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1. Sonraí an Iarratasóra
Ainm an iarratasóra:
Ainm cláraithe an chomhlachta/eagrais:
Uimhir chláraithe an chomhlachta/eagrais:
Seoladh an chomhlachta/eagrais:
Suíomh gréasáin:
Twitter:
Facebook:
Teagmhálaí:
Rphost:
Uimhir fóin:

2. Ócáid/Imeacht
An bhfuil maoiniú dhá bhliain nó trí bliana á lorg agat?

dhá bhliain

trí bliana

Mínigh cén fáth go bhfuil maoiniú ilbhliantúil á lorg agat agus cén chaoi a mbeadh sé ar do leas agus
ar leas an BAI é a cheadú.(200 focal nó níos lú)
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BLIAIN A hAON
Teideal na hócáide / an imeachta:
Roghnaigh an cur síos is bailí do d’ócáid/imeacht:
ócáid/imeacht aon uaire
gné de chlár laistigh d’ócáid/imeacht níos mó, nó
sraith d’ócáidí/imeachtaí atá gaolta lena chéile

Dátaí táscacha Muna bhfuil na dátaí cinntithe, iarrfar ort dátaí táscacha a sholáthar:

Suí(o)mh:

Déan cur síos ar an ócáid/imeacht. (200 focal nó níos lú)
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Déan cur síos ar an sprioc lucht féachana/éisteachta – earnáil, suim, líon freastal (150 focal nó níos lú)

BLIAIN A DÓ
Teideal na hócáide / an imeachta:
Roghnaigh an cur síos is bailí do d’ócáid/imeacht:
ócáid/imeacht aon uaire
gné de chlár laistigh d’ócáid/imeacht níos mó, nó
sraith d’ócáidí/imeachtaí atá gaolta lena chéile

Dátaí táscacha Muna bhfuil na dátaí cinntithe, iarrfar ort dátaí táscacha a sholáthar:

Suí(o)mh:
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Déan cur síos ar an ócáid/imeacht, má athraíodh í/é ón gcéad bhliain (200 focal nó níos lú)

Déan cur síos ar an sprioc lucht féachana/éisteachta – earnáil, suim, líon freastal - má athraíodh iad
ón gcéad bhliain (150 focal nó níos lú)
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BLIAIN A TRÍ
Teideal na hócáide / an imeachta:
Roghnaigh an cur síos is bailí do d’ócáid/imeacht:
ócáid/imeacht aon uaire
gné de chlár laistigh d’ócáid/imeacht níos mó, nó
sraith d’ócáidí/imeachtaí atá gaolta lena chéile

Dátaí táscacha Muna bhfuil na dátaí cinntithe, iarrfar ort dátaí táscacha a sholáthar:

Suí(o)mh:

Déan cur síos ar an ócáid/imeacht, má tá sí/sé éagsúil ó bhliain a haon/a dó (200 focal nó níos lú)
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Déan cur síos ar an sprioc lucht féachana/éisteachta – earnáil, suim, líon freastal - má tá siad éagsúil
ó bhliain a haon/a dó (150 focal nó níos lú)

Roghnaigh ar a laghad cuspóir straitéiseach amháin a thacaíonn na hócáidí/heachtraí leis:
1. Meascán de ghlóracha, tuaraimí agus foinsí nuachta agus cúrsaí reatha sna meáin chlosamhairc, a
chuireann le díospóireacht dhaonlathach in Éirinn agus a ghníomhaíonn na saoránaigh, a chur chun
cinn.
2. An líon ábhar closamhairc cultúrtha a léirítear go speisialta do lucht éisteachta/féachana in Éirinn a
mhéadú.
3. Tírdhreach meáin a dhéanann ionadaíocht ar éagsúlacht shochaí na hÉireann agus atá inrochtana
dhi, a chur chun cinn.
4. Cláir Ghaeilge ar ardchaighdeán a fhorbairt agus a chur chun cinn.
5. Rialú a dhéanamh d’fhonn earnáil craoltóireachta freagrach a chruthú.
6. Ceannaireacht a thaispeáint i dtaca le forbairt inmharthana trí dhea-chleachtais rialaithe
timpeallachta agus sóisialta a léiriú agus a chur chun cinn.
7. Tacú le timpeallacht oibre atá inniúil, spreagúil agus dúshlánach agus a dhéanann forbairt ar an BAI.
8. Tacú le díospóireacht phoiblí agus cuir le polasaithe d’fhonn tírdhreach meáin atá lán-fuinneamh
agus dinimiciúil.
9. Déan forbairt ar thuiscint, suim agus rannpháirtíocht an phobail in earnáil mheáin atá ag síorathrú.
10. Comhoibrigh le páirtithe leasmhara d’fhonn tacú le breis inmharthanachta san earnáil chlosamhairc
in Éirinn.
11. Cruthaitheacht agus inniúlacht a spreagadh mar gnéithe ar leith san earnáil chlosamhairc in Éirinn.
12. Déan cinnte de go bhfuil béim níos mó á chur ar an gcruthaitheacht agus ar an inniúlacht trí
ghníomhaíochtaí uile an BAI.
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Mínigh cén chaoi a thacaíonn na hócáidí/heachtraí a reachtálfar thar thréimhse dhá nó trí bhliana
leis na cuspóirí straitéiseacha a roghnaíodh thuas (250 focal nó níos lú)

3. Maoiniú
Méid iomlán maoinithe atáthar á iarraidh:
Buiséad iomlán don ócáid/imeacht:

BLIAIN A hAON
Méid maoinithe atáthar á iarraidh
Buiséad iomlán don ócáid/imeacht
Más sraith d’ócáidí/imeachtaí atá i gceist, ní mór buiséad iomlán a sholáthar do gach uile ghné de
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Mínigh cá rachaidh maoiniú an BAI, tabhair briseadh síos de na costais táscacha. Má tá an buiséad
iomlán níos mó ná an méid maoinithe atáthar á iarraidh ón BAI, mínigh cá bhfaighfear an chuid eile
den mhaoiniú don togra? Luaigh an t-airgeadaí, an méid maoinithe atá siad ag tabhairt agus an bhfuil an maoiniú

breise sin sábhailte.

BLIAIN A DÓ
Méid maoinithe atáthar á iarraidh
Buiséad iomlán don ócáid/imeacht
Más sraith d’ócáidí/imeachtaí atá i gceist, ní mór buiséad iomlán a sholáthar do gach uile ghné de
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Mínigh cá rachaidh maoiniú an BAI, tabhair briseadh síos de na costais táscacha. Mura bhfuil sé seo ar
eolas, d’fhéadfadh an BAI coinníoll a leagan síos nach mór an t-eolas seo a sholáthar sula reachtálfar an ócáid/imeacht do
bhliain a dó.

Má tá an buiséad iomlán níos mó ná an méid maoinithe atáthar á iarraidh ón BAI, mínigh cá
bhfaighfear an chuid eile den mhaoiniú don togra? Luaigh an t-airgeadaí, an méid maoinithe atá siad
ag tabhairt agus an bhfuil an maoiniú breise sin sábhailte. Mura bhfuil sé seo ar eolas, d’fhéadfadh an BAI

coinníoll a leagan síos nach mór an t-eolas seo a sholáthar sula reachtálfar an ócáid/imeacht do bhliain a dó.
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BLIAIN A TRÍ
Méid maoinithe atáthar á iarraidh
TBuiséad iomlán don ócáid/imeacht
Más sraith d’ócáidí/imeachtaí atá i gceist, ní mór buiséad iomlán a sholáthar do gach uile ghné de

Mínigh cá rachaidh maoiniú an BAI, tabhair briseadh síos de na costais táscacha. Mura bhfuil sé seo ar
eolas, d’fhéadfadh an BAI coinníoll a leagan síos nach mór an t-eolas seo a sholáthar sula reachtálfar an ócáid/imeacht do
bhliain a trí.
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Má tá an buiséad iomlán níos mó ná an méid maoinithe atáthar á iarraidh ón BAI, mínigh cá
bhfaighfear an chuid eile den mhaoiniú don togra? Luaigh an t-airgeadaí, an méid maoinithe atá siad
ag tabhairt agus an bhfuil an maoiniú breise sin sábhailte. Mura bhfuil sé seo ar eolas, d’fhéadfadh an BAI
coinníoll a leagan síos nach mór an t-eolas seo a sholáthar sula reachtálfar an ócáid/imeacht do bhliain a trí.

4. Margaíocht agus Aitheantas
BLIAIN A hAON
Déan cur síos ar an straitéis mhargaíochta don ócáid/imeacht do bhliain a haon (200 focal nó níos lú)
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Cén chaoi a n-aithneofar urraíocht an BAI?
An gcuirfear lógó an BAI le hábhair phoiblíochta na hócáide / an imeachta
(suíomh gréasáin, clárábhar, póstaeir/fógraí)

Cuirfear/Ní chuirfear

Sonraí:

An luafar an BAI i dtráchtaireacht ar na meáin shóisialta

Luafar/Ní luafar

Sonraí:

An aithneofar tacaíocht an BAI i bpreasráitis/i bhfograí poiblí

Aithneofar/Ní aithneofar

Sonraí:

An gcuirfear fógraí an BAI i leabhrán na hócáide/an imeachta
Sonraí:

Cuirfear/Ní chuirfear
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An mbeidh ábhair mhargaíochta an BAI (póstaeir, cúlbhrait, físeáin) ar
taispeáint ag an ócáid/imeacht

Beidh/Ní bheidh

Sonraí:

An mbeidh ticéid ar fáil do lucht an BAI freastal ar an ócáid/imeacht

Beidh/Ní bheidh

Sonraí:

An bhfaighidh lucht an BAI deis labhartha ag an ócáid/imeacht
Sonraí:

Luaigh aon fhéidearthacht eile nár luadh cheana, anseo:

Gheobhaidh/Ní bhfaighidh
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BLIAIN A DÓ (MÁS ÉAGSÚIL Ó BHLIAIN A hAON ATÁ SÍ)
Déan cur síos ar an straitéis margaíochta do bhliain a dó, más éagsúil ó bhliain a haon atá sí
(200 focal nó níos lú)

Cén chaoi a n-aithneofar urraíocht an BAI?
An gcuirfear lógó an BAI le hábhair phoiblíochta na hócáide / an imeachta
(suíomh gréasáin, clárábhar, póstaeir/fógraí)

Cuirfear/Ní chuirfear

Sonraí:

An luafar an BAI i dtráchtaireacht ar na meáin shóisialta
Sonraí:

Luafar/Ní luafar
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An aithneofar tacaíocht an BAI i bpreasráitis/i bhfograí poiblí

Aithneofar/Ní aithneofar

Sonraí:

An gcuirfear fógraí an BAI i leabhrán na hócáide/an imeachta

Cuirfear/Ní chuirfear

Sonraí:

An mbeidh ábhair mhargaíochta an BAI (póstaeir, cúlbhrait, físeáin) ar
taispeáint ag an ócáid/imeacht

Beidh/Ní bheidh

Sonraí:

An mbeidh ticéid ar fáil do luch an BAI freastal ar an ócáid/imeacht
Sonraí:

Beidh/Ní bheidh
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An bhfaighidh lucht an BAI deis labhartha ag an ócáid/imeacht

Gheobhaidh/Ní bhfaighidh

Sonraí:

Luaigh aon fhéidearthacht eile nár luadh cheana, anseo:

BLIAIN A TRÍ (MÁS ÉAGSÚIL Ó BHLIAIN A HAON/A DÓ ATÁ SÍ)
Déan cur síos ar an straitéis margaíochta do bhliain a trí, más éagsúil ó bhliain a haon/a dó atá sí
(200 focal nó níos lú)
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Cén chaoi a n-aithneofar urraíocht an BAI?
An gcuirfear lógó an BAI le hábhair phoiblíochta na hócáide / an imeachta
(suíomh gréasáin, clárábhar, póstaeir/fógraí)

Cuirfear/Ní chuirfear

Sonraí:

An luafar an BAI i dtráchtaireacht ar na meáin shóisialta

Luafar/Ní luafar

Sonraí:

An aithneofar tacaíocht an BAI i bpreasráitis/i bhfograí poiblí

Aithneofar/Ní aithneofar

Sonraí:

An gcuirfear fógraí an BAI i leabhrán na hócáide/an imeachta
Sonraí:

Cuirfear/Ní chuirfear
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An mbeidh ábhair mhargaíochta an BAI (póstaeir, cúlbhrait, físeáin) ar
taispeáint ag an ócáid/imeacht

Beidh/Ní bheidh

Sonraí:

An mbeidh ticéid ar fáil do lucht an BAI freastal ar an ócáid/imeacht

Beidh/Ní bheidh

Sonraí:

An bhfaighidh lucht an BAI deis labhartha ag an ócáid/imeacht
Sonraí:

Luaigh aon fhéidearthacht eile nár luadh cheana, anseo:

Gheobhaidh/Ní bhfaighidh
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5. Taithí go dtí seo
Tabhair cuntas ar do thaithí ag eagrú ócáidí/imeachtaí den chineál seo roimhe seo nó a macasamhail.
Cuir naisc ábhartha leis d’ócáidí/imeachtaí nach ndéanann/nach ndearna an BAI urraíocht orthu
(250 focal nó níos lú)

Léigh mé an treoir d’iarratasóirí don Scéim Urraíochta de chuid an BAI
agus thuig mé an t-ábhar a bhí laistigh.

