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Clár Forbartha Tuaithe (LEADER) 2014 – 2020 
Foirm Leiriú Spéise (EOI) 

 

Nóta: Ní foirm iarratais é an Léiriú Spéise (LS) seo. Is éard atá sa Léiriú Spéise ná an chéad chéim den dá-chéim atá sa 

bpróiseas iarratais don Chlár LEADER: 

Céim 1 – Líon isteach agus seol chuig an gComhlacht LEADER áitiúil.  Déanfar measúnú ar do thogra chun incháilítheacht 

a mheas faoin gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) 2014-2020. 

 Céim 2 - Má tá do thogra incháilithe i bprionsabail faoi gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) 2014-2020, tabharfar cuireadh 

dhuit iarratas foirméalta ar mhaoiniú a dhéanamh. 

Tábhachtach – Muna líonfar an fhoirm seo in iomláine, ní bheidh muid ábhalta an Léiriú Spéise a mheas.  Cuirfeadh sé seo 

móill ar iarrataisí níos deireanaí faoi gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) 2014-2020. 

Sula líonfar an fhoirm seo, léigh leathanach a ceathair don doiciméad seo agus an leabhrán Treoir do LEADER i Maigh 

Eo, atá ar fáil ó na Comhlachtaí Áitiúla Feidhme/Páirtnéirí Beochana.  
 

Notaí Treorach chun an fhoirm a líonadh 

• Líon an fhoirm go h-iomlán, sínigh agus seol ar ais chúig an gComhlacht Áitiúil/Páirtnéaraí Beochána. Is féidir leat:  
o An fhoirm a íoslódáil ó Shuíomh Idirlín na gComhlachtaí Feidhme/Beochana Áitiúla agus é a sheoladh ar ais ar 

ríomhphost. 
o Déan teangmháil le do gComhlachtaí Feidhme/Beochana Áitiúla agus é a sheoladh ar ais ar post. 

• Má tá cúnamh uait chun an fhoirm LS a líonadh, téigh i dteagmháil leis na Comhlachtaí Feidhme/Beochana Áitiúla.  Is 
féidir leat eolas breise atá ábharthach dod iarratas a chur leis freisin. 

• Seoladh an Comhlacht Feidhme/Beochana admháil chugat maidir le do Léiriú Spéise. 

• Nuair a dhéanfar measúnú ar do LS, beidh an Comhlacht Feidhme/Beochana i dteagmháil leat arís. 

Páirtnéirí Feidhme agus Beochana Mhaigh Eo 
South West Mayo Development Company 098 41 950 info@southmayo.com www.southmayo.com 
Mayo North East LEADER Partnership 094 925 6745 info@mayonortheast.com www.mayonortheast.com 

Comhar na nOileán 099 75096 fios@oileain.ie www.oileain.ie 
Moy Valley Resources 
IRD Kiltimagh 

096 70 905 
094 938 1494 

info@moyvalley.ie 
reception@ird-kiltimagh.ie 

www.moyvalley.ie 
www.ird-kiltimagh.ie 

 

 

Eolas Ghinearálta 

1. Ainm an Iarratasóir  

2. Seoladh an Iarratasóir  

3. Ainm Teagmhála  

4. Uimhir Teagmhála  
5. Ríomhphost  
6. Cineál Iarratasóir 
(Duine Aonair, Gnó nó 
grúpa pobail mar 

shampla). Cur tic sa 
bhosca a fheileann duit 
 

Duine Aonair  

Más duine aonair an bhfuil tú fostaithe  Dífhostaithe  Eile  

Tradálaí Aonair  Feirmeoir (Uimhir tréada ag teastáil )  

Páirtnéiracht  Cuideachta faoi theoirainn ráthaíochta   

Comharchumann  Grúpa pobail foirmiúil/Grúpa deonach  

Comhlacht Forbartha Áitiúil  Grúpa gnímh Mhaigh Eo (Mayo LAG)  

Comhlacht Teoranta Príobháideach Eile, Déan cur síos:  

7. Uimhir Tréada (más 
ann) 

 

8. An bhfuair tú nó do 
ghnó aon mhaoiniú 
LEADER cheana féin? 

 

Fuair  Más fuair, Déan cur síos: 

Ní bhfuair   
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Eolas faoin Tionscadail 

9. Ainm an Tionscadail/Teideal  

10. Seoladh an tionscadail  

11. Tabhair achoimre gairid ar an tionscadal atá molta (uasmhéid de 500 focal) 

 

12. Costais Measta an tionscadail  
13. Maoiniú Leader iarrtha  
14. Foinsí eile maoinithe (lena n-
áirítear iarratais atá ar feithimh 
le eagrais eile). Cur tic sa bhosca 
cuí. 

Coigilt Airgeadais  OIfig Fiontair Áitiúil Mhaigh Eo  

Iasacht Banc  Crannchur Náisiúnta  

Co. Co. Mhaigh Eo  SOLAS  

Fáilte Éirinn  Eile, déan cur síos:   

An Comhairle Oidhreachta    

 
Sínithe ar son an Iarrthóra 
Dearbhaím / Dearbhaímid go bhfuil na sonraí arna soláthar ceart cruinn chomh fada agus is eol dom / dúinn, agus nach bhfuil  tús curtha leis 
an tionscadal, agus nach bhfuil aon cheann de na costaisí tionscadail mheasta leagtha amach sa EOI tar éis a bheith caite/íocaithe. 

Siniú  Siniú  

Priontáil d’Ainm  Priontáil d’Ainm  

Dáta  Dáta  

 
 

Don Oifig Amháin 
Páirtnéir Feidhme/Beochana  

Uimhir tagartha an Léiriú Spéise  (Á ghiniúint ag Córas TF an CFT) 

Glaoch Rolach 
Sea  
Ni h-ea  

Glaoch Dúnta/am-
theoranta 

Sea  
Ní h-ea  

Uimhir thagartha an ghlaoch dúnta    

Téama an Chláir  Fothéama  

Tionscadal Oileánda Sea  
Ní h-ea  

Tionscadal 
Gaeltachta 

Sea  
Ní h-ea  

Toghcheantair  

Siniú an fhaighteoir    

Priontáil Siniú an Fhaighteoir    

Dáta faighte an LS    

Páirtnéir 
Feidhme/ 
Beochana 
Dáta an Stampa 
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Achta um Chosaint Sonraí Forim Toiliú 

Tá Grúpa Gnímh Áitiúil Mhaigh Eo (GGÁ)  freagrach as seachadadh an Chláir Forbartha Tuaithe (LEADER) 2014-2020 

i gContae Mhaigh Eo i gcomhpháirtíocht leis na páirtnéirí: Comhlacht Forbartha Iardheisceart Mhaigh Eo, 

Comhlacht Páirtnéiracht LEADER Oirthuaisceart Maigh Eo, & Comhar na nOileán mar Pháirtnéirí Feidhme,  Moy 

Valley Resources & IRD Kiltimagh mar Pháirtnéirí Beochana, & Comhairle Contae Mhaigh Eo mar Pháirtnéir 

Airgeadais.  Tá sé de fhreagracht orainn eolas a bhailiú ar chuile dhuine aonair & grúpaí pobail a thagann i 

dteagmháil linn maidir leis an gClár Forbartha Tuaithe (LEADER) 2014-2020, agus an t-eolas seo a choinneál ar 

chomhad go dtí 31ú Nollag, 2027. 

 

Chomh luath agus a dhéanann tú teagmháil leis an nGrúpa Gnímh Áitiúíl do Mhaigh Eo nó a bpáirtnéirí, coinnítear 

taifead go do ainm agus aon eolas eile a thugann tú.  Stóráilfeadh GGÁ Mhaigh Eo, agus a gchomhpháirtithe, nuair is 

ábharthaí, an t-eolas ar pháipéar agus/nó go leictreonach. Cuirfear aon eolas a bhailímid , lena n-áirítear faisnéis 

bhreise a thugann tú dúinn, leis an taifead. 

Tá sé de cheart agat, mar atá leagtha síos san Achta um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003, do chóip de do chuid 

faisnéise ag am ar bith is mian leat.  Iarrtar táille de €6.35 ar gach iarratas. 
 

Ba choir an t-iarratas maidir le do chuid sonraí a sheoladh chuig: 

Grúpa Gnímh Áitiúil Mhaigh Eo, Áras Cedar, Móinín, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. 
 

Úsáidtear an t-eolas a bhailítear do na rudaí seo a leanas: 

• Próiseáil ar Léiriú Spéise agus iarratais ar mhaoiniú LEADER , agus comhfhreagras leanúnach. 

• Iniúchadh na n-Iarratas ( Seiceáil Airteagal 48 ) . 

• Faisnéis staidrimh a chur le chéile chun cuidiú linn pleanáil agus ár seirbhísí a fheabhsú. 

• Anailís eolais faoi iarratasóirí do chomhlachtaí eile ar nós Ranna Rialtais  

• Ag cur staitisticí ar fáil duinn féin le h-aghaidh foilseacháin 

• Foilsiú sonraí tionscadail (maraon le ainm, seoladh, cur síos ar an tionscadail agus griangraifeanna) ar son 
poiblíocht a dhéanamh ar thionscadail. 

 

Ní nochtfar eolas pearsanta fút ach amháin de réir Rialacha Oibriúcháin, Rialacháin Eorpacha agus de réir an Chláir 

um Fhorbairt Tuaithe (LEADER) 2014-2020.  

 

Chun sampla a thabhairt duit maidir le nochtadh:  Tá ar Choiste Gnímh Áitiúil Mhaigh Eo ainmneacha & sonraí 
pearsanta  a chur ar fáil maidir le iarratasóirí do Rannóg Forbartha Tuaithe de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, 
Gaeltachta,  Réigiúnach & Tuaithe. Cloíonn an Roinn ina dhiaidh sin le rialacha dochta maidir le nochtadh agus tá siad 
cláraithe le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí . Is féidir faisnéis eile a bhailítear a nochtadh freisin do dhaoine 
agus do chomhlachtaí ó am go ham, mar shampla na Páirtnéirí Feidhme agus Beochana, Comhairle Contae Mhaigh 
Eo, Pobal, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an tAontas Eorpach . Is féidir leat liosta nochtadh maidir leat 
féin, a iarradh ag am ar bith . 

 

Dearbhú 
Léigh mé an ráiteas thuasluaite agus tuigim é agus tugaim lán-chead do Ghrúpa Gnímh Mhaigh Eo maidir le húsáid 

agus nochtadh sonraí & fáisnéise mar atá leagtha amach thuas.  

 

Siniú  Dáta  

Priontáil d’Ainm    
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Treoir maidir le líonadh an Fhoirm Léirithe Spéise 

C1    Seo é ainm an duine aonair, gnó nó grúpa atá ag cur isteach ar an deontas.  Go h-iondúil seo é an t-ainm ar 

do chuntas banc, doiciméadaí cánacha agus doiciméadaí dlí.  
C2    Seo é seoladh an duine aonair, gnó nó grúpa pobail atá ag cur isteach ar an deontas.  Más grúpa pobail é seo, 

is féidir le ‘faoi chúram’ (f/ch) duine amháin don choiste.  
C3     I gcás iarratas ghnó nó iarratas pobail, seo é an duine teagmhála don iarratas.  D’fhéadfadh gur b’é seo an 

cathaoirleach nó uinéar/bainsiteoir an ghnó mar shampla. 
C4     Bí cinnte go bhfuil sonraí teagmhála suas chun dáta agus in úsáid. B’fhearr línetalúna, fón póca nó dhá   

uimhir fón póca más féidir.    

C5     Cur ar fáil seoladh ríomhphoist atá gníomhach.  Más féidir agus go sonrach i gcás iarrataisí phobail, cur ar fáil 

an dara seoladh ríomhphoist.  

C6     Déan cur síos ar stádas dlithiúil an iarratasóra.  Más duine aonair thú, inis dúinn do stádas fostaíochta.  Tá 

bosca áirithe ticeála d’fheirmeoirí.  Más tú an grúpa ceannródaíochta ar thionscadail chomhoibrítheach, 
déan cur síos ar na grúpaí eile atá bainteach leis an togra ar leathanach breise. 

C7    Más feirmeoir thú, nó ball do theaghlach feirme, cur ar fáil d’uimhir tréada.  ‘Sna boscaí eile cuir N/A(níl 

ábharthach).   

C8    Má fuair tú maoiniú LEADER san am a chaitheadh, inis dúinn: an bhliain, an méid deontas agus cé uaidh.  

Muna bhfuil do dhóthain áit agat ar an bhfoirm, úsáid leathanach eile le do LS.  

C9    Má tá ainm difriúil ar an tionscadail seachas ainm an iarratasóra, cur isteach anseo é.  Mar shampla, 

d’fhéadfadh gur Coiste Pobail Bhaile Mhuiris atá ann ach gur b’é ainm an tionscadail ná Féile Samhraidh 
Bhaile Mhuiris.  

C10  Má tá seoladh difriúil ag an tionscadail in áit seoladh an ghrúpa, cur isteach anseo é.  

C11  Tabhair achoimre gearr ar an tionscadail maraon le aon sonraí tábhachtacha mar shampla: 

• Ceannacht dhá mheaisín XXX chun cur leis an méid tairgíochta chun freastal ar chúig mhargadh breise.  

• Síneadh a chur le foirgnimh Ionad Phobail Bhaile Mhuiris, ina mbeidh cistin nua, leithrisí inrochtaine agus 
cúl stáitse méadaithe san áireamh.  

C12  Déan cur síos ar chostaisí measta an tionscadail, ach beidh ort meastacháin a fháil roimh dul ar aghaidh go 

dtí iarratas foirméalta. 

C13   Inis dúinn cén deontas a theastaíonn uait chun an tionscadail a thabhairt chun críche. 

C14   Go h-iondúil, caithfear deontas LEADER a mheaitseáil le airgead príobháideach.  Caithfear muid a chur ar an 

eolas faoi an bhfuil maoiniú ar fáil chun do thionscadail a chríochnú, agus má tá, cé as a tháinig an maoiniú 
seo.  Má theann tú ar aghaidh chun iarratas a dhéanamh, caithfear fianaise a chur ar fáil go bhfuil an maoiniú 
meáitseála ar fail go do thionscadail.   Má tá aon iarratas déanta agat chuig aon eagraíocht eile, caithfear an 
t-eolas a chur ar fáil anseo. 

 
 

Tábhachtach: Ní féidir aon deontas a chur ar fáil d’aon tionscadail atá tosnaithe cheana féin. 
 
 
Má tá tú ag cur do fhoirm Léirithe Spéise sa phost, seol é chuig oifig an Pháirtnéar Feidhme/Beochana: 
 
Comhlacht Forbartha Iardheisceart Mhaigh Eo, Sráid Sheoirse, Baile an Fhiacháin, Co. Mhaigh Eo. 

Comhlacht Páirtnéireachta LEADER Oirthuaisceart Mhaigh Eo, Príomh Shráid Íochtarach, Béal Easa, Co. Mhaigh Eo 

Comhar na nOileán, Inis Oírr, Árainn, Co. na Gaillimhe 

Moy Valley Resources, Greenhills Enterprise Centre, Bunree Road, Ballina, Co. Mayo 

IRD Kiltimagh, Aiden Street, Kiltimagh, Co. Mayo 

 


