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CUID A – TÉARMAÍ GINEARÁLTA AGUS COINNÍOLLACHA NA SCÉIME 

 

Léargas ar an Scéim 

Díríonn an scéim seo ar leibhéal tacaíocht airgeadais a sholáthar do na gnólachtaí turasóireachta 

agus fáilte i lár na mbailte móra chun trealamh a cheannach nó a uasghrádú a chuirfidh suíocháin 

lasmuigh faoin aer ar fáil agus, dá bhrí sin, cur leis an gcumas béilí a sholáthar lasmuigh don 

samhradh 2021. Tabharfaidh an scéim seo cúnamh agus tacaíocht d’úinéirí neamhspleácha gnóthaí 

turasóireachta agus fáilte ar bhonn rialaithe insroichte.  Níl aon mhaoiniú ar fáil faoin scéim muna 

bhfuil an gnó ar bun cheana féin. 

 

Riarfar an Scéim Suíocháin agus Oiriúintí don Ghnó Turasóireachta & Fáilte trí na hÚdaráis Áitiúla 

agus beidh ceart ag gach Údarás a chomhairle fhéin a dhéanamh maidir leis an bpróiseas agus le 

téarmaí is coinníollacha cuí a bheadh oiriúnach do na dreacha sráide, gnólachtaí faoi seach 7rl.  

Beidh ar gach iarrthóír géilleadh do chóid phleanála, riachtanais dlíthiúla agus riachtanais eile 

géilliúlachta.   
 

 

1. Cé atá i dTeideal? 

▪ Tá an scéim oscailte do tharraingtí, óstáin, bialanna, caifí, tábhairní nó gnóthaí eile 

turasóireachta agus fáilte mar a ndíoltar bia le n-ithe ar an láthair.    

▪ Aon áitribh nach bhfuil rátaí tráchtála amuigh acu ar Chomhairle Contae Chiarraí  nó a bhfuil 

plean íocaíochta ar bun acu.   

 

2. Cad iad na rudaí a bheidh i dteideal na scéime?  

▪ Boird Lasmuigh 

▪ Cathaoireacha   

▪ Scáthanna Báistí 

▪ Téitheoirí Leictreacha  

▪ Scáthláin/teanntráin ghaoithe  

▪ Seastáin Plandaí 

▪ Ardán Adhmaid  

 

Beidh boird, cathaoireacha nó aon troscán eile laidir seasmhach chun bac a chur ar ghluaiseacht le 

linn drochaimsire agus caithfear iad a aontú le Comhairle Contae Chiarraí.  

 

Ní mór scáthláin/teanntráin ghaoithe a aontú le Comhairle Contae Chiarraí agus iad faoi réir na 

gcoinníollacha seo a leanas; 

 

▪ Beidh na scáthláin simplí, daite nó mar chanbhás neodrach, faoi bhun 1.1 méadar ar airde, ag 

trasnú idir cuaillí simplí miotail nó i bhfrámaí iontu.  

▪ Ábhar frithsheasamhach lasrach/dóiteáin a bheidh sna scáthláin.  
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▪ Ní féidir plátaí ná boinn troma do chuaillí scáthláin a shíneadh lasmuigh den limistéar 

ceadúnaithe.  

▪ Beidh gach scáthlán, cuaille agus bonn in-díshuite. 

▪ Beidh scáthláin láidir go leor ionas nach n-iompaítear iad bun os cionn le linn drochaimsire. 

▪ Ní chuirfear aon fhógraíocht seachas ainm an áitribh ar na scáthláin gan chead a fháil ó 

Chomhairle Contae Chiarraí. 

 

3. Méid an Deontais atá ar Fáil  

 

Forálfaidh an scéim suas le 75% de chostas seachas VAT an trealamh a cheannaítear/shuiteáltar faoi 

réir uasmhéid deontas mar suas le €4,000 an iarratasóir.  

 

4. Príobháideachas & Cosaint Sonraí  

 

Bailíonn Comhairle Contae Chiarraí eolas pearsanta chun an t-iarratas a phróiseáil.  Faoin dlí tá 

cead againn an t-eolas seo a phróiseáil chun ár ndualgais reachtúla/dlíthiúla a chomhlíonadh.  

Tosaíocht lárnach ag an gComhairle is ea do shonraí pearsanta a chosaint agus déanfar an próiseáil 

de réir ár bpolasaí Príobháideachais atá ar fáil ag:    

https://www.kerrycoco.ie/data-protection-gdpr/ 

nó cóip cruaidh ónár n-oifigí ag Comhairle Contae Chiarraí, Áras an Chontae, Ráth Theas, Trá Lí, 

Co Chiarraí. Má tá tuilleadh eolais uait maidir lenár Ráiteas Príobháideachais, féadfar dul i 

dteagmháil linn ag  dpo@kerrycoco.ie nó scríobh chugainn ag: An tOifigeach Cosaint Sonraí, Áras 

an Chontae, Ráth Theas, Trá Lí, Co Chiarraí. 

 

5. Scála Ama do na hIarratais ar Mhaoiniú  

Beidh an scéim ar oscailt chun glacadh le hiarratais ón 12/4/2021.  Seoltar iarratais chuig an Údarás 

cuí Áitiúil.  Dúnfar an scéim ar an 30/9/2021. 

6. Saoráil Faisnéise  

 

Ní mór d’iarrthóirí a thuiscint go bhféadfaí eolas tugtha san Iarratas seo a nochtadh faoin Acht um 

Shaoráil Faisnéise  2014.  Iarrtar ar  iarrthóirí smaoineamh ar an bhfíric go bhféadfadh eolas tugtha 

acu a bheith faoi rún nó leochaileach ó thaobh cúrsaí gnó de. Má chuireann iarrthóir a leithéid 

d’eolas ar fáil, caithfear an t-eolas a aithint go cruinn maraon leis na fáthanna a bhaineann leis an 

rúndacht. Muna n-aithníonn iarrthóirí eolas atá rúnda nó leochaileach ó thaobh cúrsaí gnó de, 

d’fhéadfaí é a scaoileadh mar fhreagra ar iarratas faoi Shaoráil Faisnéise gan aon fhógra ná plé leis 

an iarrthóir.  Raghaidh Comhairle Contae Chiarraí, nuair is féidir, i gcomhairle leis an iarrthóir faoi 

aon eolas atá rúnda nó leochaileach ó thaobh cúrsaí gnó de sula ndéantar cinneadh faoi iarratas 

faighte faoin Saoráil Faisnéise.  

mailto:dpo@kerrycoco.ie
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 Ba chóir foirmeacha líonta iarratais maidir leis an scéim deontais a sheoladh chuig: 

 

Maurice Brosnan 

Oifigeach Riaracháin 

Scéim Suíocháin agus Oiriúintí  

An Roinn Bóithre, Iompar & Mara 

Comhairle Contae Chiarraí  

Áras an Chontae 

Ráth Theas  

Trá Lí 

Co. Chiarraí 

 

Teil: 066-7183588 

R-phost: roads@kerrycoco.ie  

 

Má táthar ag lorg breis eolais ar an ‘Scéim Suíocháin & Oiriúintí don Ghnó Turasóireachta & 

Fáilte’ dein teangabháil led thoil trí r-phost: roads@kerrycoco.ie 
 
 
 

Aontú GDPR  

Mise, leis seo, aontaím go bhfaighe Comhairle Contae Chiarraí eolas maidir le staid an chuntas/ais 

Rátaí ar son próiseas a dhéanamh ar an iarratas seo ar dheontas.  Ag seo m’Uimhir Cuntas 

Rátaí:________________ 

 

Sínithe:      

 

Dáta:       

 

 

 

Táim tar éis téarmaí agus coinníollacha ‘Sceim Suíocháin & Oiriúintí don Ghnó Turasóireachta & 

Fáilte a léamh agus a thuiscint.     

 

Sínithe:             _____________________         Dáta:  ____________    Teil:  _______________ 

 

 

R-phost:            ____________________         Síniú i gCeannlitreacha: ___________________ 

 

 
 
 

Féach led thoil Cuid B – FOIRM IARRATAIS AGUS SONRAÍ ÍOCAÍOCHTA  

 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:roads@kerrycoco.ie
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Scéim Suíocháin & Oiriúintí don Ghnó Turasóireachta & 

Fáilte 
 

 
  
 

 
 
 
 

Cuid B – FOIRM IARRATAIS AGUS SONRAÍ ÍOCAÍOCHTA 

 

Beidh ar gach iarratasóir géilleadh do chóid phleanála, riachtanais dlíthiúla, agus riachtanais 

géilliúlachta eile. 

 

Leis seo seolaim m’iarratas ar dheontas faoin Scéim Suíocháin & Oiriúintí don Ghnó 

Turasóireachta & Fáilte 2021 do: 
 

 

A) Suíocháin nua lasmuigh & oiriúintí do Thurasóireacht agus Fáilte lena n-úsáid laistigh de 

m’áitreabh gnó príobháideach féin – níl gá le ceadúnas Cuid 254 nuair nach 

bhfuiltear ar bhóthar poiblí/cosán. 

Leis seo tá na fáltais agus grianghrafanna cuí den troscán in situ. 

 

B) Suíocháin nua lasmuigh & Oiriúintí do Thurasóireacht  agus Fáilte – Eisíodh ceadúnas 

Cuid 254 dom  

Luaigh led thoil an uimh. thagartha don cheadúnas Cuid 254.: _____________________ 

Leis seo tá na fáltais agus grianghrafanna cuí den troscán in situ. 

 

C) Suíocháin nua/athsholáthair & Oiriúintí ceadaithe faoi cheadúnas Cuid 254  

Luaigh led thoil an uimh. thagartha don cheadúnas Cuid 254.: ____________________ 

Leis seo tá na fáltais agus grianghrafanna cuí den troscán in situ. 

 

 

 

Ainm an Iarratasóra: _____________________________ 

 

(Ba chóir é seo a bheith ag teacht leis an Ainm VAT / PPS chun moill san íocaíocht a 

sheachaint) 

 

Seoladh do Chomhfhreagras: _______________________________ 
 

                                               _______________________________ 
 

                                              ________________________________ 

 

R-phost: _______________________   Teileafón: _______________________ 

 

Ainm & Seoladh an Ghnó:     _________________________________ 
 

                                    __________________________________

Comhairle Contae Chiarraí 
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Comhairle Contae Chiarraí 

 

FOIRM ÍOCAÍOCHTA SOLÁTHRÓRA (EFT)  
Tá na sonraí ar an bhfoirm seo ar son ligean do Chomhairle Contae Chiarraí íocaíochtaí a aistriú go leictreonach isteach 

i gcuntais ainmnithe bainc trí Aistriú Cistí Leictreonacha (EFT).  Bíonn na sonraí pearsanta a bhailítear ag cloí le 

riachtanais an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) 2016, agus na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 

go 2003. Tá Polasaí Príobháideachais Chomhairle Contae Chiarraí ar fáil ag  www.kerrycoco.ie 

 

Léigh é seo led thoil sula líontar an fhoirm seo: 

 

• Ní mór uimhir theagmhála a sholáthar.  Glaofaidh duine ó Roinn Airgeadais na Comhairle Contae ort ar an 
bhfón chun na sonraí bainc a chinntiú – bíodh a fhios agat  nach lorgaítear uait  ach na ceithre figiúr deiridh ar 
uimhir do IBAN/chuntais bainc.    

• Ní mór seoladh r-phost a sholáthar chun ligean do nóta comhairle íocaíochta ó Chomhairle Contae Chiarraí a 
sheoladh chugat nuair a dheintear an íocaíocht.   

• Is duine ag a bhfuil an t-údarás cuí a líonfaidh an fhoirm seo i.e. iarrthóir/custaiméir/úinéir, MD nó Stiúrthóir 
Airgeadais.  

• Caithfear an fhoirm líonta a sheoladh ar ais go díreach chuig Roinn na Comhairle lena bhfuil tú ag plé maidir 
leis na hearraí/an seirbhís nó i gcás aisíoc iníoctha.  Seolfaidh an Roinn ar a seal an sonra riachtanach go dtí an 
Oifig Tacaíochta FMS.    

• Má tharlaíonn aon athrú ar do chuntas bainc, dein teagmháil led thoil le  agressohelpdesk@kerrycoco.ie    nó 
glaoigh ar 066-7183520 chun an fhoirm chuí a fháil.  

• Cuntais Bainc nach cuntais Euro iad :  Féadfaidh do Bhanc muirear iompaithe a bhaint munar Cuntas Bainc 
Airgead Reatha Euro atá agat  

 

Ainm an Iarrthóra/Soláthraí  
(Ba chóir é seo a bheith ag teacht leis an Ainm 

VAT /PPS ) 

 

 

______________________________________ 

 

Seoladh an tSoláthróra 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

______________________________________  
Tagairt Cánach Soláthróra: 

Uimh. Charthanachta /PPS muna n-íoctar VAT  
(Ag teastáil chun géilliúlacht  eCáin a chinntiú)   ____________________   

Uimhir Rochtain Imréiteach Cánach   ____________________    

 

R-phost _________________________________ Post ________________________________ 

 

Síniú(ithe)_____________________________________________________________________ 

 

Uimhir Teagmhála an tSoláthróra  
(Iarrthóír/Custaiméir) ______________________________ Dáta ___________________________  
 

Luaigh led thoil sonraí bainc anso thíos don íocaíocht.  
(Nóta: Má bhíonn íocaíocht ag dul isteach i gcuntas nach leat féin é, luaigh led thoil ainm an Íocaigh a ainmníonn tú 
chun glacadh leis an íocaíocht agus an uimhir Theagmhála, cuir isteach litir freisin ag tabhairt údarás chun an 

íocaíocht a chur isteach i gcuntas nach leatsa é.) 

 

Ainm an Íocaigh _________________________ Uimh. Theagmhála _______________________ 

 

Ainm an Bhainc       

 

Seoladh an Bhainc       

 

Cód Sortála an Bhainc      Uimhir an Chuntais Bhainc    

 

Cód Aitheantais an Bhainc (BIC)     Uimhir IBAN    

http://www.kerrycoco.ie/


 

 

 

 


