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Cuireann Scéim Tacaíochta Craolachán Pobail an BAI cistiú ar tairiscint do
chraoltóirí Pobail agus Leas an Phobail lena chur ar a gcumas tabhairt faoi
athbhreithnithe a chuirfidh forbairt eagraíochtúil a stáisiúin chun cinn.
Féadtar a áireamh le forbairt eagraíochtúil measúnachtaí ar phróisis
inmheánacha nó ar thimpeallachtaí seachtracha, agus forbairt rialachais, cloí le
cleachtas maith airgeadais, foirne tréana a chur le chéile, oibriú lena chinntiú go
mbaineann na stáisiúin leis na pobail ar a bhfreastalaíonn siad.

1.

Aidhmeanna agus Cuspóirí na Scéime

Is iad aidhmeanna na scéime:


An deis a sholáthar do stáisiúin chun comhairle agus tacaíocht ghairmiúil a
fhoinsiú ionas go bhfreastalaíonn siad go leordhóthanach ar riachtanais na
foirne, oibrithe deonacha agus an lucht féachana anois agus amach anseo



Athbhreithniú, agus nuashonrú, más gá, a dhéanamh ar bheartais agus ar
nósanna imeachta an stáisiúin le cabhrú lena chinntiú go bhfuil Stáisiúin dearialaithe agus go bhfuil nósanna imeachta éifeachtacha i bhfeidhm acu



Deiseanna forbartha a sholáthar do stáisiúin, don fhoireann agus d’oibrithe
deonacha go bhfoghlaimeoidh siad óna dtaithí agus ó thaithí stáisiún eile
timpeall na tíre



Feabhas a chur ar fheasacht agus ar chur i bhfeidhm cód agus caighdeán
dlíthiúil agus cóid agus caighdeáin rialála ar gá do stáisiúin cloí leo

2.

An Cistiú atá ar Fáil


Tá cistiú iomlán €30,000 á chur ar fáil chun athbhreithnithe faoin scéim seo a
chistiú.



Níl aon íosmhéid nó uasmhéid cistithe ann ar féidir iarratas a dhéanamh air mar
gheall go mbraitheann seo ar scóip agus ar shaghas an athbhreithnithe atá á
bheartú ag stáisiúin. Is fiú a thabhairt faoi deara, áfach, gurbh é €3,269 in
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aghaidh an iarratais1 an meánmhéid cistithe a bronnadh i scéimeanna roimhe
seo.


3.

An Próiseas Iarratais


Forbraíodh Foirm Iarratais oifigiúil a úsáideann iarratasóirí. Iarrann an Fhoirm
Iarratais ar fhaisnéis áirithe faoi réimse teideal lena chur ar ár gcumas measúnú
a dhéanamh ar d’iarratas.



Déanfaidh foireann ina bhfuil beirt foirne den BAI agus beirt ionadaithe
sheachtracha a bhfuil taithí acu i gcraolachán pobail agus/nó forbairt pobail
measúnú ar Fhoirmeacha Iarratais críochnaithe.

4.

1

Tá an ceart ar cosaint ag an BAI chun méid níos ísle cistithe ná mar a iarrtar a
thairiscint d’iarratas. Sa chás go dtarlaíonn seo, déanfaidh an BAI aiseolas
faoin iarratas agus an bunús atá leis an gcinneadh seo a thairiscint.

Iarratas a Sheoladh ar Aghaidh


Ba cheart do dhuine údaraithe laistigh den stáisiún (Cathaoirleach nó
Bainisteoir an Stáisiúin, de ghnáth) an fhoirm iarratais a chomhlánú agus a
shíniú. Ní ghlacfar ach le hiarratas amháin in aghaidh an stáisiúin.



Ní mór iarratais a sheoladh chuig an BAI ar ríomhphost amháin chuig
cbss@bai.ie.



Is é an spriocdháta chun iarratais chomhlánaithe a fháil Déardaoin an 1
Deireadh Fómhair 2015.



Is féidir ceisteanna nó fiosrúcháin faoi d’iarratas a sheoladh ar ríomhphost
chuig cbss@bai.ie go dtí 5 pm Dé Céadaoin an 30 Meán Fómhair.

Bunaithe ar staitisticí an CBSS don bhliain 2013 agus 2014
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5.

An Próiseas Measúnaithe

Déanfar measúnú ar iarratais chomhlánaithe agus na critéir a leanas á n-úsáid.
CRITÉIR

% UALÚ

An obair a bheartaítear agus an bunús atá
leis an obair sin. Conas a rachaidh an obair i
ngleic le riachtanais forbartha eagraíochtúla
an stáisiúin?

40%

Cáilíochtaí, taithí agus oiriúnacht an duine/
na cuideachta a dhéanfaidh an obair.

30%

An buiséad beartaithe agus an méid cistithe
atá á iarraidh ón BAI. An léiríonn sé luach ar
airgead don stáisiún agus don scéim araon?

30%

Iomlán

100%

6.



Ní dhéanfar measúnú ar iarratais a mheastar atá neamhiomlán. Cuirfidh an
BAI iarratasóirí ar an eolas ar an gcinneadh seo.



Cuirfear aiseolas ar fáil d’Iarratasóirí Rathúla ar a n-iarratas agus iarrfar orthu
conradh a shíniú chun cistiú a tharraingt anuas. Scaoilfear le cistiú in dhá
chéim.



Cuirfear aiseolas ar fáil d’Iarratasóirí Neamhrathúla ar a n-iarratas.
Breis léitheoireachta:

Mholfaimis go mór go léann gach iarratasóir na cáipéisí a leanas a d’fhéadfadh cabhrú
leo lena n-iarratais.
Ráiteas Straitéise an BAI 2014-2016
Beartas Foghlama agus Forbartha Earnála
Tá an dá cheann de na cáipéisí seo ar fáil ar láithreán gréasáin an BAI.
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