GAIRM DHEIRIDH I gCOMHAIR CISTITHE
Reachtálfar an cheardlann eolais seo a leanas roimh don ghairm dheiridh i gcomhair cistithe
faoi bhrat Chlár nua Idirthréimhseach LEADER 2021-2022 a bheith oscailte
Ní oireann an amlíne ghearr a bhaineann leis an ngairm seo dá leithéid agus tionscadail
bhonneagair thógtha (oibreacha).
Tá sé éigeantach go bhfreastalódh daoine ar mian leo cur isteach ar chistiú ar an seisiún
eolais seo.

Dáta
Dé Máirt 5 Iúil 2022

Formáid
Óstán na Páirce, Dún Garbhán (Seomra Moresby)

Am
6-7in

NB:Cláraigh do shuim agus cuir áit in áirithe trí ríomhphost a sheoladh roimh 12 nóin Dé
hAoine 1 Iúil chuig: claire.connors@wlp.ie NÓ or info@wlp.ie. Tar éis clárúcháin seolfar
Foirm Um Léiriú Suime chugat le comhlánadh le breith leat chuig an Seisiún Eolais.
Más gá cuirfear cabhair ar fáil ar an oíche.
Tar éis freastal ar an gceardlann, iarrfaidh Comhpháirtíocht Leader Phort Láirge CTR, thar
ceann Choiste Um Fhorbairt Pobail Áitiúil Chontae Phort Láirge iarratais i gcomhair Cistithe
roimh an dáta dúnta
Dé hAoine 5 Lúnasa ar 12 nóin
Ní hionann cuireadh chun céim an iarratais agus aon chinnteacht go mbronnfar cúnamh
deontais ort toisc gur próiseas iomaíoch é.
(Tabhair do d’aire le do thoil gurb é €1,250 íosmhéid an deontais agus gurb é €157,549.81an
t-uasmhéid).
Is féidir cistiú a bhronnadh faoi gach téama agus gach fothéama chuig uasmhéid de 75% de
chostas an tionscnaimh ina iomláine i gcomhair tionscnóirí príobháideacha agus uasmhéid
de 75% d’iarrthóirí ó ghrúpaí pobail.
Déanfar cinneadh i dtaobh an ráta cúnaimh a bheidh á thairiscint tionscnamh ar
thionscnamh.

TÉAMAÍ & BUISÉID NA GAIRME MAR SEO A LEANAS:Buiséad Iomlán don Ghairm:
Cistiú Idirthréimhseach €157,549.81
Cistiú NGEU €3,686.30
Cuspóir Áitiúil
LO1 Turasóireacht Tuaithe
LO2 Forbairt Fiontar

LO 7 Comhshaol na Tuaithe

LO 8 Caomhnú & Úsáid

Inbhuanaithe Acmhainní
Uisce

Beart Straitéiseach

Fócas an chláir
nua
1.1 Turasóireacht Ghníomhaíochta
Tacaíocht do
2.1 Infheistíocht i ngnólachtaí atá ann thograí nua
cheana féin agus i dteicneolaíocht agus
nuathionscanta
nualaíocha i
réimsí athrú
aeráide,
caomhnú an
chomhshaoil
agus an
geilleagar glas.
Feasacht bhreise a chur chun cinn ar an
gcomhshaol trí oiliúint agus tionscadail
eiseamláireacha.
Feasacht bhreise maidir le huisce agus
úsáid uisce a chur chun cinn trí oiliúint
agus tionscadail eiseamláireacha

Bearta
bithéagsúlachta
Caomhnú uisce
agus
tionscnaimh
athchúrsála

Chun cuireadh a fháil le freastal ar an seisiún eolais seo, cláraigh do shuim sa spriocghairm
seo i gcomhair cistithe trí ríomhphost a sheoladh roimh 12 nóin Dé hAoine 1 Iúil chuig:
info@wlp.ie Nó claire.connors@wlp.ie

Cistithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe & Forbairt Phobail.

