DEONTAIS CHLEACHTAIS EALAÍON PHORT LÁIRGE 2021:
TREOIRLÍNTE

Glacd'am leis na treoirlínte a léamh, sulandéanfaidhtúiarratasardheontas, le do thoil. Tásé
mar aidhm ag ComhairleCathrachagusContaePhortLáirgecúnamhairgeadais a
thabhairtd'ealaíontóirí, do ghrúpaíealaíonagusd'eagraíochtaíealaíon. Tabharfartúsáite do
thionscadailatá agteacht leis an méidatáarintinnigcás an deontais sin
arleithagus/nóatáigcomhréir leNuastraitéisEalaíonChomhairlePhortLáirge 2016-2021.
Is é is eochairchuspóiranseonátaithíealaíonarardchaighdeán a sholáthartríúsáid a bhaint as
an tallannáitiúilagus as na seirbhísíáitiúlaagustríthacú le healaíontóiríinagcuidoibre.
NA CRITÉIR MAIDIR LE hIARRATAIS AR DHEONTAIS

















Níl an cúnamhdeontaisarfáil ach d'ealaíontóirí, do
ghrúpaíealaíonagusd'eagraíochtaíatálonnaithelaistigh de
limistéarriaracháinChathairagusChontaePhortLáirge. Nífoláirnó go
mbeidhléiriúpoiblíéiginar an tionscadallaistigh de PhortLáirge.
Sainmhíníteargrúpaealaíonnóeagraíochtealaíon mar chomhlachta mbunaítear a
phríomhghníomhaíochtarealaíona. Maidir le Féiltenó le hImeachtaíCultúir, nífoláirnó
go mbeidhníosmóná 80% den ghníomhaíochtinahiomláine de chineálealaíontachun
a bheithintofa don scéimseo. Níriartarsascéimarcheardlannaealaíon a bhíonnmar
rudbreisearghnáthimeachtaí an ghrúpanóarghnáthobair an
ghrúpa.Níchlúdaíteargníomhaíochtaíealaíon 'Sa Bhreis' igcomhairimeachtaí. Níriartar
ach oireadarghrúpaí arb é is
príomhfheidhmaguscomhdhéanamhdóibhrudseachasrudealaíonta.
Níchlúdaítearfaoinscéimseoréimse na ceardaíochta, tionscadailcheardaíochtaagus
na gníomhaíochtaígaolmharaamhailfiontraíocht, aontaíagustaispeántais.
Níchlúdaítear ach oireadfaoinscéimféilte/imeachtaíócáideachaealaíon a
fhéadfaidhtaistealisteachsaréigiún.Thairis sin, níthaganngeamaireachtaí,
dreasaáiféisenásaothairealaíontráchtálalaistigh de raon na scéimeseo (Is ann
doscéimarleithidtaca le Deontais na bhFéilteEalaíon).
Nífoláirnó go mbeidhna foilseacháin de chineálealaíontaagus is
othlinnnachbhféadfaimidbreithniú a
dhéanamharfhoilseacháinchartlainne/stairenáarfhoilseacháinneamhealaíonta. Maidir
le himeachtaíceoil, amhailcóir, caithfearstiúrthóirgairmiúil a
fhostúchuncáiliúdochúnamhdeontais. Is othlinnnachbhféadfaimidcóirreiligiúnbhunaithe de chuidaonsainaicmecreidimh a mhaoiniúfaoinscéimseo.
Nífoláir an tionscadal a bheitharsiúlsabhliainféilireinandeonaítear an t-airgead.
Nílamhálfardeontaischuníoc as costaisghinearáltaanriaracháin.
Agus an RialachánGinearáltamaidir le CosaintSonraí (RGCS/GDPR) á chur san
áireamh, is féidir go gceanglófarariarratasóirí a thuilleadhsonraínó a thuilleadheolais
a churarfáil don Chomhairlemáiarrtar é sin.
Níghlacfar le hiarratais achtríphróiseas an iarrataisarlíneagusnífoláir é sin a
dhéanamhar an am agusdátadeiridh a luaitear, nóroimhe sin.
Nícháileoidh ach tionscadail a bheidhfaofaroimhré do chúnamhdeontais.
Níféidiriarratas a dhéanamhardheontascúlghabhálach, náníféidiriarratas a
dhéanamhchuníoc as seanfhiacha.
Ach amháin mar a
mbíonncomharghrúpagairmiúilealaíonnóBuíonDrámadóraagusLéiritheoranóBuíonScr
íbhneoraScripteScannáinagusLéiritheoraigceist, nífoláir na grúpaíiarratasóra a
























bheithbunaithe ó DheireadhFómhair 2019 agusiad ag gníomhúóntráth sinchuncáiliú
do dheontasirith na bliana 2021. Is féidir go lorgófarcruthúnas air seo.
Nífoláir na healaíontóirígairmiúlaaonairagus na healaíontóiríaonairatá ag
teachtchuncinn a bheithréamhchláraithearwww.artlinks.ie
Chun go bhféadfar an deontas a tharraingtanuas, caithfidhfaighteoirína
ndeontascuntaisscarbhileoige a thabhairtaraird, móide na hadmhálachaábhartha,
nómáseagraíochtnógrúpa a bheidhigceistnómásamhlaidh a dheonófar €1,000
agusos a chionn sin, caithfearsraith de chuntais, lena n-áireofarcóipeanna de na
hadmhálachaábhartha, a thabhairtaraird.Nífoláir do
gachgrúpatuairiscghníomhaíochta a churarfáil. Maidir le faighteoirídándeonófar
€1,000 nóníosmó, NÍ FOLÁIR dóibhtuairisc ó CharaCriticiúil a sholáthar.
ForchoimeádannComhairleCathrachagusContaePhortLáirge an
ceartchuncúnamhdeontais a fhoirceannadhmátharlaíonnfaillíreachtúilnófaillíchoiriúil.
In aonábharbolscaireachta/clóite/gréasáin, nífoláir an chreidiúint a thabhairt ó
thaobhdeontasónúdarásáitiúil a bheithfaighte ag an tionscadalagus is gá an lógócuí
a churartaispeáint. Cuirfidh an tSeirbhísEalaíon na sonraíiomlána den
cheanglasseoarfáil do na hiarratasóirí a n-éireoidhleo.
NíbheidhComhairleCathrachagusContaePhortLáirgefreagrach,ibpáirtnóarshlíeile, as
aonchostas a thabhófaridtaca le haonimeachtnachdtarlóidhis cumacénchúis a bheidh
leis sin.Táthar ag súil leis go mbeidhárachasdóthanach ag faighteoiríchuníoc as a
leithéid de theagmhas (mátáimeachtealaíon le bheitharsiúl in áitphoiblí,
níceartandliteanaspoiblí a bheithníoslúná €6.4m).
Mábhíonnarghrúpaíathsceidealú a dhéanamhar a ngníomhaíocht go dátaeile, agus é
sinlaistigh den chreatfaofaama,nómábhíonnorthu a ngníomhaíochtbheartaithe a
athrúaraonmhodh, is ceartdóibhteagmháil a dhéanamhláithreach leis an
tSeirbhísEalaíonidtaobh an ghnó sin. Níbheidhgrúpaínachféidirleoathsceidealú a
dhéanamhlaistigh den chreatfaofaamaidteideal an maoiniú a tharraingtanuas.
Foilseofarliosta de na hiarratasóirírathúlaarwww.waterfordarts.com
agusarwww.waterfordcouncil.ie
Nífoláir do na faighteoirídéanamh de réir an nóisimeachta a
bheidhdeimhnitheiscríbhinndóibhó thaobh an deontas a tharraingtanuas (féachthíos)
agusóthaobh na ceanglaismaidir le hadmháilan mhaoinithe. Ina theannta sin, is
ceartdóibhaird a thabhairtar na treoirlínteseo. Is féidir go ndéanfardeontas a
choimeádsiarmásrud é nachgcloítear leis an méid a luaitearthuas.
Maidir le grúpaí a bhfuilurraíocht á fáilacu ó chuideachtaídeochannameisciúla,
nífoláirdóibhanchuidáirithe sindágcláratáfaoiurraíocht a chur in iúl don
OifigEalaíonagusnífoláirdóibhráitis a thabhairt don OifigEalaíonfaoinambeartaisindáil
leis an mbaolólacháinfaoiaois, agusindáil leis an rialúinathaobh sin, agusindáil leisan
iomparfreagrach.
Breathnaíonn an t-údarásáitiúilar an iarratasóirrathúilmar an
príomhfhaighteoirealaíontaagus, dábhrí sin, níthacóidh an t-údarásáitiúil le
haonmhaoiniútánaisteach (is é sin, ónbhfaighteoir do
charthanasileithócáidechunairgead a thiomsúnód'aonánneamhshonraithetráchtála).
Mátátú ag plé le daoineatáfaoibhun 18 mblianad'aois, nífoláirduitcóip de do Bheartas
um ChosaintLeanaí a churfaoinármbráidibhfoirmdhigiteach.
Lena chois sin, nífoláirduitráiteas a thiomsúidtaca le
DaoineFástaLeochaileachamátátú ag plé le haonghrúpaatáfaoichúramcarthanais,
faoichúramanStáitnóatáfaoimhíchumas.
Is féidir go gcuirfear an maoiniúfaoiréircoinníollachasonracha a
leagfaramachsalitirthairisceana.
Mádhéantariarratasarlíne, ciallaíonnsé sin go n-aontaíonnan t-iarratasóir le
bheithfaoicheangal na gcoinníollacha a bhaineann le riarachán na scéimeseo.
DéanseiceáilfreisinaraonChritéirShonrachaDeontaismaidir le
DeontaisChleachtaisEalaíon, mar shamplamaidir le Deontas do

BhuíonDrámadóraagusLéiritheoranóDeontas do
BhuíonScríbhneoraScripteScannáinagusLéiritheora.

AN SCÓRÁIL
Sonraí de na hiarratasóirí
uasta 50%
Critéar 1 - Sonraí (Togra)
Uaillmhian an togra
uasta 150
IarmhairtEalaíontadonphobal (do na pobail)
uasta 150
Iarmhairtidtacalecaighdeáinagusfeabhas
uasta 100
Critéar 2 - Sonraí (Forbairt)
Forbairtghairmiúilphearsanta/ghrúpa
uasta 50
Forbairtghairmiúilar an iomlán
uasta 50
Critéar3 - Sonraí(Iarratasóir, cuntasteiste, cloí le PleanEalaíon)
Eochairghníomhaíochtaícruthaitheachaealaíontaledéanaí
uasta 100
Do thraidisiún, do chúlra,nódothaithí
uasta 50
Fiúntas/Tábhachtna ndaoineeileatábainteachledo thogra
uasta 50
Critéar4 - Sonraí (StraitéisEalaíonPhortLáirge)
Ábharthacht don StraitéisEalaíon
uasta 100
Critéar5 - Sonraí(Ionracasagusindéantachtairgeadais)
Inmharthanachtbhraitechaiteachas an tionscadail/chláir
uasta 50
Inmharthanachtbhraiteioncam an tionscadail/chláir
uasta 50
Inmharthanachtbhraitean chreataama
uasta 50
UASMHÉID IOMLÁN
1000
NA CRITÉIR MAIDIR LE hÍOSTARRAINGTÍ AR DHEONTAIS



Nífoláir an t-imeachtnó an clárdarsannadhan maoiniú a bheithcurthaigcrích
Is gáduitiarraidh a churisteachchun an deontas a tharraingtanuasagusnífoláirnó go
gcuimseoidh an iarraidh sin na nitheseo a leanas:
o TuairiscIar-Imeachtachun na ceannteidilseo a chlúdach:
o Sonraí den iarratas
o Sonraí dentionscadalnó den chlár
o An LíonFreastaillena n-áirítear an líoncuairteoirí (mábhaineanngnéphoiblí leis an
tionscadal)
o BarúilGhinearálta a chuimseodhréimsíinaraibhrathar an
obairagusréimsíinabhféadfaífeabhas a churarchúrsaí
o Barúilarinbhuanaitheachtairgeadais an
tionscadail/imeachtanóarthairbhífadtréimhseacha an tionscadail/imeachta
o Íomhánnaoifigiúla an imeachtaarféidir
leComhairleCathrachagusContaePhortLáirgefeidhm a bhaintastuchun an
Chathairagus an Contae a churchuncinn
o (Máshonraítearibpróiseas an iarratais é) Fianaisearchaiteachasdearbhaithe arb
ionann é agusméid an deontais
o Fianaisegurdeineadhearraíagusseirbhísí a sholáthararmhodhcothromtrédhearcach
(mar shamplaluachanamaidir le seirbhísí)
o
FianaisegurtaispeánadhlógónnaChomhairleCathrachagusContaePhortLáirgeargachá

bharclóiteagusgurtugadhaitheantas don
Chomhairlearláithreáinghréasáinanimeachtaagusar na meáinshóisialta
o Fianaisear a bheith san áireamharwaterfordarts.com (is fútféinatásé é a churchuig
an láithreángréasáinsin)
o Mábhaingnéphoiblí le do thionscadal, fianaise air gur thug túcuireadhd'ionadaí na
hOifigeEalaíonagus don Mhéaraábhartha.
o Fianaisear a bheitharfáilchunlabhairtardhátacomhaontaithefaoi do
thionscadal/chlárnófaoithionscadal/chlárd'eagraíochta.
o Caithfeartuairiscó CharaCriticiúil a sholátharmaidir le deontaisoscionn€1000
(tuairiscó phiaracairdiúilcáilithemaille le barúlacha an duine sin ar an imeachtnóar an
gclár)
o Mátá€10,000nóos a chionn sin á fháilagat go hiomlán ó na foinsírialtaisar fad,
nífoláirduitUimhirThagarthaCánach, atábailífaoiláthair, a sholáthar.



BuiséidagusCuntais
(I dtaca le Deontaissuasle €3,000:
nífoláircuntaisscarbhileoige,aguscóipeannad'admhálacha mar thacaleo, a churarfáil.I
dtaca le Deontaisoscionn €3,000:
nífoláircuntaiseatramhachascarbhileoige,aguscóipeannad'admhálacha mar thacaleo,
a churarfáil,móidecuntaisiomlána le solátharindeireadh na blianaairgeadais.I dtaca le
Deontaisd'aonmhéidadheonaítear do Chuideachtaínód'eagraíochtaífoirmiúla (mar
shamplacomhlachtaífaoidhliteanasteoranta):
nífoláircuntaiseatramhachascarbhileoige,aguscóipeannad'admhálacha mar thacaleo,
a churarfáil,móidecuntaisiomlána le solátharindeireadh na blianaairgeadais).

TOILIÚ LE SONRAÍ PEARSANTA A PHRÓISEÁIL (RIALACHÁN GINEARÁLTA MAIDIR
LE COSAINT SONRAÍ - RGCS/GDPR)
Mar chuid de phróiseas an iarrataisidtaca leis na DeontaisEalaíon, iarrtar ort
sonraípearsantaamhailAinm, Seoladh, UimhreachaTeagmhálaGutháinagusRíomhphost, a
churarfáil. Tríphróiseas an iarrataisa churigcrích, tátú ag toiliú leis go
mbainfidhfoireannOifigEalaíonChomhairleCathrachagusContaePhortLáirgefeidhm as na
sonraípearsantaseochun na gcríochseo a leanas:





Breithniúard'iarratas
Moltaímaoiniúcháinarbhonnd'iarratais
Na meáin a churar an eolas (nídheintear é seo ach máéiríonn le d'iarratas)
Comhfhreagras a dhéanamhleatfaoithoradhd'iarratais.
CEISTEANNA COITIANTA (tabharfariadseobordarbhord leis an eolas is
déanaíarwaterfordarts.com)
Cémhéidairgidatáarfáil do na DeontaisChleachtaisEalaíon go léirsabhliain 2021?
Tásuimiomlán€90,000arfáilchun na deontaisealaíon go léir a chlúdach.
Cémhéidairgidarcheartdomiarratas a dhéanamh air?
1. Ba cheartduit a chinntiú go mbeifeá in acmhainn do thogra a
dhéanamharaonchuma – Is ann do DheontaisChleachtaisEalaíonchun é a churar
do chumas an tionscadal a thabhairtchunbailchríche.
2. Ósrud é gurmaoiniúteorantaiomaíochatáigceist, beidh na moltóirí ag féachaint le
LuacharAirgeadchomhmaith le Fiúntas a fháil.

3. Is é an t-uasmhéidmaidir le DeontaisChleachtaisEalaíonná €6,500 agusba é seo
an deontasaonairabairde a thugamarsabhliain 2020.
4. Táméideannasonrachanóméideannaginearáltasannta do dheontaisáirithe –
déanseiceáilchunféachaint anbhfuilméideannatáscachabainteach leis andeontas.
Cathainbacheartiarratas a dhéanamh?
Déaniarratas go luath– b'fhearrde go ndéanfaí é seofaoilárMhíMheánanFhómhair.
San am a chuaighthart, theipariarratasóiríáirithe an gnó a churigcríchfaoinsprioc-am
de dheascafadhbannaileitheadbandaanidirlín. Níghlacfaimid le hiarrataisindiaidh an
sprioc-ama.
Cathain a bheadh a fhiosagamfaoicéacu a d'éirighnó náréirighliom?
Mábhíonngachrudigceart– sachás gon-éiríonnleat is cóir go mbeidhtú in annseiceáil
a dhéanamhar waterfordarts.comidtreodheireadhMhí na Nollag. Cuirfearamach na
Litreachamaille le TéarmaíagusCoinníollachaidtosachMhíEanair 2021.
Cad a tharlaíonnmurabhfaighim an méidad'iarrmé?
Beidh an deisagatmaidir le Litir na dTéarmaíagus na
gCoinníollachaarchomhfhreagras a churchugainnfaoingcaoi a mbeartóidhtúfeidhm a
bhaint as an méidlaghdaithenóféadfaidhtú an deontas a dhiúltú.
Cad a tharlaíonnmura n-éiríonnliom?
Ar an drochuair, níhannd'aonphróiseasachomhairc – is féidirleatcomhairle a fháil,
áfach,idtaca le hiarrataissatodhchaítrítheagmháil a dhéanamh leis an OifigEalaíon.
Cénáitarféidirfoirm a fháilchun í a líonadh le peann?
Tábrónorainn ach níl ach foirmarlíne le fáil.
Cé a dhéanann na moltaí don Chomhairlefaoicé hiad na nadaoine a n-éiríonnnónach
n-éiríonnleo?
Buíonneamhspleáchbhreithniúcháinagus í comhdhéantad'ealaíontóirí, de
chleachtóiríealaíon, de riarthóiríealaíon, ag
fáilcomhairleónmbeirtoifigeachealaíonagusfaoichathaoirleachtcheannasaíRoinnanCh
ultúirnófaoichathaoirleachtionadaí an cheannasaí sin.
Cad a tharlaíonn, indiaidhiarrataisrathúil, máchuireannancoróinvíreas COVID-19
nógéarchéimeiledáleithéidisteachar an gclár a bhíonnbeartaitheagainn,ansin an
mbeidhmé in annfósíocaíocht an deontais a tharraingtanuas?
Bheimis ag súil leis go ndéanfáteagmháillinnfaoiphleanannamalartachachun do chlár
a churigcrích. D'fhéadfadhséseoclárarlíne a chuimsiúnómoill a churar an
gcuiddheireanach den chúram go dtí an bhliain 2022.
Cénchomhairle a d'fhéadfá a churormchuncabhrúliom an fhoirmarlíne a líonadh?

Féachar an bhfoirm – ansinaibhsigh é aguscóipeáilagusgreamaigh éigcáipéisnua –
ansintabhaird'aghaidhar an obair ó thaobh an t-eolasriachtanach a
fháilroimhduitcromadhar an bhfoirmféin a líonadharlíne.
An bhfuilaonchomhairleeile a fhéadfaidhtú a thabhairtdom?
Bíuaillmhianach ó thaobh na cruthaitheachta, oibrigh le healaíontóiríeile, deinrudatá
as an gcoitiantacht. Thairis sin, foghlaimconasúsáid a bhaint as
scarbhileogaaguscairteacha Gantt.
Seachas an méid sin, aonrudeile?
Bíréasúntafaoid'ionchaisagusfaoid'iarrataíinadhiaidh sin (is é ármbuiséadiomlándo
na DeontaisChleachtaisEalaíonná€90K. Sin an méidchunfreastalardhaonraoscionn
115,000 duine). Ina theannta sin... agustádrogallorm é seo a luaagustáim in
amhrasansmaoineodhéinnear a leithéid ach nádeiniarrachtarstocaireacht a
dhéanamhigcomhair do chláirnó do thionscadail (b'fhéidir go ndícháileofaíthú)...is
lándlisteanach é ceisteannatrídanríomhphost, áfach – féachthíos.
Cad a tharlaíonnmábhíonnceistagamfaoiniarratasarlíne?
Cuirteachtaireachtríomhphoistchuigconornolan@waterfordcouncil.ie mar aon le
“CeistfaoiDheontas” sabhoscaábhair. Déanfaidhduineéiginteagmháilleatlaistigh de 48
n-uaire an chloig (Mar sin, nácuirsiar do cheist go dtí an ládeireanach!).
Anbhfuilceadagamléimtharmíreanna den
fhoirmmásdóighliomdáirírenachmbaineannsiad le hábhar?
Nílcead.Tásimpliúdéantaagainnar an bhfoirm a oireadagus is féidirlinn.
Máfháganntúmíreanna de phróiseas an iarrataisarlár,cuireanntúthúféinigcontúirt ó
thaobh a bheithdícháilithenó ó thaobhganmarcanna a thuilleamhidtaca leis na
réimsísonracha sin.
Dúradhanuraidh go raibh na sonraíbunúsachadár n-iarratas á dtaisceadharmhaithe
le hiarrataissatodhchaí – cénfáth an gádommoshonraípearsanta a líonadharís?
Árleithscéal – d'athraíomarna soláthraitheseirbhíse mar gheallarfhadhbanna a
d'eascairsaphróiseas.
Cad é an sprioc-am?
DéhAoine, an 9DeireadhFómhairar 5i.n.
---o--TREOIRLÍNTE AR DHEONTAIS THÁSCACHA NA DRÁMAÍOCHTA
DrámaíochtAmaitéarach
DrámaCaighdeánach a léiriú (nífoláir 5 thaispeántasar a laghad a bheithann) €600 idtaca
ledleachtanna – beidhaonrudfaoibhun 5 thaispeántasarbhonn pro-rata.

DrámaCaighdeánacharCamchuairt a léiriú (nífoláir 5 thaispeántasar a laghad a bheithann)
móidecamchuairtarthrícinnd'ionaidar a laghad – €1,000 idtaca ledleachtanna
DrámaNua a léiriúagusúdaráitiúilinabhun(nífoláir 5 thaispeántasar a laghad a bheithann)
€1,000 idtaca le dleachtannaaguscostaischleachtaidh
DrámaNuaarCamchuairt a léiriú (nífoláir 5 thaispeántasar a laghad a bheithann)
móidecamchuairtarthrícinnd'ionaidar a laghad – €1,500idtaca le
dleachtannaaguscostaischleachtaidh (Tásuas le dhádheontasarfáilchuigeseo)
CeoldrámaAmaitéarach + 10% de seothuas
Tabhairfaoideara, le do thoil, nachann do
dheontaisileithScoileannaCeoilnóCeoldrámaíScoile
DrámaíochtGhairmiúil
DrámaCaighdeánachnóSéasúrDrámaí - suasle €1,500 (bunaithear 5cinn
dethaispeántaisiomlána + Réamhléirithe)
DrámaCaighdeánacharCamchuairtnóSéasúrDrámaíarCamchuairt - suasle (bunaithear 5
cinn dethaispeántaisiomlána + Réamhléirithe in aghaidh an dráma san ionadtosaigh)
móidecamchuairtarthrícinnd'ionaidar a laghadsuasle €2,500 (Tásuas le
dhádheontasarfáilchuigeseo)
DrámaíPobailnódrámaífaoithiomáintsaincheisteannasóisialta (3 cinn de
thaispeántaisiomlánaar a laghad) Suas le €1,000
---o--Saindeontais
DEONTAIS D'EALAÍONTÓIRÍ TUAITHE
Is éard is cuspóir le forbairt na nEalaíonTuaithenádeimhin a dhéanamhd'insroichteacht na nealaíond'ealaíontóiríagus do luchtféachana/éisteachtaagussainaithníodhé seomar
riachtanassonrachiStraitéisEalaíonChathairagusChontaePhortLáirge 2016-2021.
Moltarfaoiscéim na ndeontasseo go dtabharfarcuireadh do thograí a chomhlíonfaidh an
dualgas sin.
Déanfarbreithniúarthionscadailnuálacha in
aonsaghasealaíne.Tugtarspreagadhd'aighneachtaí ó chomharghrúpaínó ó ghrúpaígairmiúla
na n-ealaíon. Tugtarspreagadhfreisin do thograíinaleagtar anbhéimarlionrúoscailte na nealaíontóirí.
Tabhairfaoideara, le do thoil, nachbhféadfarbreithniú a dhéanamharthionscadail a
dhíreofararghnáth-aschurgrúpaínóaraschurleanúnachgrúpaíatáanncheana.
Déaniarratasfaoinngnáthphróiseas ach cuir "Deontasd'EalaíontóirTuaithe" mar bhrollach le
do thogra.

BUÍON DRÁMADÓRA AGUS LÉIRITHEORA
Scéimdháchéim is ea an scéimseoagustásíinacuid de ChlárAmharclannaíochta na
SeirbhíseEalaíon.
Féachaimidar an scéimseo mar
chomhpháirtíochtidirDrámadóiragusLéiritheoiragusComhairleCathrachagusContaePhortLáir
gesatsúil go spreagfardrámaíocht den scothagusmaoiniúóntaobhamuigh.
Bunaítear an scéimarthrídhearbhphrionsabal:




Canóinnuadrámaí de chuid an Oirdheiscirt a shaothrú
Drámadóirí de chuid an Oirdheiscirt a chumasúagus a chumhachtú
Spreagadh a thabhairt do nua-fhiontraitheealaíon (léiritheoirí)

An chéadchuid (lenangabhannsuim is fiúsuas le €1,500) - soláthróidh na hiarratasóirí an
méidseo a leanas:
1) Achoimreghairidar an tionscadalmolta
2) Radharcsamplachas saotharnua
3) Mionachoimreagusplota
4) Téama(í)
5) Liostacarachtar(mar aon le nótaí)
6) Suíomhbunúsachstáitse
7) CV ábharthainaléirítearsaotharcruthaitheachroimheseo
8) Comhaontú le duinenógrúpa a dhéanfaidh an léiriú, lena náireofartráthchlároibreidtaca le críochnú na scripte
Tabharfaidhpainéalcleachtóiríamharclannaíochtabreithiúnasar na hiarrataisseo,
arbhonnfiúntais,agustabharfartúsáite do dhrámaí a bheidhlonnaitheibPortLáirgenó san
Oirdheisceart, nóinagcuimseofarsaincheisteanna a bhainfidh le hábharmaidir le Port
Láirgenómaidir leis an Oirdheisceart.
Déanfarcoimisiúnúarsuas le trícinn de scripteannaagusgabhfaidhluach€1,500 le
gachceannarleithacu - eiseofar an íocaíochtnuair a bheidh an script chríochnaithefaighte.
An daracuid(lenangabhannsuimbhreise is fiúsuas le €1,500).
Tar éischríochnú na scripte, tionólfarcruinniú leis an OifigeachEalaíon is freagrach as an
Amharclannaíochtagusansincaithfidhanbhuíonchruthaiteach an méidseo a churarfáil:

1. léamhcleachta a bheidhpleanáilteigcomhairle leis an tSeirbhísEalaíon (molaimid go
ndéanfargrúp-léamhionas go bhféadfaimidiarraidharbhainisteoiríionaid a bheithiláthair)
nócomhaontú goraghfarfaoilánseolsabhliain 2021
2. seiftinambeidhtogracostáiltebuiséadaitheidtaca le sceidealcleachtaíagus arb é an toradh
leis sin nábuiséadagusbeartcostáiltemaidir le sraith a mhairfidhsélá (níbheidhgá leis
seomásrud é go mbeifear ag dulfaoilánseol))
3. pleanmoltamargaíochtalena n-áireofarbuiséadagussceideal
Tabhairfaoideara:

ForchoimeádannComhairleCathrachagusContaePhortLáirge, trínaSeirbhísEalaíon, an
ceartchun1% de Dhleachtanna ó dhrámaí a léiríteartríd an scéimseo (igcásina niarrtaramhlaidhagussachás sin amháin). Bainfearfeidhm as
seochuncríchecnuasachdrámaíónscéim a fhoilsiúláéigin is faideanonn.
ForchoimeádannComhairleCathrachagusContaePhortLáirge, trínaSeirbhísEalaíon, an
ceartchundrámaí, a bheidhpróiseáiltetríd an scéimseo, a fhoilsiú. Amachóndáchlásalseo –
leanfaidh an Drámadóir de na cearta go léirmaidir leléiriútaispeántais a shealbhú.
Mátáiarratas á dhéanamhagatar an deontasseotátú agaontúleisnaclásailseo.
Baineann an deontasseo go heisiachlenachuspóiragusníféidir é a úsáid in éineacht le
hiarrataseile (mar shampla, níbheidhtúintofachuniarratas a
dhéanamharmhaoiniúeilearmhodhdeontaischleachtaisealaíonidtaca leis an drámacéanna).

BuíonScríbhneoraScripteScannáinagusLéiritheora
Scéimdháchéim is ea an scéimseo –
comhpháirtíochtidirScríbhneoirScripteScannáinagusLéiritheoiragusComhairleCathrachagus
ContaePhortLáirgesatsúil go ndéanfarscannáin den scothagus go spreagfar a
thuilleadhmaoiniúcháinileith an tionscadail.
Bunaítear an scéimarcheithredhearbhphrionsabal:





Canóinnuascannán de chuid an Oirdheiscirt a shaothrú
Spreagadh a thabhairt doléiriú na scannánarbhonnáitiúil
Scríbhneoirí ScripteScannáinde chuid an Oirdheiscirt a chumasúagus a chumhachtú
Spreagadha thabhairt do nua-fhiontraithe ealaíon (léiritheoirí)

An chéadchuid(lenangabhannsuim is fiú €250) - nífoláir do na hiarratasóirí an méidseo a
leanas a sholátharidteannta a n-iarratais:
1) Achoimreghairidar an tionscadalmolta, lena n-áireofar an bunsmaoineamh a
churiláthairidtríabairt
2) Mionachoimreagusplota
3) Téama(í)
4) Liostacarachtar(mar aon le nótaí)
5) Suíomhannabunúsachaláithreacha
6) CV ábharthainaléirítearsaotharcruthaitheachroimheseo
7) Comhaontú le duinenógrúpa a dhéanfaidh an léiriú, lena n-áireofartráthchlároibreidtaca
le críochnú na scripte
Ansinroghnófarsuas le cúigeariarratasóiríchuniarratas a churfaoinármbráididtaca leis an
daracuid.
An daracuid
(lenangabhannsuimis fiú€3,750 anceann)ansintabharfarcuireadh don chúigeariarratasóirídul
san iomaíochtmaidir le trídheontaslenambainfidh, seachas an
tacaíochtairgeadais,sparánacht ó LárionadScannánaíochtaPhortLáirge a

chuimseoidhtrealamh a ghlacadharcíossaor in aiscearfeadh 10 láagusúsáid a bhaint as
anseomraeagarthóireachtaas línearfeadh 7 lá.
BeidhSeirbhísEalaíonChomhairleCathrachagusContaePhortLáirge ag súilinaleith leis an
méidseo a leanas:
Script chríochnaithechríochnúil
Script scannánúcháin
ScéalchláirBhunúsacha
LiostaLáithreachaagusSuiteálacha
Buiséadmionsonraithelena n-áirítear na híocaíochtaí go léiragus na síntiúiseileagus an
urraíocht 'chomhchineáil'
CVdo gachpríomhaíagustallann san áireamh
Liostatrealaimhatá de dhíth
Do RoghaTráthchlár(caithfidhséseodátaí a chuimsiúchun an deontas atharraingtanuas)
Comhaontúchunpictiúirbholscaireachta a sholátharónbpríomhscannánaíocht
Ina dhiaidhseo, féadfarsuas le tríléiriú a roghnú. Tabharfaríocaíochtnuair a bheidh an
scannáncríochnaithenóigcéimeanna de réir mar a chomhaontófar.

