoireachta cé
nach liosta cuimsitheach é. Tabhair faoi deara nach gcaithfidh na doiciméid seo a bheith réidh nuair atá
an t-iarratas á dhéanamh, is chun treoir amháin a thabhairt duit atá siad áirithe anseo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buiséad & Plean Airgeadais
Cóiriú
Sonraí faoin gClár agus faoi Dheontais
Polasaí Árachais
Litir Deimhnithe ón gCraoltóir
Litir ón mBanc ábhartha á rá nach ndéanfar Fritháireamh
Faisnéis Imréitigh Cánach

7. Séanadh
Ní hionann an fhaisnéis atá ar fáil sa doiciméad seo agus cuntas uileghabhálach ar na ceanglais reachtúla
agus ar na hoibleagáidí dlíthiúla atá ar iarratasóirí ar mhaoiniú faoin Scéim. Níor cheart a mheas gur ráiteas
iomlán nó údarásach faoin dlí é.
Ní mór do na daoine a gcuirtear an doiciméad seo ar fáil dóibh a measúnú neamhspleách féin a dhéanamh
tar éis dóibh a gcomhairle ghairmiúil féin a ghlacadh agus cibé fiosruithe breise a dhéanamh, a mheasann
siad is gá maidir le gach ní ábhartha. Ní dhéanann an tÚdarás aon uiríoll is ní thugann sé aon bharánta,
sainráite nó intuigthe, maidir leis an bhfaisnéis atá sa doiciméad seo nó maidir le haon fhaisnéis ó bhéal
nó i scríbhinn a tugadh nó a thabharfar d'aon iarratasóir ionchasach nó dá chomhairleoirí gairmiúla nó dá
comhairleoirí gairmiúla. Séantar go sainráite aon dliteanas i ndáil leis sin.
8. Cosaint Sonraí
Déanann an BAI, ina cháil mar Rialaitheoir Sonraí, faisnéis a chur ar fáil agus geallann sé go gcosnóidh sé
do phríobháideachas ar líne de réir an Bhille um Chosaint Sonraí, 2018 in Éirinn agus an Rialacháin
Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí ag an AE (RGCS) – rud ar tháinig éifeacht leis ó Bhealtaine 2018
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amach. Féach anseo chun Beartas Cosanta Sonraí an BAI a léamh ina iomláine:
https://www.bai.ie/ga/maidir-linne/raiteas-um-beartas-cosanta-sonrai/ . Iarrtar ar iarratasóirí a bhreithniú an
gá aon fhaisnéis a bhféadfaí a mheas gur Sonraí Pearsanta iad a chur isteach i leith an BAI a bheith ábalta
ar mheasúnú leordhóthanach a dhéanamh ar an iarratas sula n-áireofar san iarratas í. Ba chóir d’iarratasóirí
dul i dteagmháil leis an BAI sula ndéanfaidh siad iarratas má bhíonn aon cheisteanna i ndáil le cúrsaí
cosanta sonraí acu.
9. Saoráil Faisnéise
Geallann an tÚdarás go ndéanfaidh sé a dhícheall aon ábhar a fhaightear mar fhreagra ar an tairiscint seo
a choinneáil faoi rún, faoi réir oibleagáidí an Údaráis faoin dlí, lena n-áirítear an tAcht um Shaoráil Faisnéise,
2014. Iarrtar ar Iarratasóirí agus ar Chonraitheoirí a bhreithniú an amhlaidh i gcás aon chuid den fhaisnéis
a sholáthraítear don Údarás in iarratas nó le linn caibidlíochta maidir le conradh ina dhiaidh sin nár cheart
í a nochtadh mar gheall ar an bhfaisnéis atá ann, agus an fhaisnéis sin a aithint agus cúiseanna lena
híogaireacht a shonrú. Rachaidh an tÚdarás i gcomhairle le hiarratasóirí faoi fhaisnéis rúnda, pearsanta
nó íogair ó thaobh tráchtála de sula ndéanfar cinneadh maidir le haon iarratas a fhaightear faoin Acht um
Shaoráil Faisnéise. Féadfar faisnéis den sórt sin a nochtadh mar fhreagra ar iarratas ar Shaoráil Faisnéise.
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