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1. Réamhrá
Is é cuspóir an doiciméid seo ("an Treoir") ná comhairle a thabhairt d'iarratasóirí agus d’iarratasóirí
ionchasacha ar an Scéim Chistiúcháin chun Bunábhar Clár a Chartlannú (“An Scéim um Chartlannú 2"),
mar aon le treoir maidir le cad is féidir a chistiú leis an Scéim um Chartlannú 2, cé atá i dteideal iarratas a
dhéanamh ar chistiú agus conas iarratas ar chistiú a chur i dtoll a chéile agus a chur isteach.
Ba cheart do na hiarratasóirí uile an Treoir seo a léamh sula gcomhlánóidh siad an Fhoirm Iarratais mar
mínítear inti cén fhaisnéis a chaithfear a chur ar fáil mar chuid d’iarratas. Tá an Fhoirm Iarratais agus na
hamanna agus na dátaí deiridh chun iarratais a chur isteach chun go mbreithneofar iad le fáil ar shuíomh
gréasáin an BAI ag www.bai.ie
Forchoimeádann an BAI an ceart chun aon chuid den doiciméad seo a cheartú nó a athrú. I gcás go nathrófar nó go n-athbhreithneofar an doiciméad seo, cuirfear leagan nuashonraithe ar fáil ar shuíomh
gréasáin an BAI ag www.bai.ie agus beifear in ann é a aithint trí bhreathnú ar mhí agus ar bhliain a
fhoilsithe. I gcomhréir leis an Scéim um Chartlannú 2, cuirfear an Treoir ábhartha d'aon bhabhta
cistiúcháin ar fáil 6 seachtaine ar a laghad roimh an dáta deiridh. Is iad na hiarratasóirí féin a bheidh
freagrach as deimhin a dhéanamh go bhfuil an leagan reatha den Treoir in úsáid acu.
Tabhair faoi deara gur treoir í seo d’iarratasóirí a bhfuil sé ar intinn acu iarratas a dhéanamh ar chistiú ón
Scéim um Chartlannú 2. Beidh an BAI ag súil le tacú le tograí cartlannaithe ar ardchaighdeán a rachaidh
chun tairbhe d’oidhreacht chraolacháin na hÉireann. Is féidir doiciméad iomlán na Scéime, ‘An Scéim
Maoinithe chun Bunábhar Clár a Chartlannú (Meitheamh 2018)’ a fháil ag www.bai.ie. Maidir leis an
mbabhta cistiúcháin reatha, is é an cuspóir atá leis ná bunábhar clár a chartlannú lena gcaomhnaítear
taifead stairiúil ar chultúr, oidhreacht agus taithí na hÉireann agus go háirithe, bunábhar a bhfuil baol mór
ann go meathlóidh sé agus/nó go rachaidh sé as feidhm ar fad.
Tabhair faoi deara, maidir le gach ceist i dtaobh na Treorach seo, agus/nó iarratas a dhéanamh, go bhfuil
baill foirne de BAI ar fáil anois chun freagra a thabhairt ar aon cheann de do chuid ceisteanna. Is iad na
teagmhálaithe i gcomhair an bhabhta seo ná:
Elizabeth Farrelly
Fionnuala Murphy
Anne O’Brien
T:
E:
S:

+353 1 6441200
archiving@bai.ie
Údarás Craolacháin na hÉireann
2-5 Plás Warrington
Baile Átha Cliath 2
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Éire.

2. Aidhmeanna na Scéime um Chartlannú 2
De bhun fhorálacha an Achta Craolacháin, 2009 ("an tAcht"), cuireadh de chúram ar an BAI Scéim um
Chartlannú 1 a fhorbairt, a bhainistiú agus a riar. Tá an Scéim seo á cistiú trí chéatadán den Chiste
Craolacháin bliantúil agus ní sháróidh sé 20% den chiste sin. Forbraíodh an Scéim chun tacaíocht
chistiúcháin a sholáthar chun cultúr cartlannúcháin a fhorbairt in earnáil chraolacháin na hÉireann a
chuideoidh le hoidhreacht chraolacháin na hÉireann a chaomhnú.
Tionscnaíodh an chéad scéim i mí na Bealtaine 2012 agus cuireadh trí cinn de bhabhtaí cistiúcháin i
ngníomh agus dámhadh dá thoradh sin breis agus €5 mhilliún de chistiú do 14 iarratasóir ar éirigh leo.
Rinneadh athbhreithniú neamhspleách ar an gcéad scéim sin a sheoladh agus a chur i gcrích i 2017,
agus is ar thorthaí an athbhreithnithe sin a bunaíodh paraiméadair agus ceanglais an dara scéim seo a
seoladh i mí an Mheithimh 2018. Tá cuspóirí na Scéime um Chartlannú 2, a leagtar amach thíos,
bunaithe i bhforáil reachtúil agus tugann siad comhthéacs foriomlán ina ndéanfaidh BAI an Scéim a
bhainistiú agus a riaradh. Dá bhrí sin, ba chóir na cuspóirí sin a bhreithniú agus iarratais á gcur faoi
bhráid na Scéime.
Cuspóirí na Scéime um Chartlannú 2
I.

Cur chuige comhtháite a fhorbairt maidir le bunábhar clár a chartlannú, lena n-áirítear cur chun
cinn, forbairt agus cosaint oidhreacht chraolacháin na hÉireann;

II.

Próisis agus formáidí stórála oiriúnacha a fhorbairt chun spreagadh agus cabhair a thabhairt
do chomhlachtaí maidir le hathchóiriú agus/nó stóráil bunábhair atá taifeadta i bhformáidí atá ag
dul i léig nó a bheidh as feidhm ar fad go luath;

III.

Rochtain a sholáthar do pháirtithe leasmhara ar bhunábhair chlár agus cur le feasacht an
phobail maidir le caomhnú agus úsáid bunábhar craolacháin cartlainne.

3. Incháilitheacht
Caithfear na critéir incháilitheachta íosta seo a leanas a chomhlíonadh má tá iarratais le breithniú i
gcomhair cistiú. I gcás nach gcomhlíonfar aon cheann de na critéir sin dícháileofar iarratais. Ní bheidh dul
thar chinneadh an BAI sa mhéid seo.
3.1 Cé a Fhéadann Iarratas a Dhéanamh?
Féadfaidh siad seo a leanas iarratas a dhéanamh ar an Scéim:
• Craoltóirí (poiblí, tráchtála agus pobail);
• Fógróirí;
1

Tá an Scéim um Chartlannú 2 le dul as feidhm an 6 Meitheamh 2022.
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•
•
•

Daoine/institiúidí a bhfuil bunábhar ábhartha ina seilbh;
Daoine/institiúidí atá in ann obair a dhéanamh ar bhunábhar a mheastar a bheith luachmhar ó
thaobh an Stáit de a chartlannú; agus,
Daoine/institiúidí atá in ann cuspóirí na Scéime um Chartlannú 2 a chur chun tosaigh.
Tá an Scéim oscailte d'iarratasóirí incháilithe atá ag déanamh iarratais aonair, agus chomh maith
leis sin, do pháirtithe ar mian leo oibriú i gcomhpháirtíocht mar sholáthraí ábhair, mar shampla, le
soláthraí stórála agus / nó speisialtóir cartlannaithe.

Ní mór do dhaoine aonair a bheith ina náisiúnaigh de chuid na hÉireann nó de chuid an AE nó ina gcónaí
sa tír seo nó san AE. Ní mór do chuideachtaí a bheith ionchorpraithe in Éirinn nó san AE.
Ní mór don BAI cloí leis an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí (1995) agus leis an Acht um Chaighdeáin in Oifigí
Poiblí (2001). Maidir leis sin, más iarratasóir thú agus má fhaigheann tú amach go bhfuil imthosca ann a
d’fhéadfadh coinbhleacht leasa a chruthú i gcomhthéacs d'iarratais, ní mór duit na himthosca sin a chur in
iúl go pras don BAI.

3.2 Cad é atá Incháilithe le haghaidh Cistiú?
•

Bunábhar Lánais
o Bunábhar clár a craoladh go hiomlán nó go páirteach, nó a taifeadadh lena chraoladh, ar an
raidió agus / nó ar an teilifís.
o Bunábhar fógraíochta agus bunábhar dá shamhail a craoladh go hiomlán nó go páirteach, nó
a taifeadadh lena chraoladh, ar an raidió nó ar an teilifís.
o Íomhánna socra a táirgeadh as bunábhar den sórt sin nó i gcomhthéacs an bunábhar sin a
thaifeadadh.
o Grianghraif a táirgeadh as bunábhar den sórt sin nó i gcomhthéacs an bunábhar sin a
thaifeadadh.

•

Téamaí & Seánraí
Déanfar breithniú speisialta ar chartlannú an bhunábhair clár a chaomhnaíonn taifead stairiúil ar
chultúr, oidhreacht agus eispéireas na hÉireann agus a chabhraíonn le cur chuige comhtháite a
fhorbairt maidir le cartlannú bunábhar clár a tháirgtear sa Stát, lena n-áirítear an méid seo a
leanas:

Téamaí
An Ghaeilge
Cultúr agus saol na hÉireann
Ceol, drámaíocht agus siamsaíocht na hÉireann
Nuacht, cúrsaí reatha nó clár faisnéise
Aon chatagóir eile arna haithint ag an BAI
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Seánraí
Cláir faisnéise
Cláir urlabhra
Cláir spóirt
Cláir cheoil
Cláir do pháistí
Scannáin de chuid na hÉireann
3.3

Eisiaimh / Cad é nach bhfuil Incháilithe le haghaidh Cistiú?
Meastar nach bhfuil an bunábhar clár seo a leanas incháilithe le haghaidh cistiú:
•
•

Bunábhar nach mbaineann le craoladh e.g. pictiúrlann, fógraíocht ar chlár fógraí, foilseacháin;
agus,
Bunábhar nach mbaineann le cultúr, le hoidhreacht ná le taithí na hÉireann.

4. Cistiú
4.1 Is é príomhaidhm an bhabhta seo faoin Scéim ná oidhreacht chraolacháin na hÉireann a chosaint.
Leis seo tá an BAI ag gairm tograí cartlannaithe a chuirfidh chun cinn an aidhm maidir le cultúr agus
oidhreacht fuaime agus closamhairc a chaomhnú. Ar an ábhar sin glacfar sa bhabhta reatha seo le tograí
ina bhfuil pleananna chun taifeadtaí den sórt sin a chaomhnú atá i mbaol de bharr an drochbhail atá orthu
nó toisc go bhfuil siad taifeadta i bhformáid atá imithe as feidhm agus/nó toisc nach bhfuil an trealamh ar
fáil chun iad a athsheinm.
Chomh maith leis sin, is féidir cistiú a dhámhachtain faoin Scéim chun tacú le forbairt agus le bunú
bonneagair chun cur le leibhéal cartlannaithe bunábhar clár agus le haghaidh forbairtí teicneolaíochta
agus córas chun infhaighteacht agus rochtain ar ábhar den sórt sin a fheabhsú.
4.2 Céatadán den Chistiú ar Fáil
Leithdháilfidh an BAI deontais suas go dtí 80% ar a mhéid den bhuiséad iomlán arna chur isteach in
iarratas. Beidh de cheanglas ar iarratasóirí a léiriú go bhfuil cistí eile agus/nó cistí meaitseála ar fáil dóibh,
gur leor na cistí sin, agus beidh orthu foinse na gcistí sin a thabhairt le fios. Is féidir cúnamh a dhámhtar
faoin Scéim seo a chomhcheangal le cúnamh ó scéimeanna eile, ach teorainn uasmhéid 80% den
bhuiséad iomlán a bheith leis an gcúnamh ó na scéimeanna.

5. Iarratas a Sheoladh Isteach
Léigh an méid seo a leanas sula ndéanfaidh tú iarratas a chomhlánú agus a sheoladh isteach.
5.1 Spriocdháta, Formáid Riachtanach agus Teorainn Mhéide
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•

Ní mór iarratais chomhlánaithe a chur isteach faoi 12 meán lae ar an dáta deiridh de gach
babhta cistithe mura luaitear a mhalairt. Tá na hamanna agus na dátaí deiridh ar fáil ag
www.bai.ie. Dícháileofar iarratais nach gcuirtear isteach in am agus/nó atá neamhiomlán. Ní
bheidh dul thar chinneadh an BAI sa mhéid seo. Forchoimeádann an BAI an ceart chun na dátaí
agus na hamanna sin a athrú más gá. Cuirfear aon athruithe in iúl go poiblí tréimhse réasúnach
roimh an spriocdháta.

•

Cuir d’iarratas isteach trí ríomhphost chuig archiving@bai.ie mar aon le teideal an ábhair
“Iarratas cartlannaithe – Ainm an Tionscadail". Tá an Fhoirm Iarratais ar fáil lena híoslódáil ó
www.bai.ie. Déan cinnte go bhfuil an doiciméadúchán ar fad i dtaca leis an bhFoirm Iarratais i
ndoiciméad amháin, i bhformáid PDF nó MS Word agus 8MB ar fad ar a mhéid.

•

Ná seol isteach cúpla iarratas in aon ríomhphost amháin; seol isteach iarratas amháin in
aghaidh an ríomhphoist. B’fhéidir nach bhfaighfear teachtaireachtaí ríomhphoist a sháraíonn an
teorainn acmhainne 8MB.

•

Ba cheart d'iarratasóirí a n-iarratas a chur isteach UAIR AMHÁIN agus níor cheart dóibh athruithe
a dhéanamh ar a n-iarratais nuair a bheidh siad curtha isteach. I gcás go bhfaighfear iarratais
dhúblacha, glacfaidh an BAI leis an leagan is déanaí a cuireadh isteach roimh an spriocdháta; ní
bhreithneofar aon leagan eile.

•

Gheobhaidh iarratasóirí admháil seachadta trí ríomhphost ón BAI chun a admháil go bhfuarthas a
n-iarratas. Ní bhfaighidh iarratasóirí an admháil sin má fhaightear an t-iarratas tar éis an
spriocdháta nó má sháraíonn an ríomhphost an teorainn mhéide nó mura bhfuil aon cheangaltán
leis.

•

Níor cheart d’iarratasóirí iarratais a tharraingt siar ón bpróiseas measúnaithe idir an spriocdháta
agus fógairt na gcinntí. Má tharraingítear iarratas siar le linn an phróisis measúnaithe d'fhéadfadh
sé dul i bhfeidhm ar chuntas teiste iarratasóra. Má éilítear iarratas a tharraingt siar, ní mór
cúiseanna a thabhairt maidir leis an éileamh sin.

5.2 Foirm Iarratais
Comhlánaigh an Fhoirm Iarratais mar atá treoraithe sa treoir seo agus laistigh den fhoirm féin. Tá sé de
dhualgas ort mar iarratasóir a chinntiú go bhfuil an fhoirm iarratais comhlánaithe go hiomlán agat agus go
léann tú agus go dtuigeann tú ceanglais na Scéime. Má bhíonn aon cheisteanna agat, beidh foireann an
BAI ar fáil le haghaidh comhairle ag archiving@bai.ie. Dícháileofar iarratais nach gcloíonn go sásúil leis
na ceanglais. Is cinneadh críochnaitheach é cinneadh an BAI sa mhéid sin.
5.3 Nótaí Treorach
De bhreis ar an treoir atá curtha ar fáil san Fhoirm Iarratais, tabhair an méid seo a leanas ar aird agus
d’iarratas á chomhlánú agat;
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•

Breisíocht

Ní mór an bunábhar clár le cartlannú a bheith de bhreis ar chorp an bhunábhair chlár chartlannaithe atá
ann cheana nó ar an mbunábhar sin atá ar an iarratasóir a chur ar fáil de dhroim na reachtaíochta reatha.
Ní mór don iarratas an critéar ‘breisíochta’ a shásamh d’fhonn a bheith incháilithe le haghaidh tuilleadh
breithnithe faoin Scéim.
Faoin gcritéar sin, tabharfar aird le linn na meastóireachta ar iarratas ar cibé a tharlóidh sé i gcás
dámhachtana, bunaithe ar an iarratas ar chistiú, go ndéanfar méid comhiomlán níos mó den ábhar
iomchuí a chartlannú agus a chur ar fáil ná mar a dhéanfaí murach a leithéid de dhámhachtain agus / nó
cibé a bheadh an t-ábhar atá le cur i gcartlann de bhreis ar an méid sin a bhfuil sé de cheanglas ar an
Iarratasóir a chartlannú faoin reachtaíocht atá ann cheana. Sa chomhthéacs sin, taispeáin conas atá an
bunábhar le cartlannú de bhreis ar an gceanglas reachtúil.
•

Taithí ar Chartlannú

Táthar ag súil go léireoidh iarratasóir eolas cuimsitheach agus tuiscint chuimsitheach ar na ceanglais
maidir le cartlannú agus, chuige sin, ba cheart do bhall den fhoireann bheartaithe (a d’fhéadfadh
comhpháirtíocht le tríú páirtí ábhartha a áireamh) an saineolas riachtanach cartlannaithe a bheith aige. Tá
sé ríthábhachtach go léiríonn iarratasóir an saineolas cartlannaithe sin ina iarratas. Chuige sin, bhainfí
leas as ionchur agus cuidiú ó chartlannaí gairmiúil ag céim an iarratais chun an dea-chleachtas agus an
cur chuige is fearr le glacadh a chinneadh.
•

Príomhphearsanra

Agus an príomhphearsanra a bheidh bainteach leis á shainaithint aige, ba cheart don iarratasóir cur síos
a dhéanamh leis ar na róil faoi seach a dtabharfaidh gach duine acu fúthu sa tionscadal. Anuas air sin, ba
cheart don iarratasóir míniú soiléir a thabhairt ar cé acu a iarradh treoir ó chartlannaí gairmiúil nó nár
iarradh agus ar an leibhéal comhairliúcháin a bhí ar siúl agus, más iomchuí, ba cheart dó cur síos a
dhéanamh ar an bpáirt bheartaithe a ghlacfadh an cartlannaí gairmiúil sin i gcur chun feidhme an
tionscadail.
•

Comhpháirtíochtaí

Ceanglaítear leis an Scéim go nglacann an BAI cur chuige straitéiseach maidir le cultúr cartlannaithe a
fhorbairt in Éirinn. Go bunúsach, spreagann an Scéim cur chuige coiteann maidir le cartlannú agus ba
cheart d’iarratasóirí comhpháirtíochtaí le tríú páirtí/páirtithe ábhartha a bhreithniú más rud é go gcuirfeadh
sé sin togra ar comhréim le haidhmeanna na Scéime ar bhealach níos fearr.
Is éard is cuspóir don Scéim um Chartlannú 2 ná rannpháirtíocht níos forleithne léi a chothú ar fud
earnálacha na craoltóireachta neamhspleáiche agus an léirithe neamhspleách ná mar a bhí roimhe seo.
Aithníonn BAI, cé gur comórtas oscailte í an Scéim, go bhfuil comhairle i dtaobh conas comhpháirtithe
ionchasacha cartlannúcháin a aimsiú ag teastáil ó iarratasóirí ionchasacha a bhfuil inniúlacht agus/nó
saineolas sa chartlannú in easnamh orthu. Chuige sin, tá an BAI tar éis liosta de chomhpháirtíochtaí
ionchasacha den sórt sin a fhoinsiú agus a thiomsú agus, le ceadú na ndaoine a liostaíodh, soláthraíonn
sé an liosta sin mar threoir. Tá an liosta faoi réir a athraithe agus tá sé ar fáil ar www.bai.ie.
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Féadfaidh iarratasóirí comhoibriú nó oibriú i gcomhar a dhéanamh le craoltóir, institiúid nó pearsa aonair
eile a bhfuil bunábhar ábhartha ina sheilbh aige/aici nó atá ábalta cuspóirí na Scéime um Chartlannú 2 a
chomhlíonadh nó a chur chun tosaigh. Ba cheart d’iarratasóirí cóip den chomhaontú a chur isteach.
•

Beartú Tosaíochta

Más rud é go bhfuil méid suntasach den bhunábhar craolacháin liostaithe lena chartlannú i dtogra, moltar
don iarratasóir a bhreithniú an ionann luach an bhunábhair chraolacháin ar fad nó nach ionann agus
murab ionann, ba cheart don iarratasóir an leibhéal tosaíochta do chatagóirí / d’fhormáidí éagsúla den
bhunábhar craolacháin a leagan amach.
Cé gur ceadmhach níos mó ná iarratas amháin a dhéanamh, ba cheart don iarratasóir, má chuirtear níos
mó ná iarratas amháin isteach, ord tosaíochta a chur le gach iarratas a chuirtear isteach, i bhfianaise
bhuiséad teoranta na Scéime. Ba cheart don iarratasóir an leibhéal tosaíochta a mheasann sé a bheith
ag gabháil leis an mbunábhar faoi seach a leagan amach i ngach iarratas.
•

Cuspóirí na Scéime

Nuair a bheidh iarratas á chur isteach agat caithfidh tú a thaispeáint conas a shásóidh an tionscadal atá
beartaithe cuspóirí na Scéime agus conas a sholáthróidh sé na torthaí is fearr is féidir a fháil. Ba cheart
duit míniú a thabhairt ar na gníomhaíochtaí agus ar na tascanna praiticiúla atá pleanáilte le haghaidh do
thionscadail chomh maith le sceideal a sholáthar de na gníomhaíochtaí agus na tascanna chun an
tionscadal a chur i gcrích.
•

Indéantacht

Beidh an BAI ag súil go dtabharfaidh an t-iarratasóir léiriú iomlán ar indéantacht an tionscadail
bheartaithe. Maidir leis sin, ba cheart don iarratasóir sonraí a chur isteach faoi na rioscaí atá ann maidir le
cur i gcrích an tionscadail bheartaithe agus an chaoi a ndéanfar iad a bhainistiú. Tá sé tábhachtach
freisin go n-inseoidh tú go soiléir an chaoi a ndéanfaidh tú torthaí do thionscadail a chothabháil nuair a
bheidh deireadh leis an gcistiú agus an chaoi a n-íocfaidh tú as aon chostais reáchtála bhreise.
•

Caighdeáin Chartlannúcháin

Aibhsíodh san athbhreithniú ar an gcéad Scéim gur gá breis eolais mhionsonraithe a sholáthar
d’iarratasóirí i dtaobh na gcaighdeán teicniúil a theastaíonn chun bunábhar clár fuaime / closamhairc a
dhigitiú. Forbraíodh treoirlínte i gcomhair bunábhar fuaime agus tá siad ar fáil ar www.bai.ie. Tá treoirlínte
i gcomhair ábhar closamhairc á bpróiseáil agus foilseofar iad ar shuíomh gréasáin BAI i mí Mheán
Fómhair 2018. Tá na treoirlínte sin dréachtaithe ag féachaint don dea-chleachtas idirnáisiúnta agus
déanfar iad a nuashonrú go rialta dá réir sin.
•

Rochtain

Beifear ag súil i gcás gach tionscadail chartlannaithe lena dtacaítear faoin Scéim go soláthrófar rochtain
thapa chruinn ar bhunábhar clár do pháirtithe leasmhara, lena n-áirítear an pobal, agus go músclófar
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feasacht an phobail ar chaomhnú agus úsáid na mbunábhar craolacháin ón gcartlann. Beifear ag súil, dá
bhrí sin, go leagfar amach in iarratais gealltanais i dtaca le rochtain a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara.
o

Luaigh go soiléir an leibhéal rochtana agus na nósanna imeachta a chuirfear i bhfeidhm chun an
rochtain sin a éascú. Mura féidir rochtain a chur ar fáil ar an ábhar ar fad, luaigh an céatadán a
bheidh ar fáil don phobal.

Déanfar idirbheartaíocht de réir an tionscadail faoi na meicníochtaí beachta sin a úsáidfear le freastal a
dhéanamh ar chéimeanna éagsúla forbartha na gcartlann éagsúil. Cuirfear i gcuntas leis sa phróiseas
measúnachta an caomhnú é príomhchuspóir an iarratais, le gealltanas tugtha chun rochtain a sholáthar
laistigh de thréimhse ar a gcomhaontófar.
•

Cóipcheart

Ní mór don iarratasóir gach rud a insint maidir le cóipcheart an bhunábhair clár a mbeidh an tionscadal ag
plé leis agus conas a rachaidh aon srianta cóipchirt i bhfeidhm ar ghealltanais rochtana. Ba cheart léiriú
soiléir a thabhairt ansin ar leibhéal na rochtana poiblí a bheidh féideartha agus ar an gcéatadán den
ábhar a mbeidh rochtain air.
•

Buiséad

Ba cheart d’iarratasóirí foirm bhuiséid iomchuí an BAI a úsáid le haghaidh a dtionscada(i)l
c(h)artlannaithe agus miondealú iomlán a chur ar fáil faoin tionscadal agus faoi na costais ábhartha a
bhainfidh leis. Ní ghlacfaidh an BAI ach le hiarratais ar chistiú atá déanta ar fhoirm bhuiséid iomchuí an
BAI. Is féidir treoirlínte buiséid a fháil in Aguisín a hAon den doiciméad seo.

6. An Próiseas Measúnaithe
Sa rannán seo den doiciméad, tá forbhreathnú achomair leagtha amach ar an bpróiseas measúnaithe a
dtugtar faoi i dtaca leis na hiarratais arna bhfáil. Tá cur síos in Aguisín 2 den Scéim ar an bpróiseas
measúnaithe le haghaidh iarratais. Ba cheart d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara gurb iad féin atá
freagrach as dóthain faisnéise a sholáthar don BAI chun measúnú a dhéanamh ar an iarratas de réir an
phróisis sin. Tá trí chéim sa phróiseas measúnaithe.

Céim 1 - Réamh-mheasúnú
Is é cuspóir an réamh-mheasúnaithe ná a chinntiú go bhfuil iarratasóir incháilithe le haghaidh cistiú faoin
Scéim, gur chuir sé an fhaisnéis riachtanach ar fad a iarrtar san fhoirm iarratais isteach agus gur
chomhlíon sé na critéir íosta. Dícháileofar aon iarratais nach sásaíonn céim an réamh-mheasúnaithe
agus ní dhéanfar tuilleadh breithnithe orthu.
Agus réamh-mheasúnú á dhéanamh aige, seiceálfaidh an coiste feidhmiúcháin na nithe seo a leanas:
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•
•
•

An bhfuil an t-iarratasóir incháilithe le haghaidh iarratas a dhéanamh ar chistiú faoin Scéim?
An ndearna an t-iarratasóir cloí leis na treoirlínte uile, gach rannán den fhoirm iarratais a
chomhlánú agus an fhaisnéis riachtanach ar fad a chur isteach?
Breisíocht: An bhfuil an bunábhar clár le cartlannú de bhreis ar chorp an bhunábhair clár
chartlannaithe atá ann cheana nó ar an mbunábhar sin atá ar an iarratasóir a chur ar fáil i dtaca
leis an reachtaíocht reatha?

Céim 2 – Measúnú Straitéiseach
Tugtar iarratais a shásaíonn céim an réamh-mheasúnaithe ar aghaidh chuig céim an mheasúnaithe
straitéisigh. Bíonn iarratais á measúnú ag painéal a chuimsíonn baill foirne den BAI agus measúnóirí
seachtracha ag a bhfuil taithí ábhartha sna réimsí seo: craolachán, cartlannú agus, más gá, fógraíocht.
Measúnaíonn an painéal na hiarratais ó thaobh chuspóirí na Scéime agus na gcritéar measúnaithe atá
leagtha amach in Aguisín 2 den Scéim de. Tar éis dóibh a measúnú a chur i gcrích, cinnfidh an painéal
cé acu ba cheart an t-iarratas a mholadh don Údarás le haghaidh cistiú nó nár cheart.
Tríd is tríd, clúdaíonn na critéir mheasúnaithe don chéim seo na réimsí atá leagtha amach thíos. Ní mór
do gach iarratasóir, áfach, athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir shonracha go léir atá liostaithe in
Aguisín 2 den Scéim agus iarratas á dhéanamh acu.
o

Cuspóirí na Scéime.

o

Réadúlacht an togra.

o

Cineál an bhunábhair clár atá beartaithe.

o

Leibhéal an riosca go meathlóidh an bunábhar clár.

o

An bhfuil go leor acmhainní ag an tionscadal ó thaobh saineolas cartlannaithe de?

o

An cur chuige i leith na comhpháirtíochta (má bhíonn comhaontú comhpháirtíochta ar bun).

o

An cur chuige maidir leis an togra i gcomhthéacs na Scéime.

o

Na próisis athchóirithe agus / nó stórála atá beartaithe.

o

Gnéithe digitiúcháin agus conas mar a dhéanfar an bunábhar a aithint, a aicmiú agus a
chatalógú.

o

Tograí maidir le rochtain ar an gcartlann a sholáthar.

o

Taithí agus cuntas teiste an iarratasóra.

o

An mbaineann luach ar airgead leis an togra?

o

Leorgacht na n-acmhainní arna leithdháileadh ó thaobh an bhuiséid, an phlean airgeadais agus
an phearsanra de.

o

Stádas cóipchirt i dtaca leis an mbunábhar clár lena mbaineann.
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Céim 3 - Daingniú Foirmiúil
Sa chéim dheiridh, déanann an tÚdarás cinntí deiridh ar an bpacáiste moltaí a chuir an painéal
measúnaithe le chéile. Agus é ag déanamh amhlaidh, cuirfidh an tÚdarás san áireamh moltaí an phainéil
measúnaithe agus na mball foirne oiriúnach ag an BAI, méid an chistithe ar fáil agus aon cheisteanna
ábhartha eile a mheasann an BAI a bheith cuí. Forchoimeádann an BAI an ceart gan cistiú a
dhámhachtain d’iarratasóir ar bith agus coinníoll amháin nó níos mó a cheangal leis an dámhachtain
cistithe.
Iarratais a n-éiríonn leo
I gcás gur fhormheas an BAI iarratas ar chistiú, beidh feidhm ag na bearta seo a leanas:
•

Tugann an BAI fógra don iarratasóir faoin gcinneadh agus cuireann sé tuarascáil measúnaithe ar
fáil don iarratasóir. Chomh maith leis sin, leagfar amach sa tuarascáil sin sonraí faoin tairiscint
cistithe agus faoi choinníoll(acha) ar bith atá ceangailte leis an tairiscint.

•

Cuirfidh an BAI liosta de na tairiscintí cistithe ar dhaingnigh an tÚdarás iad in iúl don phobal.

•

Ní mór don iarratasóir a n-éireoidh leis nó léi a dheimhniú go nglacann sé/sí leis an tairiscint
maoinithe agus le coinníoll(acha) ar bith atá ceangailte ag an BAI léi.

Tá de cheanglas ar iarratasóir a n-éireoidh leis/léi dul isteach i gcomhaontú conartha leis an BAI de réir
téarmaí a shonróidh an BAI. Áirítear leis na téarmaí sin sceideal a bhaineann le híostarraingt cistí ag
iarratasóir. Riarann an BAI na cistí de réir théarmaí an chomhaontaithe conartha.
Iarratais nach n-éireoidh leo
I gcás nár éirigh le hiarratas agus nár dhámh an BAI cistiú, tugann an BAI fógra don iarratasóir faoin
gcinneadh agus cuireann sé tuarascáil measúnaithe ar fáil don iarratasóir.

7. Conraitheoireacht
Déanfaidh an BAI monatóireacht agus measúnú ar thionscadail cartlannaithe a gcuirfear cistiú ar fáil
dóibh. Lena chois sin déanfar athbhreithniú ar an gcaoi a n-oibríonn an scéim, ar cé chomh héifeachtúil is
atá sí agus ar an tionchar atá aici ar chúrsaí craolacháin trí chéile agus go háirithe ar an tionchar atá aici
ar chleachtais chartlannúcháin agus ar fhaighteoirí na gcistí go sonrach.
An Conradh
Mar a luaitear thuas, tá de cheanglas ar an iarratasóir a n-éiríonn leis nó léi (“an t-iarratasóir”) dul isteach
i gcomhaontú conartha leis an BAI. Tá dámhachtain an chistithe faoi réir chomhaontú théarmaí
mionsonraithe na sceideal leis an gconradh idir an BAI agus an t-iarratasóir a n-éiríonn leis nó léi agus go
gcomhlíonfaidh an t-iarratasóir aon choinníollacha riachtanacha a chuirfidh an BAI le dámhachtain an
chonartha. Is féidir teimpléid den chonradh sin a fháil ar shuíomh gréasáin an BAI, www.bai.ie.
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Tar éis athbhreithniú dlíthiúil, meastar an conradh teimpléid sin a bheith cuí do roinnt aonán éagsúil, mar
shampla cuideachtaí tráchtála, craoltóirí seirbhíse poiblí, institiúidí oideachais agus institiúidí eile. Cé go
n-aithníonn agus go n-aithneoidh an BAI miondifríochtaí i dtionscadal ar leith, is caighdeánach a bheidh
téarmaí agus coinníollacha ginearálta an chonartha teimpléid ar fud na Scéime.
An Tréimhse Ama
Ní mór glacadh leis an tairiscint ar chistiú laistigh de 30 lá ón uair a dhéanfar í. Ní mór conarthaí maidir le
cistiú a shíniú laistigh de 12 mhí ón uair a ghlactar leis an tairiscint. Forchoimeádann an BAI an ceart gan
aon chonradh a shíniú leis an Iarratasóir mura gcomhaontófar téarmaí an chonartha cartlannaithe laistigh
den am a comhaontaíodh.
An próiseas conraitheoireachta
Agus é ag déanamh conradh leis an BAI, beidh ar an iarratasóir a n-éiríonn leis/léi spriocanna
inghnóthaithe áirithe a chur ar fáil. Is éard atá i roinnt díobh faisnéis a cuireadh ar fáil san iarratas
cheana. Tá liosta nach bhfuil uileghabhálach thíos de na doiciméid atá ag teastáil le linn an phróisis
conraitheoireachta.
An doiciméadúchán nach mór do gach conraitheoir a chur ar fáil:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Buiséad don Tionscadal
Plean Tionscadail don Tionscadal
Conradh/Conarthaí Cistithe eile más infheidhme
Litir ón gConraitheoir lena ndeimhnítear go bhfuil cearta dóthanacha neamh-inchúlghairthe ag an
gConraitheoir, lena n-áirítear cearta i dtaca le cóipcheart agus le trádmharcanna chun an
Chartlann a fhorbairt, a tháirgeadh agus a úsáid agus chun a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh
faoin gConradh seo
Foirm Ríomh-Aistriú Airgid (RAA)
Árachas
Deimhniú Imréitigh Cánach cothrom le dáta don Chonraitheoir
Litir Neamh-fhritháirimh don Chuntas Deontais a bunaíodh le haghaidh an tionscadail
Rúin bhoird an Chonraitheora á dhaingniú gur fhormheas sé téarmaí an Chonartha seo más
ionann méid an Deontais agus €50,000 nó níos mó
Aon doiciméid nó aon chomhaontuithe eile atá, i dtuairim an BAI, ábhartha do mhaoiniú, do
dhéanamh nó d’úsáid an Tionscadail
Doiciméadúchán breise nach mór do chonraitheoirí is cuideachtaí a chur ar fáil:

11.
12.
13.

Cóip dheimhnithe dhátaithe de Dheimhniú Corpraithe an Chonraitheora
Cóip dheimhnithe dhátaithe de Mheabhrán Comhlachais agus d’Airteagail Chomhlachais an
Chonraitheora
Deimhniú Rúnaí an Chonraitheora sa riocht atá leagtha amach i Sceideal 5
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8. Séanadh
Ná ceaptar faoin bhfaisnéis atá curtha ar fáil sa doiciméad seo gur cuntas uileghabhálach é maidir leis na
ceanglais reachtúla ná ar na hoibleagáidí dlíthiúla atá ar iarratasóirí chun cistiú a fháil faoin Scéim. Níor
cheart a mheas ach oiread gur ráiteas iomlán ná údarásach é ar an dlí.
Ní mór do dhaoine a gcuirtear an doiciméad seo ar fáil dóibh a measúnú neamhspleách féin a dhéanamh
tar éis dóibh comhairle ghairmiúil a ghlacadh dóibh féin agus a leithéid d’imscrúduithe breise a
dhéanamh, de réir mar a mheasfaidh siad a bheith riachtanach, maidir le gach ceist ábhartha. Ní
dhéanann an BAI aon uiríoll is ní thugann sé aon bharánta, sainráite nó intuigthe, maidir leis an
bhfaisnéis atá sa doiciméad seo ná maidir le faisnéis ar bith ó bhéal ná i scríbhinn a cuireadh nó a
chuirfear ar fáil d’aon iarratasóir a d’fhéadfadh a bheith ann ná dá chomhairleoirí gairmiúla. Dá bharr sin
séantar aon dliteanas go sainráite.

9.

Saoráil Faisnéise

Geallann an BAI go ndéanfaidh sé a sheacht ndícheall aon ábhar a chuirtear ar fáil mar fhreagairt don
tairiscint seo a choinneáil faoi rún, faoi réir na n-oibleagáidí ar an BAI faoin dlí, lena n-áirítear an tAcht um
Shaoráil Faisnéise 2014 (“an tAcht um Shaoráil Faisnéise”). Iarrtar ar iarratasóirí agus ar Chonraitheoirí a
bhreithniú an bhfuil cuid ar bith den fhaisnéis a sholáthraítear don BAI in iarratas nó le linn
conraitheoireacht ina dhiaidh sin ina faisnéis nár cheart a nochtadh de bharr a hábhair faisnéise, an
fhaisnéis sin a shainaithint agus cúiseanna lena híogaireacht a lua. Rachaidh an BAI i gcomhairle le
hiarratasóirí i dtaca le faisnéis íogair sula ndéanfaidh sé cinneadh ar iarraidh ar bith a fhaightear faoin
Acht um Shaoráil Faisnéise. Má mheasann iarratasóirí nach íogair atá cuid ar bith den fhaisnéis a
sholáthraíonn siad, ba cheart dóibh ráiteas lena luaitear an méid sin a dhéanamh. Féadfar an fhaisnéis
sin a eisiúint mar fhreagra ar iarraidh ar Shaoráil Faisnéise.
10.

Cosaint Sonraí

Comhlíonfaidh Údarás Craolacháin na hÉireann a gcuid oibleagáidí faoin mBille um Chosaint Sonraí,
2018 agus aon dlíthe agus rialacháin eile is infheidhme maidir le príobháideachas sonraí.
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Aguisín a hAon
Treoirlínte an BAI maidir le Buiséad
•

Úsáid Foirm Bhuiséid Chuí an BAI

Ba cheart d’iarratasóirí foirm bhuiséid chuí an BAI a úsáid le haghaidh a dtionscada(i)l c(h)artlannaithe
agus miondealú iomlán a chur ar fáil faoin tionscadal agus faoi na costais ábhartha a bhainfidh leis.
Tabhair faoi deara i gcás gach iarratais nach nglacfaidh an BAI ach le hiarratais ar chistiú atá déanta ar
Fhoirm Bhuiséid chuí an BAI.
Mar sin féin, is féidir le hiarratasóirí buiséad níos mionsonraithe a cheangal in éineacht le Foirm Bhuiséid
chuí an BAI má theastaíonn sin uathu. Mar sin féin, ní mór an catagóiriú agus an miondealú atá sonraithe
san fhoirm ábhartha iomchuí a úsáid go comhsheasmhach.
•

Miondealaigh Gach Costas

Ní mór d'iarratasóirí costas gach míre sa bhuiséad a mhiondealú agus a léiriú conas a ríomhadh an figiúr
sin. Cuir línte breise leis de réir mar atá gá agat leo chun miondealú iomlán a thabhairt faoi na gnéithe a
bhaineann le gach mír líne. Cuir línte breise leis an bhfoirm bhuiséid de réir mar is gá.
Maidir le gach gníomhaíocht mír líne buiséid amhail athchóiriú, catalógú agus digitiú, déan deimhin de go
bhfuil ráta measta in aghaidh na huaire san áireamh i nóta mínitheach le haghaidh gach míre líne
ábhartha ina léirítear go soiléir conas a ríomhadh an costas foriomlán as gach gníomhaíocht. Tá sé
tábhachtach go léiríonn iarratasóir go soiléir conas a ríomhadh an t-iomlán do gach mír líne agus, dá réir
sin, déan deimhin de go bhfuil na nótaí mínitheacha sin san áireamh le haghaidh gach míre líne den sórt
sin.
•

Nótaí Mínitheacha Buiséid

Cuir nótaí le do bhuiséad ag deireadh na foirme buiséid. Bain úsáid as an spás seo chun bunmhíniú a
sholáthar nó míniú breise a thabhairt faoi chosta(i)s áirithe a d'fhéadfadh cabhrú le daoine gnéithe de
d’iarratas a thuiscint agus a chabhródh le measúnú foriomlán a dhéanamh air.
•

Úsáid Rátaí Cuí in aghaidh an Aonaid

Ní mór ráta seachtainiúil a sholáthar i gcás soláthar foirne. Níor cheart ráta in aghaidh an lae a sholáthar
ach amháin má bhíonn níos lú ná seachtain amháin riachtanach. Níor cheart ráta in aghaidh na huaire a
sholáthar ach amháin má bhíonn níos lú ná lá amháin riachtanach. I gcás ina gcomhlíonann an t-aon
duine amháin níos mó ná ról amháin, ní mór é sin a thabhairt le fios go soiléir, agus, má bhíonn rátaí
éagsúla molta, ní mór údar a thabhairt leis sna nótaí a ghabhann leis an mbuiséad.
•

Catagóirí Costais
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Ní mór d'iarratasóirí na catagóirí cuí maidir le costais a chur san áireamh, amhail costais foirne, trealamh
agus ábhair, digitiú mar aon le haon táillí gairmiúla a bhaineann leis an gcéanna.
•

Déan Deimhin de go bhfuil an Buiséad i gComhréir leis an Sceideal Cartlannaithe

Caithfidh an buiséad a bheith i gcomhréir leis an sceideal a thugtar san Fhoirm Iarratais Oifigiúil i.e. ba
cheart cuntas a thabhairt sa bhuiséad ar an líon laethanta agus seachtainí a caitheadh.
•

Airgeadra

Ní mór an buiséad a chur i láthair san airgeadra sin trína maoineofar an chuid is mó den tionscadal
cartlannaithe. Luaigh go soiléir an t-airgeadra sa bhuiséad. Más rud é nach maoineofar an tionscadal go
príomha in Euro ná i Steirling, ba cheart buiséad in Euro a sholáthar freisin.
•

Iniúchadh

Ní mór soláthar a dhéanamh don chostas a bhaineann le hiniúchadh i mbuiséad iarratais mar go
gceanglaítear le rialacha an Choimisiúin Eorpaigh go ndéanfar gach tionscadal a iniúchadh lena chinntiú
go gcloíonn sé leis an Doiciméad faoin Scéim um Chartlannú 2 agus leis na rialacha maidir le Cabhair an
CE.
•

CBL

Ní mór buiséad a chur i láthair gan CBL a áireamh ach sa chás go bhfuil an t-iarratasóir
neamhchláraithe le haghaidh CBL. Sa chás sin, féadfaidh iarratasóir CBL a chur san áireamh mar
chostas sna míreanna líne sin nach bhfuil CBL ina costas in-asbhainteach don iarratasóir. Ceanglaíonn
an BAI ar iarratasóirí a n-éiríonn leo daingniú ó na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar fáil ag tráthanna cuí
lena rá nach bhfuil athrú tagtha ar a stádas CBL.
•

Taisteal agus Cothú

Níor cheart na costais Taistil agus Chothaithe a bheith níos airde ná na Rátaí Taistil agus Cothaithe atá
ag Státseirbhís na hÉireann.
•

Forchostais

Tabhair faoi deara nár cheart aon soláthar d’fhorchostais sa bhuiséad a bheith níos mó ná 5% de na
costais iomlána. Ba cheart go dtabharfaí coimriú sa nótaí a bheidh ag gabháil leis an mbuiséad ar na
míreanna sin a cuireadh san áireamh mar fhorchostais. Sa chás go bhfuil foráil ann maidir le forchostais,
níor cheart rudaí mar theileafóin, idirlíon etc., ba chóir a áireamh faoin bhforáil sin, a thabhairt in aon áit
eile sa bhuiséad.
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