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RÉAMHEOLAS 

Is é Óige i mbun Gnímh an Clár a chuir an tAontas Eorpach ar bun do dhaoine óga. Tá de chuspóir 
aige tuiscint ar shaoránacht Eorpach ghníomhach, ar chur le chéile agus ar chaoinfhulaingt a 
spreagadh i measc aos óg na hEorpa agus iad a mhealladh chun a gcion féin a dhéanamh i leith 
todhchaí na hEorpa. Chuireann an clár soghluaiseacht chun cinn laistigh de theorainneacha na 
hEorpa agus lastall díobh, mar aon le foghlaim neamhfhoirmiúil agus idirphlé idirchultúrtha. 
Leagann an clár béim ar infhostaitheacht agus ar imeascadh gach duine óig gan aird ar a chúlra 
oideachais, sóisialta agus cultúrtha: Clár do gach aoinne is ea Óige i mBun Gnímh!  
 
Cuireann na mílte tionscnóir tograí isteach gach aon bhliain agus iad ag lorg tacaíocht airgeadais ón 
gClár; baintear úsáid as próiseas roghnúcháin chun maoiniú a chur ar fáil do na tograí is fearr. 
 
Ag brath ar Bheart an Chláir atá i gceist tionscnaítear an próiseas roghnúcháin de réir ceann de na 
modhanna seo a leanas: 
 
 leagtar amach sonraí gnáthghlaoigh ar thograí i leith formhór mór na mBeart sa Treoir seo   
 foilsítear sainghlaonna ar thograí i leith roinnt Beart; ní dhéantar ach na Bearta seo a lua i 

dTreoir an Chláir seo. 
 
Is uirlis í an Treoir seo a fhéadann duine ar bith a úsáid ar mhaith leis nó léi a bheith páirteach sa 
Chlár Óige i mBun Gnímh, is cuma an ‘rannpháirtithe’ iad, is é sin, na daoine óga agus na hoibrithe 
óige – nó an ‘tionscnóirí” iad, is é sin, iad siúd a dhéanann ionadaíocht do na rannpháirtithe agus a 
chuireann isteach na hiarratais (atá ag lorg deontas).   
 
Tá ár ndícheall déanta againn chun Treoir Chláir chomh críochnúil agus is féidir a chur le chéile ach 
bíodh a fhios agat go bhfuil cúnamh ar fáil ó fhoinsí éagsúla eile a luaitear sa Treoir féin.  
 

Is mar seo a léitear an Treoir seo  
 
Tá an Treoir seo roinnte ina trí chuid: 
 
 Is é atá i gcuid A ná eolas tosaigh ar an gClár agus na cuspóirí ginearálta atá aige. Ina 

theannta sin luaitear na tíortha atá rannpháirteach sa Chlár agus sonraítear na tosaíochtaí 
agus na gnéithe is tábhachtaí atá ag gabháil le gach gníomhaíocht a mhaoinítear. Tá an chuid 
seo dírithe orthu siúd ar mhian leo forbhreathnú a fháil ar an gClár ina iomláine. 

 
 I gcuid B tugtar eolas ar Ghníomhaíochtaí agus ar fho-Ghníomhaíochtaí éagsúla an Chláir a 

phléitear sa Treoir seo. Tá an chuid seo dírithe go mór mór orthu siúd ar suim leo a fháil 
amach go cruinn cad iad seintréithe na dtograí a dtugtar maoiniú dóibh faoin gClár.  

 
 I gcuid C tugtar eolas mionsonraithe ar nósanna imeachta iarratais, spriocdhátaí, rialacha 

roghnaithe agus ar fhorálacha airgeadais agus dlí. Tá an chuid seo dírithe orthu siúd a bhfuil ar 
intinn acu togra tionscadail a chur isteach faoi chreat an Chláir Óige i mBun Gnímh.  

 
De bhreis air seo tá na Aguisíní seo a leanas ag gabháil leis an Treoir seo: 
 
 Aguisín 1: Gluais na bpríomhthéarmaí. Taispeánfar na príomhthéarmaí seo i gcló iodálach ar 

fud na Treorach seo 
 Aguisín 2: Sonraí teagmhála na struchtúr agus na gcomhpháirtithe atá bainteach leis an gClár 

Óige i mBun Gnímh 
 Aguisín 3: Tagairtí áisiúla  
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________________________________________________________________________
Cuid A – Eolas ginearálta faoin gClár Óige i mBun Gnímh  

 
 

CUID A – EOLAS GINEARÁLTA FAOIN GCLÁR  
ÓIGE I MBUN GNÍMH 

De bhun Cinnidh Uimh. 1719/2006/CE den 15 Samhain 20061, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
leis an gClár Óige i mBun Gnímh don tréimhse 2007-2013. Leis an gclár seo cuireadh creatlach dlíthiúil ar bun le 
haghaidh tacaíochta do ghníomhaíochtaí foghlama neamhfhoirmiúla do dhaoine óga.  
 
Is í is cuspóir don gClár Óige i mBun Gnímh freagairt ar an leibhéal Eorpach do na riachtanais atá ag daoine óga 
idir dhéagóirí agus dhaoine fásta. Cabhraíonn sé go mór le daoine óga inniúlachtaí a fháil trí fhoghlaim 
neamhfhoirmiúil agus cuireann sé rannpháirtiú daoine óga sa tsochaí chun cinn.  
 
Tacaíonn sé leis an gcreatlach nua um beartas don óige le haghaidh Comhair Eorpaigh sa réimse óige, creatlach 
ar glacadh léi i 20092. Sa chreatlach seo mínítear cur-chuige tras-earnálach i leith saincheisteanna faoin óige 
d’fhonn tuilleadh comhdheiseanna a thabhairt do dhaoine óga san oideachas agus sa mhargadh saothair (“gné na 
hinfhostaíochta”). Ina theannta sin cuirtear rannpháirtiú gníomhach, cuimsiú sóisialta agus cur le chéile na 
ndaoine óga go léir chun cinn (“gné na rannpháirtíochta”).   
 
Anuas air seo cuireann sé leis an tacaíocht atá á tabhairt don tionscnamh suaitheanta 'Youth on the Move'3 a 
bhaineann le Straitéis 20204 de chuid an AE. Sa straitéis seo cuirtear daoine óga i gcroílár an phlean oibre atá ag 
an AE chun geilleagar a chruthú atá bunaithe ar eolas, ar nuálaíocht, ar leibhéal ard oideachais agus scileanna, ar 
inoiriúnaitheacht agus ar chruthaitheacht, ar mhargaí saothair cuimsitheacha agus ar rannpháirtiú gníomhach sa 
tsochaí.  
 
Mar chríoch, oireann Óige i mBun Gnímh do chomhthéacs na n-inniúlachtaí AE nua a thagann de Chonradh 
Liospóin (alt 165 (2)). Is ann a spreagtar an tAontas Eorpach le daoine óga a ghríosú le páirt a ghlacadh i saol 
daonlathach na hEorpa.  
 
Tógann an Clár Óige i mBun Gnímh ar an taithí a fuarthas ón gClár Youth for Europe roimhe seo (1989-1999), ó 
Sheirbhís Dheonach na hEorpa (1996-1999) agus ón gClár ÓIGE (2000-2006). Glacadh leis tar éis chomhairliú 
fairsing a bheith déanta le luchtanna leasa éagsúla sa réimse óige. Rinneadh measúnú eatramhach ar an gClár 
ÓIGE i 2003 óna bhfuarthas tuairimí ó líon mór saineolaithe éagsúla, luchtanna leasa agus ó dhaoine aonair a bhí 
bainteach leis an gClár. Baineadh úsáid as measúnú ex ante leis, agus an Clár Óige i mBun Gnímh á chur le 
chéile.  

 

 
Tá cur i ngníomh na Treorach seo don gClár Óige i mBun Gnímh (agus na nglaonna sonracha breise ar thograí) 
faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas: 
 
 go nglacfaidh an Coimisiún le plean oibre bliantúil do chur i ngníomh an Chláir Óige i mBun Gnímh tar éis é a 

chur ar aghaidh chuig Coiste an Chláir  
 go nglacfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle leis an leithreasú a bhfuil gá leis d’Óige i mBun 

Gnímh laistigh de chreatlach buiséad bliantúil an Aontais Eorpaigh.  
 
Tá rannpháirtiú na Cróite agus na hEilvéise in Óige i mBun Gnímh ón 1ú Eanáir 2011 faoi réir go gcomhlánóidh 
siad na céimeanna foirmiúla ar fad atá riachtanach chun páirt a ghlacadh sa Chlár. 
 

                                            
1  IO L 327 den 24 Samhain 2006, lch..30. 
2  Rún ón gComhairle den 27 Samhain 2009 ar chreatlach athnuaite le haghaidh comhair Eorpaigh i réimse na hóige,
 IO C 311 den 19 Nollaig 2009, lch. 1. 
3 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus 

Sóisialta na hEorpa  
________ agus chuig Coiste na Réigiún An Óige ag Bogadh COM(2010) 477 críochnaitheach. 
4  Teachtaireacht ón gCoimisiun, EORAIP 2020 Straitéis d'fhás cliste, inmharthana agus cuimsitheach COM(2010) 
________2020. 
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__________________________________________________________________________
Óige i mBun Gnímh – Treoir an Chláir

                                           

1. Cad iad na cuspóirí, na tosaíochtaí agus na gnéithe 
tábhachtacha atá ag an gClár Óige i mBun Gnímh?  

Cuspóirí 
Is iad seo a leanas na cuspóirí ginearálta atá sonraithe i mbunús dlí an Chláir Óige i mBun Gnímh: 
 
 saoránacht ghníomhach daoine óga a chur chun cinn go ginearálta agus go háirithe a saoránacht Eorpach  
 dlúthpháirtíocht a fhorbairt agus caoinfhulaingt a chur chun cinn i measc daoine óga, go háirithe d’fhonn 

comhtháthú sóisialta a chothú san Aontas Eorpach  
 comhthuiscint a chothú idir dhaoine óga i dtíortha difriúla 
 cabhrú chun feabhas a chur ar chórais tacaíochta le haghaidh gníomhaíochtaí óige agus ar acmhainní na n-

eagraíochtaí sochaí sibhialta sa réimse óige    
 comhar Eorpach sa réimse óige a chur chun cinn. 

Tosaíochtaí 
Cuirfear na cuspóirí ginearálta seo i ngníomh ar leibhéal an tionscnaimh. Agus é seo á dhéanamh tabharfar aird 
ar na tosaíochtaí buana agus na tosaíochtaí bliantúla.  

Tosaíochtaí buana  

Saoránacht Eorpach 
Is tosaíocht an Chláir Óige i mBun Gnímh é an tuiscint a chur in aigne daoine óga gur saoránaigh Eorpacha iad. Is 
í an chuspóir atá leis ná daoine óga a spreagadh chun a machnamh a dhéanamh ar chúrsaí Eorpacha agus iad a 
tharraingt isteach sa phlé faoi thógáil agus faoi thodhchaí an Aontais Eorpaigh. Agus seo á chur san áireamh ba 
chóir go mbeadh ‘gné Eorpach’ láidir ag na tograí agus go spreagfaidís machnamh ar an tsochaí Eorpach atá ag 
teacht chun cinn agus ar a cuid luachanna.  
 
Is téarma coincheapúil é ‘gné Eorpach’ a bhfuil ciall fhairsing aige. I dtreo is go gcuirfear seo in iúl ba chóir go 
dtabharfadh togra de chuid Óige i mBun Gnímh an deis do dhaoine óga ó thíortha difriúla comhluachanna a 
aithint atá acu le chéile d’ainneoin na ndifríochtaí cultúrtha atá eatarthu.  
 
Ba chóir go ngríosfadh tograí daoine óga chun a machnamh a dhéanamh leis, ar thréithe bunúsacha atá ag 
sochaí na hEorpa. Go háirithe, ba chóir dóibh iad a spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh ina bpobail. I 
dtreo go mothaídís gur Eorpaigh iad ní mór do dhaoine óga a thuiscint go bhfuil siad ag cur leis an obair atá ar 
siúl chun Eorpa an lae inniu agus Eorpa na todhchaí a thógáil. Dá bhrí sin ba chóir nach amháin go ndéanfadh 
clár a bhfuil gné Eorpach ann an Eoraip a aimsiú ach, agus is é seo an chuid is tábhachtaí, go mbeadh sí dírithe 
ar í a thógáil. 

Rannpháirtíocht an Aois Óig 
Is tosaíocht thábhachtach den Chlár Óige i mBun Gnímh í rannpháirtiú daoine óga ina saol ó lá go lá. Is í an 
chuspóir fhoriomlán atá aige ná daoine óga a spreagadh le bheith ina saoránaigh ghníomhacha. Tá na gnéithe 
seo a leanas i gceist le rannpháirtiú, de réir mar a sonraíodh i rún ón gComhairle ar chomhchuspóirí um 
rannpháirtiú daoine óga agus um fhaisnéis dóibh5: 
 
 rannpháirtiú daoine óga i saol sibhialta a bpobail a mhéadú  
 rannpháirtiú daoine óga i gcóras an daonlathais ionadaíoch a mhéadú  
 tuilleadh tacaíochta a chur ar fáil chun gur féidir le  shaghsanna éagsúla foghlama a bheith rannpháirteach. 
 
Ba chóir go léireodh tograí a mhaoinítear faoin gClár Óige i mBun Gnímh an trí ghné seo trí úsáid a bhaint as cur 
chuige rannpháirtíochta mar bhunphrionsabal oideolaíoch le haghaidh cur i ngníomh an togra.  
 
Díríonn na pointí seo a leanas bunphrionsabail an chur chuige rannpháirtíochta i dtionscadail de chuid Óige i 
mBun Gnímh: 
  
 slí a chur ar fáil d’idirghníomhú rannpháirtithe, éisteacht neamhghníomhach a sheachaint  
 meas ar eolas agus ar scileanna an duine aonair  
 a chinntiú go mbeidh tionchar ag daoine ar chinntí togra seachas rannpháirtiú amháin  
 próiseas foghlama is ea rannpháirtiú agus is toradh é, chomh maith 
 cur chuige agus dearcadh seachas scileanna teicniúla sonraithe. 

 
5  Cinneadh ón gComhairle (2003/C 295/04) den 25 Samhain 2003, IO C 295 den 5 Nollaig 2003, lch. 6. 
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Cuid A – Cad iad na cuspóirí, na tosaíochtaí agus na gnéithe tábhachtacha atá ag an gClár?  
________________________________________________________________________

 
Cuirtear béim ar phrionsabail iompraíochta i gcur chuige rannpháirtíochta. Orthu seo áirítear: 
 
 gnáthróil traidisiúnta na ‘saineolaithe’ ar an taobh amuigh a aisiompú (aisiompú foghlama – cumasú seachas 

baint) 
 éascú a dhéanamh do dhaoine óga chun go ndéanfaidís a gcuid anailíse féin (an bata a thabhairt ar láimh)  
 meon féin-chriticiúil a bheith ag na héascaitheoirí  
 smaointe agus eolas a chomhroinnt. 
 
Ní huirlisí amháin iad teicníochtaí rannpháirtíochta. Is meon agus dearcadh atá sa chur chuige rannpháirtíochta.  
 
Agus sinn ag féachaint ar an mbrí leathan ba chóir an tosaíocht a thuiscint mar an príomh-mhodh a chuirfidh ar 
chumas daoine óga tabhairt go gníomhach faoi togra ar bith de chuid Óige i mBun Gnímh ag gach aon chéim dá 
fhorbairt. I bhfocail eile, ba chóir dul i gcomhairle le daoine óga agus ba chóir go mbeidís rannpháirteach sa 
phróiseas cinnteoireachta a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar a gcuid tograí.  
 
De bhreis air seo spreagann an Clár Óige i mBun Gnímh daoine óga chun páirt a ghlacadh i dtograí a bhfuil 
tionchar dearfach acu ar an bpobal i gcoitinne.  

Éagsúlacht Chultúrtha 
Is tosaíocht an Chláir Óige i mBun Gnímh é an ciníochas agus seineafóibe a chomhrac. Tá de sprioc ag an gClár 
foghlaim idirchultúrtha a fhorbairt i ndaoine óga trí éascú a dhéanamh do dhaoine óga ó chúlraí éagsúla 
cultúrtha, eitneacha agus creidimh, tabhairt faoi chomhghníomhaíochtaí.  
 
Maidir le forbairt agus cur i ngníomh tograí is ea is brí leis an méid seo gur chóir do dhaoine óga atá 
rannpháirteach i dtogra tuiscint a fháil ar an ngné idirchultúrtha atá ag gabháil leis. Bheifí ag súil go spreagfadh 
an togra tuiscint agus machnamh ar na difríochtaí ó thaobh luachanna de. Ba chóir tacú le daoine óga chun go 
dtabharfaidís dúshlán go hurramach agus go mothálach faoi thuairimí a bhuanaíonn neamh-chomhionannas nó 
leithcheal. De bhreis air sin ba chóir modhanna oibre idirchultúrtha a úsáid i dtreo go mbeidh na rannpháirtithe a 
ar chomhchéim lena chéile agus iad i mbun an togra. 

Daoine a bhfuil níos lú deiseanna acu a chur san áireamh 
Is tábhachtach leis an Aontas Eorpach rochtain a thabhairt do gach duine óg don gClár Óige i mBun Gnímh, 
daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu san áireamh.  
 
Is iad daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu ná daoine óga atá faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid lena 
gcomhpháirtithe de bharr go bhfuil ceann amháin nó níos mó de na dálaí agus de na deacrachtaí a luaitear sa 
liosta thíos, liosta nach bhfuil uileghabhálach. I gcomhthéacsanna áirithe coisceann dálaí nó deacrachtaí dá 
leithéid daoine óga ó rochtain éifeachtach a fháil ar oideachas foirmiúil agus neamhfhoirmiúil, ó shoghluaiseacht 
agus ó rannpháirtiú tras-náisiúnta, ó shaoránacht ghníomhach, ó chumasú agus óna gcuimsiú sa tsochaí go 
ginearálta.  
 
 Bacainní sóisialta: daoine óga a chaitheann aghaidh a thabhairt ar leithcheal ar chúiseanna inscne, eitneacha, 

creidimh, claonadh gnéis, míchumais srl.; daoine óga a bhfuil scileanna sóisialta teoranta nó iompar frith-
shóisialta acu nó iompar priaclach gnéasúil; daoine óga i gcás dainséarach; (iar)-chiontóirí; (iar)mhí-
úsáideoirí drugaí nó alcóil; tuismitheoirí óga agus/nó tuismitheoirí aonair; dílleachtaí; daoine óga ó theaglaigh 
bhriste. 

 
 Bacainní eacnamaíocha: daoine óga a bhfuil caighdeán beatha íseal agus ioncam íseal acu, atá i dtuilleamaí 

an chóras leasa shóisialaigh; atá dífhostaithe nó i mbochtaineacht go fadtéarmach; daoine óga atá gan 
dídean, daoine óga atá i bhfiacha nó a bhfuil fadhbanna airgid acu. 
 

 Míchumas: daoine óga a bhfuil faoi mhíchumas meabhrach (intleachta, cognaíoch, foghlama), nó faoi 
mhíchumas coirp, céadfach nó faoi mhíchumais eile nach iad. 

 
 Fadhbanna oideachais: daoine óga a bhfuil deacrachtaí foghlama acu; daltaí a fhágann an scoil go luath agus 

daoine nach mbaineann aon teastas scoile amach; daoine nach bhfuil ach cáilíochtaí ísle acu; daoine óga 
nach bhfuil ag cruthú go maith ar scoil.   

 
 Difríochtaí cultúrtha: daoine óga a tháinig isteach sa tír nó teifigh nó páistí ó theaghlaigh a tháinig isteach sa 

tír nó ó theaghlaigh ar teifigh iad; daoine óga a bhaineann le mionlach náisiúnta nó eitneach; daoine óga a 
bhfuil fadhbanna maidir le hoiriúnú teangeolaíoch nó maidir le cuimsiú cultúrtha acu.  

 
 Fadhbanna Sláinte: daoine óga a bhfuil fadhbanna sláinte ainsealacha, galair thromchúiseacha nó riochtanna 

síceolaíochta acu; daoine óga a bhfuil fadhbanna sláinte mheabhrach acu. 
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 Bacainní geografacha: daoine óga ó cheantair tuaithe; daoine óga a chónaíonn ar oileáin bheaga nó i réigiúin 

imeallacha; daoine óga as limistéir chathrach ina bhfuil a lán fadhbanna; daoine óga as ceantair nach bhfuil 
mórán seirbhísí iontu (nach bhfuil ach beagán iompar poiblí ar fáil, ina bhfuil easpa áiseanna, sráidbhailte 
tréigthe). 

 
Ba chóir do ghrúpaí agus d’eagraíochtaí óige bearta cuí a ghlacadh chun a chinntiú nach gcoinneofar 
spriocghrúpaí ar leith amach. D’fhéadfadh áfach, go bhfuil daoine óga atá i ngleic le cás nó le bac ar leith faoi 
mhíbhuntáiste i gcomparáid lena gcomhpháirtithe i dtír nó i réigiún áirithe cé nach ionann an scéal dóibh i dtír nó 
i réigiún eile.  
 
Clár do gach aoinne is ea an Clár Óige i mBun Gnímh, agus ba chóir go ndéanfaí iarracht mhór chun daoine óga a 
bhfuil riachtanais speisialta acu a ghlacadh isteach.  
 
Lasmuigh d’inrochtaineacht do chách tá d’aidhm ag an gClár Óige i mBun Gnímh feidhmiú mar uirlis chun cuimsiú 
sóisialta, saoránacht ghníomhach agus infhostaitheacht daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu a fheabhsú. Ina 
theannta sin tá sé chun comhtháthú sóisialta a mhéadú go ginearálta.  
 
Ceapadh Straitéis um Chuimsiú don gClár Óige i mBun Gnímh a fheidhmeoidh mar chreatlach choiteann chun 
tacú leis an obair agus leis na Gníomhartha a dhéanann an Coimisiún, Ballstáit, Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus 
Feidhmiúcháin chomh maith le eagraíochtaí eile d’fhonn tosaíocht a dhéanamh de chuimsiú agus iad ag gabháil 
dá gcuid oibre.  

Tosaíochtaí bliantúla 
De bhreis ar na tosaíochtaí buana a luaitear thuas is dócha go saineofar tosaíochtaí bliantúla le haghaidh an 
Chláir Óige i mBun Gnímh agus foilseofar iad ar shuíommhanna idirlín an Choimisiúin, na Gníomhaireachta 
Feidhmiúcháin agus na nGníomhaireachtaí Náisiúnta.   
 
Is iad seo a leanas na tosaíochtaí bliantúla i 2011: 
 
 Bliain Eorpach na hOibre Deonaí 

Is é atá i gceist leis an tosaíocht seo ná tograí a spreagadh atá dírithe ar feasacht a mhúscailt ar luach agus 
ar thábhacht a bhaineann le hobair dheonach mar chineál rannpháirtithe gníomhaigh agus mar uirlis chun 
inniúlachtaí a fhorbairt nó a chur chun cinn le haghaidh forbartha pearsanta, sóisialta agus gairmiúla.   

 
 Dífhostaíocht i measc daoine óga 

Is é atá i gceist leis an tosaíocht seo ná rochtain a chur chun cinn do dhaoine óga dífhostaithe ar an gClár 
Óige i mBun Gnímh. Sannfar stádas tosaíochta leis, do thograí a théann i ngleic le fadhb na dífhostaíochta i 
measc daoine óga agus/nó tá sé dírithe ar soghluaiseacht agus rannpháirtiú gníomhach daoine óga 
dífhostaithe sa tsochaí a chur chun cinn. 

 
 Forás uileghabhálach 

Is é atá i gceist leis an tosaíocht seo ná tograí a spreagadh a thugann faoi fhadhb na bochtaineachta agus an 
imeallaithe agus daoine óga a spreagadh chun na saincheisteanna seo a thuiscint agus iad féin a thiomnú 
dóibh ar mhaithe le sochaí níos cuimsithí. Sa chomhthéacs seo leagfar béim ar leith ar imircigh óga agus 
daoine faoi mhíchumas a chuimsiú, chomh maith le daoine óga ó phobal na Romach más ábhartha. 

 
 Dúshláin timpeallachta domhanda agus athrú aeráide  

Is é atá i gceist leis an tosaíocht seo ná tograí a spreagadh atá dírithe ar feasacht a mhúscailt i ndaoine óga 
ar dhúshláin timpeallachta domhanda agus ar athrú aeráide agus ar iad a slógadh chun tabhairt fúthu 
d’fhonn forbairt ‘scileanna glasa’ agus ‘iompair ghlais’ a chur chun cinn i measc daoine óga agus oibrithe óige 
agus d’fhonn a dtiomantas d’fhás inbhuanaithe a spreagadh.  

 
 Cruthaitheacht agus fiontraíocht 

Is é atá i gceist leis an tosaíocht seo ná tograí, agus go háirithe tionscnaimh óige, a spreagadh atá dírithe ar 
meon tionscnaimh agus an cumas chun smaoinimh shamhlaíoch agus smaoinimh bhunaidh a mhúscailt i 
ndaoine óga. Chomh maith leis sin táthar ag iarraidh a spreagadh le bheith ullamh chun dul sa tseans agus 
tabhairt faoi na tograí le hintleachtacht d’fhonn spriocanna eacnamaíochta, polaitiúla, sóisialta nó spriocanna 
comhshaoil a bhaint amach. 

  
 Bliain na hÓige – An tAE i gcomhar leis an tSín (do Bheart 2 agus d’fhobheart 3.2. amháin) 

De bhreis air seo, tabharfar aird ar leith do thograí atá dírithe ar idirphlé, comhar agus malartú i réimse na 
hóige a chur chun cinn idir an Aontas Eorpach agus an tSín chun cur le Bliain na hÓige -an tAE i gcomhar leis 
an tSín. Baineann sé seo leis na Gníomhartha atá ar fáil le haghaidh comhoibrithe le tíortha Comhpháirtíochta 
eile den Domhan. 
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Gnéithe tábhachtacha den gClár Óige i mBun Gnímh  
Ba chóir aird ar leith a thabhairt ar na gnéithe seo a leanas don gClár. Mínítear cuid acu níos mionsonraithe ar 
shuíomh idirlín an Choimisiúin.  

Foghlaim lasmuigh den gCuraclam foirmiúil 
Cuireann an Cláir Óige i mBun Gnímh deiseanna tábhachtacha ar fáil do dhaoine óga inniúlachtaí a fháil. Dá bhrí 
sin is uirlis thábhachtach é le haghaidh foghlama lasmuigh den gcuraclam foirmiúil agus le haghaidh foghlama 
neamh-fhoirmiúla i gcomhthéacs Eorpach. 
 
Is é atá i gceist le foghlaim lasmuigh den gcuraclam foirmiúil ná foghlaim a tharlaíonn díreach ansin. I 
ngníomhaíochtaí foghlama a dtugtar fúthu lasmuigh den gcuraclam bíonn daoine rannpháirteach ar bhonn 
deonach. Déantar na gníomhaíochtaí seo a phleanáil go cúramach chun forbairt phearsanta, shóisialta agus 
ghairmiúil an rannpháirtí a chothú.  
 
Baineann foghlaim neamh-fhoirmiúil le foghlaim i ngnáth-ghníomhaíochtaí an lae, ag an obair, sa teaghlach, i 
dtréimhsí fóillíochta srl. Is go mór mór foghlaim trí rudaí a dhéanamh atá i gceist.  In earnáil na hóige tarlaíonn 
foghlaim neamh-fhoirmiúil i dtionscnaimh óige agus fóillíochta, i ngníomhaíochtaí a dhéanann grúpaí 
comhpháirtithe agus i ngníomhaíochtaí deonacha srl. 
 
Cuireann foghlaim lasmuigh den gcuraclam foirmiúil agus foghlaim neamh-fhoirmiúil ar chumas daoine óga 
acmhainní riachtanacha a fháil agus cuidíonn sí lena bhforbairt phearsanta, le cuimsiú sóisialta agus le saoránacht 
ghníomhach. Ar an gcuma seo feabhsaíonn ionchais fostaíochta na ndaoine óga. Ina theannta sin, cuireann 
gníomhaíochtaí foghlama i réimse na hóige luach breise ar fáil dóibh agus don ngeilleagar agus don tsochaí go 
ginearálta, leithéidí cur chun cinn cumais in eagraíochtaí, tairbhí do phobail, do chórais agus d’institiúidí.  
 
Is comhlánú ar an gcóras oideachais agus oiliúna foirmiúil iad gníomhaíochtaí foghlama lasmuigh den gcuraclam 
agus gníomhaíochtaí foghlama neamh-fhoirmiúla sa Chlár Óige i mBun Gnímh. Tá cur chuige rannpháirtíoch acu 
atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir. Is ar bhonn deonach a dhéantar iad agus dá bhrí sin tá dlúthcheangal acu le 
riachtanais, uaillmhianta agus suimeanna daoine óga. Trí foinse bhreise foghlama a chur ar fáil chomh maith le 
bealach chuig oideachas foirmiúil agus oiliúint fhoirmiúil tá tábhacht ar leith ag gabháil lena leithéid de 
ghníomhaíochtaí i ndáil le daoine óga nach bhfuil ach beagán deiseanna acu.  
 
Is príomhghné de gach togra atá á thacú ag an gClár Óige i mBun Gnímh í gné foghlama ardcháilíochta lasmuigh 
den gcuraclam. Léirítear é seo go háirithe i gCritéir bronnta na nGníomhartha agus na bhFo-Gníomhartha 
éagsúla, i gcur chuige tacúil an Choimisiúin, na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin agus na nGníomhaireachtaí 
Náisiúnta i leith spriocghrúpaí an Chláir, sa sainmhíniú ar chearta agus ar fhreagrachtaí Seirbhíse Deonaí na 
hEorpa agus, i ndeireadh báire, sa bhéim a leagtar ar aitheantas a thabhairt ar an eispéireas foghlama a 
fhaightear lasmuigh den gcuraclam foirmiúil. 
 
Ní mór do thograí a mhaoinítear faoin gClár Óige i mBun Gnímh cloí leis na bunphrionsabail a ghabhann le 
foghlaim lasmuigh den gcuraclam, mar atá:  
 
 déantar foghlaim i gcomhthéacsanna atá suite lasmuigh den gcuraclam d’aon ghnó agus go deonach   
 tarlaíonn oideachas i dtimpeallachtaí agus i ndálaí éagsúla agus ní gá gurb iad oiliúint agus foghlaim amháin 

na príomhghníomhaíochtaí a bhaineann leo   
 d’fhéadfadh go mbeidh éascaitheoirí gairmiúla (ar nós oiliúnóirí/oibrithe óige) nó oibrithe deonacha (ar nós 

ceannairí óige nó oiliúnóirí óige) ag obair sna gníomhaíochtaí. 
 cé go bhfuil na gníomhaíochtaí pleanáilte roimh ré is annamh go mbíonn a struchtúir de réir an ngnáth-

leagain amach nó de réir ábhair an churaclaim  
 dírítear gníomhaíochtaí ar spriocghrúpaí sonracha de ghnáth agus doiciméadaítear foghlaim iontu ar shlí 

shonrach a bhaineann le réimse. 

Pas Óige 
Tá gach duine a bhí rannpháirteach i dtogra de chuid Óige i mBun Gnímh faoi Bhearta 1.1, 1.2, 3.1 (Malartú Ógra 
agus Cúrsaí Oiliúna), agus faoi Bhearta 2 agus 4.3 (Cúrsaí Oiliúna) i dteideal Teastas Pas Óige a fháil. Sa phas 
seo déantar cur síos ar an eispéireas foghlama lasmuigh den gcuraclam agus neamh-fhoirmiúil agus 
bailíochtaítear é mar aon le torthaí foghlama a baineadh amach le linn an togra.  
 
Mar thoradh ar Teastas Pas Óige a eisiúint tacaítear le próiseas foghlama laistigh de thograí de chuid Óige i mBun 
Gnímh agus cuirtear le cáilíocht na dtograí. Tá tuilleadh tacaíochta ar fáil i dTreoirleabhar an Phas Óige agus i 
bhfoilseacháin oideachais eile nach é ar www.youthpass.eu.  
 
Tá struchtúr coiteann agus leagan amach soiléir ag na teastais pas óige go léir agus tá an t-eolas seo a leanas 
iontu:   

http://www.youthpass.eu/
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 sonraí pearsanta faoin rannpháirtí  
 cur-síos ginearálta ar an nGníomh ábhartha den gClár  
 eolas tábhachtach maidir leis an togra agus leis na gníomhaíochtaí atá tugtha i gcrích ag an rannpháirtí  
 cur síos agus measúnú ar thoradh foghlama an rannpháirtí le linn an togra. 
 
Is tríd an bPas Óige a chinntíonn an Coimisiún Eorpach go dtabharfar aitheantas do rannpháirtiú sa Chlár mar 
eispéireas oideachais agus mar thréimhse foghlama lasmuigh den gcuraclam agus mar fhoghlaim neamh-
fhoirmiúil. Féadann an doiciméad seo dul chun tairbhe go mór do chosán gairme, oideachais agus pearsanta atá 
roimh an rannpháirtí amach.   
 
Tá gach tairbhí deontais de chuid Óige i mBun Gnímh faoi na Gníomhartha lena mbaineann freagrach as:  
 
 a chur in iúl do rannpháirtithe go léir an togra go bhfuil siad i dteideal Teastas Pas Óige a fháil  
 teastais dá shórt a eisiúint do gach rannpháirtí atá á iarraidh.  
 
Sonraítear na dualgais seo sa chomhaontú deontais samplach idir an tairbhí agus an Ghníomhaireacht Náisiúnta 
ábhartha nó an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin.  
 
Déantar cur síos ar an réiteach teicniúil do thairbhí chun Teastais Phas Óige a eisiúint ar www.youthpass.eu.  

Suntasacht an Chláir An tAos Og i mBun Gnímh  
Ní mór do gach togra a mhaoinítear faoin gClár Óige i mBun Gnímh bearta a fhorbairt lena gcinntítear suntasacht 
a dtogra agus an Chláir. Is é atá i gceist le suntasacht ná go scaiptear eolas faoin togra, faoina chuspóirí agus 
faoi na torthaí a ghabhfaidh leis, mar aon le rannchuidiú an Chláir Óige i mBun Gnímh de chuid an AE i leith fíorú 
an togra a chur ar aghaidh. Déantar suntasacht a thomhas go mór mór roimh chur i ngníomh an togra agus lena 
linn. Chun suntasacht a chur chun cinn d’fhéadfaí mar shampla: eolas nó ábhar fógraíochta a fhorbairt; 
preasráitis a eisiúint nó ailt a scríobh do nuachtáin, irisí, suíomhanna idirlín nó do nuachtlitreacha; ríomh-ghrúpa a 
chur ar bun; spás idirlín, gailearaí grianghraf nó blag ar an idirlíon a dhéanamh srl. Breathnaigh cuid B den Treoir 
seo chun tuilleadh sonraí a fháil faoi bhearta lenar féidir suntasacht togra a chur ar aghaidh faoi gach Ghníomh 
agus gach Fo-Ghníomh den gClár.  
 
Le feabhas a chur ar shuntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh tá i gceist leis, go luaitear go soiléir le 
gníomhaíochtaí agus le táirgí a mhaoinítear sa Chláir go bhfuair siad tacaíocht an Aontais Eorpaigh agus go bhfuil 
lógó an Chláir Óige i mBun Gnímh le feiceáil orthu. Féach ar chuid C den Treoir seo chun  tuilleadh sonraí a léamh 
ina thaobh seo. 

Na torthaí a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu  
Baineann Scaipeadh na dtorthaí agus tairbhe a bhaint astu le húsáid phraiticiúil a bhaint as torthaí an togra agus 
iad a chur chun feidhme go praiticiúil agus feidhmiú praiticiúil ar fud gníomhaíochtaí leantacha éagsúla tar éis don 
togra a bheith críochnaithe. Is í is aidhm do ghníomhaíochtaí leantacha dá leithéid ná tionchar an togra a mhéadú 
trína éifeacht iolraitheach agus a chinntiú go mbeidh na torthaí inbhuanaithe. Is féidir é seo a bhaint amach trí: :  
 
 coincheap oideachasúil togra a scaipeadh agus a chur ar chumas tionscnóirí eile úsáid a bhaint as i 

gcomhthéacs nua (m. sh. láithreoireachtaí, seimineáir, oiliúint a eagrú)  
 torthaí oideachasúla an togra a baineadh amach le linn cur i ngníomh an togra a scaipeadh (m. sh. scannáin 

a thaispeáint, fóraim díospóireachta, comhoibriú fadtéarmach leis na meáin a chur ar bun, ábhar nó táirgí 
fógraíochta a scaipeadh).  

 
Ba chóir do thionscnóirí na gníomhaíochtaí leantacha a chur san áireamh nuair a bhíonn togra á phleanáil acu. Is 
féidir tairbhe a bhaint as na torthaí ar leibhéal an duine aonair agus ar leibhéal institiúideach (iolrú), nó ar 
leibhéal na mbeartas (príomhshruthú). Faightear iolrú, mar shampla, trí coincheap nó torthaí an togra a 
scaipeadh nó trí tionscnóirí eile a spreagadh chun iad a úsáid i gcomhthéacs nua. Ba chóir do thionscnóirí 
spriocghrúpaí féideartha a aithint a d’fhéadfadh feidhmiú mar lucht iolraithe (daoine óga, oibrithe óige, na meáin, 
ceannairí polaitiúla, lucht cinnteoireachta an AE) d’fhonn coincheap agus torthaí an choincheapa a scaipeadh.  
Faightear príomhshruthú trí phróiseas a bhfuil struchtúr ann agus atá leagtha amach roimh ré. Lucht 
cinnteoireachta diongbháilte a bheith i mbun an phróisis seo d’fhonn coincheapa nó torthaí ó thograí áirithe a 
úsáid trí iad a chomhshnaidhmeadh i gcórais agus i gcleachtais áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta nó i gcórais agus i 
gcleachtais Eorpacha. 
  
Chuige seo tá straitéis curtha ar bun ag an gCoimisiún atá dírithe ar scaipeadh agus ar shaothrú córasach torthaí 
an togra ar leibhéil éagsúla. Tá feidhm shonrach ag na gníomhaithe éagsúla a bhfuil bainteach leis an gClár chun 
an toradh seo a bhaint amach (an Coimisiún Eorpach, an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin, na Gníomhaireachtaí 
Náisiúnta, tionscnóirí, srl.) 
 

http://www.youthpass.eu/
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Maidir leis na tionscnóirí, ba chóir dóibh gníomhaíochtaí a phleanáil agus obair leantach a dhéanamh orthu atá 
dírithe ar eolas ar choincheap a dtogra a scaipeadh níos forleithne agus ar inbhuanaitheacht an togra a mhéadú. 
Is ionann sin agus a rá go mbainfear úsáid as torthaí togra tar éis é a bheith críochnaithe agus go rachaidh sé 
chun tairbhe don oiread daoine óga agus is féidir. Méadóidh tionscnóirí cáilíocht a gcuid oibre agus cuireann siad 
go gníomhach le tionchar iomlán an Chláir Óige i mBun Gnímh má fhíonn siad gníomhaíochtaí leantacha dá 
leithéid ina gcuid dá dtograí. 
 
I roinnt Gníomhartha deonaíonn an Clár Óige i mBun Gnímh tacaíocht bhreise do thograí a chuireann bearta 
breise ar bun chun torthaí a scaipeadh agus a shaothrú.  
 
Ina theannta sin tá ardán leictreonach darb ainm ‘EVE’ forbartha ag an Ardstiúrthóireacht Oideachais agus Cultúir 
d’fhonn tacú le tionscnóirí an Chláir Óige i mBun Gnímh (agus Clár eile de chuid na hArdstiúrthóireachta, chomh 
maith) torthaí a gcuid tograí a scaipeadh agus a shaothrú ar fud an AE.  
Tá na Gníomhaireachtaí Náisiúnta freagrach as tograí ionadacha de chuid Óige i mBunGnímh a aithint roimh ré 
atáthar chun a thaispeáint in ‘EVE’. Tá tuilleadh eolais ar EVE ar fáil ar 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/.   

In aghaidh Leithcheala 
Is gné i gcroílár an Chláir Óige i mBun Gnímh í an obair in aghaidh Leithcheala. Ba chóir go mbeadh rochtain ag 
gach duine óg ar an gClár gan aon leithcheal ar fhoras inscne, bunús cine nó bunúis eitnigh, reiligiúin nó 
creidimh, míchumais nó claonadh gnéis.  

Comhionannas idir fir agus mná  
Treisíodh comhionannas idir fir agus mná i gConradh Amsterdam agus tá sé ar cheann de na tosaíochtaí i dtaobh 
forbairt a dhéanamh ar fhostaíocht san AE. Tá cinneadh déanta ag na Ballstáit go léir bunphrionsabal an 
chomhionannais idir fir agus mná (‘comhionannas inscne’) a áireamh ina gcuid beartas agus a gcuid gníomhartha 
go léir ar an leibhéal Eorpach, go háirithe i réimsí an oideachais agus an chultúir.  
 
Tá de chuspóir ag an gClár Óige i mBun Gnímh líon cothrom rannpháirtithe fireannacha agus baineannacha a 
mhealladh, ní hamháin ó thaobh iomlán an Chláir de ach laistigh de gach fo-Ghníomh. Is é is brí leis seo ar 
leibhéal struchtúr an Chláir ná gur chóir bearta a ghlacadh chun suim agus rannpháirtíocht na hinscne atá faoi 
ionadaíocht níos laige a spreagadh i ngach fo-Ghníomh, an oiread is féidir.  
 
De bhreis air seo tá de chuspóir ag an gClár Óige i mBun Gnímh tioscnóirí a spreagadh chun téamaí a bhaineann 
le comhionannas inscne a chuimsiú i dtograí. Féadann tionscnóirí tograí a chur ar bun a dhíríonn isteach ar 
théama a bhfuil nasc díreach aige le comhionannas (mar shampla: steiréitíopaí, sláinte atáirge, foréigean atá 
bunaithe ar inscne, srl.) nó féadann siad cur chuige príomhshruthaithe a ghlacadh agus gné an chomhionannas 
inscne a ghlacadh sna tograí go léir a eagraíonn siad, is cuma cad é an príomh-théama.  

Cosaint agus sábháilteacht na rannpháirtithe 
Is bunphrionsabail thábhachtacha an Chláir Óige i mBun Gnímh iad cosaint agus sábháilteacht daoine óga atá 
gafa sa Chlár. Tá de cheart ag gach duine óg a ghlacann páirt sa Chlár Óige i mBun Gnímh an deis a fháil a 
lánacmhainn a bhaint amach i dtaobh forbairt shóisialta, mhothúchánach agus spioradálach. Is i dtimpeallacht 
shábháilte amháin ar féidir a leithéid a chinntiú, timpeallacht ina dtugtar urraim do chearta daoine óga agus ina 
gcosnaítear a leas agus ina gcuirtear chun cinn é.  
 
Is é an leagan is bunúsaí de chosaint agus de shlándáil ná go n-urramaítear ceart an duine óig nach ndéantar 
díobháil dó/di. Sa chomhthéacs seo níl aon cheist nach bhféadfadh baint a bheith aici, ar shlí éigin, le slándáil 
agus le cosaint duine óig. De réir na tuisceana seo clúdaíonn cosaint gach saghas iompair mhíchuí lena n-áirítear 
ciapadh gnéis agus morálta chomh maith le fadhbanna idirchultúrtha, árachas, timpistí, tine, mí-úsáid alcól agus 
drugaí, faillí, bulaíocht, íde tháireach nó pionós srl. 
 
Is í an bhunchuspóir ná a chinntiú go n-aithneoidh siad siúd go léir atá ag obair as láimh a chéile le daoine óga 
go bhfuil dualgas orthu cosaint daoine óga a ráthú agus go bhfuil ar a gcumas an dualgas sin a chomhlíonadh. 
Chuige seo ba chóir go mbeadh nósanna imeachta ar bun agus socruithe éifeachtacha déanta ag  gach tionscnóir 
atá rannpháirteach sa Chlár Óige i mBun Gnímh chun leas agus cosaint daoine óga a chur chun cinn agus a ráthú. 
Cabhróidh sé seo leis na daoine óga an t-eispéireas a bheidh acu a aithint mar eispéireas foghlama sábháilte 
taitneamhach a bhfuil éifeacht aige. 
 
Ina thaobh seo ní mór gach rannpháirtí atá rannpháirteach go díreach i dtograí de chuid Óige i mBun Gnímh a 
chur faoi árachas in aghaidh priacail a bhaineann lena  rannpháirtiú sna tograí seo. Lasmuigh de Sheirbhís 
Dheonach na hEorpa ina bhfuiltear ag súil le beartas árachais sonrach (cf. Cuid B, Gníomh 2 den Treoir seo), ní 
shainíonn an Clár Óige i mBun Gnímh formáid árachais ar leith ná ní mholann sé aon chuideachtaí árachais ar 
leith. Fágann an Clár faoi na tionscnóirí togra é an polasaí árachais is oiriúnaí a lorg atá ag teacht leis an saghas 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/
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togra atá ar bun acu agus leis na formáidí árachais atá ar fáil i dtír an togra. Ina theannta sin ní gá árachas atá 
sainiúil don togra a éileamh más rud é go bhfuil clúdach árachais ag na rannpháirtithe cheana mar thoradh ar 
pholasaithe árachais a éilíodh roimhe seo ag tionscnóirí togra. Ci bé scéal é, ní mór na réimsí seo a chlúdach:  
 
 má bhaineann le hábhar, árachas taistil (damáiste do bhagáiste nó caillteanas bagáiste san 

áireamh) 
 dliteanas tríú páirtí (ina n-áirítear slánaíocht ghairmiúil nó árachas i leith freagrachta más gá) 
 cúnamh leighis, iar-chúram san áireamh  
 timpiste agus breoiteacht thromchúiseacht (ina n-áirítear eagumas buan nó eagumas 

sealadach) 
 bás (aisdúichiú san áireamh má tá tograí a dhéantar thar lear i gceist)  
 táillí le haghaidh cúnamh dlí  
 árachas ar leith le haghaidh imthosca áirithe ar nós gníomhaíochtaí lasmuigh, más cuí. 
 
Faoi dheireadh thiar, más rud é go bhfuil daoine óga faoi bhun 18 mbliana rannpháirteach sa togra iarrtar ar 
thionscnóirí údarú le haghaidh a rannpháirtithe a lorg ó na tuismitheoirí nó uathu siúd a ghníomhaíonn thar a 
gceann.  

Ilteangachas  
Faoi mar atá sonraithe sa teachtaireacht sin ón gComhairle The Multilingual Union6, tá a dhícheall á dhéanamh ag 
an gCoimisiún chun a chuid Clár a úsáid d’fhonn an iltheangachas a chur chun cinn. Ag an am céanna cuimhníonn 
sé ar dhá chuspóir fhadtéarmacha: cabhrú chun sochaí a chothú a bhaineann oiread tairbhe agus is féidir as 
éagsúlacht teanga, agus saoránaigh a spreagadh chun teangacha iasachta a fhoghlaim.  
  
Sa Chlár Óige i mBun Gnímh baintear na cuspóirí seo amach mar thoradh ar daoine óga ar de náisiúntachtaí 
éagsúla iad agus a bhfuil teangacha difriúla acu a thabhairt le chéile agus mar thoradh ar deis a thabhairt dóibh 
páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a dhéantar thar lear. Bíodh is nach Clár teanga é Óige i mBun Gnímh is clár 
foghlama é nach mbaineann leis an gcuraclam, mar sin féin. Tugtar deis do dhaoine óga eolas a chur ar 
theangacha agus ar chultúir eile.  
 
 

2. Cad é buiséad an Chláir?  

Is é 885 milliún euro buiséad iomlán an Chláir le haghaidh tréimhse seacht mbliana (2007-2013). Socraíonn 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an buiséad bliantúil. Le cabhair an tsuímh seo a leanas féadfaidh tú na 
céimeanna difriúla a leanúint a thógtar nuair a ghlactar leis an mbuiséad.  Baineann an Cláir leis an líne buiséid 
15.05.55 líne buiséid an Chláir.  
 
http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm 
 
Coinníonn an Coimisiún an ceart gan na cistí ar fad atá ar fáil a leithdháileadh.  

 

                                            
6  Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, chuig Coiste Eacnamaíochta agus 
Sóisialta na hEorpa agus chuig Comhairle na Réigiún – Straitéis Creatlaí Nua don Iltheangachas, COM/2005/0596 
críochnaitheach.   

http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm
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3. Cad é struchtúr an Chláir Óige i mBun Gnímh?  

D’fhonn na cuspóirí seo a bhaint amach tá cúig cinn de Ghníomhartha oibriúcháin leagtha amach ag an gCláir 
Óige i mBun Gnímh.    

Gníomh 1 – Óige don Eoraip 
Tacaíonn Gníomh 1 leis na fo-Ghníomhartha seo a leanas: 
 
 Fo-Ghníomh 1.1 – Malartaí Ógra 

Le Malartaí Ógra tugtar deis do ghrúpaí daoine óga ó thíortha eile bualadh le chéile agus eolas a chur ar 
chultúir a chéile. Déanann na grúpaí a Malartú Ógra a phleanáil faoi théama ina bhfuil suim acu araon. 

 
 Fo-Ghníomh 1.2 – Tionscnaimh Óige 

Tacaíonn Tionscnaimh Óige le tograí grúpa atá ceaptha ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta. 
Chomh maith leis sin tacaíonn siad le líonrú a dhéanamh ar thograí cosúla i dtíortha difriúla d’fhonn an ghné 
Eorpach agus comhoibriú agus malartú eispéireas idir dhaoine óga a láidriú.  

 
 Fo-Ghníomh 1.3 – Tograí Óige maidir le Daonlathas  

Tacaíonn tograí daonlathas Óige le rannpháirtiú daoine óga i saol daonlathach a bpobal áitiúil, réigiúnach nó 
náisiúnta chomh maith leis an leibhéal idirnáisiúnta.  

Gníomh 2 – Seirbhís Dheonach na hEorpa 
Is í aidhm Seirbhís Dheonach na hEorpa ná tacú le rannpháirtiú daoine óga i saghsanna éagsúla gníomhaíochtaí 
deonacha san Aontas Eorpach agus lasmuigh de.  
 
Faoin Gníomh seo bíonn daoine óga rannpháirteach mar dhaoine aonair nó i ngrúpaí i ngníomhaíochtaí 
neamhbhrabúis nach n-íoctar aon phá ina leith.  

Gníomh 3 – An tÓige sa Domhan 
Tacaíonn Gníomh 3 leis na fó-Ghníomhaíochtaí seo a leanas: 
 
 Fo-Ghníomh 3.1 – Comhoibriú le Tíortha Comharsanachta an Aontais Eorpaigh  

Leis an bhfo-ghníomh seo tacaítear le tograí a dhéantar i gcomhar le Tíortha Comharsanachta 
Comhpháirtíochta, is é sin, Malairtí agus Oiliúint Óige agus Tograí Líonraithe sa réimse óige.   

 
 Fo-Ghníomh 3.2 – Comhoibriú le Tíortha eile den Domhan  

Baineann an Fo-ghníomh seo le comhoibriú sa réimse óige, go háirithe le dea-chleachtas a mhalartú le 
Tíortha Comhpháirtíochta ó chearna eile na cruinne. Spreagann sé malairtí agus oiliúint do dhaoine óga, 
d’oibrithe óige chomh maith le comhpháirtíochtaí agus líonraí idir eagraíochtaí óige. Níl fo-ghníomh 3.2. 
clúdaithe sa Treoir seo; ní mór iarratais ar dheontais a bhaineann leis an bhfo-Ghníomh seo a chur isteach 
mar fhreagra ar shainghlaonna ar thograí atá faoi bhainistíocht na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin 
Oideachais, Closamhairc agus Cultúir sa Bhruiséil (féach cuid 4 thíos ‘Cé a chuireann an Clár Óige i mBun 
Gnímh i ngníomh’).    

Gníomh 4 – Córais Tacaíochta don Aos Óg 
Tacaíonn Gníomh 4 leis na fo-Ghníomhaíochtaí seo a leanas: 
 
 Fo-Ghníomh 4.1 – Tacaíocht d’eagraíochtaí atá gníomhach sa réimse óige ar an leibhéal Eorpach  

Tacaíonn an fo-ghníomh seo le heagraíochtaí neamh-rialtasacha a oibríonn ar an leibhéal Eorpach sa réimse 
óige agus a shaothraíonn spriocanna a bhaineann le leas na hEorpa go ginearálta (Eagraíochtaí Neamh-
rialtasacha Eorpacha). Ní mór dá gcuid gníomhaíochtaí cur le rannpháirtíocht daoine óga sa saol poiblí agus 
sa tsochaí. Chomh maith leis sin ní mór dóibh cabhrú chun gníomhaíochtaí comhair Eorpaigh sa réimse óige 
go ginearálta a fhorbairt agus a chur i ngníomh. Níl fo-ghníomh 4.1 clúdaithe sa Treoir seo; ní mór iarratais 
ar dheontais a bhaineann leis an bhfo-Ghníomh seo a chur isteach mar fhreagra ar shainghlaonna ar thograí 
atá faoi bhainistíocht na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir sa Bhruiséil 
(féach cuid 4 thíos ‘Cé a chuireann an Clár Óige i mBun Gnímh i ngníomh’). 

 
 Fo-Ghníomh 4.2 – Tacaíocht d’Fhóram Eorpach don Aos Óg  

Leis an bhfo-ghníomh seo tacaítear le gníomhaíochtaí de chuid Fóram Eorpach don Aos Óg a bhíonn ar siúl i 
gcónaí. Bronntar deontas gach aon bhliain sa bhfo-ghníomh seo. Níl fo-ghníomh 4.2. clúdaithe sa Treoir seo. 
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 Fo-Ghníomh 4.3 – Oiliúint agus Líonrú na ndaoine siúd atá i mbun obair óige agus eagraíochtaí 
óige   
Leis an bhfo-ghníomh seo tacaítear le hoiliúint dóibh siúd atá i mbun obair óige agus eagraíochtaí óige, go 
háirithe malartú eispéireas, saineolais agus dea-chleachtais mar aon le gníomhaíochtaí as a leanfaidh tograí,  
ardcháilíochta, comhpháirtíochtaí agus líonraí a mhairfidh go ceann i bhfad. Ina theannta sin tacaíonn an fo-
ghníomh seo le soghluaiseacht fhadtéarmach oibrithe óige; ní mór iarratais ar dheontais a bhaineann leis an 
mbeart seo mar fhreagra ar shainghlaonna ar thograí atá faoi bhainistíocht na Gníomhaireachta 
Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir sa Bhruiséil (féach cuid 4 thíos ‘Cé a chuireann an Clár 
Óige i mBun Gnímh i ngníomh’). 
 

 Fo-Ghníomh 4.4 – Tograí a spreagann nuálaíocht agus cáilíocht 
Leis an bhfo-ghníomh seo tacaítear le tograí atá dírithe ar mhodhanna oibre nuálaíocha sa réimse óige a 
thabhairt isteach, a chur i ngníomh agus a chur chun cinn. Níl fo-ghníomh 4.4 clúdaithe sa Treoir seo; ní mór 
iarratais ar dheontais a bhaineann leis an bhfo-Ghníomh seo a chur isteach mar fhreagra ar shainghlaonna ar 
thograí atá faoi bhainistíocht na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir sa 
Bhruiséil (féach cuid 4 thíos ‘Cé a chuireann an Clár Óige i mBun Gnímh i ngníomh’). 
 

 Fo-Ghníomh 4.5 – Gníomhaíochtaí eolais do dhaoine óga agus dóibh siúd atá i mbun obair óige 
agus eagraíochtaí óige  
Leis an bhfo-ghníomh seo tacaítear ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal náisiúnta le gníomhaíochtaí a 
chabhraíonn le rochtain níos fearr a thabhairt do dhaoine óga ar sheirbhísí faisnéise agus cumarsáide agus a 
mhéadaíonn rannpháirtiú daoine óga san obair a dhéantar chun táirgí faisnéise spriocdhírithe atá áisiúil don 
úsáideoir a ullmhú agus a scaipeadh. Ina theannta seo tacaíonn sé le forbairt tairseacha Eorpacha, náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla don aos óg atá curtha ar bun chun faisnéis shonrach do dhaoine óga a scaipeadh. Níl 
fo-ghníomh 4.5 clúdaithe sa Treoir seo; ní mór iarratais ar dheontais a bhaineann leis an bhfo-Ghníomh seo a 
chur isteach mar fhreagra ar shainghlaonna ar thograí atá faoi bhainistíocht na Gníomhaireachta 
Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir sa Bhruiséil (féach cuid 4 thíos ‘Cé a chuireann an Clár 
Óige i mBun Gnímh i ngníomh’). 

 
 Fo-Ghníomh 4.6 - Comhpháirtíochtaí 

Is le chun comhpháirtíochtaí idir an Coimisiún Eorpach agus eagraíochtaí áitiúla/réigiúnacha nó Eagraíochtaí 
Neamh-rialtasacha Eorpacha a mhaoiniú atá an fo-ghníomh seo d’fhonn tograí fadtéarmacha a fhorbairt a  
chomhnascann bearta éagsúla sa Chlár. Níl fo-ghníomh 4.6 clúdaithe sa Treoir seo; ní mór iarratais ar 
dheontais a bhaineann leis an bhfo-Ghníomh seo a chur isteach mar fhreagra ar shainghlaonna ar thograí atá 
faoi bhainistíocht na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir sa Bhruiséil (féach 
cuid 4 thíos ‘Cé a chuireann an Clár Óige i mBun Gnímh i ngníomh’). 
 

 Fo-Ghníomh 4.7 – Tacaíocht do struchtúir an Chláir  
Leis an bhfo-ghníomh seo maoinítear struchtúir bhainistíochta an Chláir, go háirithe na Gníomhaireachtaí 
Náisiúnta. Níl fo-ghníomh 4.7 clúdaithe sa Treoir seo.   

 
 Fo-Ghníomh 4.8 – Luach an Chláir a mhéadú  

Úsáidfidh an Coimisiún an fo-ghníomh seo chun maoiniú a dhéanamh ar sheimineáir, ar chollóiciaim agus ar 
chruinnithe chun cur i ngníomh an Chláir a éascú agus chun na torthaí a thagann uaidh a scaipeadh agus 
leas a bhaint astu. Níl fo-ghníomh 4.8 clúdaithe sa Treoir seo. 

Gníomh 5 – Tacaíocht do chomhar Eorpach sa réimse óige  
Tacaíonn Gníomh 5 leis na fo-Ghníomhaíochtaí seo a leanas: 
 
 Fo-Ghníomh 5.1 – Cruinnithe daoine óga agus na ndaoine siúd atá freagrach as beartas don aos 

óg  
Leis an bhfo-ghníomh seo tacaítear le comhoibriú, seimineáir agus le hIdirphlé Struchtúrtha idir dhaoine óga, 
na ndaoine siúd atá ag gabháil d’obair óige agus na ndaoine atá freagrach as beartas don aos óg.  

 
 Fo-Ghníomh 5.2 – Tacaíocht do ghníomhaíochtaí a reáchtáiltear chun eolas ar an réimse óige a 

fheabhsú  
Leis an bhfo-ghníomh seo tacaítear le hobair a dhéantar chun eolas atá ann cheana maidir le tosaíochtaí sa 
réimse óige a aithint atá bunaithe i gcreatlach an Mhodha Oscailte Chomhordaithe. Níl fo-ghníomh 5.2 
clúdaithe sa Treoir seo.  

 
 Fo-Ghníomh 5.3 – Comhoibriú le heagraíochtaí idirnáisiúnta 

Úsáidfear an fo-ghníomh seo chun tacú le comhoibriú idir an Aontas Eorpach agus eagraíochtaí idirnáisiúnta 
atá ag obair sa réimse óige, go háirithe le Comhairle na hEorpa, leis na Náisiúin Aontaithe nó lena chuid 
saininstitiúidí. Níl fo-ghníomh 5.3 clúdaithe sa Treoir seo. 
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4. Cé a chuireann an Clár Óige i mBun Gnímh i 
nGníomh?  

An Coimisiún Eorpach 
Is ar an gCoimisiún Eorpach atá an fhreagracht as an Clár Óige i mBun Gnímh a reáchtáil i ndeireadh thiar. 
Bainistíonn sé an buiséad agus socraíonn sé na tosaíochtaí, na spriocanna agus na critéir don gClár go leanúnach. 
Ina theannta seo treoraíonn sé cur i ngníomh ginearálta an Chláir agus déanann sé monatóireacht air agus 
déanann sé obair leantach agus meastóireacht ar an gClár ar an leibhéal Eorpach. 
 
Tá an fhreagracht iomlán ar an gCoimisiún Eorpach leis, as maoirseacht agus comhordú a dhéanamh ar na 
Gníomhaireachtaí Náisiúnta gurb iad na hoifigí iad atá ainmnithe agus curtha ar bun ag na hÚdaráis Náisiúnta atá 
i gceannas ar ghnóthaí óige i ngach tír ina bhfuil an Clár ar siúl. Oibríonn go dlúth an Coimisiún Eorpach i 
gcomhar leis na Gníomhaíochtaí Náisiúnta thar lear agus déanann sé maoirseacht ar a gcuid gníomhaíochtaí.  
 
Tarmligeann an Coimisiún Eorpach bainistíocht tograí ar an nGníomhaireacht FeidhmiúcháinOideachais, 
Closamhairc agus Cultúir ar an leibhéal lárnaithe.  

An Ghníomhaireacht Fheidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc 
agus Cultúir  
Tá freagracht ar leith ar an nGníomhaireacht FeidhmiúcháinOideachais, Closamhairc agus Cultúir (An 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin) a cuireadh ar bun le cinneadh 2005/56/CE ón gCoimisiún Eorpach an 14ú Eanáir 
2005 as na Gníomhartha lárnaithe den gClár Óige i mBun Gnímh a chur i ngníomh. Tá sé i gceannas ar thimthriall 
saoil iomlán na dtograí, idir anailís a dhéanamh ar an iarratas ar dheontas agus monatóireacht a dhéanamh ar 
thograí ar an toirt. Chomh maith leis sin tá sé freagrach as sainghlaonna ar thograí a lainseáil. 
 
Tá teacht ar mhionsonraí na bhfo-ghníomhartha nach bhfuil clúdaithe sa Treoir agus atá faoi bhainistíocht na 
Gníomhaireachta Feidhmiúcháin ar shuíomh idirlín na Gníomhaireachta 
(http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php). 
 
Tá an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin freagrach leis, as bainistíocht a dhéanamh ar sholáthar árachais d’oibrithe 
deonacha agus tá baint aige le bainistíocht ar airgeadú an Líonra Eurodesk, Iarstruchtúr Oibrithe Deonacha de 
chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa agus an Ardáin Óige Euro-Med.    

Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta 
Tá cur i ngníomh an Chláir Óige i mBun Gnímh go mór mór díláraithe. Is é is aidhm leis seo ná go mbeadh ar a 
gcumas obair as láimh a chéile leis na tairbhithe an oiread is féidir agus iad féin a oiriúnú d’éagsúlacht na gcóras 
agus na ndálaí náisiúnta sa réimse óige. Tá Gníomhaireacht Náisiúnta ceaptha ag gach tír ina bhfuil an Clár ar siúl 
(féach ar Aguisín I den Treoir seo, le do thoil). Cuireann na Gníomhaireachtaí Náisiúnta seo an Chlár chun cinn 
agus cuireann siad i ngníomh é ar an leibhéal náisiúnta. Chomh maith leis sin, is nasc iad idir an Coimisiún 
Eorpach, tionscnóirí ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil agus na daoine óga féin. Is é an obair atá le 
déanamh acu ná:   
 
 faisnéis chuí ar an gClár Óige i mBun Gnímh a thiomsú agus a sholáthar  
 próiseas roghnúcháin trédhearcach cothromasach le haghaidh iarratais ar thograí atáthar chun maoiniú a 

dhéanamh orthu ag leibhéal díláraithe  
 próisis riaracháin éifeachtacha éifeachtúla a chur ar fáil 
 comhoibriú le forais sheachtracha a lorg chun cabhrú leo an Clár a chur i ngníomh  
 measúnú agus monatóireacht a dhéanamh ar chur i ngníomh an Chláir  
 tacaíocht a chur ar fáil d’iarrthóirí ar thograí agus do thionscnóirí ar fud timthriall saoil an togra  
 líonra atá ag obair a chur ar bun leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta go léir agus leis an gCoimisiún  
 suntasacht an Chláir a fheabhsú  
 torthaí an Chláir a scaipeadh agus leas a bhaint astu ag an leibhéal náisiúnta. 
 
De bhreis air seo feidhm fhíor-thábhachtach acu mar struchtúr idirmheánach d’fhorbairt obair óige trí:  
 
 deiseanna a chruthú chun eispéireas a chomhroinnt  
 oiliúint agus eispéiris a fhaightear lasmuigh den gcuraclam a chur ar fáil 
 luachanna ar nós cuimsiú sóisialta, éagsúlacht cultúrtha agus saoránacht ghníomhach a chur chun cinn  
 tacú le gach saghas struchtúir agus grúpa óige, go háirithe iad siúd nach bhfuil struchtúr ró-fhoirmiúil orthu   
 aitheantas a chur chun cinn ar fhoghlaim lasmuigh den gcuraclam trí bhearta chuí. 
 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
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Mar chríoch, feidhmíonn siad mar struchtúr tacaíochta don gCreatlach do Chomhar Eorpach sa réimse óige. 

Struchtúir eile 
Lasmuigh de na heagraíochtaí thuas chuireann iad seo a leanas saineolas comhlántach ar fáil don gClár Óige i 
mBun Gnímh:  

Ionaid Acmhainne Óige SALTO 
Cuireann Ionaid Acmhainne Óige SALTO (IA) (Tacaíocht d’Ard-Dheiseanna Foghlama agus Oiliúna) oiliúint agus 
deiseanna comhoibrithe ar fáil atá dírithe ar fheabhas ardcháilíochta agus ar fhoghlaim lasmuigh den gcuraclam.  
 
Tacaíonn na SALTOnna seo a leanas leis an gClár: 
 
 SALTO-IA Óige, Éagsúlacht Chultúrtha. Tá sé suite sa Ríocht Aontaithe. Soláthraíonn sé oiliúint, 

acmhainní agus tacaíocht atá ag díriú isteach ar ionannas, chreideamh, eitneachas srl. Chomh maith leis sin 
foghlaimítear maireachtáil agus obair i bhfochair difríochta agus céim chun tosaigh a thabhairt i bhfoghlaim 
idirchultúrtha laistigh den gClár Óige i mBun Gnímh.  

 
 SALTO- IA Óige, Oirthear na hEorpa agus an réigiún Chugais. Suite sa Pholainn. Tacaíonn sé le 

comhoibriú idir an Clár agus Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta ó Oirthear na hEorpa agus an réigiún 
Chugais laistigh den gClár Óige i mBun Gnímh.  

 
 SALTO IA Óige, Eoraip-Meánmhuir. Suite sa bhFrainc. Tacaíonn sé le comhoibriú idir an Clár agus 

Tíortha Comhpháirtíochta ceantar na Meánmhara laistigh den gClár Óige i mBun Gnímh. Ina theannta sin 
tacaíonn sé leis an obair a dhéantar chun dea-chleachtas a aithint agus a scaipeadh sa Chlár.  

 
 SALTO-IA Cuimsiú Óige. Suite sa Bheilg. Oiliúint ar chuimsiú á forbairt aige, chomh maith le foilseacháin 

agus acmhainní le haghaidh obair óige idirnáisiúnta le daoine óga ar bheagán deiseanna d’fhonn éascú a 
dhéanamh dóibh páirt a ghlacadh sa Chlár Óige i mBun Gnímh agus d’fhonn rannpháirtiú na ndaoine seo a 
mhéadú.   

 
 SALTO-IA Faisnéis Óige. Suite sa tSualainn. Cumarsáid agus faisnéis i measc na nGníomhaireachtaí 

Náisiúnta agus Ionaid Acmhainne Óige SALTO eile á bhforbairt agus á n-éascú aige.  
 
 SALTO-IA Rannpháirtiú Óige. Suite sa Bheilg agus dírithe ar spás machnaimh agus do mhalartú cleachtas 

agus smaointe a chruthú a chuireann ar chumas daoine óga agus oibrithe óga tograí ardcháilíochta 
rannpháirtíochta a fhorbairt.    

 
 SALTO-IA Óige Oirdheisceart na hEorpa. Suite sa tSlóivéin. Ag tacú le comhoibriú idir an Clár agus 

Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta ó Oirdheisceart na hEorpa laistigh den gClár Óige i mBun Gníomh. 
 
 SALTO-IA Óige, Oiliúint agus Comhoibriú. Suite sa Ghearmáin. Ag tacú le forbairt na Straitéise Oiliúna 

Eorpaí agus le cúrsaí oiliúna ardcháilíochta. Ag comhoibriú le hinstitiúidí oiliúna agus le hoiliúnóirí Eorpacha. 
Ina theannta sin déanann sé comhordú ar fhorbairt agus ar chur i ngníomh an Phas Óige agus tacaíonn sé le 
haitheantas ar fhoghlaim lasmuigh den gcuraclam ar an leibhéal Eorpach agus náisiúnta.  

Líonra an Eurodeisc 
Athsheachadaíonn Líonra na hEurodeisce eolas ginearálta sa réimse óige agus thugann sé cúnamh i leith 
scaipeadh faisnéise faoin gClár Óige i mBun Gnímh. Cuireann comhpháirtithe náisiúnta na hEurodeisce réimse 
seirbhísí poiblí ar fáil ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, seirbhísí lena bhféadfaí iad seo a leanas a 
áireamh: 
 
 freagraí ar fhiosrú saor in aisce tríd an ghuthán, do chuairteoirí, trí ríomhphost, facs srl.   
 comhairle agus cabhair do lucht fiosraithe dvice and help to enquirers 
 foilseacháin agus acmhainní 
 imeachtaí, comhdhálacha, seimineáir srl. 
 rochtain ar an idirlíon ar fhaisnéis maidir leis an Eoraip  
 seirbhísí oiliúna agus tacaíochta.  
 
Ina theannta seo cuireann Eurodeisc ábhar don Tairseach Óige Eorpach ar fáil agus tairgeann sí seirbhísí ar líne 
chomh maith le sonraí teagmhála ar a suíomh idirlín. 
 
Cabhraíonn an líonra le sonraí ar thabhairt cothrom le dáta ar Thairseach Óige na hEorpa agus le cur chun cinn 
agus tuilleadh forbartha a dhéanamh uirthi. Chuige seo comhoibríonn Eurodeisc le líonraí faisnéise óige ábhartha 
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eile, go háirithe leis an nGníomhaireacht Eorpach um Fhaisnéis agus Chomhairliú Óige agus le Cumann Eorpach 
Cárta na hÓige.  

An tArdán Óige Euro-Med 
Is í aidhm an Ardáin Euro-Med ná comhoibriú, líonrú agus malartú a spreagadh idir eagraíochtaí óige ó dhá 
thaobh na Meánmhara. Cuireann sé áiseanna úsáideacha ar fáil ar nós bunachar sonraí le haghaidh cuardach 
chomhpháirtí, fóram díospóireachta, próifílí tíre agus eolas faoi airgeadú tograí óige.  

Iar-struchtúir oibrithe deonacha de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa   
Oibríonn na struchtúir seo ar shaincheisteanna óige agus oibre deonaí. De ghnáth áirítear lena gcuid 
gníomhaíochtaí tacaíocht a chur ar fáil d’oibrithe deonacha de chuid Seirbhíse Deonaí na hEorpa agus ardáin a 
chur ar bun le haghaidh cumarsáide agus líonraithe i measc iar-oibrithe deonacha de chuid Seirbhís Dheonach na 
hEorpa ar a bhféadfar taithí a chomhroinnt. 
 
Déan teagmháil leis an nGníomhaireacht Náisiúnta i do thír nó leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháinchun sonraí 
a fháil. 
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5. Cé a fhéadann a bheith rannpháirteach sa Chlár?   

Is iad daoine óga agus oibrithe óige na príomh-spriocphobail atá ag an gClár, ní nach ionadh. Is trí thionscnóirí a 
shroicheann an Clár na daoine sin, áfach. Dá bhrí sin baineann coinníollacha rannpháirtíochta an Chláir leis an 
mbeirt ghníomhaithe seo: na ‘rannpháirtithe’ (daoine a ghlacann páirt sa Chlár) agus na ‘tionscnóirí’ (go mór mór 
eagraíochtaí atá bunaithe go dleathach). Braitheann na coinníollacha rannpháirtíochta don lucht rannpháirtíochta 
agus do na tionscnóirí araon ar an tír ina bhfuil siad.  

Rannpháirtithe incháilithe  
An duine óg idir 13 agus 30 bliain d’aois tú nó an duine tú atá ag gabháil d’obair óige nó atá gníomhach in 
eagraíochtaí óige agus a chónaíonn go dleathach i gceann de thíortha an Chláir nó i gceann de na Tíortha 
Comhpháirtíochta? 
 
Má tá, féadann tú rannpháirtiú i dtogra an Chláir Óige i mBun Gnímh, de réir an Ghnímh agus an Fho-ghnímh atá 
i gceist. Tá na coinníollacha rannpháirtíochta a ghabhann le Gníomhartha agus le Fo-ghníomhartha sonracha ar 
fáil i gCuid B den Treoir seo.  
 
Féach go háirithe orthu seo:  
 teorainneacha aoise íosta – ní mór an t-aos íosta a bheith bainte amach ag rannpháirtithe faoin spriocdháta 

d’iarratais. Mar shampla, más é 15 bliana an teorainn aoise níos ísle ní mór an 15ú lá breithe a bheith 
slánaithe ag rannpháirtithe faoin spriocdháta d’iarratais 

 teorainneacha aoise uasta – ba chóir nach mbeadh rannpháirtithe níos sine ná an t-aos uasta luaite faoin 
spriocdháta d’iarratais. Mar shampla, más é 28 mbliana an teorainn aoise uasta ba chóir nach mbeadh an 
29ú lá breithe slánaithe ag rannpháirtithe faoin spriocdháta d’iarratais.  

Tionscnóirí incháilithe 
Cuirtear tograí de chuid Óige i mBun Gnímh isteach agus má roghnaítear iad is iad tionscnóirí a bhíonn i mbun a 
mbainistithe. Is iad na tionscnóirí a dhéanann ionadaíocht ar na rannpháirtithe.  
An ea gur: 
 eagraíocht neamhbhrabúis nó eagraíocht neamh-rialtasach  
 comhlacht áitiúil, réigiúnach nó poiblí  
 grúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga   
 comhlacht atá gníomhach ar an leibhéal Eorpach sa réimse óige, agus a bhfuil craobhacha de bhaill aige in 8 

dtír ar a laghad ina bhfuil an Clár ar siúl  
 eagraíocht neamhbhrabúis rialtais idirnáisiúnta  
 eagraíocht brabúis a eagraíonn imeacht sa réimse óige, i réimse an spóirt nó an chultúir  
 
agus an ea go bhfuil tú agus tú bunaithe go dleathach i gceann de Thíortha an Chláir nó i dTír Chomharsanachta?  
 
Má ea, féadann tú a bheith i do thionscnóir togra de chuid an Chláir Óige i mBun Gnímh tú de réir an Ghnímh 
agus an Fho-ghnímh atá i gceist. Tá na coinníollacha rannpháirtíochta a ghabhann le Gníomhartha agus le Fo-
ghníomhartha sonracha ar fáil i gCuid B den Treoir seo.  
 
Má roghnaítear do thogra déanfar duine de thairbhithe an Chláir díot. Is é is tairbhí ann ná tionscnóir dá tairgfear 
comhaontú deontais chun an togra a chur i gcrích (ní thairgtear comhaontuithe deontais do na rannpháirtithe 
féin).   
 
Cad is comhlacht atá gníomhach sa réimse óige ar an leibhéal Eorpach ann?  

Is é is comhlacht atá gníomhach ar an leibhéal Eorpach sa réimse óige ann ná Eagraíocht neamh-rialtasach Eorpach a 
shaothraíonn leas ginearálta na hEorpa mar sprioc agus a bhfuil a chuid gníomhaíochtaí dírithe ar rannpháirtíocht daoine óga sa 
saol poiblí agus sa tsochaí agus ar fhorbairt gníomhaíochtaí comhair Eorpaigh sa réimse óige. 
 
Ní mór d’Eangraíocht Neamh-rialtasach Eorpach: 

 a bheith bunaithe go dleathach le bliana anuas ar a laghad   
 a bheith ina eagraíocht neamhbhrabúis 
 a bheith bunaithe i gceann de Thíortha an Chláir, i dtír sa Bhalcánach Thiar,  sa Bhealarúis, sa Mholdóiv, i gCónaidhm na 

Rúise nó san Úcráin 
 a bheith ag oibriú ar an leibhéal Eorpach 
 a bheith gníomhach sa réimse óige (d’fhéadfadh gur comhlacht é nach bhfuil ag obair ach chun leasa daoine óga nó ina 

chomhlacht a bhfuil spriocanna níos leithne aige agus a bhfuil cuid dá ghníomhaíochtaí chun leasa daoine óga)  
 struchtúr agus gníomhaíochtaí a bheith acu a bhaineann le hocht gcinn de thíortha an Chláir ar a laghad (d’fhéadfadh 

líonra Eorpach a  bheith i gceist atá ina ionadaí do chomhlachtaí atá i mbun oibre sa réimse óige).  
 gníomhaíochtaí a reáchtáil de réir na mbunphrionsabail a bhfuil ag gníomhaíocht an Chomhphobail sa réimse óige  
 deis a thabhairt do dhaoine óga a bheith páirteach i mbainistiú na ngníomhaíochtaí a dhéantar chun a dtairbhe.  
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Tíortha incháilithe 
Féadann tionscnóirí a bheith i dtíortha éagsúla chun a bheith rannpháirteach, de réir an ghnímh nó an fho-
ghnímh atá i gceist. Tá na coinníollacha rannpháirtíochta a ghabhann le Gníomhartha agus le Fo-ghníomhartha 
sonracha ar fáil i gCuid B den Treoir seo. 
 
Déantar idirdhealú idir Tíortha an Chláir agus Tíortha Comhpháirtíochta.  
 
 Féadann rannpháirtithe agus tionscnóirí arb as na Tíortha Cláir dóibh a bheith rannpháirteach i ngach 

Gníomh den gClár Óige i mBun Gnímh.  
 Féadann rannpháirtithe agus tionscnóirí arb as Tíortha Comharsanachta dóibh a bheith rannpháirteach i 

nGníomh 2 agus i bhFo-ghníomh 3.1 den gClár Óige i mBun Gnímh.  
 Féadann rannpháirtithe agus tionscnóirí arb as Tíortha Comhpháirtíochta Eile den Domhan dóibh a bheith 

rannpháirteach i nGníomh 2 agus i bhFo-Ghníomh 3.2 den gClár Óige i mBun Gnímh.  

Na Tíortha Cláir 
Is iad seo a leanas na Tíortha Cláir: 
 

Ballstáit an Aontais Eorpaigh (AE)7 
An Ostair 
An Bheilg 
An Bhulgáir 
An Chipir 
Poblacht na Seice 
An Danmhairg 
An Eastóin 
An Fhionlainn 
An Fhrainc 

An Ghearmáin 
An Ghréig 
An Ungáir 
Éire 
An Iodáil 
An Laitvia 
An Liotuáin 
Lucsamburg  
Málta 

An Ísiltír 
An Pholainn 
An Phortaingéil 
An Rómáin 
Poblacht na Slóvaice 
An tSlóivéin 
An Spáinn 
An tSualainn 
An Ríocht Aontaithe 

 

Tíortha Cláir ó Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa  
An Íoslainn Lichtinstéin An Iorua 
An Eilvéis   
 

Tíortha Cláir is iarrthóirí iad ar aontachas leis an Aontas Eorpach  
 

 An Chróit An Tuirc  

Tíortha Comhpháirtíochta Comharsanachta 
Tacaíonn an Clár Óige i mBun Gnímh le comhar idir Tíortha Cláir agus na Tíortha Comharsanachta seo a leanas:  
 

Oirdheisceart na hEorpa Oirthear na hEorpa agus 
Réigiún an Chugais 

Tíortha 
Comhpháirtíochta na 

Meánmhara 
An Albáin 
An Bhoisnia agus an 
Heirseagaivéin 
Iar-phoblacht Iúgslavach na 
Macadóine  
An Chosaiv de réir Rúin ón 
CSNA 1244/1999 
Montainéagró 
An tSeirbia 

An Airméin 
An Asarbaiseáin 
An Bhealarúis 
An tSeoirsia 
An Mholdóiv 
Cónaidhm na Rúise 
An Úcráin 

An Ailgéir                   
An Éigipt 
Iosrael 
An Iordáin 
An Liobáin 
An Maracó 
Údarás Palaistíneach an 
Bhruaigh Thiar agus Stráice 
Ghasá 
An tSiria 
An Túinéis 

 
 

                                            
7  Féadfaidh daoine ó thír agus ó chríoch thar lear, agus, más cuí, eagraíocht/aí agus institiúid(í) poiblí nó 
              príobháideach(a) i dtír agus i gcríoch thar lear, páirt a ghlacadh sa Chlár An tAos Óg i mBun Gnímh, faoi réir rialacha 
              an Chláir agus socruithe is infheidhme don mballstát a bhfuil baint acu leis. Tá liosta na dtíortha agus na gcríochta  
              thar lear lena mbaineann in aguisín 1A den gCinneadh ón gComhairle den 27 Samhain 2001 ar chomhlachtú na     
              dtíortha agus na gcríoch thar lear leis an gComhphobal Eorpach (2200/822/CE), IO L 314 den 30 Samhain 2001. 
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Tíortha Comhpháirtíochta eile sa Domhan 
Is féidir comhoibriú le Tíortha Comhpháirtíochta eile sa Domhan a bhfuil comhaontuithe a bhaineann leis an 
réimse óige sínithe acu leis an Aontas Eorpach.  Tá siad luaite sa liosta thíos.  
 

Afganastáin  Fidsí An Nigéir  
Angóla  An Ghabúin Niue  
Antigua agus Barbúda An Ghaimbia Oileáin Palau  
An Airgintín  Gána Panama  
An Astráil Greanáda Nua-Ghuine Phapua  
Na Bahámaí  Guatemala  Paragua  
An Bhanglaidéis Poblacht na Guine Peiriú 
Barbadós Guine-Bissau  Na hOileáin Fhilipíneacha  
An Bheilís An Ghuáin Ruanda  
Beinin  Háítí San Críostóir-Nimheas 
An Bholaiv Hondúras  Sainte-Lucia 
An Bhotsuáin  An India  San Uinseann agus na Greanáidíní 
An Bhrasaíl An Indinéis Samó 
Bruiné An Cósta Eabhair  São Tomé agus Príncipe 
Buircíne Fasó Iamáice an tSeineagáil 
An Bhurúin An tSeapáin Na Séiséil 
An Chambóid  An Chasacstáin Siarra Leon 
Camarún An Chéinia Singeapór 
Ceanada Cireabaití Oileáin Sholomón 
Rinn Verde  Poblacht na Cóiré  An Afraic Theas  
Poblacht na hAfraice Láir An Chirgeastáin An tSúdáin 
Sead  Laos  Suranam 
An tSile Leosóta An tSuasalainn 
An tSín  An Libéir  An Tansáin  
An Cholóim Madagascar  An Téalainn  
Oileáin Chomóra  An Mhaláiv Tóga 
Congó (Pobl. Daonl.) An Mhalaeisia  Tonga  
Congó (Pobl.)  Mailí  Oileán na Tríonóide agus Tobága 
Na hOileáin Cook  Oileáin Marshall  Tuvalu  
Cósta Ríce  An Mháratáin Uganda  
Djibouti  Oileáin Mhuirís Stáit Aontaithe Mheiriceá 
Doiminice  Meicsiceo Uragua 
An Phoblacht Doiminiceach  An Mhicrinéis An Úisbéiceastáin 
Tíomór Thoir  Mósaimbíc  Vanuatú 
Eacuádor  An Namaib  Veiniséala  
An tSalvadóir  Nárúis Vítneam 
An Ghuine Meánchiorclach  Neipeal  Éimin 
An Eiritré  An Nua-Shéalainn An tSaimbia  
An Aetóip Nicearagua  An tSiombáib 
 Nígir   

Riachtanais Víosa 
Má tá tíortha nach tíortha de chuid an AE iad bainteach le do thogra d’fhéadfadh go mbeadh ort tú féin a chur ar 
an eolas faoi riachtanais víosa.  
 
De ghnáth bíonn ar rannpháirtithe an Chláir Óige i mBunGnímh ó thíortha nach tíortha de chuid an Aontais 
Eorpaigh iad agus a thagann isteach san AE agus ar rannpháirtithe ó thíortha an AE a thaistealaíonn chuig tíortha 
nach tíortha de chuid an AE iad chun a bheith rannpháirteach i dtogra óige iarratas a dhéanamh ar víosa iontrála 
chuig an tír aíochta lena mbaineann. D’fhéadfadh go mbeadh ar dhaoine óga a chónaíonn i dtír den AE agus atá i 
seilbh náisiúntachta/pas nach de chuid an AE í/é víosa a fháil chun dul isteach i mballstát eile den AE.  
 
Is comhfhreagracht atá ar na tionscnóirí go léir í a áirithiú go bhfuil aon víosa a bhfuil gá leis in ord sula 
dtabharfar faoin nGníomh atá beartaithe. Moltar go láidir socruithe maidir leis an víosa a dhéanamh tamall maith 
roimh ré ós rud é go bhféadfadh próiseas a thógann roinnt seachtaine a bheith i gceist. 
 
Féadfaidh na Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin comhairle agus tacaíocht 
bhreise a thabhairt maidir le víosaí, ceadanna cónaithe, slándáil shóisialta, srl.  
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Cuid A – Cé a fhéadann a bheith páirteach sa Chlár?  

Tá roinnt moltaí ginearálta le haghaidh iarratais ar víosa/cead cónaithe curtha le chéile ag an gCoimisiún mar 
cabhair do rannpháirtithe an Chláir. Is féidir iad a léamh ar shuíomh idirlín an Choimisiúin.  

Conas a ghlacann tú páirt? 
Braitheann sonraí na gcoinníollacha rannpháirtíochta a ghabhann leis an gClár Óige i mBun Gnímh ar an nGníomh 
nó ar an bhfo-Ghníomh a bhaineann le do thogra. Tá na coinníollacha rannpháirtíochta a ghabhann le 
gníomhartha agus le fo-ghníomhartha ar leith ar fáil i gCuid B na Treorach seo.   
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Óige i mBun Gnímh – Treoir an Chláir

6. Cén tacaíocht atá ar fáil?  

An cur-chuige tacúil 
Sa cur chuige tacúil den gClár Óige i mBun Gnímh treoraítear na húsáideoirí trí gach aon chéim, ón chéad 
teagmháil leis an gClár tríd an bpróiseas iarratais go dtí go gcuirtear an togra i gcrích agus go ndéantar an 
measúnú deiridh air.  
 
Ba chóir nach mbeadh an prionsabal seo ag teacht salach ar nósanna imeachta roghnaithe féaráilte 
trédhearcacha. Tá mar bhunús ag an gcur chuige seo go gcaithfear níos mó cúnaimh a thabhairt do ghrúpaí 
áirithe de dhaoine óga trí fhógraíocht, chomhairliú, mhonatóireacht agus trí chórais oiliúnaithe a chur ar fáil dóibh 
i dtreo is go dtabharfar comhdheis do gach duine.  
 
Dá brí sin is prionsabal tábhachtach den gClár Óige i mBun Gnímh é go gcuirtear cúnamh, oiliúint agus comhairle 
ar fáil d’iarrthóirí ar leibhéal éagsúla. Ar an leibhéal díláraithe tugann na Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus an 
Líonra Eurodesk oiliúint agus faisnéis ar fáil. Ar an leibhéal láraithe cuirtear cúnamh ar fáil tríd an 
Ghníomhaireacht Fheidhmiúcháin agus tríd an Líonra SALTO.   

Straitéis Oiliúna Eorpach an Chláir Óige i mBun Gnímh  
Déanann an Coimisiún Eorpach comhordú ar Straitéis Oiliúna an Chláir Óige i mBun Gnímh le cúnamh ó Struchtúir 
Tacaíochta na Straitéise Oiliúna Eorpaí (ETS) (Grúpa Stiúrtha ETS, Grúpaí Oibre Earnálacha ETS, Ionad 
Acmhainne SALTO um Oiliúint agus Comhar) agus tá de chuspóir aige cúnamh a thabhairt chun cáilíocht na 
gcóras tacaíochta do ghníomhaíochtaí óige agus d’acmhainní na sochaí sibhialta sa réimse óige a chur chun cinn. 
Is í seo an ghné atá i gcroílár an chuir chuige chuimsithigh ardcháilíochta atá ag an gClár, gné a chuimsíonn 
bearta cumarsáide, aitheantas ar ghníomhaíochtaí foghlama nach mbaineann leis an gcuraclam, comhoibriú na 
ngníomhaithe go léir chomh maith le gníomhaíochtaí óige feidhmeacha agus gníomhaíochtaí taighde 
oideachasúla. 
 
Is í an Straitéis Oiliúna Eorpach príomhuirlis an Chláir chun cumas a chothú go hinbhuanaithe in oibrithe óige 
agus i bpríomhghníomhaithe eile nach iad. Cuireann sé tacaíocht ar fáil dóibh chun an meon ceart agus na 
cumais chuí a fháil, go háirithe i réimse na foghlama neamhfhoirmiúla agus in obair le daoine óga ar an leibhéal 
Eorpach agus i gcomhthéacs Eorpach.  
 
Is iad seo a leanas na bearta a ghlactar chun an Straitéis Oiliúna Eorpach a chur i ngníomh:  
 
 Oiliúint agus Líonrú dóibh siúd atá i mbun obair óige agus eagraíochtaí óige (Gníomh 4.3 agus Gníomh 3.1 

Oiliúint agus Líonrú)  
 Pleananna Oiliúna agus Comhair – uirlis na Gníomhaireachta Náisiúnta chun tacú le hardchaighdeán ina 

feidhm mar struchtúr idirmheánach   
 Bainistiú eolais agus Oiliúint Foirne d’fhoireann na Gníomhaireachta Náisiúnta agus d’fhoireann struchtúir eile 

an Chláir  
 Tairgeann Ionaid Acmhainne Óige SALTO tacaíocht i leith ábhair do Ghníomhaireachtaí Náisiúnta, 

d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair  
 acmhainní na Comhpháirtíochta idir an Choimisiún Eorpach agus Comhairle na hEorpa sa réimse óige.  

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc 
agus Cultúir 
Tugann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin tacaíocht trína deasc chabhrach ar mhaithe le hardchaighdeáin 
cáilíochta a bhaint amach i mbainistiú toga chomh maith le tacaíocht theicniúil do na gníomhaithe go léir atá gafa 
i dtograí a shíneann ar fud na hEorpa agus i dtograí óige idirnáisiúnta. Tugann sí aird ar leith ar thairbhithe agus 
ar rannpháirtithe atá bunaithe i dtíortha nach bhfuil aon Ghníomhaireachtaí Náisiúnta iontu (réigiúin de chuid 
Oirdheisceart na hEorpa, Oirthear na hEorpa, an réigiún Cugais, tíortha na Meánmhara, Mheiriceá Laidineach, na 
hAise, na hAfraice, tíortha Mhuir Chairib agus tíortha an Aigéin Chiúin).  
 
Déanann an Deasc Chabhrach go háirithe na nithe seo a leanas:  
 
 tugann sí freagraí ar iarratais ó thionscnóirí, eagraíochtaí agus ó rannpháirtithe 
 tacaíonn sí le heisiúint víosaí agus le scaipeadh dea-chleachtais chun cabhrú le tionscnóirí bacainní a shárú a 

bhaineann le soghluaiseacht tras-náisiúnta  
 tugann sí cúnamh chun géarchéimeanna a bhainistiú. 
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Cuid A – Cén tacaíocht atá ar fáil?  

Na Gníomhaireachtaí Náisiúnta 
Cuireann na Gníomhaireachtaí Náisiúnta oiliúint agus eolas ginearálta ar fáil faoi dheiseanna oiliúna i ndáil le 
hullmhú agus cur i ngníomh na dtograí.  
 
Déanann gach aon Ghníomhaireacht Náisiúnta na nithe seo a leanas: 
 
 tairgeann siad oiliúint náisiúnta agus idirnáisiúnta chomh maith le seimineáir agus ceardlanna do dhaoine a 

chuireann suim i dtograí de chuid Óige i mBun Gnímh nó a bhfuil gafa iontu cheana féin.   
 tugann siad comhairle, eolas agus cúnamh do rannpháirtithe, do chomhordaitheoirí togra, do 

chomhpháirtithe, do chomhpháirtithe ionchasacha agus do thairbhithe ar feadh an phróiseas pleanála agus 
chuir i ngníomh ar fad  

 cabhraíonn siad comhpháirtíochtaí tras-náisiúnta idir ghníomhaithe éagsúla an Chláir a chothú, a fhorbairt 
agus a dhaingniú  

 déanann siad doiciméid faisnéise faoin gClár, faoina chuid rialacha agus faoina chuid cleachtas 
 eagraíonn siad comhdhálacha, cruinnithe, seimineáir agus imeachtaí eile d’fhonn sprioc-luchtanna éisteachta 

a chur ar an eolas faoin gClár, chun feabhas a chur ar bhainistiú agus ar láithriú an Chláir agus chun torthaí 
agus dea-chleachtas a scaipeadh.   

Na hIonaid Acmhainne Óige SALTO  
Is í an chuspóir atá leis na hIonaid Acmhainne Óige SALTO ná cabhrú cáilíocht na dtograí a mhaoinítear faoi Óige 
i mBun Gnímh a fheabhsú. Cuireann na hIonaid SALTO acmhainní, eolas agus oiliúint ar fáil i sainréimsí do na 
Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus do ghníomhairí eile atá i mbun oibre óige agus cothaíonn siad aitheantas ar 
fhoghlaim lasmuigh den gcuraclam.  
 
Is é a ghabhann lena gcuid oibre ná: 
 
 cúrsaí oiliúna, cuairteanna staidéir, fóraim agus gníomhaíochtaí chun comhpháirtíochaí a thógáil a eagrú   
 oiliúint, modhanna oibre óige agus uirlisí i gcomhair obair óige a fhorbairt  
 forbhreathnú a thabhairt ar ghníomhaíochtaí oiliúna Eorpacha atá ar fáil d’oibrithe óige tríd an bhFéilire 

Oiliúna Eorpach  
 foilseacháin phraiticiúla a eisiúint  
 an t-eolas is deireanaí a chur ar fáil faoi obair óige Eorpach agus faoi na tosaíochtaí éagsúla atá aici  
 bunachar sonraí oiliúnóirí agus daoine acmhainne sa réimse óige agus in oiliúint óige a chur ar fáil  
 an Pas Óige a chomhordú. 
 
Tá tuilleadh eolais, uirlisí agus seirbhísí ar fáil ar www.salto-youth.net. 
 
Otlas - an uirlis aimsithe chomhpháirtí  
 
Tá Otlas ar cheann de na huirlisí atá forbartha agus atá á óstáil ag na hIonaid Acmhainne Óige SALTO. Is uirlis 
lárnach ar líne í a úsáideann tionscnóirí togra agus eagraíochtaí sa réimse óige chun comhpháirtithe a aimsiú. 
Forbraíodh Otlas i míonna deireanacha na bliana 2010 agus beidh sé ar fáil d’eagraíochtaí agus do ghrúpaí 
neamhfhoirmeálta faoin 31 Eanáir 2011. Féadann tionscnóirí a gcuid sonraí teagmhála agus a réimsí suime a 
chlárú in Otlas. Ina theannta sin féadann siad iarratais ar chomhpháirtí a chruthú dá smaointe togra.  
 
Seoladh idirlín: www.salto-youth.net/otlas 

An Líonra Eurodeisc 
Tairgeann an Líonra Eurodeisc seirbhísí faisnéise do dhaoine óga agus dóibh siúd a oibríonn leo maidir le 
deiseanna Eorpacha san oideachas, in oiliúint sa réimse óige agus maidir le deiseanna rannpháirtíochta do 
dhaoine óga i ngníomhaíochtaí Eorpacha. Tairgeann an Líonra Eurodeisc seirbhísí freagartha fiosrúcháin, eolas 
maidir le maoiniú agus imeachtaí chomh maith le foilseacháin.  

An Chomhpháirtíocht idir an Coimisiún agus Comhairle na 
hEorpa   
Déanann an Chomhpháirtíocht idir an Coimisiún Eorpach agus Comhairle na hEorpa i réimse an bheartais óige, an 
taighde óige agus na hoibre óige (‘An Chomhpháirtíocht’) creatlach chun na seineirgí idir an dá eagraíocht a 
mhéadú agus chun straitéis chomhtháite a fhorbairt sa réimse óige.  
 

http://www.salto-youth.net/
http://www.salto-youth.net/otlas
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Óige i mBun Gnímh – Treoir an Chláir

Is iad na príomhghníomhaíochtaí a dtugtar fúthu i gcreatlach na Comhpháirtíochta ná cúrsaí oiliúna, seimineáir 
agus cruinnithe líonra ina bhfuil oibrithe óige, ceannairí óige, oiliúnóirí, taighdeoirí, lucht déanta beartais, 
saineolaithe agus cleachtóirí rannpháirteach; ina theannta sin cuirtear leis an Idirphlé Struchtúrtha. 
 
Dírítear a cuid gníomhaíochtaí go háirithe ar shaoránacht Eorpach agus ar oideachas ar chearta daonna; ar 
chaidreamh agus chomhar idirchultúrtha; ar cháilíocht in obair agus in oiliúint óige; ar aitheantas agus ar 
shuntasacht na hoibre óige; ar thuiscint agus eolas níos fearr ar dhaoine óga; ar fhorbairt beartas óige; agus ar 
thuiscint agus meas ar éagsúlacht chultúrtha. I gcuid de na gníomhaíochtaí táthar ag díriú isteach ar na réigiúin, 
go háirithe ar thíortha ar cuid den mBeartas um Chomharsanacht Eorpach iad.  
 
Leis an Ionad Eolais Eorpach um Beartas Óige, ionad a cuireadh ar bun i gcreatlach na Comhpháirtíochta, cuirtear 
pointe iontrála aonair ar fáil chun an t-eolas is deireanaí, agus é bunaithe ar thaighde, a aimsiú ar fhíorshaol 
daoine óga ar fud na hEorpa. Cuireann sé malartú eolais agus caidreamh chun cinn idir lucht déanta beartais, 
cleachtóirí agus taighdeoirí óige.   
 
Scaiptear torthaí na Comhpháirtíochta tríd na modúil oiliúna a thraschur, trí shuíomh idirlín na Comhpháirtíochta 
agus trí fhoilseacháin taighde.  Tá lámhleabhair théamúla dá nglaoitear ‘T(raining)-Kits’ ar fáil a fhéadtar a úsáid i 
dtograí de chuid Óige i mBun Gnímh.  
 
Eagraíonn Rúnaíocht na Comhpháirtíochta na gníomhaíochtaí laistigh de chreatlach na Comhpháirtíochta agus 
déanann bainistiú orthu. Tuairiscíonn sí chuig Comhairle na hEorpa agus chuig an gCoimisiún Eorpach araon.  
 
Is féidir tuilleadh eolais ar ghníomhaíochtaí na Comhpháirtíochta a fháil ó Rúnaíocht na Comhpháirtíochta i 
Strasbourg. 

An tArdán Óige Euro-Med 
Tugann an tArdán Euro-Med tacaíocht do dhaoine óga agus d’eagraíochtaí óige i réigiún Eorpach na Meánmhara 
d’fhonn malartú dea-chleachtais, líonrú agus comhar a éascú agus chun acmhainní a chur chun cinn sa réigiún.  
 
Chuireann sé sraith d’áiseanna líonraithe ar fáil chun na cuspóirí seo a bhaint amach. Áirítear iad seo a leanas 
orthu: 
 
 bunachar sonraí  chun comhpháirtí a aimsiú  
 fóram ar líne le haghaidh díospóireachta neamhshrianta  
 próifílí tíre i dtaobh dála daoine óga  
 faisnéis maidir le hairgeadú do ghníomhaíochtaí óige  
 cruinnithe d’eagraíochtaí óige ó réigiún na Meánmhara  
 iris i gcló agus ar líne. 
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Cuid B – Fainéis faoi na Gníomhartha  

 
  
 

CUID B – FAISNÉIS FAOI NA GNÍOMHARTHA 

Sa chuid seo gheobhaidh tú an fhaisnéis seo a leanas i leith gach Gnímh nó fo-Ghnímh den gClár Óige i mBun 
Gnímh a phléitear sa Treoir seo:  
 
 cuspóirí an Gnímh nó an fho-Ghnímh  
 cur-síos ar na tograí a dtacaítear leo tríd an nGníomh nó an fho-Ghníomh 
 tábla ina gcuirtear na critéir i láthair a úsáidtear chun togra a mheas  a chuirtear isteach faoin 

nGníomh nó faoin bhfo-Ghníomh  
 faisnéis áisiúil bhreise chun tuiscint mhaith ar na tograí a dtacaítear leo tríd an nGníomh nó an 

bhfo-Ghníomh a chur chun cinn  
 tábla ina gcuirtear na rialacha maoinithe i láthair atá i bhfeidhm maidir leis na tograí a dtacaítear 

leo faoin nGníomh nó faoin bhfo-Ghníomh 
 comhairle faoin tslí ina bhforbraítear togra ar dóigh dó tacaíocht a fháil faoin nGníomh nó faoin 

bhfo-Ghníomh. 
 
Moltar duit an chuid ar fad faoin nGníomh nó faoin bhfo-Ghníomh a léamh a bhaineann le do thogra sula 
gcuireann tú d’iarratas isteach. 
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Gníomh 1.1 – Malartú Ógra 

Cuspóirí 
Tugann Malartaí Ógra deis do ghrúpa amháin nó níos mó grúpaí de dhaoine óga fanacht mar aíonna le grúpa as 
tír eile chun go mbeidís rannpháirteach le chéile i gcomhchlár gníomhaíochtaí. Sna tograí seo bíonn ar dhaoine 
óga páirt ghníomhach a ghlacadh agus tá said ceaptha ar shlí gur féidir leo tuiscint a fháil ar na difríochtaí 
sóisialta agus cultúrtha i dtír an ghrúpa eile, foghlaim óna chéile, spiorad na fiontraíochta a fhorbairt agus a 
mothúchán gur saoránaigh Eorpacha iad a threisiú.  
 
Cuireann Malartaí Ógra ar chumas na ndaoine óga dul thar lear, bualadh le comhpháirtithe arb as tíortha éagsúla 
dóibh agus a bhfuil cúlraí  sóisialta agus cultúrtha difriúla acu agus foghlaim óna chéile trí rannpháirtiú gníomhach 
i gcomhghníomhaíochtaí a bhfuil suim ag an dá ghrúpa iontu. Tugann Malartaí Ógra deis do dhaoine óga 
éispéireas den Eoraip a fháil agus , dá bhrí sin, a mothú gur saoránaigh Eorpacha a threisiú. 
 

Cad is Malartú Ógra ann?  
Is é is Malartú Ógra ann ná togra ina dtugtar grúpaí de dhaoine óga ó dhá thír nó níos mó le chéile. Ar an gcuma 
seo tugtar deis dóibh téamaí éagsúla a phlé agus aghaidh a chur orthu agus aithne a chur ar thíortha agus ar 
chultúir a chéile ag an am céanna. Tá Malartú Ógra bunaithe ar chomhoháirtíocht thras-náisiúnta idir dhá 
thionscnóir nó níos mó as tíortha éagsúla. 
 
De réir líon na dtíortha atá páirteach féadann Malartú Ógra a bheith dé-thaobhach, trí-thaobhach nó il-taobhach. 
Is fiú Malartú Ógra dé-thaobhach a dhéanamh go háirithe más é an chéad togra Eorpach é atá ar bun ag na 
dtionscnóirí nó más mionghrúpaí nó grúpaí áitiúla nach bhfuil aon taithí acu ar an leibhéal Eorpach atá i gceist.  
 
Féadann Malartú Ógra a bheith ina Malartú Ógra taistil, rud a chiallaíonn go mbogann na rannpháirtithe go léir ag 
an am céanna trí thír amháin nó níos mó tíortha atá rannpháirteach sa Mhalartú. 
 
Tá trí chéim ag Malartú Ógra: 
 
 pleanáil agus ullmhú  
 cur i ngníomh na Gníomhaíochta  
 measúnú (ina n-áirítear machnamh ar obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh). 
 
Déantar machnamh ar bhunphrionsabail agus ar chleachtais fhoghlama neamhfhoirmiúla ar feadh tréimhse an 
togra ar fad. 

Ní Malartú Ógra iad seo  
NÍ CHÁILÍONN na gníomhaíochtaí seo go sonrach le haghaidh deontas faoi Mhalartaí Ógra: 
 
 turais staidéir acadúla 
 gníomhaíochtaí malairte atá dírithe ar bhrabús airgid  
 gníomhaíochtaí malairte a fhéadtar a aicmiú mar thurasóireacht  
 féilte 
 turais saoire 
 cúrsaí teanga 
 turais taibhithe  
 malartaí ranga scoile  
 comórtais spóirt 
 cruinnithe éigeantacha eagraíochtaí 
 tionóil pholaitiúla  
 campaí oibre 
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Cuid B - Gníomh 1.1 – Malartaí Ógra  

 

Cad iad na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar 
Mhalartú Ógra?  

Critéir Incháilitheachta 
 
 
 
Tionscnóirí 
incháilithe 

Ní mór gur ceann díobh seo a leanas an tionscnóir: 
 eagraíocht neamhbhrabúis/neamh-rialtasach; nó  
 comhlacht poiblí áitiúil nó réigiúnach; nó  
 ghrúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga (cuimhnígí: más grúpa neamhfhoirmiúil 

atá i gceist glacann duine de bhaill an ghrúpa feidhm an ionadaí agus glacann sé/sí 
freagracht thar ceann an ghrúpa); nó  

 comhlacht atá ag gabháil d’obair sa réimse óige ar an leibhéal Eorpach  
 
Ní mór gurb as Tír ina bhfuil an Clár ar siúl do gach tionscnóir agus ní foláir dó an 
Réamh-chomhaontú a shíniú atá ag gabháil leis an bhfoirm iarratais.  

Feidhm na 
dTionscnóirí 

Tugtar an ‘Eagraíocht seolta’ ar an tionscnóir a sheolann rannpháirtithe chuig tír eile. 
Glaoitear ‘an Eagraíocht óstála ar an tionscnóir a óstaíonn an Malartú Ógra ina thír féin. 

Líon na dTionscnóirí 

Malartú Ógra Dé-thaobhach: dhá thionscnóir as dá thír Cláir dhifriúla agus ceann 
amháin díobh ar a laghad as tír de chuid an AE.  
Malartú Ógra trí-Thaobhach: trí thionscnóir as trí thír Cláir dhifriúla agus ceann 
amháin díobh ar a laghad as tír de chuid an AE.  
Malartú Ógra Il-thaobhach: ceithre thionscnóir ar a laghad, gach ceann díobh as tír 
Cláir dhifriúil agus ceann amháin díobh ar a laghad as tír de chuid an AE.  

Rannpháirtithe 
Incháilithe 

Rannpháirtithe idir 13 agus 25 bliana d’aois a bhfuil cónaí dleathach orthu i dtír Cláir 
(féadann suas chuig 20% de na rannpháirtithe a bheith idir 25 agus 30 bliain d’aois) 

Líon na 
Rannpháirtithe  

Ní mór go mbeadh 16 duine ar a laghad agus 60 duine ar a mhéid rannpháirteach i 
dtogra (gan ceannaire/í an ghrúpa a chur san áireamh). 

Comhdhéanamh na 
ngrúpaí náisiúnta 
rannpháirtithe  

Malartú Ógra Dé-thaobhach: 8 rannpháirtí ar a laghad in aghaidh an ghrúpa (gan 
ceannaire/í an ghrúpa a chur san áireamh. 
Malartú Ógra trí-Thaobhach: 6 rannpháirtí ar a laghad in aghaidh an ghrúpa (gan 
ceannaire/í an ghrúpa a chur san áireamh. 
Malartú Ógra Il-thaobhach: 4 rannpháirtí ar a laghad in aghaidh an ghrúpa (gan 
ceannaire/í an ghrúpa a chur san áireamh. 
Ní mór do gach grúpa náisiúnta ceannaire grúpa amháin a bheith aige ar a laghad.  

Iona(i)d na 
Gníomhaíochta 
 

Ní mór an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dtír dhúchais tionscnóra. 
Malartaí Ógra Taistil: ní mór an Ghníomhaíocht a reáchtáil i dtíortha beirt 
thionscnóirí nó níos mó. 

Tréimhse an Togra 15 mhí ar a mhéid 

Treimhse na 
Gníomhaíochta 

6-21 lá, gan laethanta taistil san áireamh. 

Clár na 
Gníomhaíochta  

Ní mór clár ama mionsonraithe don nGníomhaíocht le haghaidh gach lá a chur mar 
iarscríbhinn leis an bhFoirm Iarratais.   

Cé a fhéadann 
iarratas a 
dhéanamh? 

Glacann tionscnóir feidhm an chomhordaitheora agus déanann sé/sí iarratas chuig an 
nGníomhaireacht lena mbaineann (féach an chuid “Cé chuige a ndéantar iarratas? 
thíos) ar an togra ar fad thar ceann na dtionscnóirí go léir. Moltar go nglacfadh an 
tionscnóir a óstaíonn an Ghníomhaíocht feidhm an chomhordaitheora. 
Ní mór do thionscnóir ar mhian leis iarratas a dhéanamh a bheith bunaithe go 
dleathach ina thír. Ní mór do thionscnóir a dhéanann iarratas chuig an nGníomhaireacht 
Feidhmiúcháina bheith cláraithe go dleathach le bliain amháin anuas ar a laghad ar lá 
an spriocdháta chun iarratais a fháil.   
Más grúpa neamhfhoirmiúil atá i gceist glacann duine de na baill feidhm an ionadaí 
agus glacann sé/sí freagracht as iarratas a chur isteach chuig an nGníomhaireacht 
Náisiúnta ina t(h)ír agus as an comhaontú deontais a shíniú thar ceann an ghrúpa.  
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__________________________________________________________________________
Óige i mBun Gnímh – Treoir an Chláir

Cé chuige a 
ndéantar iarratas?  

Iarratais a chuirfear isteach chuig an nGníomhaireacht Fheidhmiúcháin: 
iarratais ar thograí ó eagraíochtaí atá ag gabháil d’obair óige ar an leibhéal Eorpach.  
Iarratais a chuirfear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta: iarratais ar 
thograí ó gach iarrthóir eile.  

Cathain a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an togra a chur isteach faoin spriocdháta d’iarratais a fhreagraíonn do dháta 
tosaigh an togra (féach ar chuid C den Treoir seo, le do thoil).  

Conas a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an t-iarratas a thabhairt isteach de réir na módúlachtaí iarratais a bhfuil cur-síos 
déanta orthu i gCuid C den Treoir seo. 

Critéir eile 

Cosaint agus slándáil na rannpháirtithe: 
Ní mór don iarrthóir ráthaíocht a thabhairt go nglacfar bearta chun a chinntiú go 
mbeidh cosaint agus slándáil na rannpháirtithe deimhnithe sa togra (féach Cuid A den 
Treoir seo, le do thoil).   
Cuairt phleanála roimh ré :  
Má tá Cuairt phleanála roimh ré ag gabháil leis an togra ní mór na critéir 
incháilitheachta seo a leanas a chomhlíonadh: 
 fad na Cuairte Pleanála Roimh Ré: 2 lá ar a mhéid (gan taisteal san áireamh) 
 líon na rannpháirtithe: Rannpháirtí amháin in aghaidh an ghrúpa. Is féidir líon na 

rannpháirtithe a ardú ar choinníoll gur duine óg atá ag glacadh páirte sa Malartú 
Ógra é duine amháin de na rannpháirtithe. 

 clár na Cuairte Pleanála Roimh Ré: tá clár ama na Cuairte Pleanála Roimh Ré ag 
gabháil leis an bhfoirm iarratais mar iarscríbhinn.  

 Critéir eisiaimh 

  
Agus an fhoirm á síniú aige ní mór don iarrthóir a chur in iúl nach bhfuil sé i gcás ar 
bith a chuirfeadh bac air deontas a fháil ón Aontas Eorpach (féach Cuid C den Treoir 
seo, le do thoil).   

 Critéir roghnúcháin  

Acmhainn 
airgeadais 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil foinsí maoinithe seasmhacha leordhóthanacha 
aige chun an ghníomhaíocht a chothú ar feadh na tréimhse ar fad ina bhfuil an togra á 
chur i gcrích agus go bhfuil ar a acmhainn rannchuidiú lena mhaoiniú.  

Acmhainn 
oibriúcháin 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo aige chomh 
maith le dóthain inspreagtha chun an togra beartaithe a chur i gcrích.  

 Critéir bronnta 
Measúnófar na tograí in aghaidh na gcritéar seo a leanas: 
 

Bainteacht le cuspóirí 
agus tosaíochtaí an 
Chláir  
(30%) 

Bainteacht le: 
 cuspóirí ginearálta an Chláir 
 sainchuspóirí an fho-Ghnímh  
 buan-tosaíochtaí an Chláir  
 agus leis na tosaíochtaí bliantúla a aithnítear ar an leibhéal Eorpach agus, má bhaineann nó 

más sonraithe, ar an leibhéal náisiúnta. 

Cáilíocht an togra agus 
modhanna oibre 
beartaithe  
(50%) 

 Cáilíocht plean an togra  
(cáilíocht na comhpháirtíochta/rannpháirtiú gníomhach na dtionscnóirí go léir sa togra; 
cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin; Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí; cáilíocht na tréimhse 
measúnaithe; cáilíocht na mbearta a áirithíonn cosaint agus slándáil na rannpháirtithe)   

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
(téama comhleasa agus bainteacht le grúpa na rannpháirtithe; modhanna foghlama 
neamhfhoirmiúla a chuirtear i ngníomh; baint ghníomhach na rannpháirtithe leis an togra; 
forbairt shóisialta agus phearsanta na rannpháirtithe a bheith á cur chun cinn; an ghné 
idirchultúrtha; an ghné Eorpach)  

 Cáilíocht iarmhairtí an togra 
(tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach; suntasacht an togra/suntasacht an Chláir 
Óige i mBun Gnímh, scaipeadh agus saothrú na dtorthaí).  
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________________________________________________________________________
Cuid B - Gníomh 1.1 – Malartaí Ógra  

Próifíl na 
rannpháirtithe agus 
na dtionscnóirí 
(20%) 

 Rannpháirtíocht daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu  
 Líon na dtionscnóirí comhpháirtíochta atá rannpháirteach sa togra  
 Cothromaíocht grúpaí comhpháirtíochta ó thaobh líon na rannpháirtithe de  
 Cothromas inscne 
 Maidir le malartú ógra dé-thaobhach amháin: is iarrthóir den gcéad uair nó 

gníomhaí ar an scála beag é an tionscnóir.  

  

Tuilleadh eolais áisiúil faoin Malartú Ógra  

Cad is ceannaire grúpa ann?  
Is é is ceannaire grúpa ann ná duine lánfhásta a bhíonn leis na daoine óga atá rannpháirteach i Malartú Ógra 
chun a chinntiú go ndéanfaidh siad foghlaim éifeachtúil agus go mbeidh siad slán sábháilte.  

Tograí Il-bhirt - Gníomh 1 
Is féidir Malairtí Ógra a fhí isteach i dtogra Il-bhirt faoi Ghníomh 1. Chun tuilleadh eolais a fháil léigh an chuid faoi 
‘Tograí Il-bhirt’ den nGníomh seo.  

Pas Óige  
Tá gach duine a  bhí rannpháirteach i dtogra de chuid Óige i mBun Gnímh faoin nGníomh seo i dteideal Teastas 
Pas Óige a fháil, doiciméad ina ndéantar cur-síos ar an bhfoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus ar an 
bhfoghlaim neamhfhoirmeálta atá déanta ag na rannpháirtithe agus a bhailíochtaíonn í (torthaí foghlama). Ina 
theannta sin moltar go mbreathnófaí ar an bPas Óige mar phróiseas cothaithe feasachta, machnaimh agus 
doiciméadaithe ar an bhfoghlaim a rinneadh le linn céimeanna éagsúla an togra. Chun tuilleadh eolais ar an bPas 
Óige a fháil féach ar Chuid A den Treoir seo agus ar an treoir i leith an Phas Óige. Ina theannta sin is féidir teacht 
ar tuilleadh eolais a bhaineann le hábhar ag www.youthpass.eu. 

Sampla de Mhalartú Ógra 
Reáchtáladh Malartú Ógra Il-thaobhach dar theideal "Sláinte agus An Oige" san Ómaigh i dTuaisceart Éireann. Bhí 
40 duine óg as Éirinn, as an Liotuáin, as an Pholainn agus as an Ríocht Aontaithe rannpháirteach san ócáid. Ba í 
an chuspóir a bhí leis an malartú ná creatlach le haghaidh stíl bheatha fholláin a thabhairt do dhaoine óga trí 
dhíriú ar na tairbhí a ghabhann le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí faoin spéir. Ba iad na gníomhaíochtaí 
praiticiúla mar aon le roinnt ceardlanna comhlántacha a ghabh leis an gclár. Sna gníomhaíochtaí praiticiúla 
d’oibrigh daoine óga i bhfoirne agus iad ag baint triail as spóirt dhifriúla agus sna ceardlanna pléadh na buntáistí 
a thagann don gcorp mar thoradh ar spórt a dhéanamh. Le linn an togra tugadh deis do na grúpaí rannpháirtithe 
ó gach tír cur i láthair a dhéanamh faoi chultúr agus stair a dtíortha féin. Leagadh béim an chláir ar féinmheas a 
thógáil, ar mheon a ghlacann le daoine eile a chothú, ar dhaoine a spreagadh chun a n-aigní a oscailt, rudaí faoi 
chultúir eile a fhoghlaim agus meas a chur ar thíortha eile.  
 

http://www.youthpass.eu/
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A)  Gníomh 1.1 Forbhreathnú 
 
Ní mór buiséad an togra a lea
 

ha maoinithe?  

ar na rialacha maoinithe  

gan amach de réir na rialacha seo a leanas:   

Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháil Dualgais tuairiscithe 

Costais taistil Costais taistil ón mbaile go dtí ionad an 
togra agus ar ais. Costas an mhodh taistil 
agus na dtáillí taistil is saoire (Ticéad 
eitilte den ghrád barraine, ticéad traenach 
den 2ú grád).   
Maidir le tograí taistil: costais taistil ón 
mbaile chuig an áit ina dtosaíonn an 
Ghníomhaíocht agus costais taistil ón áit 
ina gcríochnaíonn sí ar ais abhaile.   

Céatadán de 
na fíorchostais 

70% den gcostas incháilithe Uathoibríoch Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint, cóip de 
na ticéid taistil/sonraisc a chur 
ar fáil 

Costais taistil ón mbaile chuig áit an togra 
agus ar ais. Costas an mhodh taistil agus 
na dtáillí taistil is saoire (Ticéad eitilte den 
ghrád barraine, ticéad traenach den 2ú 
grád).   

Céatadán de 
na fíorchostais 

100% den gcostas incháilithe Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint, cóip de 
na ticéid taistil/sonraisc a chur 
ar fáil 

Costais a 
bhaineann leis 
an gcuairt 
phleanála 
roimh ré 

+ 
Costais lóistín agus costais eile le linn na 
cuairte.  

+ 
Scála costais 
aonaid  

+ 
A1.1* x líon na n-oícheanta (2 
oíche ar a mhéid) x líon 
rannpháirtithe na n-
Eagraíochtaí a Sheolann  

Coinníollach: caithfear an gá le 
Cuairt Phleanála Roimh Ré agus 
na cuspóirí atá léi a mhíniú ar an 
bhfoirm iarratais  

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 
Liosta de shínithe bunaidh ó na 
rannpháirtithe go léir  

Costais 
ullmhúcháin  

Costas ar bith a bhfuil baint dhíreach acu 
le hullmhú na Gníomhaíochta, árachas san 
áireamh.  

Scála costais 
aonaid  

B1.1* x líon na dtionscnóirí Coinníollach: caithfear breac-
chuntas soiléir a thabhairt ar na 
gníomhaíochtaí ullmhúcháin sa 
bhfoirm iarratais  

Ní mór cur-síos a dhéanamh sa 
tuarascáil dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. 
 

 

Cad iad na rialac
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Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháil Dualgais tuairiscithe 

Cnapshuim 
 

 

C1.1* 

+ 
Scála costais 
aonaid  

+ 
D1.1* x líon na dtionscnóirí 
Uasmhéid € 1 500 
 

Costais na 
gníomhaíochta  

Costas ar bith a bhaineann go díreach le 
cur i ngníomh an togra  

+ 
Scála costais 
aonaid 

+ 
E1.1* x líon na dtionscnóirí x 
líon na n-oícheanta le linn na 
Gníomhaireachta 

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 
Liosta de shínithe bunaidh ó na 
rannpháirtithe go léir 

Costais as an 
ngnách 

Costais bhreise a bhaineann go díreach le 
daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna nó 
riachtanais speisialta acu nó costais a 
thabhaítear de bharr go ndlíonn sain-
nádúr na ngníomhaíochtaí iad.   
Costais víosa, costais a bhaineann le víosa 
agus costais vacsaínithe. 

Céatadán de 
na fíorchostais 

100% de na costais incháilithe Coinníollach: ní mór cúis a 
thabhairt sa bhfoirm iarratais 
maidir le tacú airgid atá á lorg i 
leith costas eisceachtúil 

Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint, cóip de 
na ticéid taistil/sonraisc a chur 
ar fáil 

Costais atá ar 
scaipeadh 
agus saothrú 
breise a 
dhéanamh ar 
thorthaí  

Costais a bhaineann le scaipeadh agus 
saothrú a dhéanamh ar thorthaí an togra.  

Céatadán de 
na fíorchostais 

100% de na costais incháilithe 
Suas chuig € 500 x líon na 
dtionscnóirí 
Uasmhéid € 2 500 

Coinníollach: ní mór breac-
chuntas soiléir a thabhairt sa 
bhfoirm iarratais ar 
ghníomhaíochtaí scaipthe agus 
saothraithe  

Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint, cóip de 
na ticéid taistil/sonraisc a chur 
ar fáil. Caithfear cur-síos a 
dhéanamh sa tuarascáil 
dheiridh ar na nithe a baineadh 
amach. 

 
Cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid – oiriúnú bunaithe ar an mbunphrionsabal seo: “an tír ina bhfuil an Ghníomhaíocht ar siúl”  

 
* TÁBHACHTACH! Athríonn na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid idir tíortha éagsúla. Ní mór don iarrthóir na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid 
a chur i bhfeidhm maidir le tír aíochta na Gníomhaíochta. (Maidir le Malartaí Taistil, ní mór don iarrthóir na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid a úsáid a 
bhaineann leis an tír ina reáchtáiltear mórchuid na Gníomhaíochta). Is féidir teacht ar na méideanna is infheidhme i ngach tír i dtábla B) thíos. Ní mór do thionscnóirí an méid sna 
colúin (A,B,C…) agus na rónna (tír) comhfhreagracha a úsáid.  

 
Cén costais a fhéadfar a chomhaireamh mar chostas eisceachtúil? 
 
Is iad seo a leanas costais eisceachtúla a fhéadfar a íoc: 
 
 costais víosa agus costais a bhaineann le víosa; costais vacsaínithe  
 costais a bhaineann le daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu agus/nó a bhfuil riachtanais speisialta acu  
 costais a thabhaítear de bharr go ndlíonn sain-nádúr na ngníomhaíochtaí iad.  
 
Maidir leis an dá chás deiridh d’fhéadfadh go n-íocfadh an deontas as cuairteanna leighis, cúram sláinte, oiliúint/tacaíocht bhreise teanga; ullmhúchán breise; sain-fhoirgneamh nó 
sain-trealamh; duine tionlacain breise; costais phearsanta bhreise i gcás duine atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch; aistriúchán/ateangaireacht, mar shampla.  
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B)  Cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid (in euro) 
 
Is iad seo a leanas na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid a ghabhann le Fo-Ghníomh 1.1: 
 
 

 

Cuairteanna 
pleanála roimh 

ré in aghaidh an 
rannpháirtí in 

aghaidh na 
hoíche  

Costas 
ullmhúcháin in 

aghaidh an 
tionscnóra 

Costais na 
Gníomhaiochta 

Costais na 
gníomhaíochta 
in aghaidh an 

tionscnóra 

Costais 
gníomhaíochta 
in aghaidh an 
rannpháirtí in 

aghaidh na 
hoíche  

 A1.1 B1.1 C1.1 D1.1 E1.1 

An Ostair 51 480 470 260 23 

An Bheilg 56 480 450 250 21 

An Bhulgáir 46 480 340 190 18 

An Chróit 53 480 430 240 20 

An Chipir 46 480 420 240 17 

Poblacht na Seice 45 480 410 230 17 

An Danmhairg 60 480 560 310 23 

An Eastóin 48 480 390 220 18 

An Fhionlainn 60 480 500 280 23 

An Fhrainc 54 480 500 280 21 

An Ghearmáin 48 480 450 250 18 

An Ghréig 58 480 430 240 23 

An Ungáir 47 480 380 210 19 

An Íoslainn 56 480 490 270 23 

Éire 58 480 520 290 23 

An Iodáil 52 480 490 270 23 

An Laitvia 51 480 380 210 19 

Lichtinstéin 58 480 510 280 23 

An Liotuáin 51 480 380 210 19 

Lucsamburg 52 480 450 250 21 

Málta 57 480 420 230 22 

An Ísiltír 59 480 480 270 23 

An Iorua 60 480 570 320 23 

An Pholainn 51 480 380 210 19 

An Phortaingéil 57 480 430 240 22 

An Rómáin 46 480 340 190 18 

An tSlóvaic 51 480 410 230 20 

An tSlóivéin 51 480 410 230 19 

An Spáinn 49 480 460 250 19 

An tSualainn 60 480 490 270 23 

An Eilvéis 59 480 550 310 22 

An Tuirc 46 480 340 190 18 

An Ríocht Aontaithe 60 480 570 320 23 
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Óige i mBun Gnímh – Treoir an Chláir

Togra maith a fhorbairt  
I dtábla na ‘gCritéar Bronnta’ sa bhfo-ghníomh seo tugtar liosta de na critéir a úsáidtear chun measúnú a 
dhéanamh ar cháilíocht togra. Anseo thíos tugtar roinnt comhairle mar chúnamh duit chun togra maith a chur le 
chéile.  

Cáilíocht Plean an Togra 
 Cáilíocht na comhpháirtíochta/rannpháirtiú gníomhach tionscnóirí go léir an togra  

Bíonn fíor-ghá le comhoibriú réidh éifeachtach idir na tionscnóirí chun tionscadal a fhorbairt go rathúil. Ní 
mór do thionscnóirí a chruthú go bhfuil ar a gcumas comhpháirtíocht chomhtháite a chur ar bun agus a 
reáchtáil ina bhfuil gach comhpháirtí ag obair go gníomhach agus a bhfuil comhspriocanna aici. Ina thaobh 
seo ba chóir cuimhneamh ar na nithe seo a leanas: an méid líonraithe a dhéantar, comhoibriú agus 
tiomantas gach tionscnóra sa togra; próifíl agus cúlra na dtionscnóirí más rud é go bhfuil cáilíochtaí áirithe ag 
teastáil de bharr nádúr nó sprioc an Ghnímh; feidhmeanna agus tascanna gach tionscnóra atá 
rannpháirteach sa togra a bheith comhaontaithe agus sonraithe go soiléir; cumas na comhpháirtíochta a 
chinntiú go gcuirfear an togra i ngníomh go héifeachtach; obair leantach a dhéanamh ar na torthaí a 
baineadh amach tríd an nGníomhaíocht agus iad a scaipeadh. Moltar go láidir do na tionscnóirí comhaontú 
comhpháirtíochta inmheánach a shíniú eatarthu féin; bheadh de chuspóir ag a leithéid de chomhaontú 
freagrachtaí, tascanna agus rannchuidiú airgid atá le déanamh ag gach páirtí atá ag glacadh páirte sa togra a 
shainiú.  

 
 Cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin 

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an tréimhse ullmhúcháin chun rath an Mhalartú Ógra a chinntiú. Is le linn 
na tréimhse seo gur chóir do na tionscnóirí agus na rannpháirtithe comhthéama an Mhalartú Ógra a 
chomhaontú. Ba chóir dóibh a machnamh a dhéanamh ar an tslí ina roinntear an obair, ar chlár na 
ngníomhaíochtaí, ar mhodhanna oibre, ar phróifíl na rannpháirtithe, ar shocruithe praiticiúla (ionad, aistrithe, 
lóistín, ábhar tacaíochta, tacaíocht teanga). Ina theannta sin ba chóir go méadódh an tréimhse ullmhúcháin 
baint na rannpháirtithe sa Malartú Ógra agus iad a ullmhú i gcomhair teagmhálacha idirchultúrtha le daoine 
óga eile ó chúlraí agus ó chultúir dhifriúla. Moltar go láidir go dtabharfaidh an grúpa/na grúpaí a sheolfaidh 
daoine amach Cuairt Ullmhúcháin Roimh Ré ar an ngrúpa comhpháirtíochta a bheidh ina óstach ar an 
Malartú.  

 
 Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí 

Ba chóir go mbeadh clár na Gníomhaíochta sonraithe go soiléir, indéanta, cothrom agus go mbeadh nasc idir 
an clár agus cuspóirí an togra agus an Chláir Óige i mBun Gnímh; ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe 
deiseanna foghlama. Ba chóir go n-úsáidfí modhanna oibre éagsúla sa chlár agus go gcuirfí in oiriúint é do na 
rannpháirtithe d’fhonn a chinntiú go mbainfear na torthaí foghlama is fearr amach a d’fhéadfadh teacht as a 
leithéid de chlár.  

 
 Cáilíocht na tréimhse measúnaithe 

I dtreo is go mbeidh an togra agus na torthaí a thagann as níos inbhuanaithe ní mór do na tionscnóirí 
próiseas measúnaithe a dhéanamh i ndeireadh an togra. Bheifí ag súil go gcuirfeadh an próiseas 
measúnaithe críochnaitheach ar a gcumas a mheas cé acu ar baineadh cuspóirí an togra agus na rudaí a 
raibh na tionscnóirí agus na rannpháirtithe ag súil leo amach nó nár baineadh.  Ina theannta sin ba chóir go 
leagfadh an measúnú béim ar na torthaí foghlama a bhain daoine aonair agus tionscnóirí amach a bhí 
rannpháirteach.  
Lasmuigh den measúnú críochnaitheach moltar seisiúin measúnaithe a chur ar siúl roimh an nGníomhaíocht, 
lena linn agus ina diaidh chun a chinntiú go leanann an Ghníomhaíocht ar aghaidh go mín réidh. Ba chóir go 
gcuirfeadh measúnú roimh an Ghníomhaíocht ar chumas na dtionscnóirí coigeartú cruinn a dhéanamh ar 
phlean an togra. Ag an am céanna tá seisiúin measúnaithe leanúnacha tábhachtach chun aiseolas a fháil ó 
rannpháirtithe agus chun clár na Gníomhaíochta a oiriúnú dá réir.  

 
 Cáilíocht na mbearta a áirithíonn cosaint agus slándáil na rannpháirtithe  

D’ainneoin na ndualgas maidir le hárachas polasaí do gach rannpháirtí agus údarú tuismitheora do 
rannpháirtithe faoi bhun 18 mbliana (féach cuid A den Treoir seo, le do thoil) le linn céim phleanála agus 
ullmhúcháin an togra ba chóir do thionscnóirí cosaint agus slándáil na rannpháirtithe a phlé agus díriú isteach 
ar an reachtaíocht, ar bheartas agus ar chleachtas a d’fhéadfadh athrú ó thír amháin go tír eile. Déanfaidh na 
tionscnóirí deimhin de go bpléifear ceisteanna maidir le priacal agus le cosaint daoine óga sa togra. Ní mór 
líon dóthanach ceannairí a bheith i láthair chun a chur ar chumas daoine óga a n-eispéireas foghlama a 
chomhroinnt i dtimpeallacht atá go maith sábháilte agus faoi chosaint. Má bhíonn an dá inscne 
rannpháirteach sa togra b’fhearr dá mbeadh mná agus fir i ngrúpa na gceannairí. Moltar nósanna imeachta 
éigeandála a bheith ann, (m.sh. sonraí teagmhála don tír aíochta agus don tír dhúchais a bhfuil teacht orthu 
24/7, ciste éigeandála, plean cúltaca, trealamh leighis, oiliúint garchabhrach a bheith ag duine amháin de na 
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ceannairí ar a laghad, teagmhálacha seirbhísí éigeandála, nós imeachta nochta, srl.) Is áisiúil an rud é leis, 
‘cód iompair’ coiteann a chur ar bun a chabhróidh le ceannairí an ghrúpa agus leis na rannpháirtithe araon 
urraim a thabhairt do chaighdeáin iompair chomhaontaithe, (m. sh. úsáid alcóil, tobac, srl.). Ag an am 
céanna spreagtar na ceannairí chun teacht ar chomhthuiscint agus ar dhearcadh eatarthu féin i leith 
saincheisteanna áirithe – go háirithe i gcásanna éigeandála. Is féidir teacht ar tuilleadh eolais agus ar liostaí 
seiceála i dTreoirlínte faoi Phriacal agus Chosaint Daoine Óga (breathnaigh Aguisín III den Treoir seo, le do 
thoil).  

Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra 
 Téama comhleasa agus a ábharthacht i ndáil le grúpa na rannpháirtithe  

Ba chóir coincheap téamach soiléir a bheith ag an togra a dhéanfaidh na rannpháirtithe  
a chíoradh i dteannta a chéile. Ba chóir an téama a roghnaíodh a bheith comhaontaithe ag na grúpaí i 
dteannta a chéile agus é ag taispeáint suimeanna agus riachtanais na rannpháirtithe. Ní mór an téama a 
léiriú i ngníomhaíochtaí an Mhalartú Ógra a dhéantar ó lá go chéile.  
 

 Modhanna foghlama neamhfhoirmiúla á gcur i bhfeidhm  
Ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe agus na tionscnóirí go léir cumais (eolas, scileanna agus 
dearcthaí) nó go gcuirfidís feabhas ar na gnéithe seo, mar thoradh ar an togra agus ba chóir go leanfadh 
forbairt phearsanta, shoch-oideachasúil agus ghairmiúil as do gach duine a bhfuil baint aige/aici leis. Is trí 
fhoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus trí fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhainfear é seo amach. Féadfar leas 
a bhaint as modhanna foghlama a d’úsáidfí lasmuigh den gcuraclam (ceardlanna, rólaisteoireacht, 
gníomhaíochtaí faoin spéir, cluichí briseadh oighir, cluichí boird, srl.) d’fhonn díriú ar riachtanais éagsúla na 
rannpháirtithe agus chun na torthaí a bhfuiltear ag súil leo a bhaint amach. Ba chóir an togra a bhunú ar 
phróiseas foghlama a spreagann cruthaitheacht, rannpháirtíocht ghníomhach agus tionscnaíocht (spiorad na 
fiontraíochta). Ba chóir próiseas foghlama dá leithéid a phleanáil agus anailís a dhéanamh air ar feadh 
tréimhse an Mhalartú Ógra ar fad: ba chóir áit a thabhairt do na rannpháirtithe chun a machnamh a 
dhéanamh ar eispéiris agus ar thorthaí foghlama.  

 
 Baint ghníomhach na rannpháirtithe leis an togra   

Ba chóir ról gníomhach a bheith ag na rannpháirtithe i gcur i ngníomh an togra an oiread agus is féidir: go 
gcuirfeadh clár laethúil na Gníomhaíochta agus na modhanna oibre fonn ar na rannpháirtithe páirt a 
ghlacadh san obair an oiread agus is féidir agus go spreagfaidís próiseas foghlama iontu. Ba chóir baint 
ghníomhach a bheith ag na rannpháirtithe leis, i dtréimhsí ullmhúcháin agus measúnaithe an togra. Ba chóir 
deis a bheith ag na daoine óga ábhair éagsúla a chíoradh ar bhonn comhionann gan aird ar a gcumas teanga 
ná ar scileanna eile nach iad.  

 
 Cur chun cinn á dhéanamh ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe  

Ba chóir go gcuirfeadh an togra ar chumas na rannpháirtithe a bhféinmhuinín a neartú nuair a bhíonn orthu 
aghaidh ar thabhairt ar eispéiris, ar dhearcthaí agus ar iompar nua; scileanna, cumais agus eolas a fháil nó a 
chothú a chuireann forbairt shóisialta nó phearsanta chun cinn. Ba chóir do na tionscnóirí aird a thabhairt ar 
phróisis fhoghlama a spreagtar le linn gach céime den togra.  

 
 An Ghné idirchultúrtha 

Bheifí ag súil go méadódh an Malartú Ógra tuiscint dhearfach na ndaoine óga ar chultúir iasachta agus go 
dtacódh sí le plé agus le teagmhálacha idirchultúrtha le daoine óga ó chúlraí agus ó chultúir difriúla. Ina 
theannta sin bheifí ag súil go neartódh sé an comhrac i gcoinne na claontachta, an chiníochais agus i gcoinne 
tuairimí a chothódh eisiamh sóisialta agus go ndéanfadh sé iad a chosc. Ba chóir go mbeadh caoinfhulaingt 
agus tuiscint ar éagsúlacht mar thoradh air.  

 
 An Ghné Eorpach 

Ba chóir go rannchuideodh an Malartú Ógra le próiseas oideachais daoine óga agus go méadódh sé a 
dtuiscint ar an gcomhthéacs Eorpach/idirnáisiúnta ina maireann siad. D’fhéadfaí an ghné Eorpach atá i dtogra 
a léiriú leis na tréithe seo a leanas:   

 
 go gcothaíonn an togra mothú na saoránachta Eorpaí i ndaoine óga agus cabhraíonn sé leo tuiscint 

a fháil ar a ról mar chuid den Eoraip mar atá sí agus mar a bheidh sí 
 go dtaispeánann an togra comhchúram i leith saincheisteanna i dtaobh sochaí na hEorpa, leithéidí 

ciníochas, seineafóibe, frith-Sheimíteachas, mí-úsáid drugaí  
 go bhfuil téama an togra nasctha le hábhair de chuid an AE, leithéidí méadú an AE, feidhmeanna 

agus gníomhaíochtaí forais na hEorpa, gníomh an AE i leith cúrsaí a imríonn tionchar ar dhaoine óga  
 go bpléifí sa togra prionsabail bunaithe an AE, is é sin, prionsabail na saoirse, agus an daonlathais, 

cearta an duine, na saoirsí bunúsacha, agus riail an dlí. 
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Cáilíocht an togra ó thaobh iarmhairtí de 
 Tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach  

Ní chóir go mbeadh tionchar ag an Malartú Ógra ar rannpháirtithe na Gníomhaíochta amháin. Iarrtar ar 
thionscnóirí iarracht a dhéanamh ar daoine eile a mhealladh chuig gníomhaíochtaí an togra an oiread agus is 
féidir (ón gcomharsanacht, ón gceantar áitiúil, srl.) 
 
Ba chóir go mbeadh radharc fadtéarmach mórthimpeall an togra agus ba chóir é a phleanáil d’fhonn éifeacht 
iolraitheach chomh maith le tionchar inbhuanaithe a bhaint amach. Is féidir éifeacht iolraitheach a bhaint 
amach má chuirtear ina luí ar ghníomhaithe eile leas a bhaint as torthaí an Mhalartú Ógra i gcomhthéacs 
nua. Ba chóir do na tionscnóirí spriocghrúpaí a aimsiú a d’fhéadfadh gníomhú mar iolraitheoirí (daoine óga, 
oibrithe óga, na meáin, ceannairí polaitiúla agus ceannairí tuairime, lucht cinnteoireachta de chuid an AE) 
d’fhonn cuspóirí agus torthaí an togra a scaipeadh. Baineann gné thábhachtach de thionchar an togra leis na 
torthaí foghlama a bhíonn air: Déantar foghlaim i Malartú Ógra ar leibhéil éagsúla agus foghlaimíonn gach 
gníomhaí atá rannpháirteach ann. Gnóthaíonn rannpháirtithe cumais nua ar nós cumais shibhialta agus 
shóisialta, foghlaimíonn siad foghlaim a dhéanamh, neamhspleachas agus freagracht, scileanna teanga 
iasachta agus cumarsáide srl. (de bhreis air seo gheibheann ceannairí óige scileanna a bhaineann lena 
bhforbairt ghairme; cothaíonn tionscnóirí agus pobail áitiúla cumais agus forbraíonn siad líonraí san Eoraip). 
Ina thaobh seo moltar do thionscnóirí bearta a ghlacadh a chinnteoidh go mbeidh torthaí foghlama an togra 
le feiscint. I dtreo is gur féidir aitheantas a thabhairt do na torthaí foghlama agus iad a bhailíochtú moltar 
úsáid a bhaint as an bPas Óige agus as a ngabhann leis chun an próiseas foghlama a léiriú.  

 
De bhreis air seo iarrtar ar thionscnóirí agus ar rannpháirtithe a machnamh a dhéanamh go rianúil ar bhearta 
a d’fhéadfaí a ghlacadh chun a chinntiú go ndéanfar obair leantach ar an Malartú Ógra. An ndéanfar Malartú 
Ógra eile mar thoradh ar an gceann seo? An bhféadfaí tionscnóir nua a aimsiú chun páirt a ghlacadh sa 
chéad Mhalartú Ógra eile? Conas a fhéadfar leanúint de dhíospóireacht ar choincheap an téama agus cad iad 
na céimeanna a d’fhéadfaí a thógáil anois? An féidir tograí nua a phleanáil agus a chur i ngníomh faoi 
Ghníomhartha eile den gClár Óige i mBun Gnímh?  

 
 Suntasacht an togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh  

Ba chóir do thionscnóirí a machnamh a dhéanamh i dteannta a chéile ar bhearta atá dírithe ar suntasacht a 
dtogra agus suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh go ginearálta a mhéadú. Tá acmhainn sa bhreis i 
gcruthaitheacht na dtionscnóirí agus na rannpháirtithe chun eolas faoin Malartú Ógra agus faoi na deiseanna 
atá á dtairiscint ag an gClár Óige i mBun Gnímh chomh maith, a scaipeadh. Tugtar faoi bhearta suntasachta 
go mór mór roimh chur i ngníomh an Mhalartú Ógra agus lena linn. Is féidir bearta dá leithéid a roinnt ina 
ndá aicme ghinearálta:  

 
 Suntasacht an togra 

Ba chóir do thionscnóirí agus do rannpháirtithe poiblíocht a dhéanamh ar an togra – agus ar a 
aidhmeanna agus a chuspóirí chomh maith. Ina theannta sin ba chóir dóibh ‘teachtaireacht na 
hóige’ a scaipeadh ar feadh na tréimhse ina bhfuil an togra á chur i ngníomh. D’fhéadfaidís ábhar 
eolais a chur le chéile chun feasacht ar an togra a spreagadh; d’fhéadfaí urchar poist nó téacsanna 
a sheoladh; póstaeir, greamaitheoirí, earraí fógraíochta (t-léinte, caipíní, pinn, srl); d’fhéadfaí 
cuireadh a thabhairt d’iriseoirí chun breathnú ar an togra; eisiúintí preasa a chur amach nó ailt a 
scríobh do nuachtáin áitiúla, do shuíomhanna idirlín nó do nuachtlitreacha; ríomhghrúpa a chur ar 
bun, spás idirlín a dhéanamh, gailearaí grianghraf nó blag ar an idirlíon, srl. 

 
 Suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh 

Lasmuigh de bheith faoi dhualgas lógó oifigiúil an Chláir Óige i mBun Gnímh a úsáid (féach ar chuid 
C den Treoir seo, le do thoil) ba chóir do gach togra feidhmiú mar ‘iolraitheoir’ ar an gClár Óige i 
mBun Gnímh d’fhonn an t-eolas a mhéadú ar na deiseanna a thairgeann an Clár do dhaoine óga 
agus d’oibrithe óige san Eoraip agus lastall di. Tugtar cuireadh do na tionscnóirí faisnéis faoin gClár 
a chur san áireamh (m. sh. faisnéis faoi Ghníomhartha an Chláir nó faoina chuspóirí agus a 
ghnéithe tábhachtacha, faoi spriocghrúpaí, srl.) i ngach beart a dtugtar faoi chun suntasacht an 
togra a chur chun cinn (féach na samplaí thuas). D’fhéadfadh na tionscnóirí seisiúin eolais nó 
ceardlanna a fhí isteach i gclár Gníomhaíochta an Mhalartú Ógra. D’fhéadfaidís rannpháirtíocht in 
imeachtaí a phleanáil, chomh maith, (seimineáir, comhdhálacha, díospóireachtaí) a eagraítear go 
háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta.  

 
 Na torthaí a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu 

Iarrtar ar gach tionscnóir bearta a ghlacadh chun torthaí an Mhalartú Ógra a scaipeadh agus a shaothrú, na 
torthaí foghlama a bhí air san áireamh, ar mhaithe le gach gníomhaí a bhí páirteach ann. 

 
 Gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe 
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D’fhéadfadh an chuma chéanna a bheith ar ghnáthbhearta scaipthe agus saothraithe agus atá ar na 
bearta a ghlactar chun suntasacht togra a chur chun cinn (luaite thuas); is í an phríomhdhifríocht 
go ndírítear bearta scaipthe agus saothraithe ar thorthaí togra seachas ar Ghníomhaíocht agus ar 
chuspóirí an togra. Ar an ábhar seo glactar bearta scaipthe agus saothraithe go mór mór nuair a 
bhíonn an Tionscnamh Óige críochnaithe. 

 
 Scaipeadh agus saothrú breise a dhéanamh ar na torthaí  

Mar aon leis na gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe d’fhéadfadh na tionscnóirí bearta breise a 
chur ar bun chun an luach atá ar thorthaí a dtogra a scaipeadh agus aird a tharraingt orthu. 
Tairgeann an Clár Óige i mBun Gnímh dreasacht airgid bhreise le haghaidh a leithéid de bhearta 
(féach ar an gcuid maidir le ‘Rialacha Maoinithe’ den bhfo-Ghníomh seo). Is é a áirítear ar shamplaí 
na mbearta breise scaipthe agus saothraithe ná imeachtaí poiblí a eagrú (láithreoireachtaí, 
comhdhálacha, ceardlanna…); táirgí closamhairc a chruthú (dlúthdiosca; DVD…); comhar 
fadtéarmach leis na meáin a chur ar bun (giotaí don raidió/Teilifís/bpreas, agallaimh, rannpháirtiú i 
gcláir éagsúla raidió/teilifíse…); ábhar eolais a chur le chéile (nuachtlitreacha, bróisiúir, leabhráin, 
lámhleabhair dea-chleachtais…); tairseach idirlín a dhéanamh, srl.  
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Gníomh 1.2 – Tionscnaimh Óige  

Cuspóirí 
Tacaíonn an fo-Ghníomh seo le tograí ina nglacann daoine óga páirt ghníomhach agus dhíreach i ngníomhaíochtaí 
atá ceaptha acu féin agus ina mbíonn rannchuidiú fíorthábhachtach á dhéanamh acu chun a dtionscnaíocht, a 
bhfiontraíocht agus a gcruthaitheacht a chur chun cinn.   
 
Spreagann tionscnaimh óige airgtheacht agus cruthaitheacht sa ghnáthshaol i mórán daoine óga. Cuireann siad 
ar a gcumas a gcuid riachtanas agus suimeanna a chur in iúl chomh maith le mórcheisteanna an domhain.    
Féadann daoine óga triail a bhaint as smaointe a chur i ngníomh trína dtograí féin faoi réimsí éagsúla an t-saoil a 
tionscnamh, a chur ar bun agus a chur i gcrích. Mar thoradh ar thionscnaimh óige d’fhéadfadh go mbunófaí 
cumainn, eagraíochtaí neamh-rialtasacha nó eagraíochtaí eile i réimse an gheilleagair shóisialta, eagraíochtaí 
neamhbhrabúis nó eagraíochtaí in earnálacha na hóige. 

Cad is tionscnamh óige ann?  
Is iad na daoine óga féin a thionscnaíonn togra de chuid Tionscnamh Óige, a chuireann ar bun é agus a 
dhéanann é. Tugann sé deis do dhaoine óga triail a bhaint as smaointe trí thionscnaimh, rud as a leanann gur 
féidir leo a bheith rannpháirteach go díreach agus go gníomhach nuair a phleanáiltear tograí agus nuair a 
chuirtear i ngníomh iad. Is eispéireas foghlama tábhachtach neamhfhoirmiúil é rannpháirtiú i dTionscnamh Óige. 
Tugann sé deis do dhaoine óga leis, iad féin a aithint mar shaoránaigh Eorpacha agus spreagann sé an 
mothúchán iontu go bhfuil siad rannpháirteach i foirgneamh na hEorpa a thógáil.    
 
Baineann trí chéim le togra de chuid Tionscnamh Óige: 
 
 pleanáil agus ullmhú 
 cur i ngníomh na Gníomhaíochta 
 measúnú (lena n-áirítear machnamh ar obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh). 
 
Léirítear bunphrionsabail fhoghlama a úsáidtear lasmuigh den gcuraclam agus cleachtais neamhfhoirmiúla ar fud 
an togra.   
 
Féadann tionscnamh óige a bheith ina thionscnamh: 
 
 náisiúnta: arna cheapadh go háitiúil, go réigiúnach nó go náisiúnta agus arna fhorbairt ag grúpa aonair ina 

thír dhúchais   
 tras-náisiúnta: tionscnaimh óige atá ag líonrú, iad arna gcur i gníomh ag dhá ghrúpa nó níos mó ó thíortha 

éagsúla. 

Cad iad na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar 
Tionscnamh Óige?  

Critéir incháilitheachta 

Tionscnóirí 
incháilithe 

Ní mór gur ceann díobh seo a leanas an tionscnóir: 
 eagraíocht neamhbhrabúis / neamh-rialtasach; nó 
 grúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga (cuimhnígí: más grúpa neamhfhoirmiúil atá 

i gceist glacann duine amháin den ngrúpa feidhm ionadaí thar ceann an ghrúpa).  
Ní mór gurb as Tír ina bhfuil an Clár ar siúl do gach tionscnóir agus ní foláir dó an 
Réamh-chomhaontú a shíniú atá ag gabháil leis an bhfoirm iarratais. 

Líon na dtionscnóirí 
Tionscnamh Óige náisiúnta: níl ach tionscnóir amháin i gceist.  
Tionscnamh Óige tras-náisiúnta: dhá thionscnóir as dá thír Cláir dhifriúla agus 
ceann amháin díobh ar a laghad as tír de chuid an AE. 

Rannpháirtithe 
incháilithe 

Rannpháirtithe idir 18 agus 30 bliana d’aois a bhfuil cónaí dleathach orthu i dtír Cláir. Is 
féidir daoine óga faoi bhun 18 (15 go 17 mbliana d’aois) a ligean isteach má tá 
cóitseálaí ina dteannta. Más Tionscnamh Óige Tras-náisiúnta atá i gceist féadann 
oiread is cóitseálaí amháin in aghaidh gach tíre a bheith rannpháirteach. Níl aon 
teorainn aoise ná bunús geografach éigeantach i bhfeidhm i dtaobh cóitseálaí/ithe.   

Líon na 
rannpháirtithe 

Tionscnamh Óige Náisiúnta: Níl aon teorainn ar líon na rannpháirtithe. Caithfidh 
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grúpa de 4 rannpháirtí óga ar a laghad a bheith ag gabháil don togra. 
Tionscnamh Óige Tras-Náisiúnta: níl aon teorainn ar líon na rannpháirtithe. 
Caithfidh grúpa de 8 rannpháirtí óga ar a laghad a bheith ag gabháil don togra. 

Chomhdhéanamh 
grúpaí náisiúnta 
rannpháirtithe  

Tionscnamh Óige Náisiúnta: 4 rannpháirtí ar a laghad sa ghrúpa. 
Tionscnamh Óige Tras-Náisiúnta: 4 rannpháirtí ar a laghad sa ghrúpa.  

Iona(i)d na 
Gníomhaíochta 

Tionscnamh Óige Náisiúnta: caithfear an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dtír an 
tionscnóra. 
Tionscnamh Óige Tras-Náisiúnta: caithfear an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dtír/i 
dtíortha tionscnóra amháin /níos mó tionscnóirí atá rannpháirteach. 

Tréimhse an togra Idir 3 agus 18 mí. 

Tréimhse na 
Gníomhaíochta 

Níl aon saintréimhse socraithe don nGníomhaíocht. 

Clár na 
Gníomhaíochta 

Ní mór forbhreathnú ar an nGníomhaíocht a chur leis an bhfoirm iarratais  mar 
iarscríbhinn.  

Cé a fhéadann 
iarratas a 
dhéanamh? 

Gach iarratas: Ní mór do thionscnóir ar mhian leis iarratas a dhéanamh a bheith 
bunaithe go dleathach ina thír.  
Más grúpa neamhfhoirmiúil atá i gceist glacann duine de na baill feidhm an ionadaí 
agus glacann sé/sí freagracht as iarratas a chur isteach chuig an nGníomhaireacht 
Náisiúnta ina t(h)ír agus as an comhaontú deontais a shíniú thar ceann an ghrúpa.8. 
 
Tionscnamh Óige Náisiúnta: déanann an tionscnóir iarratas chuig an 
nGníomhaireacht Náisiúnta ina thír.  
 
Tionscnamh Óige Tras-Náisiúnta: glacann tionscnóir amháin feidhm an 
chomhordaitheora agus déanann sé iarratas chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta ina 
thír ar an togra ar fad thar ceann na dtionscnóirí go léir.  

Cé chuige a 
ndéantar iarratas?  

Ní mór iarratais a chur chuig Gníomhaireacht Náisiúnta na tíre ina bhfuil an t-iarrthóir 
bunaithe.  

Cathain a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an togra a chur isteach faoin spriocdháta d’iarratais a fhreagraíonn do dháta 
tosaigh an togra (féach ar chuid C den Treoir seo, le do thoil). 

Mar seo a dhéantar 
iarratas 

Ní mór an t-iarratas a thabhairt isteach de réir na módúlachtaí iarratais a bhfuil cur-síos 
déanta orthu i gCuid C den Treoir seo. 

Critéir eile 

Cosaint agus slándáil na rannpháirtithe: 
Ní mór don iarrthóir ráthaíocht a thabhairt go nglacfar bearta chun a chinntiú go 
mbeidh cosaint agus slándáil na rannpháirtithe a bhfuil baint dhíreach acu leis an togra 
deimhnithe (féach Cuid A den Treoir seo, le do thoil). 
Cuairt Phleanála roimh ré (i leith Tionscnaimh Óige Tras-náisiúnta amháin): 
Má tá Cuairt phleanála roimh ré ag gabháil leis an togra ní mór na critéir 
incháilitheachta seo a leanas a chomhlíonadh:  
 fad na Cuairte Pleanála Roimh Ré: 2 lá ar a mhéid (gan taisteal san áireamh) 
 líon na rannpháirtithe: suas chuig 2 rannpháirtí in aghaidh an ghrúpa. Féadann 

duine amháin den bheirt rannpháirtí a bheith ina chóitseálaí  
 clár na Cuairte Pleanála Roimh Ré: tá clár ama na Cuairte Pleanála Roimh Ré ag 

gabháil leis an bhfoirm iarratais mar iarscríbhinn. 

Critéir eisiaimh 

 
Agus an fhoirm á síniú aige ní mór don iarrthóir a chur in iúl nach bhfuil sé i gcás ar 
bith a chuirfeadh bac air deontas a fháil ón Aontas Eorpach (féach Cuid C den Treoir 
seo, le do thoil).   

  

                                            
8  Más grúpaí neamhfhoirmiúla ina bhfuil daoine óga idir 15 agus 17 mbliana d’aois atá i gceist ní mór go mbeidh ball 
amháin den ngrúpa ar a laghad idir 18 agus 30 bliain d’aois; glacfaidh sé/sí ról an ionadaí dhlíthiúil thar ceann an ghrúpa. Ní 
féidir le cóitseálaithe ról ionadaí dhithiúil a ghlacadh ós rud é gur daoine tacaíochta iad.  
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Critéir roghnúcháin 

Acmhainn 
airgeadais 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil foinsí maoinithe seasmhacha leordhóthanacha 
aige chun an ghníomhaíocht a chothú ar feadh na tréimhse ar fad ina bhfuil an togra á 
chur i gcrích agus go bhfuil ar a acmhainn rannchuidiú lena mhaoiniú. 

Acmhainn 
oibriúcháin 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo aige chomh 
maith le dóthain inspreagtha chun an togra beartaithe a chur i gcrích. 

Critéir bronnta   
 Measúnófar na tograí in aghaidh na gcritéar seo a leanas: 
 

Bainteacht le 
cuspóirí agus 
tosaíochtaí an Chláir  
(30%) 

Bainteacht le: 
 cuspóirí ginearálta an Chláir 
 sainchuspóirí an fho-Ghnímh  
 buan-tosaíochtaí an Chláir  
 agus leis na tosaíochtaí bliantúla a aithnítear ar an leibhéal Eorpach agus, má 

bhaineann nó más sonraithe, ar an leibhéal náisiúnta. 

Cáilíocht an togra 
agus modhanna 
oibre beartaithe  
(50%) 

 Cáilíocht plean an togra  
 (cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin; Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí;  cáilíocht na 
tréimhse measúnaithe; i leith Tionscnamh Óige Tras-náisiúnta amháin: cáilíocht na 
comhpháirtíochta/rannpháirtiú gníomhach na dtionscnóirí go léir sa togra).  

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
 (téama an togra; cruthaitheacht agus fiontraíocht nuálaíoch; baint ghníomhach na 
rannpháirtithe leis an togra; forbairt shóisialta agus phearsanta na rannpháirtithe a 
bheith á cur chun cinn; an ghné Eorpach; go háirithe don Tionscnamh Óige tras-
náisiúnta: an ghné idirchultúrtha) 

 Cáilíocht iarmhairtí an togra 
(tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach; suntasacht an 
togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh, scaipeadh agus saothrú na 
dtorthaí). 

Próifíl na 
rannpháirtithe agus 
na dtionscnóirí 
(20%) 

 Rannpháirtíocht daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu  
 Cothromas inscne 
 Iarrthóirí céad-uaire.   

  

Tuilleadh eolais faoin Tionscnamh Óige  

Cad is cóitseálaí ann?  
Is é is cóitseálaí ann ná duine a bhfuil taithí aige/aici in obair óige nó i dTograí Óige nó san dá rud maidir le 
bheith i dteannta grúpaí daoine óga agus tacú lena rannpháirtíocht. Glacann sé/sí feidhmeanna éagsúla de réir 
riachtanais an ghrúpa de dhaoine óga atá i gceist. Fanann an cóitseálaí lasmuigh den Tionscnamh Óige ach 
tacaíonn sé/sí le próiseas foghlama na rannpháirtithe mar ghrúpa nó mar dhaoine aonair. Oibríonn sé/sí leis na 
daoine óga ó am go chéile chun saintascanna a dhéanamh a eascraíonn as riachtanais an ghrúpa. Féadann 
daoine ar nós oibrithe deonacha, gairmithe, ceannairí óige, ceannairí eagraíochtaí óige, oibrithe ó chlubanna óige 
nó ó sheirbhísí óige srl obair mar chóitseálaí.    
 
Is féidir daoine óga a bhí rannpháirteach i dTogra Tionscnamh Óige roimhe seo a spreagadh chun leas a bhaint 
as na cumais atá faighte acu le linn an phróisis chun cabhrú le grúpaí daoine óga eile; dá bhrí sin féadann siad 
gníomhú mar dhaoine acmhainne a ghlacann feidhm mar chóitseálaithe chomhghleacaí. Is uirlis thábhachtach é 
cóitseáil chomhghleacaí, is é sin, tacú le comhghleacaithe atá ar chomhaois. Úsáidtear í i dTionscnamh Óige 
d’fhonn córais chóitseála éifeachtacha a fhorbairt ar an leibhéal áitiúil. 
 
Ina theannta sin féadann cóitseálaithe feidhmiú mar chomhairleoirí atá á gcur ar fáil ag na Gníomhaireachtaí 
Náisiúnta. Buaileann siad le grúpaí na ndaoine óga roinnt uaireanta le linn tréimhse forbartha an togra. De 
ghnáth bíonn a leithéid de chruinnithe ar siúl ag an tosach, i lár agus i ndeireadh an phróisis.  
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D’fhéadfadh go socródh na Gníomhaireachtaí Náisiúnta cruinnithe idir thairbhithe ionchasacha agus iar-thairbhithe 
Tionscnaimh Óige d’fhonn córais chóitseála do chomhghleacaithe a fhorbairt. Chun faisnéis faoi chóitseáil sna 
Tionscnaimh Óige a fháil cuir ceist ar an nGníomhaireacht Náisiúnta i do thír, le do thoil. 
 
Ní cóitseálaithe óige iad seo a leanas 
 
 Ceannaire togra 
 Ball den ngrúpa a chuireann an togra i ngníomh  
 Oiliúnóir gairmiúil a thugann tacaíocht theicniúil i sainréimse amháin. Is féidir a leithéid de thacaíocht a 

mhaoiniú le hairgead do chostais na Gníomhaíochta 
 Ionadaí dleathach ar ghrúpa daoine óga neamhfhoirmiúil  

Tograí Il-bhirt - Gníomh 1 
Is féidir Tionscnaimh Óige a fhí isteach i dtogra Il-bhirt faoi Ghníomh 1. Chun tuilleadh eolais a fháil léigh an 
chuid faoi ‘Tograí Il-bhirt’ den nGníomh seo.  
 

Pas Óige  
Tá gach duine a  bhí rannpháirteach i dtogra de chuid Óige i mBun Gnímh faoin nGníomh seo i dteideal Teastas 
Pas Óige a fháil, doiciméad ina ndéantar cur-síos ar an bhfoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus ar an 
bhfoghlaim neamhfhoirmeálta atá déanta ag na rannpháirtithe agus a bhailíochtaíonn í (torthaí foghlama). Ina 
theannta sin moltar go mbreathnófaí ar an bPas Óige mar phróiseas cothaithe feasachta, machnaimh agus 
doiciméadaithe ar an bhfoghlaim a rinneadh le linn céimeanna éagsúla an togra. Chun tuilleadh eolais ar an bPas 
Óige a fháil féach ar Chuid A den Treoir seo agus ar an treoir i leith an Phas Óige. Ina theannta sin is féidir teacht 
ar tuilleadh eolais a bhaineann le hábhar ag www.youthpass.eu. 
 

Sampla de Thionscnamh Óige 
Cheap 12 duine óg ón Tuirc togra a bhí dírithe ar scileanna ríomhaire bunúsacha a thabhairt do pháistí atá faoi 
cheangal obair a dhéanamh sna sráideanna. Bhí an grúpa ag obair as láimh a chéile le hEagraíocht Neamh-
rialtasach áitiúil a oibríonn go rialta leis na páistí seo. Mar thoradh ar chomhrá leis na páistí chuir an grúpa eolas 
ar a gcás agus d’fhiafraíodar uathu cad ba mhaith leo a dhéanamh; is ansin a tháinig smaoineamh an oiliúint 
ríomhaire ar an saol. Lean an oiliúint ríomhaire ar aghaidh ar feadh trí mhí agus chuaigh an togra chun tairbhe do 
thuairim is 70 páiste. 
 
"Ba é an rud is tábhachtaí ó mo thaobh féin de gur chuir an togra ar mo chumas an rud is fearr liom a 
dhéanamh! Chuaigh cás na bpáistí sa tsráid i gcion orm, an tuigeann tú, agus theastaigh uaim rud éigin a 
dhéanamh! Féadann tú dul in aice leo agus tuiscint a fháil ar a saol ach tá creat ag teastáil uait chun obair a 
dhéanamh leo agus ba shin an rud a chuir an Tionscnamh Óige ar ár gcumas a bhaint amach! Ba mhór an 
chabhair é teagmháil a bheith againn leis an Ionad Óige áitiúil agus leis an Eagraíocht Neamh-rialtasach a bhí ag 
comhoibriú linn agus bhí sé sin an-tábhachtach don togra. D’eagraíomar gníomhaíochtaí sóisialta éagsúla a 
spreag mothúchán sna páistí nach rabhadar fágtha amuigh sa bhfasach go huile is go hiomlán. Tuigeadh dúinn 
gur éirigh linn cabhrú leo, go raibh rud éigin áisiúil foghlamtha acu agus gur bhaineadar taitneamh as”. (Ball 
Turcach den ngrúpa).  
 

http://www.youthpass.eu/


 

Cad iad na rialacha maoinithe?  
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A)  Gníomh 1.2 Forbhreathnú ar na rialacha maoinithe  
 
Ní mór buiséad an togra a leagan amach de réir na rialacha seo a leanas:   
 

Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháil Dualgais tuairiscithe 

Costais  na 
Gníomhaíocht
a (Tionscaimh 
Óige tras-
náisiúnta) 

Costas ar bith a bhaineann go díreach le 
cur i ngníomh an togra. 

Cnapshuim A1.2 * 
(ach amháin má tá méid níos 
ísle den deontas á lorg ag an 
iarrthóir) 

Uathoibríoch ar choinníoll go n-
urramófar comhsheasmhacht leis 
an mbuiséad sealadach 

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. Liosta 
de shínithe bunaidh ó na 
rannpháirtithe go léir. 

Costais  na 
Gníomhaíocht
a (Tionscnaimh 
Óige Náisiúnta) 

Costas ar bith a bhaineann go díreach le 
cur i ngníomh an togra 

Cnapshuim B1.2 * 
(ach amháin má tá méid níos 
ísle den deontas á lorg ag an 
iarrthóir) 

Uathoibríoch ar choinníoll go n-
urramófar comhsheasmhacht leis 
an mbuiséad sealadach  

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. Liosta 
de shínithe bunaidh ó na 
rannpháirtithe go léir. 

Costais a 
bhaineann leis 
an gcóitseálaí 

Costais ar bith a bhfuil baint dhíreach acu 
le rannpháirtiú cóisteálaí/ithe sa togra (má 
tá gá leo).  

Cnapshuim C1.2 * 
(ach amháin má tá méid níos 
ísle den deontas á lorg ag an 
iarrthóir) 

Uathoibríoch maidir le tograí ina 
bhfuil daoine faoi bhun 18 
mbliana rannpháirteach: 
coinníollach maidir le gach togra 
eile. Sa dá chás ní mór an 
tacaíocht a thabharfaidh sé/sí 
don ngrúpa a mhíniú go soiléir sa 
bhfoirm iarratais  

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 

Costais ar 
scaipeadh 
agus saothrú 
breise a 
dhéanamh ar 
na torthaí  

Costais a bhaineann le scaipeadh agus 
saothrú breise a dhéanamh ar na torthaí. 

Céatadán de 
na fíorchostais 

100% de na costais incháilithe 
Uasmhéid € 1 000 

Coinníollach: ní mór 
gníomhaíochtaí breise scaipthe 
agus saothraithe a mhíniú go 
soiléir sa bhfoirm iarratais  

Caithfear na costais a tabhaíodh 
a chosaint, cóip de na ticéid 
taistil/sonraisc a chur ar fáil 
Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 

Costais taistil ón mbaile go dtí ionad an 
togra agus ar ais. Costas an mhodh taistil 
agus na dtáillí taistil is saoire (Ticéad eitilte 
den ghrád barraine, ticéad traenach den 
2ú grád).   

Céatadán de 
na fíorchostais 

100% de na costais incháilithe Caithfear na costais a tabhaíodh 
a chosaint, cóip de na ticéid 
taistil/sonraisc a chur ar fáil. 
 

Costais a 
ghabhann le 
cuairt 
phleanála 
roimh ré (i 
dtaobh 
Tionscnaimh 
Óige tras-
náisiúnta 
amháin) 

+ 
Costais bhreise i leith costais lóistín agus 
costais eile a thabhaítear le linn na cuairte.

+ 
Scála costais 
aonaid 

+ 
D1.2 * x líon na n-oícheanta 
(2 oíche ar a mhéid) x líon 
rannpháirtithe na dtionscnóirí 
a sheolann (1 nó 2 rannpháirtí; 
is féidir gur an cóitseálaí duine 
de na rannpháirtithe)  

Coinníollach: ní mór an gá le 
Cuairt Phleanála roimh ré agus 
na cuspóirí atá léi a chosaint sa 
bhfoirm iarratais  

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. Liosta 
de shínithe bunaidh ó na 
rannpháirtithe go léir. 
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Costais Taistil 
(Tionscnaimh 
Óige tras-
náisiúnta 
amháin) 

Costais taistil ón mbaile go dtí ionad an 
togra agus ar ais. Costas an mhodh taistil 
agus na dtáillí taistil is saoire (Ticéad 
eitilte den ghrád barraine, ticéad 
traenach den 2ú grád).   
 

Céatadán de 
na fíorchostais 

70% den gcostas incháilithe Uathoibríoch Caithfear na costais a tabhaíodh 
a chosaint, cóip de na ticéid 
taistil/sonraisc a chur ar fáil 

 
Cnapshuimea

* TÁBHAC

nna agus scálaí na gcostas aonaid – oiriúnú bunaithe ar an mbunphrionsabal seo: “an tír ina bhfuil an Ghníomhaíocht ar siúl”  
 

HTACH! Athríonn na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid idir tíortha éagsúla. Ní mór don iarrthóir na cnapshuimeanna agus scálaí na 
gcostas aonaid a chur i bhfeidhm maidir leis an tír ina reáchtáiltear an Ghníomhaíocht. (Maidir le Tionscnaimh Óige tras-náisiúnta, ní mór don iarrthóir na 
cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid a úsáid a bhaineann leis an tír ina reáchtáiltear mórchuid na Gníomhaíochta). Is féidir teacht ar na méideanna is 
infheidhme i ngach tír i dtábla B) thíos. Ní mór do thionscnóirí an méid sna colúin (A,B,C…) agus na rónna (tír) comhfhreagracha a úsáid.  

 

 
 



    

42 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Óige i mBun Gnímh – Treoir an Chláir

B)  Cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid (in euro) 
 

Is iad seo a leanas na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid a ghabhann le Fo-Ghníomh 1.2: 
 

 

Costais na 
Gníomhaíochta 
(T.Ó. Tras-náis.) 

Costais na 
Gníomhaíochta 
(T.Ó. Náisiúnta) 

Costais a 
bhaineann leis an 

gcóitseálaí 

Cuairteanna 
pleanála roimh ré 

in aghaidh an 
rannpháirtí in 

aghaidh na 
hoíche 

 A1.2 B1.2 C1.2 D1.2 

An Ostair  8.300 5.700 1.050 51 

An Bheilg  8.000 5.500 1.000 56 

An Bhulgáir 6.100 4.200 750 46 

An Chróit 7.700 5.300 950 53 

An Chipir  7.500 5.200 950 46 
Poblacht na 

Seice 7.200 5.000 900 45 

An Danmhairg 10.000 6.900 1.250 60 

An Eastóin 6.900 4.700 850 48 

An Fhionlainn 8.900 6.100 1.100 60 

An Fhrainc 9.000 6.200 1.100 54 

An Ghearmáin 8.000 5.500 1.000 48 

An Ghréig 7.600 5.300 950 58 

An Ungáir 6.700 4.600 850 47 

An Ioslainn 9.200 6.300 1.150 58 

Éire  8.800 6.000 1.100 56 

An Iodáil 8.700 6.000 1.100 52 

An Laitvia 6.800 4.600 850 51 

Lichtinstéin  9.100 6.200 1.150 58 

An Liotuáin 6.700 4.600 850 51 

Lucsamburg 8.000 5.500 1.000 52 

Málta 7.500 5.200 950 57 

An Ísiltír 8.500 5.900 1.050 59 

An Iorua 10.100 6.900 1.250 60 

An Pholainn 6.800 4.600 850 51 

An Phortaingéil 7.600 5.200 950 57 

An Rómáin 6.100 4.200 750 46 

An tSlóvaic 7.400 5.100 900 51 

An tSlóivéin 7.300 5.000 900 51 

An Spáinn 8.100 5.600 1.000 49 

An tSualainn 8.800 6.000 1.100 60 

An Eilvéis 9.800 6.700 1.200 59 

An Tuirc 6.100 4.200 750 46 
An Ríocht 
Aontaithe  10.100 6.900 1.250 60 
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Togra maith a fhorbairt  
I dtábla na ‘gCritéar Bronnta’ sa bhfo-ghníomh seo tugtar liosta de na critéir a úsáidtear chun measúnú a 
dhéanamh ar cháilíocht togra. Anseo thíos tugtar roinnt comhairle mar chúnamh duit chun togra maith a chur le 
chéile.  

 Cáilíocht Plean an Togra 
 Cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin 

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an tréimhse ullmhúcháin chun rath an Tionscnamh Óige a chinntiú. Is le linn 
na tréimhse seo gur chóir do na daoine óga téama a bhfuil baint ag an ngrúpa agus leis an bpobal áitiúil leis 
a chomhaontú i dteannta a chéile. Ba chóir dóibh iarracht a dhéanamh ar clár a bhfuil struchtúr maith aige a 
chruthú don nGníomhaíocht mar aon le clár ama. Ba chóir go ndéanfaidís cur-síos ar a modhanna oibre agus 
ar na tairbhí a thiocfaidh as an togra don bpobal áitiúil. Bíodh is gur tábhachtach an rud é gurb iad na daoine 
óga iad féin a dhéanfaidh bainistiú ar an togra agus a chuirfidh i ngníomh é féadfaidh cóitseálaí cúnamh a 
thabhairt don ngrúpa/do na grúpaí le linn na tréimhse ullmhúcháin. 

 
 Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí 

Ba chóir go mbeadh clár na Gníomhaíochta sonraithe go soiléir, indéanta, cothrom agus go mbeadh nasc idir 
an clár agus cuspóirí an togra agus an Chláir Óige i mBun Gnímh; ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe 
deiseanna foghlama. Ba chóir go n-úsáidfí modhanna oibre éagsúla sa chlár agus go gcuirfí in oiriúint é do na 
rannpháirtithe d’fhonn a chinntiú go mbainfear na torthaí foghlama is fearr amach a d’fhéadfadh teacht as a 
leithéid de chlár.  

 
 Cáilíocht na tréimhse measúnaithe 

I dtreo is go mbeidh an togra agus na torthaí a thagann as níos inbhuanaithe ní mór don ngrúpa/do na 
grúpaí próiseas measúnaithe a dhéanamh i ndeireadh an togra. Bheifí ag súil go gcuirfeadh an próiseas 
measúnaithe críochnaitheach ar a gcumas a mheas cé acu ar baineadh cuspóirí an togra agus na rudaí a 
raibh na tionscnóirí agus na rannpháirtithe ag súil leo amach nó nár baineadh. .  Ina theannta sin ba chóir go 
leagfadh an measúnú béim ar na torthaí foghlama a bhain daoine aonair agus tionscnóirí amach a bhí 
rannpháirteach. 
 
Lasmuigh den measúnú críochnaitheach moltar seisiúin measúnaithe a chur ar siúl roimh an nGníomhaíocht, 
lena linn agus ina diaidh chun a chinntiú go leanann an Ghníomhaíocht ar aghaidh go mín réidh. Ba chóir go 
gcuirfeadh measúnú roimh an Ghníomhaíocht ar chumas an ghrúpa/na ngrúpaí coigeartú cruinn a dhéanamh 
ar phlean an togra. Ag an am céanna tá seisiúin measúnaithe leanúnacha tábhachtach chun aiseolas a fháil ó 
rannpháirtithe an Tionscnamh Óige agus chun an Ghníomhaíocht a oiriúnú dá réir. 

 
 Cáilíocht na comhpháirtíochta/baint ghníomhach na dtionscnóirí go léir sa togra 

(Maidir le Tionscnaimh Óige Tras-náisiúnta amháin) 
Is gné rí-thábhachtach d’fhorbairt togra rathúil é comhoibriú réidh éifeachtúil idir na tionscnóirí. Ní mór do na 
tionscnóirí a chruthú go bhfuil ar a gcumas comhpháirtíocht chomhghreamaitheach a bhunú agus a reáchtáil 
a bhfuil a comhpháirtithe go léir gafa go gníomhach inti agus go bhfuil a chuid comhshpriocanna go léir 
bainte amach aici. Ina thaobh seo ba chóir cuimhneamh ar na nithe seo a leanas: an méid líonraithe, 
comhoibrithe agus tiomantais a chuireann gach tionscnóir leis an togra; feidhmeanna agus tascanna gach 
aon tionscnóra atá ag gabháil don togra a bheith sainithe go soiléir ag na tionscnóirí le chéile; cumas na 
comhpháirtíochta a áirithiú go gcuirfear torthaí na Gníomhaíochta i ngníomh, go ndéanfar obair leantach 
orthu agus go scaipfear iad. Moltar go láidir do na tionscnóirí comhaontú comhpháirtíochta inmheánach a 
shíniú eatarthu féin; bheadh de chuspóir ag a leithéid de chomhaontú freagrachtaí, tascanna agus 
rannchuidiú airgid atá le déanamh ag gach páirtí atá ag glacadh páirte sa togra a shainiú. 

Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra 
 Téama an togra 

Ba chóir go mbeadh téama soiléir ag an togra a dhéanfaidh baill an ghrúpa/na ngrúpaí a chíoradh le chéile. 
Ba chóir an téama a roghnaíodh a bheith comhaontaithe i dteannta a chéile agus é ag taispeáint  
suimeanna agus riachtanais na rannpháirtithe.  
D’fhéadfaí iad seo a leanas a áireamh ar shamplaí de théamaí togra: ealaín agus cultúr, eisiamh sóisialta, an 
comhshaol, caomhnú oidhreachta, faisnéis don óige, feasacht Eorpach, forbairt thuaithe/uirbeach, beartais 
óige, an tsláinte, bearta i gcoinne ciontóireachta, frith-chiníochas/sheineafóibe, tacaíocht i leith míchumais do 
dhaoine breac-aosta, easpa dídine, imirceoirí, comhdheiseanna, oideachas comhghleacaithe, dífhostaíocht, 
spórt don aos óg, fóillíocht don aos óg, na meáin agus cumarsáid, srl. Ní mór an téama a léiriú i 
ngníomhaíochtaí an Tionscnamh Óige a dhéantar ó lá go chéile. 
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 Cruthaitheacht agus Fiontraíocht nuálaíoch 
I gcomhthéacs Tionscnamh Óige leagtar béim ar gnéithe nuálaíocha an togra a chur ar aghaidh. Féadann 
baint a bheith ag na gnéithe nuálaíocha seo le hábhar agus le cuspóirí na Gníomhaíochta, le rannpháirtiú 
tionscnóirí ó chúlraí éagsúla, le slí chruthaitheach cheannródaíoch chun fadhbanna a bhaineann le pobal 
áitiúil a réiteach, triallacha le modheolaíochtaí agus le formáidí togra nua nó le scaipeadh torthaí an togra. 
Féadann Tionscnaimh Óige rannchuidiú le hoideachas fiontraíochta ós rud é go bhfuil siad thar a bheith 
áisiúil chun scileanna fiontraíochta a chur chun cinn agus a fhorbairt i ndaoine óga; cuireann siad ar a 
gcumas triail a bhaint as smaointe agus iad a chur i ngníomh, rudaí a thionscnamh uathu féin agus 
freagracht a ghlacadh, dul i ngleic le cásanna nach rabhthas ag súil leo agus teacht ar réitigh, triail a bhaint 
as bearta nuálaíocha cruthaitheacha. Féadann an fhoghlaim atá bunaithe ar thrialacha a scileanna gnóthaithe 
poist a mhéadú i ndálaí an fhíorshaothair nó an mhargaidh shaor. D’fhéadfadh leis, go mbunófaí cumainn, 
eagraíochtaí neamh-rialtasacha nó eagraíochtaí eile a thugann faoi obair sa ngeilleagar sóisialta, faoi obair 
neamhbhrabúis agus faoi obair in earnálacha óige, mar thoradh ar Thionscnamh Óige. 

 
 Baint ghníomhach na rannpháirtithe leis an togra   

Ba chóir gurb í cuspóir clár na Gníomhaíochta agus ag na modhanna oibre ná baill an ghrúpa/na ngrúpaí 
agus na daoine eile go léir a aithníodh mar sprioc na Gníomhaíochta, b’fhéidir, a fhí isteach sa togra an 
oiread agus is féidir. Ba chóir baint ghníomhach a bheith ag na rannpháirtithe leis an togra le linn na 
tréimhse ullmhúcháin, cuir i ngníomh agus le linn tréimhse measúnaithe an togra agus tionchar a bheith acu 
ar phlean an togra chomh maith le freagracht as é a chur i ngníomh. Ba chóir go mbeadh ar chumas daoine 
óga trópaicí éagsúla a chíoradh ar bhonn chomhionann gan aird ar a scileanna teanga ná ar scileanna eile.  
 

 Forbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe á cur chun cinn 
Ba chóir go gcuirfeadh an togra ar chumas baill an ghrúpa/na ngrúpaí agus na rannpháirtithe a 
bhféinmhuinín a neartú nuair a bhíonn orthu aghaidh ar thabhairt ar eispéiris, ar dhearcthaí agus ar iompar 
nua; agus scileanna, cumais agus eolas a fháil nó a chothú a chuireann forbairt shóisialta nó phearsanta 
chun cinn. Ba chóir do na tionscnóirí aird a thabhairt ar phróisis fhoghlama a spreagtar le linn gach céime 
den togra.  

 
 An Ghné Eorpach 

Ba chóir go rannchuideodh an Malartú Ógra le próiseas oideachais na ndaoine óga agus go méadódh sé a 
dtuiscint ar an gcomhthéacs Eorpach/idirnáisiúnta ina maireann siad. D’fhéadfaí an ghné Eorpach atá i dtogra 
a léiriú leis na tréithe seo a leanas:   

 
 go gcothaíonn an togra mothú na saoránachta Eorpaí i ndaoine óga agus cabhraíonn sé leo tuiscint 

a fháil ar a ról mar chuid den Eoraip mar atá sí agus mar a bheidh sí 
 go dtaispeánann an togra comhchúram i leith saincheisteanna i dtaobh sochaí na hEorpa, leithéidí 

ciníochas, seineafóibe, frith-Sheimíteachas, mí-úsáid drugaí  
 go bhfuil téama an togra nasctha le hábhair de chuid an AE, leithéidí méadú an AE, feidhmeanna 

agus gníomhaíochtaí forais na hEorpa, gníomh an AE i leith cúrsaí a imríonn tionchar ar dhaoine óga  
 go bpléifí sa togra prionsabail bunaithe an AE, is é sin, prionsabail na saoirse, agus an daonlathais, 

cearta an duine, na saoirsí bunúsacha, agus riail an dlí. 
 
 

 An Ghné idirchultúrtha (go háirithe Tionscnaimh Óige Tras-náisiúnta) 
Bheifí ag súil go méadódh an Tionscnamh Óige tuiscint dhearfach na ndaoine óga ar chultúir iasachta agus 
go dtacódh sí le plé agus le teagmhálacha idirchultúrtha le daoine óga ó chúlraí agus ó chultúir difriúla. Ina 
theannta sin bheifí ag súil go neartódh sé an comhrac i gcoinne na claontachta, an chiníochais agus i gcoinne 
tuairimí a chothódh eisiamh sóisialta agus go gcoisceadh sé iad. Ba chóir go mbeadh caoinfhulaingt agus 
tuiscint ar éagsúlacht mar thoradh air.  
 

Cáilíocht an togra ó thaobh iarmhairtí de 
 Tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach  

Ní chóir go mbeadh tionchar ag an Malartú Ógra ar rannpháirtithe na Gníomhaíochta amháin. Iarrtar ar 
thionscnóirí iarracht a dhéanamh ar daoine eile a mhealladh chuig gníomhaíochtaí an togra an oiread agus is 
féidir (ón gcomharsanacht, ón gceantar áitiúil, srl.) 

 
Ba chóir go mbeadh radharc fadtéarmach mórthimpeall an togra agus ba chóir é a phleanáil d’fhonn éifeacht 
iolraitheach chomh maith le tionchar inbhuanaithe a bhaint amach. Is féidir éifeacht iolraitheach a bhaint 
amach má chuirtear ina luí ar ghníomhaithe eile leas a bhaint as torthaí an Tionscnamh Óige i gcomhthéacs 
nua. Ba chóir do na tionscnóirí spriocghrúpaí a aimsiú a d’fhéadfadh gníomhú mar iolraitheoirí (daoine óga, 
oibrithe óga, na meáin, ceannairí polaitiúla agus ceannairí tuairime, lucht cinnteoireachta de chuid an AE) 
d’fhonn cuspóirí agus torthaí an togra a scaipeadh. Baineann gné thábhachtach de thionchar an togra leis na 
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torthaí foghlama a bhíonn air: Déantar foghlaim i dTionscnamh Óige ar leibhéil éagsúla agus foghlaimíonn 
gach gníomhaí atá rannpháirteach ann. Gnóthaíonn rannpháirtithe cumais nua ar nós cumais shibhialta agus 
shóisialta, chomh maith le scileanna a bhaineann lena bhforbairt ghairmiúil. (De bhreis air seo cothaíonn 
tionscnóirí agus pobail áitiúla cumais agus forbraíonn siad a gcuid líonraithe san Eoraip). Ina thaobh seo 
moltar do thionscnóirí bearta a ghlacadh a chinnteoidh go mbeidh torthaí foghlama an togra le feiscint. I 
dtreo is gur féidir aitheantas a thabhairt do na torthaí foghlama agus iad a bhailíochtú moltar úsáid a bhaint 
as an bPas Óige agus as a ngabhann leis chun an próiseas foghlama a léiriú.  

 
De bhreis air seo iarrtar ar thionscnóirí agus ar rannpháirtithe a machnamh a dhéanamh go rianúil ar bhearta 
a d’fhéadfaí a ghlacadh chun a chinntiú go ndéanfar obair leantach ar an Tionscnamh Óige. Conas a fhéadfar 
leanúint de dhíospóireacht ar choincheap an téama agus cad iad na céimeanna a d’fhéadfaí a thógáil anois? 
An féidir tograí nua a phleanáil agus a chur i ngníomh faoi Ghníomhartha eile den gClár Óige i mBun Gnímh?  

 
 Suntasacht an togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh  

Ba chóir do thionscnóirí a machnamh a dhéanamh i dteannta a chéile ar bhearta atá dírithe ar suntasacht a 
dtogra agus suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh go ginearálta a mhéadú. Tá acmhainn sa bhreis i 
gcruthaitheacht na dtionscnóirí agus na rannpháirtithe chun eolas faoin ngníomhaíocht bheartaithe agus faoi 
na deiseanna atá á dtairiscint ag an gClár Óige i mBun Gnímh chomh maith, a scaipeadh. Tugtar faoi bhearta 
suntasachta go mór mór roimh chur i ngníomh an Tionscnamh Óige agus lena linn. Is féidir bearta dá leithéid 
a roinnt ina ndá aicme ghinearálta:  
 

 
 Suntasacht an togra 

Ba chóir do thionscnóirí agus do rannpháirtithe poiblíocht a dhéanamh ar an togra – agus ar a 
aidhmeanna agus a chuspóirí chomh maith. Ina theannta sin ba chóir dóibh ‘teachtaireacht na 
hóige’ a scaipeadh ar feadh na tréimhse ina bhfuil an togra á chur i ngníomh. D’fhéadfaidís ábhar 
eolais a chur le chéile chun feasacht ar an togra a spreagadh; d’fhéadfaí urchar poist nó téacsanna 
a sheoladh; póstaeir, greamaitheoirí, earraí fógraíochta (t-léinte, caipíní, pinn, srl); d’fhéadfaí 
cuireadh a thabhairt d’iriseoirí chun breathnú ar an togra; eisiúintí preasa a chur amach nó ailt a 
scríobh do nuachtáin áitiúla, do shuíomhanna idirlín nó do nuachtlitreacha; ríomhghrúpa a chur ar 
bun, spás idirlín a dhéanamh, gailearaí grianghraf nó blag ar an idirlíon, srl. 
 

 
 Suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh 

Lasmuigh de bheith faoi dhualgas lógó oifigiúil an Chláir Óige i mBun Gnímh a úsáid (féach ar chuid 
C den Treoir seo, le do thoil) ba chóir do gach togra feidhmiú mar ‘iolraitheoir’ ar an gClár Óige i 
mBun Gnímh d’fhonn an t-eolas a mhéadú ar na deiseanna a thairgeann an Clár do dhaoine óga 
agus d’oibrithe óige san Eoraip agus lastall di. Tugtar cuireadh do na tionscnóirí faisnéis faoin gClár 
a chur san áireamh (m. sh. faisnéis faoi Ghníomhartha an Chláir nó faoina chuspóirí agus a 
ghnéithe tábhachtacha, faoi spriocghrúpaí, srl.) i ngach beart a dtugtar faoi chun suntasacht an 
togra a chur chun cinn (féach na samplaí thuas). D’fhéadfadh na tionscnóirí seisiúin eolais nó 
ceardlanna a fhí isteach i gclár Gníomhaíochta na dTionscnamh Óige. D’fhéadfaidís rannpháirtíocht 
in imeachtaí a phleanáil, chomh maith, (seimineáir, comhdhálacha, díospóireachtaí) a eagraítear ar 
leibhéil éagsúla (go háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta).  
 

 
 Na torthaí a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu 

Iarrtar ar gach tionscnóir bearta a ghlacadh chun torthaí an Tionscnamh Óige a scaipeadh agus a shaothrú, 
na torthaí foghlama a bhí air san áireamh, ar mhaithe le gach gníomhaí a bhí páirteach ann. 

 
 Gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe 

D’fhéadfadh an chuma chéanna a bheith ar ghnáthbhearta scaipthe agus saothraithe agus atá ar 
na bearta a ghlactar chun suntasacht togra a chur chun cinn (luaite thuas); is í an 
phríomhdhifríocht go ndírítear bearta scaipthe agus saothraithe ar thorthaí togra seachas ar 
Ghníomhaíocht agus ar chuspóirí an togra. Ar an ábhar seo glactar bearta scaipthe agus 
saothraithe go mór mór nuair a bhíonn an Tionscnamh Óige críochnaithe. 
 

 Scaipeadh agus saothrú breise a dhéanamh ar na torthaí  
Mar aon leis na gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe d’fhéadfadh na tionscnóirí bearta breise a 
chur ar bun chun an luach atá ar thorthaí a dtogra a scaipeadh agus aird a tharraingt air. 
Tairgeann an Clár Óige i mBun Gnímh dreasacht airgid bhreise le haghaidh a leithéid de bhearta 
(féach ar an gcuid maidir le ‘Rialacha Maoinithe’ den bhfo-Ghníomh seo). Is é a áirítear ar shamplaí 
na mbearta breise scaipthe agus saothraithe ná imeachtaí poiblí a eagrú (láithreoireachtaí, 
comhdhálacha, ceardlanna…); táirgí closamhairc a chruthú (dlúthdiosca; DVD…); comhar 
fadtéarmach leis na meáin a chur ar bun (giotaí don raidió/Teilifís/bpreas, agallaimh, rannpháirtiú i 
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gcláir éagsúla raidió/teilifíse…); ábhar eolais a chur le chéile (nuachtlitreacha, bróisiúir, leabhráin, 
lámhleabhair dea-chleachtais…); tairseach idirlín a dhéanamh, srl.  
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Gníomh 1.3 – Tograí Daonlathas Óige  

Cuspóirí 
Leis an bhfo-Ghníomh seo tacaítear le rannpháirtíocht daoine óga sa saol daonlathach. Tá de chuspóir aige 
rannpháirtíocht ghníomhach daoine óga a spreagadh ina bpobail áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta nó go 
hidirnáisiúnta.  
 
Cuireann Tograí Daonlathas Óige ar chumas daoine óga foghlaim faoi phróisis dhaonlathacha agus cabhraíonn 
siad leo teacht chun a bheith ina saoránaigh gníomhacha ina bpobail áitiúla nó ag an leibhéal Eorpach. 
Foghlaimíonn siad anailís chriticiúil a dhéanamh ar shaincheisteanna polaitiúla agus sóisialta agus cluas éisteachta 
a fháil. Tugann na tograí deiseanna dóibh triail a bhaint as slite ina bhféadtar tionchar a imirt ar an saol 
mórthimpeall orthu agus feabhas a chur air.      

Cad is Tionscnamh Daonlathas Óige ann?  
Is í comhpháirtíocht Eorpach a fhorbraíonn Tionscnamh Daonlathas Óige. Mar seo is féidir smaointe, eispéiris 
agus modheolaíochtaí as tograí nó as gníomhaíochtaí a rinneadh go háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta nó ar an 
leibhéal Eorpach a chur i dtoll a chéile ar an leibhéal Eorpach d’fhonn feabhas a chur ar rannpháirtíocht daoine 
óga.  
 
Tá trí chéim ag gabháil le Tionscnamh Daonlathas Óige: 
 
 pleanáil agus ullmhúchán  
 cur i ngníomh na Gníomhaíochta  
 measúnú (lena n-áirítear machnamh ar obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh). 
 
Léirítear prionsabail agus cleachtais na foghlama neamhfhoirmiúla ar fud an togra. 
 
Anseo thíos tá roinnt samplaí de Ghníomhaíochtaí a chuirtear i ngníomh i dTogra Daonlathas Óige: 
 
 líonraí le haghaidh malartú, forbairt agus scaipeadh an dea-chleachais i réimse na hóige agus na 

rannpháirtíochta a chur ar bun   
 go mbeidh daoine óga ag dul i mbun comhairliúcháin agus go dtéitear i mbun comhairliúcháin le daoine óga, 

d’fhonn eolas a fháil ar a gcuid riachtanas agus mianta i leith gnóthaí a bhaineann le rannpháirtíocht sa saol 
daonlathach   

 imeachtaí nó seimineáir faisnéise, nó díospóireachtaí do dhaoine óga atá dírithe ar shásraí an daonlathais 
ionadaíoch ar gach leibhéal, feidhmiú foras an AE agus beartais an AE san áireamh  

 cruinnithe idir daoine óga agus lucht cinnteoireachta nó saineolaithe i réimse an tsaoil dhaonlathaigh agus na 
bhforas daonlathacha.  

 imeachtaí a spreagann feidhmiú foras daonlathach agus feidhmeanna luchtanna cinnteoireachta 
 sraith de na gníomhaíochtaí thuas nó cnuasach díobh. D’fhéadfaí iad a chur ar siúl ar leibhéil éagsúla (áitiúil, 

réigiúnach, náisiúnta, idirnáisiúnta) laistigh de thréimhse an togra.  

Ní Togra Daonlathas Óige iad seo  
NÍ cháilíonn na gníomhaíochtaí seo go sonrach le haghaidh deontas faoi Thograí Daonlathas Óige: 
 
 cruinnithe éigeantacha eagraíochtaí  
 tionóil pholaitiúla  
 Malartaí Ógra 
 Tionscnaimh Óige. 
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Cad iad na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar 
Thogra Daonlathas Óige?  

Critéir incháilitheachta 

Tionscnóirí 
incháilithe 

Ní mór gur ceann díobh seo a leanas an tionscnóir: 
 eagraíocht neamhbhrabúis/neamh-rialtasach; nó  
 comhlacht poiblí áitiúil nó réigiúnach; nó  
 grúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga (cuimhnígí: más grúpa neamhfhoirmiúil atá 

i gceist glacann duine de bhaill an ghrúpa feidhm an ionadaí agus glacann sé/sí 
freagracht thar ceann an ghrúpa); nó  

 comhlacht atá ag gabháil d’obair sa réimse óige ar an leibhéal Eorpach . 
 
Ní mór gurb as Tír ina bhfuil an Clár ar siúl do gach tionscnóir agus ní foláir dó an 
Réamh-chomhaontú a shíniú atá ag gabháil leis an bhfoirm iarratais. 

Líon na dTionscnóirí 

Tionscnóirí as 2 thír éagsúla ina bhfuil an Clár ar siúl, ar a laghad, agus gur tír de chuid 
an AE ceann amháin díobh, ar a laghad. Ní mór 2 thionscnóirí in aghaidh gach tíre a 
bheith rannpháirteach sa togra. Ní mór do thionscnóirí a bheith neamhspleách (féach 
thíos).  

Rannpháirtithe 
Incháilithe 

Rannpháirtithe óga: daoine óga idir 13 agus 30 bliain d’aois agus a bhfuil cónaí 
dleathach orthu i dTír an Chláir.  
Lucht cinnteoireachta/saineolaithe: má tá sé i gceist go mbeidh lucht 
cinnteoireachta nó saineolaithe i réimsí an tsaoil dhaonlathaigh nó na bhforas 
daonlathach rannpháirteach sa togra, féadfaidh siadsan a bheith rannpháirteach gan 
aird ar aois nó bhunús geografach.  

Líon na 
rannpháirtithe Ní mór 16 rannpháirtí ar a laghad a bheith bainteach leis an togra.  

Iona(i)d na 
Gníomhaíochta 

Ní mór an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dtír/dtíortha tionscnóra amháin nó níos mó 
tionscnóirí. 

Tréimhse an togra Idir 3 agus 18 mí. 

Tréimhse na 
Gníomhaíochta 

Níl aon saintréimhse socraithe don nGníomhaíocht. 

Clár na 
Gníomhaíochta 

Ní mór forbhreathnú ar chlár na Gníomhaíochta a chur leis an bhfoirm iarratais 
iarscríbhinn.  

Cé a fhéadann 
iarratas a 
dhéanamh? 

Glacann an tionscnóir a dhéanann óstaíocht ar an nGníomhaíocht nó tionscnóir de na 
tionscnóirí a dhéanann óstaíocht ar chuid den nGníomhaíocht feidhm an 
chomhordaitheora agus déanann iarratas chuig an nGníomhaíocht lena mbaineann 
(féach an mhír “Cé chuige a ndéantar iarratas? thíos) ar an togra ar fad thar ceann na 
dtionscnóirí ar fad. 
 
Ní mór do thionscnóir ar mhian leis iarratas a dhéanamh a bheith bunaithe go 
dleathach ina thír. Ní mór do thionscnóir a dhéanann iarratas chuig an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháina bheith cláraithe go dleathach le bliain amháin anuas 
ar a laghad ar lá an spriocdháta chun iarratais a fháil.   
 
Más grúpa neamhfhoirmiúil atá i gceist glacann duine de na baill feidhm an ionadaí 
agus glacann sé/sí freagracht as iarratas a chur isteach (chuig an nGníomhaireacht 
Náisiúnta) agus as an comhaontú deontais a shíniú thar ceann an ghrúpa. 

Cé chuige a 
ndéantar iarratas? 

Iarratais a chuirfear isteach chuig an nGníomhaireacht Fheidhmiúcháin: 
iarratais ar thograí ó eagraíochtaí atá ag gabháil d’obair óige ar an leibhéal Eorpach.  
Iarratais a chuirfear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta: iarratais ar 
thograí ó gach iarrthóir eile. 

Cathain a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an togra a chur isteach faoin spriocdháta d’iarratais a fhreagraíonn do dháta 
tosaigh an togra (féach ar chuid C den Treoir seo, le do thoil). 

Conas a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an t-iarratas a thabhairt isteach de réir na módúlachtaí iarratais a bhfuil cur-síos 
déanta orthu i gCuid C den Treoir seo. 
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Critéir eile 

Cosaint agus slándáil na rannpháirtithe óga: 
Ní mór don iarrthóir ráthaíocht a thabhairt go nglacfar bearta cuí chun a chinntiú go 
mbeidh cosaint agus slándáil na rannpháirtithe óga a bhfuil baint dhíreach acu leis an 
togra deimhnithe (féach Cuid A den Treoir seo, le do thoil).   

Critéir eisiaimh 

  
Agus an fhoirm á síniú aige ní mór don iarrthóir a chur in iúl nach bhfuil sé i gcás ar 
bith a chuirfeadh bac air deontas a fháil ón Aontas Eorpach (féach Cuid C den Treoir 
seo, le do thoil).   

 Critéir roghnúcháin 

Acmhainn 
airgeadais 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil foinsí maoinithe seasmhacha leordhóthanacha 
maoinithe aige chun an ghníomhaíocht a chothú ar feadh na tréimhse ar fad ina bhfuil 
an togra á chur i gcrích agus go bhfuil ar a acmhainn rannchuidiú lena mhaoiniú. 

Acmhainn 
oibriúcháin 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo aige chomh 
maith le dóthain inspreagtha chun an togra beartaithe a chur i gcrích. 

Critéir bronnta 
Measúnófar na tograí in aghaidh na gcritéar seo a leanas: 
 

Bainteacht le 
cuspóirí agus 
tosaíochtaí an Chláir  
(30%) 

Bainteacht le: 
 cuspóirí ginearálta an Chláir 
 sainchuspóirí an fho-Ghnímh  
 buan-tosaíochtaí an Chláir  
 agus leis na tosaíochtaí bliantúla a aithnítear ar an leibhéal Eorpach agus, má 

bhaineann nó más sonraithe, ar an leibhéal náisiúnta. 

Cáilíocht coincheap 
an téama  
(20%) 
 

Cáilíocht coincheap an téama, is é sin, go bhfuil an togra dírithe ar: 
 rannpháirtiú daoine óga i sásraí an daonlathais ionadaíoch; nó  
 deis a thabhairt do dhaoine óga taithí a fháil ar choincheapa agus ar chleachtas an 

daonlathais ionadaíoch agus na saoránachta gníomhaí; nó  
 éascaíocht a dhéanamh ar an gcomhrá idir daoine óga agus lucht cinnteoireachta 

ar gach leibhéal (áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus Eorpach); nó  
 cnuasach ar bith de na hábhair thuas.   

Cáilíocht an togra 
agus modhanna 
oibre beartaithe  
(30%) 
 

 Cáilíocht plean an togra  
(cáilíocht na comhpháirtíochta / rannpháirtiú gníomhach na dtionscnóirí go léir sa 
togra; cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin; Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí; 
cáilíocht na tréimhse measúnaithe; cáilíocht na mbearta a áirithíonn cosaint agus 
slándáil na rannpháirtithe)   

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
(téama comhleasa agus bainteacht le grúpa na rannpháirtithe óga; modhanna 
foghlama neamhfhoirmiúla a chuirtear i ngníomh; baint ghníomhach na 
rannpháirtithe leis an togra; forbairt shóisialta agus phearsanta na rannpháirtithe a 
bheith á cur chun cinn; an ghné idirchultúrtha; an ghné Eorpach)  

 Cáilíocht iarmhairtí an togra 
(tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach; suntasacht an 
togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh, scaipeadh agus saothrú na 
dtorthaí).                                   

Próifíl na 
rannpháirtithe agus 
na dtionscnóirí 
(20%) 

 Rannpháirtíocht daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu  
 Líon na dtíortha agus na dtionscnóirí comhpháirtíochta atá rannpháirteach  
 Cothromaíocht inscne. 

  

Tuilleadh eolais áisiúil faoin togra Daonlathas Óige  
Tograí Il-bhirt - Gníomh 1 
Is féidir Tograí Daonlathas Óige a fhí isteach i dtogra Il-bhirt faoi Ghníomh 1. Chun tuilleadh eolais a fháil léigh an 
chuid faoi ‘Tograí Il-bhirt’ den nGníomh seo.  
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Rannpháirtíocht lucht cinnteoireachta/saineolaithe i dTogra Daonlathas 
Óige  
Má tá sé i gceist go mbeadh lucht cinnteoireachta/saineolaithe rannpháirteach sa nGníomhaíocht ní féidir costas 
ar bith a bhaineann go díreach lena rannpháirtíocht (taisteal, bia, lóistín, víosa, sainriachtanais, srl.) a íoc as 
deontas Óige i mBun Gnímh. Ba chóir costais dá leithéid a íoc as foinsí eile de rannchuidiú airgeadais i leith an 
togra (acmhainní na dtionscnóirí féin agus / nó cúnamh náisiúnta, réigiúnach, áitiúil nó príobháideach).  

Tionscnóirí neamhspleácha 
I gcomhthéacs Togra Daonlathas Óige ní mór nach mbeadh aon tionscnóir ag brath ar thionscnóir eile maidir le 
cinntí a dhéanamh faoina oibríocht nó maidir lena oibríocht a chur i ngníomh nó a airgeadú.  

Sampla de Thogra Daonlathas Óige  
Tá togra daonlathas óige á dhéanamh ag bardais Mynämäki agus Lieto na Fionlainne agus ag dhá ghrúpa óige ó 
bhardas Kjøllefjord na hIorua san dá thír. Eagróidh croíghrúpa 16 ógánach an togra agus tacóidh gairmithe óige a 
bhfuil saineolas acu ar struchtúir chinnteoireachta leo. Tá formhór na ndaoine óga idir 15 agus 17 mbliana d’aois 
agus tá dornán beag díobh gníomhach i gcomhairlí óige áitiúla. Is as pobail bheaga iargúlta dóibh go léir. Is í 
aidhm an togra ná tuilleadh eolais a thiomsú ar chórais chinnteoireachta agus nasc níos dlúithe a ghaibhniú idir 
daoine óga agus lucht cinnteoireachta. Mar bheart so-fheicthe tá Sráidbhaile Brionglóide á thógáil ag na daoine 
óga ina bhfuil na struchtúir chinnteoireachta is fearr da bhfuil ann, dar leo féin. Nascann siad struchtúir 
theoiriciúla a chruthaigh siad féin le Saoránacht Eorpach agus bíonn siad ag lorg céannacht Eorpach daoine óga. 
Cuireann siad cinnteoireacht i gcomhairlí bardais i gcéill agus iniúchfaidh siad daonlathas ionadaíoch i mbun oibre. 
Trí seimineár náisiúnta agus comhsheimineár a chur ar siúl cuirfidh na daoine óga moladh le chéile atá dírithe ar 
rannpháirtíocht daoine óga i gcinnteoireacht a mhéadú. Leanann polaiteoirí meantóireachta an togra ó thús go 
deireadh a chuirfidh tuairimí daoine óga i láthair ina struchtúir chinnteoireachta féin. Leanfaidh iriseoir 
meantóireachta dul chun cinn an tionscnaimh leis, agus scríobhfaidh sé nó sí ailt faoi. 
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Cad iad na rialacha maoinithe?  
 
Má roghnaítear an togra beidh na rialacha maoinithe seo a leanas ag gabháil leis an deontas: 
 

Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe 

Méid Riail maidir le 
leithdháil 

Dualgais tuairiscithe 

Costais na 
Gníomhaíochta 

Costais díreacha incháilithe 
- Costais taistil (Ticéad eitilte den ghrád barraine, ticéad 
traenach den 2ú grád).   
- Costais lóistín/bia  
- Eagrú seimineár, cruinnithe, comhairliúcháin, 
gníomhaíochtaí   
- Costais foillseacháin/aistriúcháin/ faisnéise 
- Scaipeadh agus saothrú na dtorthaí 
- Costais eile a bhfuil ceangal díreach acu le cur i 
ngníomh an togra  
 
Costais neamhdhíreacha incháilithe  
Tá méid ráta chomhréidh nach mó ná 7% de na costais 
neamhdhíreacha incháilithe é incháilithe faoi na costais 
neamhdhíreacha. Costais iad a thabhaíonn an tairbhí ó 
thaobh riaracháin ghinearálta de agus a bhféadfar 
glacadh leo mar chostais a thabhaítear de thoradh an 
togra a bheith á eagrú (m.sh. sonraisc leictreachais nó 
idirlín, costais áitribh, costas foirne buaine srl.)  

Céatadán de 
na fíorchostais  
 

75% d’iomlán na 
gcostas incháilithe 
(ach amháin má 
iarrann an t-iarrthóir 
% níos lú den 
deontas iomlán) 
Uasmhéid €50 000  
 

Coinníollach: ní mór 
breac-chuntas soiléir a 
thabhairt ar chuspóirí 
agus ar an gClár 
Gníomhaíochta sa 
bhfoirm iarratais 

Caithfear na costais a tabhaíodh a 
chosaint, cóip de 
shonraisc/admhálacha/ticéid taistil (i 
leith costais díreacha amháin). 
/sonraisc a chur ar fáil. 
Ní mór cur-síos a dhéanamh sa 
tuarascáil dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. 
Síniú bunaidh gach rannpháirtí. 
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Togra maith a fhorbairt  
I dtábla na ‘gCritéar Bronnta’ sa bhfo-ghníomh seo tugtar liosta de na critéir a úsáidtear chun measúnú a 
dhéanamh ar cháilíocht togra. Anseo thíos tugtar roinnt comhairle mar chúnamh duit chun togra maith a chur le 
chéile.  
  

Cáilíocht Plean an Togra 
 Cáilíocht na comhpháirtíochta/rannpháirtíocht ghníomhach gach rannpháirtí sa 

togra 
Tá comhoibriú réidh éifeachtach idir na tionscnóirí thar a bheith tábhachtach chun togra a fhorbairt go 
rathúil. Ní mór do thionscnóirí a thaispeáint gur féidir leo comhpháirtíocht chomhghreamaitheach a chur ar 
bun agus a reáchtáil a bhfuil baint ghníomhach ag gach aon chomhpháirtí léi agus atá cromtha ar 
comhchuspóirí a bhaint amach. Ina thaobh seo ba chóir cuimhneamh ar na gnéithe seo a leanas: an leibhéal 
líonraithe, comhair agus tiomantais atá ag gach tionscnóir maidir leis an togra; próifíl agus cúlra na 
dtionscnóirí más rud é go bhfuil cáilíochtaí áirithe ag teastáil ó thaobh nádúr nó cuspóir na Gníomhaíochta 
de; feidhmeanna agus tascanna gach tionscnóra atá bainteach leis an togra a bheith sonraithe go soiléir 
agus iad a bheith comhaontaithe i dteannta a chéile; cumas na comhpháirtíochta a áirithiú go gcuirfear an 
togra i ngníomh agus go ndéanfar obair leantach air go héifeachtach agus go scaipfear na torthaí a baineadh 
amach tríd an nGníomhaíocht. Moltar go láidir do na tionscnóirí comhaontú comhpháirtíochta inmheánach a 
shíniú eatarthu féin; is í a bheadh mar chuspóir ag a leithéid de chomhaontú ná freagrachtaí, tascanna agus 
rannchuidiú airgeadais ó gach páirtí atá ag glacadh páirte sa togra a shonrú go soiléir. 

 
D’fhéadfaí cur i ngníomh na Gníomhaíochta a éascú trí comhpháirtíocht tionscnóirí a chur ar bun a bhfuil 
próifílí difriúla acu (m.sh. údaráis áitiúla i dteannta eagraíochtaí neamh-rialtasacha), (go háirithe más í aidhm 
na Gníomhaíochta a chinntiú go mbeidh daoine óga ag idirghníomhú le lucht cinnteoireachta).  

 
 Cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin 

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an tréimhse ullmhúcháin chun rath an Tionscnamh Daonlathas Óige a 
chinntiú. Is le linn na tréimhse seo gur chóir do na tionscnóirí comhábhar an Togra Daonlathas Óige a 
chomhaontú.  Ba chóir dóibh a machnamh a dhéanamh ar tascanna a roinnt amach, ar an gclár 
Gníomhaíochta, ar mhodhanna oibre, ar phróifíl na rannpháirtithe, ar shocruithe praiticiúla (ionad, aistrithe, 
lóistín, ábhar tacaíochta, tacaíocht teanga). De bhreis air seo ba chóir go bhfeabhsódh an tréimhse 
ullmhúcháin baint na rannpháirtithe leis an Togra Daonlathas Óige agus go n-ullmhóidís iad féin lena linn le 
haghaidh cruinnithe le daoine óga eile ó chúlraí agus ó chultúir dhifriúla.   
  

 
 Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí 

Ba chóir go mbeadh an clár Gníomhaíochta sonraithe go soiléir, indéanta, cothrom agus go mbeadh nasc idir 
an clár agus cuspóirí an togra agus an Chláir Óige i mBun Gnímh. Ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe 
deiseanna foghlama ar iliomad slite agus go dtabharfadh sé cúis dóibh chun a machnamh a dhéanamh ar 
eispéiris fhoghlama agus ar thorthaí foghlama.  

 
 Cáilíocht na tréimhse measúnaithe 

I dtreo is go mbeidh an togra agus na torthaí a thagann as níos inbhuanaithe ní mór do thioscnóirí agus do 
rannpháirtithe próiseas measúnaithe a dhéanamh i ndeireadh an togra. Bheifí ag súil go gcuirfeadh an 
próiseas measúnaithe críochnaitheach ar a gcumas a mheas cé acu ar baineadh cuspóirí an togra agus na 
rudaí a raibh na tionscnóirí agus na rannpháirtithe ag súil leo amach nó nár baineadh. Ina theannta sin ba 
chóir go leagfadh an measúnú béim ar na torthaí foghlama a bhain daoine aonair agus tionscnóirí amach a 
bhí rannpháirteach. 
 
Lasmuigh den measúnú críochnaitheach moltar seisiúin measúnaithe a chur ar siúl roimh an nGníomhaíocht, 
lena linn agus ina diaidh chun a chinntiú go leanann an Ghníomhaíocht ar aghaidh go mín réidh. Ba chóir go 
gcuirfeadh measúnú roimh an Ghníomhaíocht ar chumas na tionscnóirí coigeartú cruinn a dhéanamh ar 
phlean an togra. Ag an am céanna tá seisiúin measúnaithe leanúnacha tábhachtach chun aiseolas a fháil ó 
rannpháirtithe agus chun an Ghníomhaíocht a oiriúnú dá réir. 

 
 Cáilíocht na mbearta a áirithíonn cosaint agus slándáil na rannpháirtithe  

D’ainneoin na ndualgas maidir le hárachas polasaí do gach rannpháirtí agus údarú tuismitheora do 
rannpháirtithe faoi bhun 18 mbliana (féach cuid A den Treoir seo, le do thoil) le linn céim phleanála agus 
ullmhúcháin an togra ba chóir do thionscnóirí cosaint agus slándáil na rannpháirtithe a phlé agus díriú isteach 
ar an reachtaíocht, ar bheartas agus ar chleachtas a d’fhéadfadh athrú ó thír amháin go tír eile. Déanfaidh na 
tionscnóirí deimhin de go bpléifear ceisteanna maidir le priacal agus le cosaint daoine óga sa togra. Ní mór 
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líon dóthanach ceannairí a bheith i láthair chun a chur ar chumas daoine óga a n-eispéireas foghlama a 
chomhroinnt i dtimpeallacht atá go maith sábháilte agus faoi chosaint. Má bhíonn an dá inscne 
rannpháirteach sa togra b’fhearr dá mbeadh mná agus fir i ngrúpa na gceannairí. Moltar nósanna imeachta 
éigeandála a bheith ullmhaithe, (m.sh. sonraí teagmhála don tír aíochta agus don tír dhúchais a bhfuil teacht 
orthu 24/7, ciste éigeandála, plean cúltaca, trealamh leighis, oiliúint garchabhrach a bheith ag duine amháin 
de na ceannairí ar a laghad, teagmhálacha seirbhísí éigeandála, nós imeachta nochta, srl.) Is áisiúil an rud é 
leis, ‘cód iompair’ coiteann a chur ar bun a chabhróidh le ceannairí an ghrúpa agus leis na rannpháirtithe 
araon urraim a thabhairt do chaighdeáin iompair chomhaontaithe, (m. sh. úsáid alcóil, tobac, srl.). Ag an am 
céanna spreagtar na ceannairí chun teacht ar chomhthuiscint agus ar dhearcadh eatarthu féin i leith 
saincheisteanna áirithe – go háirithe i gcásanna éigeandála. Is féidir teacht ar tuilleadh eolais agus ar liostaí 
seiceála i dTreoirlínte faoi Phriacal agus Chosaint Daoine Óga (breathnaigh Aguisín III den Treoir seo, le do 
thoil).  

 

Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
 Téama comhleasa agus a ábharthacht i ndáil le grúpa na rannpháirtithe  

Ba chóir coincheap téamach soiléir a bheith ag an togra a dhéanfaidh na rannpháirtithe  
a chíoradh i dteannta a chéile. Ba chóir an téama a roghnaíodh a bheith comhaontaithe ag na grúpaí i 
dteannta a chéile agus é ag taispeáint suimeanna agus riachtanais na rannpháirtithe. Ní mór an téama a 
léiriú i ngníomhaíochtaí a dhéantar sa Togra Daonlathas Óige ó lá go chéile.  

 
 Modhanna foghlama neamhfhoirmiúla á gcur i bhfeidhm  

Ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe agus na tionscnóirí go léir cumais (eolas, scileanna agus 
dearcthaí) nó go gcuirfidís feabhas ar na gnéithe seo, mar thoradh ar an togra agus ba chóir go leanfadh 
forbairt phearsanta, shoch-oideachasúil agus ghairmiúil as do gach duine a bhfuil baint aige/aici leis. Is trí 
fhoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus trí fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhainfear é seo amach. Féadfar leas 
a bhaint as modhanna foghlama a d’úsáidfí lasmuigh den gcuraclam (ceardlanna, rólaisteoireacht, 
gníomhaíochtaí faoin spéir, cluichí briseadh oighir, cluichí boird, srl.) d’fhonn díriú ar riachtanais éagsúla na 
rannpháirtithe agus chun na torthaí a bhfuiltear ag súil leo a bhaint amach. Ba chóir an togra a bhunú ar 
phróiseas foghlama a spreagann cruthaitheacht, rannpháirtíocht ghníomhach agus tionscnaíocht (spiorad na 
fiontraíochta). Ba chóir próiseas foghlama dá leithéid a phleanáil agus anailís a dhéanamh air ar feadh 
tréimhse an Mhalartú Ógra ar fad: ba chóir áit a thabhairt do na rannpháirtithe chun a machnamh a 
dhéanamh ar eispéiris agus ar thorthaí foghlama.  

 
 Baint ghníomhach na rannpháirtithe leis an togra  

Ba chóir ról gníomhach a bheith ag na rannpháirtithe i gcur i ngníomh an togra an oiread agus is féidir: go 
gcuirfeadh clár na Gníomhaíochta agus na modhanna oibre fonn ar na rannpháirtithe páirt a ghlacadh san 
obair an oiread agus is féidir agus go spreagfaidís próiseas foghlama iontu. Ba chóir baint ghníomhach a 
bheith ag na rannpháirtithe leis, i dtréimhsí ullmhúcháin agus measúnaithe an togra. Ba chóir deis a bheith 
ag na daoine óga ábhair éagsúla a chíoradh ar bhonn comhionann gan aird ar a gcumas teanga ná ar 
scileanna eile nach iad 
 

 Cur chun cinn á dhéanamh ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe  
Ba chóir go gcuirfeadh an togra ar chumas na rannpháirtithe a bhféinmhuinín a neartú nuair a bhíonn orthu 
aghaidh ar thabhairt ar eispéiris, ar dhearcthaí agus ar iompar nua; scileanna, cumais agus eolas a fháil nó a 
chothú a chuireann forbairt shóisialta nó phearsanta chun cinn. Ba chóir do na tionscnóirí aird a thabhairt ar 
phróisis fhoghlama a spreagtar le linn gach céime den togra.  

 
 An Ghné idirchultúrtha 

Bheifí ag súil go méadódh an Togra Daolathas Óige tuiscint dhearfach na ndaoine óga ar chultúir iasachta 
agus go dtacódh sé le plé agus le teagmhálacha idirchultúrtha le daoine óga ó chúlraí agus ó chultúir difriúla. 
Ina theannta sin bheifí ag súil go neartódh sé an comhrac i gcoinne na claontachta, an chiníochais agus i 
gcoinne tuairimí a chothódh eisiamh sóisialta agus go ndéanfadh sé iad a chosc. Ba chóir go mbeadh 
caoinfhulaingt agus tuiscint ar éagsúlacht mar thoradh air.  
 

 
 An Ghné Eorpach 

Ba chóir go rannchuideodh an Togra Daonlathas Óige le próiseas oideachais na ndaoine óga agus go 
méadódh sé a dtuiscint ar an gcomhthéacs Eorpach/idirnáisiúnta ina maireann siad. D’fhéadfaí an ghné 
Eorpach atá i dtogra a léiriú leis na tréithe seo a leanas:   

 
 go gcothaíonn an togra mothú na saoránachta Eorpaí i ndaoine óga agus cabhraíonn sé leo tuiscint 

a fháil ar a ról mar chuid den Eoraip mar atá sí agus mar a bheidh sí 
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 go dtaispeánann an togra comhchúram i leith saincheisteanna i dtaobh sochaí na hEorpa, leithéidí 
ciníochas, seineafóibe, frith-Sheimíteachas, mí-úsáid drugaí  

 go bhfuil téama an togra nasctha le hábhair de chuid an AE, leithéidí méadú an AE, feidhmeanna 
agus gníomhaíochtaí forais na hEorpa, gníomh an AE i leith cúrsaí a imríonn tionchar ar dhaoine óga  

 go bpléifí sa togra prionsabail bunaithe an AE, is é sin, prionsabail na saoirse, agus an daonlathais, 
cearta an duine, na saoirsí bunúsacha, agus riail an dlí. 

 

Cáilíocht an togra ó thaobh iarmhairtí de 
 Tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach  

Ní chóir go mbeadh tionchar ag an Tionscnamh Daonlathas Óige ar rannpháirtithe na Gníomhaíochta amháin. 
Iarrtar ar thionscnóirí iarracht a dhéanamh ar daoine eile a mhealladh chuig gníomhaíochtaí an togra an 
oiread agus is féidir (ón gcomharsanacht, ón gceantar áitiúil, srl.) 
 
Ba chóir go mbeadh radharc fadtéarmach mórthimpeall an togra agus ba chóir é a phleanáil d’fhonn éifeacht 
iolraitheach chomh maith le tionchar inbhuanaithe a bhaint amach. Is féidir éifeacht iolraitheach a bhaint 
amach má chuirtear ina luí ar ghníomhaithe eile leas a bhaint as torthaí an Togra Daonlathas Óige i 
gcomhthéacs nua. Ba chóir do na tionscnóirí spriocghrúpaí a aimsiú a d’fhéadfadh gníomhú mar iolraitheoirí 
(daoine óga, oibrithe óga, na meáin, ceannairí polaitiúla agus ceannairí tuairime, lucht cinnteoireachta de 
chuid an AE) d’fhonn cuspóirí agus torthaí an togra a scaipeadh.  
 
Baineann gné thábhachtach de thionchar an togra leis na torthaí foghlama a bhíonn air: Déantar foghlaim i 
dTogra Daonlathas Óige ar leibhéil éagsúla agus foghlaimíonn gach gníomhaí atá rannpháirteach ann. 
Gnóthaíonn rannpháirtithe cumais nua ar nós cumais shibhialta agus shóisialta agus scileanna a bhaineann 
lena bhforbairt ghairmiúil. (Ina theannta sin, cothaíonn tionscnóirí agus pobail áitiúla cumais agus forbraíonn 
siad a gcuid líonraí san Eoraip).  
Ina thaobh seo moltar do thionscnóirí bearta a ghlacadh a chinnteoidh go mbeidh torthaí foghlama an togra 
le feiscint. I dtreo is gur féidir aitheantas a thabhairt do na torthaí foghlama agus iad a bhailíochtú moltar 
úsáid a bhaint as cur chuige a spreagann machnamh ar an bpróiseas foghlama (féadann cur chuige an Pas 
Óige samhlacha agus inspreagadh a thabhairt).  
 
De bhreis air seo iarrtar ar thionscnóirí agus ar rannpháirtithe a machnamh a dhéanamh go rianúil ar bhearta 
a d’fhéadfaí a ghlacadh chun a chinntiú go ndéanfar obair leantach ar an Togra Daonlathas Óige. An 
ndéanfar Togra Daonlathas eile mar thoradh ar an gceann seo? An bhféadfaí tionscnóir nua a aimsiú chun 
páirt a ghlacadh i dTogra Daonlathas Óige nua? Conas a fhéadfar leanúint de dhíospóireacht ar choincheap 
an téama agus cad iad na céimeanna a d’fhéadfaí a thógáil anois? An féidir tograí nua a phleanáil agus a 
chur i ngníomh faoi Ghníomhartha eile den gClár Óige i mBun Gnímh?  
 

 
 Suntasacht an togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh  

Ba chóir do thionscnóirí a machnamh a dhéanamh i dteannta a chéile ar bhearta atá dírithe ar suntasacht a 
dtogra agus suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh go ginearálta a mhéadú. Tá acmhainn sa bhreis i 
gcruthaitheacht na dtionscnóirí agus na rannpháirtithe chun eolas faoin Malartú Ógra agus faoi na deiseanna 
atá á dtairiscint ag an gClár Óige i mBun Gnímh chomh maith, a scaipeadh. Tugtar faoi bhearta suntasachta 
go mór mór roimh chur i ngníomh an Mhalartú Ógra agus lena linn. Is féidir bearta dá leithéid a roinnt ina 
ndá aicme ghinearálta:  

 
 Suntasacht an togra 

Ba chóir do thionscnóirí agus do rannpháirtithe poiblíocht a dhéanamh ar an togra – agus ar a 
aidhmeanna agus a chuspóirí chomh maith. Ina theannta sin ba chóir dóibh ‘teachtaireacht na 
hóige’ a scaipeadh ar feadh na tréimhse ina bhfuil an togra á chur i ngníomh. D’fhéadfaidís ábhar 
eolais a chur le chéile chun feasacht ar an togra a spreagadh; d’fhéadfaí urchar poist nó téacsanna 
a sheoladh; póstaeir, greamaitheoirí, earraí fógraíochta (t-léinte, caipíní, pinn, srl); d’fhéadfaí 
cuireadh a thabhairt d’iriseoirí chun breathnú ar an togra; eisiúintí preasa a chur amach nó ailt a 
scríobh do nuachtáin áitiúla, do shuíomhanna idirlín nó do nuachtlitreacha; ríomhghrúpa a chur ar 
bun, spás idirlín a dhéanamh, gailearaí grianghraf nó blag ar an idirlíon, srl. 

 
 Suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh 

Lasmuigh de bheith faoi dhualgas lógó oifigiúil an Chláir Óige i mBun Gnímh a úsáid (féach ar chuid 
C den Treoir seo, le do thoil) ba chóir do gach togra feidhmiú mar ‘iolraitheoir’ ar an gClár Óige i 
mBun Gnímh d’fhonn an t-eolas a mhéadú ar na deiseanna a thairgeann an Clár do dhaoine óga 
agus d’oibrithe óige san Eoraip agus lastall di. Tugtar cuireadh do na tionscnóirí faisnéis faoin gClár 
a chur san áireamh (m. sh. faisnéis faoi Ghníomhartha an Chláir nó faoina chuspóirí agus a 
ghnéithe tábhachtacha, faoi spriocghrúpaí, srl.) i ngach beart a dtugtar faoi chun suntasacht an 
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togra a chur chun cinn (féach na samplaí thuas). D’fhéadfadh na tionscnóirí seisiúin eolais nó 
ceardlanna a fhí isteach i gclár Gníomhaíochta an Togra Daonlathas Óige. D’fhéadfaidís 
rannpháirtíocht in imeachtaí a phleanáil, chomh maith, (seimineáir, comhdhálacha, díospóireachtaí) 
a eagraítear go háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta.  
 

 
 Na torthaí a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu 

Iarrtar ar gach tionscnóir bearta a ghlacadh chun torthaí an Togra Daonlathas Óige a scaipeadh agus a 
shaothrú, na torthaí foghlama a bhí air san áireamh, ar mhaithe le gach gníomhaí a bhí páirteach ann. 
D’fhéadfadh an chuma chéanna a bheith ar ghnáthbhearta scaipthe agus saothraithe agus atá ar na bearta a 
ghlactar chun suntasacht togra a chur chun cinn (luaite thuas); is í an phríomhdhifríocht go ndírítear bearta 
scaipthe agus saothraithe ar thorthaí togra seachas ar Ghníomhaíocht agus ar chuspóirí an togra. Ar an 
ábhar seo glactar bearta scaipthe agus saothraithe go mór mór nuair a bhíonn an Togra Daonlathas Óige 
críochnaithe. Mar aon leis na gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe d’fhéadfadh na tionscnóirí bearta breise 
a chur ar bun chun an luach atá ar thorthaí a dtogra a scaipeadh agus aird a tharraingt orthu. Is é a áirítear 
ar shamplaí na mbearta breise scaipthe agus saothraithe ná imeachtaí poiblí a eagrú (láithreoireachtaí, 
comhdhálacha, ceardlanna…); táirgí closamhairc a chruthú (dlúthdiosca; DVD…); comhar fadtéarmach leis na 
meáin a chur ar bun (giotaí don raidió/Teilifís/bpreas, agallaimh, rannpháirtiú i gcláir éagsúla 
raidió/teilifíse…); ábhar eolais a chur le chéile (nuachtlitreacha, bróisiúir, leabhráin, lámhleabhair dea-
chleachtais…); tairseach idirlín a dhéanamh, srl.  
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Tograí Il-bhirt - Gníomh 1 

Cad is togra Il-bhirt ann? 
I dTogra Il-bhirt féadann tionscnóir ar mhaith leis roinnt gníomhaíochtaí a dhéanamh faoi Ghníomh 1 thar 
thréimhse 18 mí ar a mhéid iarratas amháin a chur isteach ina gceanglaítear iad seo a leanas:  
 
 idir dhá agus cúig ghníomhaíocht den gcineál céanna (m. sh. idir dhá agus cúig Mhalartú Óige) 
 nó idir dhá agus cúig ghníomhaíocht de chineálacha éagsúla (m. sh. aon Mhalartú Óige Iltaobhach amháin, 

dhá Tionscnamh Óige agus aon Thogra Daonlathas Óige amháin).  
 
Is féidir gach gníomhaíocht a dtacaítear léi trí Ghníomh 1 a nascadh le comhaontú Il-ghnímh ach amháin 
Malartaithe Ógra Déthaobhacha agus Tríthaobhacha. Tabhair faoi deara, le do thoil, gur chóir nach mbainfeadh 
iarratais ar thograí Il-bhirt a chuirtear isteach faoi Ghníomh 1 chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin ach le fo-
ghníomhartha 1.1 agus 1.3 amháin.  
 
Is iad na haidhmeanna sonracha atá ag togra Il-bhirt ná: 
 
 an t-ualach riaracháin a laghdú atá ar thionscnóirí a bhfuil taithí acu ar deontais a bhainistiú faoin gClár Óige 

i mBun Gnímh nó faoi Chláir eile de chuid an Aontais Eorpaigh  
 díriú isteach ar ghnéithe cáilíochta a ghabhann le togra a phleanáil agus a chur i ngníomh 
 bearta a éascú a chabhraíonn suntasacht agus scaipeadh a mhéadú.  

Cad iad na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar 
Thogra Il-bhirt?  
Critéir Incháilitheachta 
Baineann na critéir chéanna atá sonraithe i bhfo-ghníomharha 1.1, 1.2 agus 1.3 le Gníomhartha a cháilíonn faoin 
gcreatlach do thogra Il-bhirt. I dteannta na gcritéar seo ní mór go bhfuil deontas faighte ag tionscnóirí incháilithe 
le haghaidh tograí difriúla trí huaire roimhe seo.  
 

Critéir eisiaimh  
Baineann na critéir eisiaimh chéanna atá sonraithe i bhfo-ghníomhartha 1.1, 1.2 agus 1.3 le Gníomhartha a 
cháilíonn laistigh den gcreatlach do thogra Il-bhirt i nGníomh 1.  

Critéir roghnúcháin 
Baineann na critéir roghnúcháin chéanna atá sonraithe i bhfo-ghníomhartha 1.1, 1.2 agus 1.3 le Gníomhartha a 
cháilíonn laistigh den gcreatlach do thogra Il-bhirt i nGníomh 1.  
 

Critéir bronnta  
Baineann na Critéir bronnta chéanna atá sonraithe i bhfo-ghníomhartha 1.1, 1.2 agus 1.3 le Gníomhartha a 
cháilíonn laistigh den gcreatlach do thogra Il-bhirt i nGníomh 1.  
 

Tuilleadh eolais áisiúil faoin dTogra Il-bhirt i nGníomh 1  
Déantar measúnú ar leith de réir na gcritéar thuas ar gach Gníomhaíocht bheartaithe i dtogra Il-bhirt. 
D’fhéadfadh an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin ceann amháin nó níos mó de 
na Gníomhaíochtaí atá san áireamh i dtogra Il-bhirt a dhiúltú de thoradh nach gcomhlíonann sé ceann de na 
critéir thuas. Má tharlaíonn a leithéid d’fhéadfaí an togra a fhormheas d’ainneoin sin bíodh agus go laghdófar líon 
na nGníomhaíochtaí. Laghdófar an deontas a thabharfar don togra dá réir.  
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Gníomh 2 – Seirbhís Dheonach na hEorpa  

Cuspóirí 
Is í an chuspóir atá le Seirbhís Dheonach na hEorpa ná cur le chéile a fhorbairt agus saoránacht ghníomhach 
agus comhthuiscint a chur chun cinn i measc daoine óga.  

Cad é togra de chuid Seirbhíse Dheonach na hEorpa? 
Cuireann Seirbhís Dheonach na hEorpa ar chumas daoine óga dul i mbun seirbhíse deonaí ar feadh 12 mhí i dtír 
eile seachas a dtír chónaithe. Cothaíonn an tSeirbhís cur le chéile i measc daoine óga agus is ‘seirbhís foghlama’ 
go deimhin í. Ní hamháin go bhfuil sí ag dul chun tairbhe do phobail áitiúla ach foghlaimíonn na hoibrithe 
deonacha scileanna nua agus teangacha agus cuireann siad aithne ar chultúir nua. Léirítear cleachtais foghlama 
neamhfhoirmiúla ar fud an togra. 
 
Baineann trí chéim le Clár Seirbhíse Deonaí na hEorpa: 
 
 pleanáil agus ullmhú  
 cur i ngníomh  
 measúnú (machnamh agus obair leantach, b’fhéidir, san áireamh)   
 
Féadann togra Seirbhíse Deonaí na hEorpa díriú ar théamaí agus ar réimsí éagsúla ar nós cultúr, óige, spórt, 
cúram sóisialta, oidhreacht chultúrtha, na healaín, cosaint shibhialta, an comhshaol srl. Níl idirghabháil 
ardphriacail i ndálaí díreach i ndiaidh géarchéime (m.sh. cabhair dhaonnúil, fóirithint anachaine dhíreach, srl.) san 
áireamh.  
 
Tá trí chomhbhall bunriachtanacha i dtogra Seirbhíse Deonaí na hEorpa: 
 
 an tSeirbhís: déanann tionscnóir i dtír eile seachas tír dhúchais an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha 

óstaíocht air/orthu agus déanann sé/siad  seirbhís dheonach ar mhaithe leis an bpobal áitiúil. Ní íoctar as an 
tseirbhís, níl brabús ag gabháil léi agus is seirbhís lánaimseartha í. D’fhéadfadh idir 1 agus 30 oibrí deonach a 
bheith i dtogra agus féadann siad an tSeirbhís a chomhlíonadh mar dhaoine aonair nó i ngrúpa nó i roinnt 
grúpaí. Déanann na hoibrithe deonacha a gcuid oibre laistigh den tréimhse ama chéanna agus tá na 
tascanna a dhéanann siad nasctha do chomhthéama.  
 
Tacaíocht leanúnach don oibrí deonach: ní mór do na tionscnóirí tacaíocht phearsanta, tacaíocht 
theanga, tacaíocht riaracháin agus tacaíocht a bhaineann leis an obair a thabhairt do gach aon oibrí deonach 
atá rannpháirteach sa togra. Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar an mír ‘Eolas breise faoi Sheirbhís 
Dheonach na hEorpa’ faoin nGníomh seo.  
 
Timthriall Oiliúna agus Measúnaithe na Seirbhíse: de bhreis ar an tacaíocht a thugann na tionscnóirí 
atá rannpháirteach sa togra d’oibrithe deonacha eagraíonn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta nó na SALTOnna 
réigiúnacha na seisiúin oiliúna agus mheasúnaithe seo a gcaithfidh gach oibrí deonach freastal orthu:   

 
 oiliúint ar theacht dóibh 
 measúnú lár-théarma (do Sheirbhís a leanann ar aghaidh níos faide ná 6 mhí)  
 
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Thimthriall Oiliúna agus Measúnaithe na Seirbhíse féach ar an mír ‘Eolas breise faoi 
Sheirbhís Dheonach na hEorpa’ faoin nGníomh seo. 

Cén ról atá ag na tionscnóirí i dtogra Seirbhís Dheonach na 
hEorpa? 
Tá na feidhmeanna seo a leanas ag tionscnóirí atá rannpháirteach i dtogra Seirbhís Dheonach na hEorpa agus 
déanann siad an obair seo a leanas:  
 
 Eagraíocht Comhordúcháin (CO): glacann an Eagraíocht Comhordúcháin ról an iarrthóra agus tá sí freagrach 

as riarachán agus cúrsaí airgeadais an togra ar fad i ndáil leis an nGníomhaireacht Náisiúnta nó an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin. Ní gá gurb í an eagraíocht seolta nó an eagraíocht óstála sa togra í an 
Eagraíocht Comhordúcháin (cé go bhféadfadh sí an ról seo a ghlacadh). I dtograí de chuid na Seirbhíse nach 
bhfuil ach oibrí deonach amháin iontu is í an eagraíocht seolta nó an eagraíocht óstála an eagraíocht 
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chomhordúcháin. Ní fhéadann ach Eagraíocht Comhordúcháin amháin gabháil le togra Seirbhís Dheonach na 
hEorpa.  

 Eagraíocht Seolta: is é a dhéanann an eagraíocht seolta ná earcaíonn sí oibrí deonach amháin nó níos mó 
agus cuireann sí amach é/í/iad. Féadann eagraíocht seolta amháin nó níos mó páirt a ghlacadh i dtogra de 
chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa.  

 Eagraíocht Óstála: glacann Eagraíocht Óstála le oibrí deonach amháin nó níos mó. Féadann eagraíocht óstála 
amháin nó níos mó páirt a ghlacadh i dtogra de chuid Seirbhís Deonach na hEorpa.  

Cairt Sheirbhís Dheonach na hEorpa 
Is cuid de Chlár Óige i mBun Gnímh í Cairt Sheirbhís Dheonach na hEorpa. Is inti a thaispeántar ról gach 
tionscnóra sa togra chomh maith leis na bunphrionsabail agus na caighdeáin cháilíochta atá ag Seirbhís Dheonach 
na hEorpa. Ní mór do gach tionscnóir cloí leis na forálacha atá sonraithe sa Chairt seo.  
 
Cinntíonn na tionscnóirí i dteannta a chéile – de réir na Cairte seo – conas mar a roinnfear obair, deontas agus 
freagrachtaí an togra. Déanfar na cinntí seo a shocrú go foirmiúil i gComhaontú Seirbhís Dheonach na hEorpa’ idir 
na tionscnóirí.   
 
Chun tuilleadh eolais ar Chairt Seirbhís Dheonach na hEorpa agus ar Chomhaontú Seirbhís Dheonach na hEorpa a 
fháil léigh an mír ‘Eolas breise faoi Sheirbhís Dheonach na hEorpa’ faoin nGníomh seo. 

Ní Seirbhís Dheonach na hEorpa iad seo a leanas: 
 obair dheonach fhánach pháirtaimseartha gan struchtúr  
 intéirneacht i bhfiontar 
 post le pá; ní chóir go gcuirfí in ionad poist eile é 
 gníomhaíocht fóillíochta nó turasóireachta 
 cúrsa teanga 
 dúshaothrú ar lucht oibre saor 
 tréimhse staidéir nó oiliúint ghairme thar lear. 

Na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar thogra de 
chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa  

Critéir Incháilitheachta  

Tionscnóirí 
incháilithe 

Ní mór gur ceann díobh seo a leanas an tionscnóir: 
 eagraíocht neamh- 
 bhrabúis/neamh-rialtasach; nó  
 comhlacht poiblí áitiúil nó réigiúnach; nó  
 comhlacht atá ag gabháil d’obair sa réimse óige ar an leibhéal Eorpach, nó 
 eagraíocht rialtais idirnáisiúnta; nó  
 eagraíocht bhrabúis (ach amháin má eagraíonn sí imeacht i réimse na óige, an 

spóirt nó an chultúir).  
 
Ní mór gurb as Tír ina bhfuil an Clár ar siúl, Tír Chomhpháirtíochta Chomharsanachta 
as Tír Chomhpháirtíochta eile den Domhan gach tionscnóir.   
 
Ní mór do gach tionscnóir Réamhchomhaontú a shíniú atá faoi iamh leis an bhfoirm 
iarratais.                                                                       
Ní mór do thionscnóirí togra atá bunaithe i dtír ina bhfuil an clár ar siúl, in 
Oirdheisceart na hEorpa nó in Oirthear na hEorpa agus sa Réigiún Cugais9 a bheith 
creidiúnaithe.  

Líon na dTionscnóirí 

Beirt tionscnóirí nó níos mó as tíortha difriúla agus tionscnóir amháin díobh ar a laghad 
as tír den AE. Más tograí iad a forbraíodh i gcomhar le Tíortha Comhpháirtíochta ní 
féidir gur mó líon na dtionscnóirí as Tíortha Comhpháirtíochta ná líon na dtionscnóirí as 
Tíortha ina bhfuil an clár ar siúl.  

  

                                            
9  Tá córas creidiúnaithe á chur ar bun ag Ionad Acmhainne SALTO Oirthear na hEorpa agus an Réigiún Cugais do 
Réigiún Oirthear na hEorpa agus an Réigiún Cugais. Ón 3ú babhta iarratais ar aghaidh (1ú Meitheamh) i 2011 ní bheidh ach 
eagraíochtaí creidiúnaithe in Oirdheisceart na hEorpa agus sa Réigiún Cugais incháilithe.  
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Rannpháirtithe 
Incháilithe 

Daoine óga idir 18 agus 30 bliain d’aois, a bhfuil cónaí dleathach orthu i dtír na 
heagraíochta seolta.  
Roghnaítear na hoibrithe deonacha gan aird ar a gcúlra.  
Féadann oibrithe deonacha a bhfuil níos lú deiseanna acu páirt a ghlacadh má táid 16 
bhliana d’aois nó níos sine.  
Is féidir oibrithe deonacha a aimsiú nuair a bheidh an t-iarratas istigh.  
Ní fhéadann oibrí deonach a bheith rannpháirteach ach in aon togra amháin de chuid 
Seirbhís Dheonach na hEorpa. Eisceacht:  féadann oibrithe deonacha a bhfuil Seirbhís 
Dheonach na hEorpa a bhí níos giorra ná 2 mhí déanta acu togra breise  a dhéanamh 
ar choinníoll nach mó faid iomlán na dtréimhsí Seirbhíse i dteannta a chéile ná 12 mhí.  

Líon na 
Rannpháirtithe 

Idir 1 agus 30 oibrí deonach.  
 
Má tá Tíortha Comhpháirtíochta rannpháirteach i dtogra ní féidir gur mó líon na n-
oibrithe deonacha as na Tíortha Comhpháirtíochta sa togra ná líon na n-oibrithe 
deonacha as Tíortha ina bhfuil an clár ar siúl. Eisceacht: Tograí de chuid Seirbhís 
Dheonach na hEorpa nach bhfuil ach oibrí deonach amháin as Tír Chomhpháirtíochta 
rannpháirteach ann.  

Ionad na Seirbhíse 

Déantar an tSeirbhís i dTír ina bhfuil an Clár ar siúl nó i dTír Chomhpháirtíochta.  
 
Féadann oibrí deonach as Tír ina bhfuil an Clár ar siúl a s(h)eirbhís a dhéanamh 
i dTír eile ina bhfuil an Clár ar siúl nó i dTír Chomhpháirtíochta eile sa Domhan. 
Ní mór d’oibrí deonach as Tír Chomhpháirtíochta Chomharsanachta nó as Tír 
Chomhpháirtíochta eile sa Domhan a s(h)eirbhís a dhéanamh i dTír ina bhfuil an 
Clár ar siúl.  

Tréimhse an Togra Suas chuig 24 mhí. 

Tréimhse na 
Seirbhíse 

Seirbhísí atá á ndéanamh ag grúpa 10 n-oibrí dheonacha ar a laghad: 
leanann an tseirbhís ar aghaidh ar feadh 2 sheachtain ar a laghad agus ar feadh 12 
mhí ar a mhéid.   
Seirbhísí a dhéanann daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu: maireann an 
tseirbhís ar feadh 2 sheachtain ar a laghad agus ar feadh 12 mhí ar a mhéid.  
Seirbhís ar bith eile: 2 mhí ar a laghad agus 12 mhí ar a mhéid.  

Dáta tosaigh na 
Seirbhíse 

Caithfidh seirbhís ar bith a leanann ar aghaidh ar feadh breis is dhá mhí tosú i dtosach 
na míosa (.i. laistigh den chéad seacht lá den mhí).  

Clár na Seirbhíse 
Ní mór forbhreathnú ar thogra de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa chomh maith le 
clá(i)r ama ina ndéantar cur-síos ar ghnáthsheachtain seirbhíse an oibrí dheonaigh/na 
n-oibrithe deonacha a chur iarscríbhinn leis an bhfoirm iarratais.  

Cé a fhéadann 
iarratas a 
dhéanamh? 

Chun a bheith incháilithe mar iarrthóir ní mór do thionscnóir a bheith bunaithe go 
dleathach i dTír ina bhfuil an clár ar siúl nó in Oirdheisceart na hEorpa.  
Iarratais a chuirtear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta (féach thíos 
sa mhír ‘Cé chuige a ndéantar iarratas?’):  
Glacann tionscnóir amháin ról an Eagraíocht Comhordúcháin agus cuireann iarratas 
isteach chuig a Ghníomhaireacht Náisiúnta féin thar ceann na dtionscnóirí go léir.  
I dtreo is go gcoinnítear nasc soiléir leis an tír ina bhfuil an Ghníomhaireacht Náisiúnta 
bunaithe: caithfidh gach Eagraíocht Seolta a bhaineann le togra ainmnithe de chuid na 
Seirbhíse nó gach Eagraíocht Óstála a bhaineann le togra ainmnithe de chuid na 
Seirbhíse a bheith bunaithe i dtír an Eagraíocht Comhordúcháin.  
Iarratais a chuirtear isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin (féach 
thíos sa mhír ‘Cé chuige a ndéantar iarratas?’):  
Glacann tionscnóir amháin ról an Eagraíocht Comhordúcháin agus cuireann iarratas 
isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin i leith an togra ar fad thar ceann na 
dtionscnóirí go léir. Ní mór go mbeidh tionscnóir a dhéanann iarratas chuig an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin cláraithe go dlíthiúil le bliain amháin anuas ar a laghad 
ar spriocdháta chun iarratas a chur isteach.   
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Cathain a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an togra a chur isteach faoin spriocdháta d’iarratais a thagann le dáta tosaigh 
an togra (féach ar chuid C den Treoir seo, le do thoil).  
D’eisceacht is féidir glacadh le tograí ina bhfuil daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna 
acu bainteach le Seirbhísí a mhaireann ar feadh tréimhsí idir 2 sheachtain agus 2 mhí 
suas chuig 2 sheachtain os comhair an ghnáthchoiste roghnúcháin. Chun tuilleadh 
eolais ar dhátaí na gcoistí roghnúcháin seo a fháil déan teagmháil leis an 
nGníomhaireacht Náisiúnta lena mbaineann nó leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin. 

Cé chuige a ndéantar 
iarratas? 

Iarratais atá le cur isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin: 
 iarratais ó chomhlachtaí atá gníomhach ar an leibhéal Eorpach sa réimse óige  
 iarratais ó thionscnóirí atá bunaithe i dTír Chomhpháirtíochta Chomharsanachta in 

Oirdheisceart na hEorpa  
 iarratais a bhfuil tionscnóirí ó Thíortha Comhpháirtíochta Eile sa Domhan 

rannpháirteach  
 iarratais ó eagraíochtaí idir-rialtais 
 iarratais ó chomhlachtaí brabúis a eagraíonn imeacht i réimse óige, spóirt nó 

cultúir  
 iarratais ar thograí a bhaineann le mór-imeachtaí Eorpacha nó idirnáisiúnta 

(Príomhchathair Chultúir na hEorpa, Craobhchomórtas Spóirt na hEorpa, srl.).  
 
Iarratais atá le cur isteach chuig na Gníomhaireachaí Náisiúnta: Iarratais ó 
gach iarrthóir cáilithe eile atá bunaithe i dTír ina bhfuil an Clár ar siúl.  

Conas a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór na módúlachtaí iarratais a chomhlíonadh agus an t-iarratas á thabhairt isteach. 
Tá cur síos déanta orthu i gCuid C den Treoir seo.  

Critéir eile 

Cuairt Phleanála roimh ré (maidir le Gníomhaíocht Seirbhís Dheonach na hEorpa 
ina bhfuil daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna  acu amháin):  
Má tá Cuairt Phleanála roimh ré beartaithe ní mór go gcomhlíonfadh sé na critéir 
incháilitheachta seo a leanas:  
 tréimhse na cuairte pleanála roimh ré: 2 lá ar a mhéid (gan taisteal san áireamh)  
 líon na rannpháirtithe: 2 rannpháirtí ar a mhéid, duine amháin ón eagraíocht 

seolta i gcónaí; má tá an dara duine rannpháirteach sa chuairt ní mór gur oibrí 
deonach roghnaithe é/í  

 clár na cuairte pleanála roimh ré: ní mór clár ama do gach lá a chur iarscríbhinn 
leis an bhfoirm iarratais. 

Meantóir: 
Ní mór meantóir a cheapadh san eagraíocht óstála. Ní féidir gurb é/í an meantóir an 
duine a shannann tascanna don oibrí deonach agus a dhéanann maoirseacht orthu.  
Próiseas roghnaithe na n-oibrithe deonacha: 
Tugann an tionscnóir ráthaíocht i dtaobh trédhearcacht agus oscailteacht i bpróiseas 
roghnúcháin na n-oibrithe deonacha.  

Critéir eisiaimh 

  
Agus an fhoirm á síniú aige ní mór don iarrthóir a chur in iúl nach bhfuil sé i gcás ar 
bith a chuirfeadh bac air deontas a fháil ón Aontas Eorpach (féach Cuid C den Treoir 
seo, le do thoil).   

Critéir roghnúcháin 

Acmhainn airgeadais 
Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil foinsí maoinithe seasmhacha leordhóthanacha 
aige chun an ghníomhaíocht a chothú ar feadh na tréimhse ar fad ina bhfuil an togra á 
chur i gcrích agus go bhfuil ar a acmhainn rannchuidiú lena mhaoiniú. 

Acmhainn 
oibriúcháin 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo aige chomh 
maith le dóthain inspreagtha chun an togra beartaithe a chur i gcrích. 
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Critéir bronnta 

Measúnófar na tograí in aghaidh na gcritéar seo a leanas:  
 

Bainteacht le 
cuspóirí agus 
tosaíochtaí an Chláir  
(30%) 

Bainteacht le: 
 cuspóirí ginearálta an Chláir 
 sainchuspóirí an fho-Ghnímh  
 buan-tosaíochtaí an Chláir  
 agus leis na tosaíochtaí bliantúla a aithnítear ar an leibhéal Eorpach agus, má 

bhaineann nó más sonraithe, ar an leibhéal náisiúnta. 

Cáilíocht an togra 
agus modhanna 
oibre beartaithe  
(50%) 
 

 Cáilíocht plean an togra  
 (cáilíocht na comhpháirtíochta /rannpháirtiú gníomhach na dtionscnóirí go léir sa 
togra; cáilíocht próiseas roghnúcháin an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha; 
cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin; cáilíocht na Seirbhíse agus tascanna an oibrí 
dheonaigh; cáilíocht na tacaíochta agus na hoiliúna a thairgtear don oibrí 
deonach; cáilíocht tréimhse measúnaithe an togra; cáilíocht na mbearta um chosc 
priacail agus bainistiú géarchéime; cáilíocht sainghnéithe atá beartaithe i dtograí, 
daoine a bhfuil níos lú deiseanna acu san áireamh) 

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
(critéir cháilíochta Chairt Seirbhís Dheonach a hEorpa a chomhlíonadh; 
rannpháirtiú gníomhach an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha sa Togra; 
forbairt shóisialta agus phearsanta na n-oibrithe a chur chun cinn; feidhm an 
mheantóra; an ghné idirchultúrtha; an ghné Eorpach)  

 Cáilíocht iarmhairtí an togra 
 (tionchar, éifeacht iolraitheach; suntasacht an togra/suntasacht an Chláir Óige i 
mBun Gnímh; scaipeadh agus saothrú na dtorthaí).                                   

Próifíl na 
rannpháirtithe 
(20%)  

 Rannpháirtíocht daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu  
 Cothromaíocht inscne. 

  

Tuilleadh eolais áisiúil faoi Sheirbhís Dheonach na hEorpa  

Cad iad na tascanna agus na freagrachtaí atá ag tionscnóirí atá ag gabháil 
do Sheirbhís Dheonach na hEorpa? 
Sa mhír seo tugtar moltaí i dtaobh na slí ina bhféadfaí feidhm agus obair na dtionscnóirí atá rannpháirteach sa 
tSeirbhís a roinnt (i gcásanna áirithe bíonn ar tionscnóir a cheaptar na rólanna seo a chomhlíonadh go 
héigeantach). I gCairt Sheirbhís Dheonach na hEorpa atá ag gabháil leis an Treoir Chláir seo déantar cur-síos ar 
ról tionscnóirí Seirbhís Dheonach na hEorpa mar Eagraíocht Seolta, Óstála agus Comhordúcháin agus sainítear 
príomhphrionsabail Seirbhís Dheonach na hEorpa mar aon leis na caighdeáin cháilíochta íosta a gcaithfear 
glacadh leo laistigh de Thogra de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa.  

 
Eagraíocht Comhordúcháin 

 

 cuireann isteach an t-iarratas agus glacann freagracht airgeadais agus riaracháin as an togra ar fad i leith na 
Gníomhaireachta Náisiúnta nó na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin 

 déanann comhordú ar an togra i gcomhar leis na hEagraíochtaí Seolta agus Óstála go léir  
 dáileann an deontas le haghaidh Seirbhís Dheonach na hEorpa ar na hEagraíochtaí Seolta agus Óstála go léir 

de réir mar atá na tascanna roinnte orthu, rud atá leagtha síos go foirmiúil i gComhaontú Seirbhís Dheonach 
na hEorpa 

 cinntíonn go bhfreastalaíonn an oibrí deonach/na hoibrithe deonacha ar gach ócáid sa Timthriall Oiliúna agus 
Measúnaithe de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa  

 cuireann tacaíocht ar fáil don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha a sheolann sí chuig an Eagraíocht/na 
hEagraíochtaí Óstála  

 comhlíonann gach tasc riaracháin nó cuid díobh atá ag an Eagraíocht/na hEagraíochtaí Seolta nó ag an 
Eagraíocht/na hEagraíochtaí Óstála atá rannpháirteach sa togra  

 cinntíonn i gcomhar leis na hEagraíochtaí Seolta agus Óstála go bhfuil clúdach árachais ag gach oibrí 
deonach ón bPlean árachas grúpa éigeantach de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa mar atá beartaithe sa 
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gClár Óige i mBun Gnímh  
 déanann socrú leis na hEagraíochtaí Seolta agus Óstála go bhfaighidh an t-oibrí deonach/na hoibrithe 

deonacha víosa más tá gá leis. Féadann na Gníomhaireachtaí Náisiúnta/Feidhmiúcháin litreacha tacaíochta 
maidir le víosa a thabhairt dóibh má tá gá leo 

 tugann tacaíocht i leith an phróiseas foghlama/Pas Óige. Comhlánaíonn sé Teastas Pas Óige i gcomhar leis 
an Eagraíocht Seolta, an Eagraíocht Óstála agus leis an oibrí deonach agus eisíonn sí é do na hoibrithe 
deonacha siúd ar mian leo ceann a fháil i ndeireadh a gcuid Seirbhís Dheonach na hEorpa.  

 
 

Eagraíocht Seolta 
 

 Ullmhúchán 
 cabhraíonn sí leis an oibrí deonach/na hoibrithe deonacha Eagraíocht Óstála a aimsiú agus 

teagmháil a dhéanamh léi   
 cuireann ullmhúchán cuí ar fáil don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha roimh imeacht 

dóibh de réir a gcuid riachtanas agus deiseanna foghlama ar leith mar atá leagtha síos i 
Volunteer Training: Guidelines and Minimum Quality Standards de chuid an Choimisiúin 
Eorpaigh (féach: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc405_en.htm)   

 cinntíonn go mbíonn an oibrí deonach/na hoibrithe deonacha rannpháirteach sa seisiún 
imeachta, má eagraíonn an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó nsures the participation of the 
volunteer(s) in the pre-departure session, if organised by the NA or a SALTO é  

 Teagmháil le linn na Seirbhíse Deonaí  
 fanann i dteagmháil leis an oibrí deonach/na hoibrithe deonacha agus leis an Eagraíocht 

Óstála/na hEagraíochtaí Óstála le linn tréimhse an togra.  
 Ar fhilleadh don oibrí deonach 

 cuireann tacaíocht ar fáil don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha chun cabhrú leo ath-
imeascadh isteach ina bpobail dhúchais  

 tugann deis d’oibrithe deonacha eispéiris agus torthaí foghlama a mhalartú agus a chomhroinnt 
 spreagann rannpháirtiú an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha nuair a bhíonn na torthaí 

foghlama á scaipeadh agus a saothrú   
 tugann treoir maidir le deiseanna breisoideachas, oiliúina nó fostaíochta  
 cinntíonn go mbeidh oibrithe deonacha rannpháirteach in ócáid bhliantúil de chuid Seirbhís 

Dheonach na hEorpa a eagraíonn an Ghníomhaireacht Náisiúnta ina dtíortha dúchais.  

 
 

http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc405_en.htm
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Eagraíocht Óstála 

 

 Meantóir  
 ceapann sí meantóir a ghlacann freagracht as tacaíocht phearsanta chomh maith le tacaíocht le linn an 

phróiseas foghlama/Pas Óige a chur ar fáil don oibrí deonach.  
 Tacaíocht maidir le tascanna  
 tairgeann baill foirne na heagraíochta a bhfuil taithí mhór acu maoirseacht agus treoir don oibrí deonach/do 

na hoibrithe deonacha.  
 Tacaíocht phearsanta  
 cuireann sí tacaíocht phearsanta chomh maith le tacaíocht le linn an phróiseas foghlama/Pas Óige ar fáil don 

oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha 
 tugann deis don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha imeascadh sa phobal áitiúil, buaileadh le daoine óga 

eile, comhluadar a bheith acu agus páirt a ghlacadh in imeachtaí fóillíochta srl.  
 spreagann teagmháil le hoibrithe deonacha eile na Seirbhíse nuair is féidir.  
 Timthriall Oiliúna agus Measúnaithe de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa agus tacaíocht 

teanga  
 cinntíonn sí go mbíonn an t-oibrí deonach/na hoibrithe deonacha rannpháirteach in oiliúint ar theacht dóibh 

agus i measúnú lár-théarma  
 socraíonn deiseanna chun an teanga iasachta a fhoghlaim.  
 Prionsabail na Seirbhíse 
 cinntíonn sí go mbeidh teacht ag cách ar Sheirbhís Dheonach na hEorpa: Ní féidir le heagraíochtaí óstála a 

shonrú gur chóir go mbainfeadh oibrithe deonacha le grúpa eitneach, creideamh, claonadh gnéis, tuairim 
pholaitiúil srl. áirithe; ná ní féidir leo cáilíochtaí a lorg ná leibhéal oideachais áirithe chun an t-oibrí 
deonach/na hoibrithe deonacha a roghnú 

 tairgeann sí an deis don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha sraith tascanna atá sonraithe go soiléir a 
chur i gcrích a dhéanann slí chun gur féidir leis an oibrí smaointe, cruthaitheacht agus taithí dá chuid féin a 
fhí isteach san obair 

 deiseanna foghlama soiléire don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha a aithint. 
 Lóistín agus bia 
 lóistín agus bia oiriúnach a chur ar fáil don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha (nó liúntas le haghaidh 

béilí a chlúdaíonn an tréimhse saoire chomh maith). 
 Iompar áitiúil 
 cinntíonn sí go bhfuil iompar áitiúil ar fáil don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha.  
 Liúntas 

 an liúntas atá dlite a thabhairt don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha in aghaidh na seachtaine nó in 
aghaidh na míosa. 

Cad is Comhaontú um Sheirbhís Dheonach na hEorpa ann?  
Chun a chinntiú go gcuirfear togra de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa i bhfeidhm go réidh trédhearcach tá 
dualgas ar thionscnóirí agus ar an oibrí deonach/ar na hoibrithe deonacha socrú inmheánach foirmiúil a 
dhéanamh eatarthu i ndáil le dáileadh oibre, freagrachtaí agus roinnt an deontais AE. Glaoitear Comhaontú 
Seirbhís Dheonach na hEorpa air an socrú seo. Sa gcomhaontú seo sonraítear leis, na tascanna, na huaireanta 
oibre agus na socruithe praiticiúla chomh maith leis an bpróiseas foghlama agus na cuspóirí foghlama a bhfuiltear 
ag súil leo ón oibrí deonach/ó na hoibrithe deonacha.  
 
Ní mór síniú bunaidh ionadaí dlí na nEagraíochtaí Comhordúcháin, Seolta agus Óstála agus síniú bunaidh an oibrí 
dheonaigh/na n-oibrithe deonacha a bheith ar Chomhaontú Seirbhís Dheonach na hEorpa. Ba chóir go 
bhfaigheadh gach sínitheoir cóip den gComhaontú; beidh an Comhaontú ina cheangal ar gach aoinne acu. Má tá 
aon amhras nó aon aighneas is ag critéir agus ag rialacha Seirbhís Dheonach na hEorpa mar atá siad leagtha síos 
sa Treoir Chláir, a bheidh údarás seachas ag an gComhaontú.  
  
Sonraítear na riachtanais íosta nach mór a bheith i gComhaontú Seirbhís Dheonach na hEorpa in Aguisín leis an 
bhfoirm iarratais ar an tSeirbhís. Fágtar rogha na formáide agus an méid mionsonraithe a chuirtear sa doiciméad 
seo faoi na tionscnóirí agus faoi na hoibrithe deonacha. Más tograí Seirbhís Dheonach na hEorpa ina bhfuil níos 
mó ná oibrí deonach amháin rannpháirteach atá i gceist féadann na tionscnóirí socrú ar Comhaontú amháin a 
dhéanamh idir na tionscnóirí agus na hoibrithe deonacha go léir atá rannpháirteach sa togra nó Comhaontuithe ar 
leith a chur le chéile idir na páirtithe leasmhara amháin.  
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Ní mór don Eagraíocht Comhordúcháin cóip den gComhaontú/de na Comhaontuithe a chur chuig an 
nGníomhaireacht Náisiúnta a roghnaigh an togra. Ní mór Comhaontú Seirbhís Dheonach na hEorpa a chur isteach 
i dteannta an iarratais nó níos déanaí ach ní mór é a chur isteach i ngach cúinse 6 seachtaine roimh thosach na 
Seirbhíse. Más an dara rud thuas a dhéantar beidh nósanna imeachta íocaíochta difriúla i bhfeidhm i leith an 
comhaontú deontais a rinneadh leis an tairbhí (féach Cuid C den Treoir seo, le do thoil).  

Cad iad na himeachtaí oiliúna agus measúnaithe a gcaithfidh oibrí deonach 
de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa freastal orthu?   

Oiliúint ar theacht dó/di 
Reáchtáiltear oiliúint ar theacht do na hoibrithe deonacha chuig an tír óstála. Tugtar eolas tosaigh dóibh faoin 
timpeallacht óstála, cabhraítear leo aithne a chur ar a chéile agus tacaítear leo agus iad ag tabhairt faoi 
timpeallacht a chruthú ina dtacaítear le foghlaim agus ina bhféadfaidh siad a gcuid spriocanna féin a bhaint 
amach. Leanann an imeacht seo ar aghaidh ar feadh seacht lá ar an meán.  

Measúnú lár-théarma (do Sheirbhísí a leanann ar aghaidh ar feadh tréimhse níos faide ná 
6 mhí amháin) 

Sa measúnú lár-théarma tugtar deis d’oibrithe deonacha a machnamh a dhéanamh ar a n-eispéireas go dtí seo 
agus buaileadh le hoibrithe deonacha eile atá i mbun tograí difriúla ar fud na tíre óstála. Leanann an imeacht seo 
ar aghaidh ar feadh dhá lá go leith ar an meán.  

Cé a eagraíonn timthriall oiliúna agus measúnaithe Seirbhís Dheonach na 
hEorpa?  
Tá de cheart ag oibrithe deonacha na Seirbhíse páirt a ghlacadh sna seisiúin oiliúna agus measúnaithe seo agus 
tá dualgas orthu é seo a dhéanamh. Braitheann an fhreagracht as an Timthriall Oiliúna agus Measúnaithe a eagrú 
ar an áit ina reáchtálfar na himeachtaí seo.  
 
Sna Tíortha ina bhfuil an clár ar siúl eagraíonn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta an oiliúint/measúnú do na 
hoibrithe deonacha, (iad siúd a roghnaíodh i dtograí a d’fhormheas an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin san 
áireamh).   
  
In Oirdheisceart na Eorpa, oirthear na hEorpa agus sa Réigiún Cugais eagraíonn Ionad Acmhainne 
SALTO Oirdheisceart na hEorpa agus Ionad Acmhainne SALTO Oirthear na hEorpa agus an Réigiún Cugais faoi 
seach oiliúint/measúnú do na hoibrithe deonacha, (iad siúd a roghnaíodh i dtograí a d’fhormheas an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin san áireamh).    
 
A luaithe a bhíonn curtha in iúl gur glacadh leis na tograí a roghnaigh an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin ba chóir do na heagraíochtaí comhordúcháin teagmháil a dhéanamh gan mhoill 
leis na Gníomhaireachtaí Náisiúnta lena mbaineann nó leis an Ionad Acmhainne SALTO chun gur féidir leis na 
struchtúir seo na seisiúin Oiliúna agus Measúnaithe a eagrú do na hoibrithe deonacha atá rannpháirteach sa 
togra.  
 
Féadann an Ghníomhaireacht Deonaithe (Náisiúnta nó Feidhmiúcháin) cistí a dheonú, go heisceachtúil, do 
thairbhí chun na seisiúin Oiliúna agus Measúnaithe go léir a bhaineann le togra, nó cuid díobh, a eagrú é féin más 
rud é go bhfuil cúinse faoi leith i gceist atá cosanta go cuí sa bhfoirm iarratais. Sna cúinsí seo ní mór don iarrthóir 
an rannchuidiú AE chun na seisiúin oiliúna/measúnaithe a dhéanamh a lorg ina fhoirm iarratais agus ní mór é a 
bheith ar aon dul leis na rialacha maoinithe atá sonraithe sa Treoir seo.  
 
Pé ní é nó nach é, spreagtar tairbhí riamh is choíche chun oiliúint bhreise agus deiseanna measúnaithe a chur ar 
fáil d’oibrithe deonacha, fiú amháin mura bhfuil ciste sonrach leithdháilte dóibh i ndeontas an togra.  
  
Sna Tíortha Comhpháirtíochta eile go léir eagraíonn na heagraíochtaí Seolta, Óstála nó na hEagraíochtaí 
Comhordaithe an oiliúint de réir Volunteer Training: Guidelines and Minimum Quality Standards de chuid an 
Choimisiúin Eorpaigh (féach ar shuíomh idirlín an Choimisiúin). Tugtar tacaíocht airgeadais do thairbhí a 
eagraíonn na seisiúin seo (féach ar na rialacha maoinithe); caithfear an tacaíocht airgeadais bhreise a iarraidh sa 
bhfoirm iarratais.  
  
Ba chóir go gcuirfeadh gach soláthraí gníomhaíochtaí oiliúna agus gníomhaíochtaí measúnaithe lena mbaineann 
eolas ar fáil ar an bPas Óige. 
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Cén oiliúint agus cén measúnú breise nach mór a chur ar fáil d’oibrithe 
deonacha Seirbhís Dheonach na hEorpa?   

Oiliúint roimh imeacht  

Tá oiliúint roimh imeacht faoi chúram tionscnóirí Seirbhís Dheonach na hEorpa (an Eagraíocht Seolta nó an 
Eagraíocht Comhordúcháin de ghnáth) agus is tríd an oiliúint seo a thugtar deis d’oibrithe deonacha caint faoina 
bhfuil siad ag súil leis, a spreagadh agus a gcuspóirí foghlama a fhorbairt agus eolas a fháil faoina dtír óstála agus 
faoin gClár Óige i mBun Gnímh. Ina theannta sin féadann na Gníomhaireachtaí Náisiúnta (nó SALTO Oirdheisceart 
na hEorpa agus Oirthear na hEorpa/an Réigiún Cugais) oiliúint roimh-imeachta a mhaireann ar feadh lá amháin a 
eagrú, rud atá dírithe ar teagmhálacha a bhunú leis na hoibrithe deonacha atá ag cur chun bóthair.  

Imeacht bhliantúil Seirbhís Dheonach na hEorpa 

Spreagtar gach oibrí agus gach iar-oibrí deonach de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa go mór chun páirt a 
ghlacadh in imeacht bhliantúil Seirbhís Dheonach na hEorpa a eagraíonn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta sa tír 
seolta (nó SALTO Oirdheisceart na hEorpa agus SALTO Oirthear na hEorpa/an Réigiún Cugais faoi seach). 
Reáchtáiltear an imeacht seo mar chruinniú chun measúnú a dhéanamh, mar chruinniú do “iardhaltaí” agus mar 
imeacht chun an tSeirbhís a chur chun cinn). Leanann sí ar aghaidh ar feadh 1 go 2 lá.  

Cad is creidiúnú do thionscnóirí Seirbhís Dheonach na hEorpa ann?   
Déantar Creidiúnú chun teacht a fháil ar Sheirbhís Dheonach na hEorpa agus chun a chinntiú go gcomhlíonfar 
caighdeán íosta Seirbhís Dheonach na hEorpa.  

Cé? 
Caithfidh gach tionscnóir as Tír ina bhfuil an Clár ar siúl, as Oirdheisceart na hEorpa nó as Oirthear na hEorpa 
agus an Réigiún Cugais10 ar mian leis oibrithe deonacha na Seirbhíse a sheoladh amach nó a óstáil nó ar mian 
leis togra de chuid na Seirbhíse a chomhordú creidiúnú a fháil. Féadann tionscnóirí i dtíortha nach tíortha ina 
bhfuil an Clár ar siúl iad ná nach tíortha Oirdheisceart na hEorpa ná tíortha Oirthear na hEorpa/an Réigiún Cugais 
iad páirt a ghlacadh sa tSeirbhís gan creidiúnú a fháil.  

Conas?  
Chun creidiúnú a fháil ní mór do thionscnóir foirm Léiriú Suime a chur isteach ina ndéantar cur síos ar a 
spreagadh agus a chuid smaointe ginearálta i ndáil le gníomhaíochtaí do Sheirbhís Dheonach na hEorpa (féach 
suíomh idirlín an Choimisiúin http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html).  Ní mór an fhoirm seo a 
chur isteach do na comhlachtaí ábhartha a bhfuil creidiúnú faoina gcúram (féach thíos). Féadann an tionscnóir 
céanna cineál creidiúnaithe amháin nó níos mó cineálacha creidiúnaithe a lorg (mar Eagraíocht Seolta, Óstála nó 
mar Eagraíocht Comhordaithe).  

Cathain?  
Is féidir foirmeacha léiriú suime a chur isteach uair ar bith (níl aon spriocdháta i gceist). Ba chóir iarratais ar 
chreidiúnú a chur isteach áfach, tamall réasúnta roimh an t-iarratas ar thogra Seirbhís Dheonach na hEorpa a 
chur isteach (6 seachtaine roimhe ar a laghad) i dtreo nach ndiúltófar an togra de bharr nach bhfuil creidiúnú 
faighte ag cuid de na tionscnóirí atá rannpháirteach faoin am a gcuirtear an t-iarratas isteach.  

Cé a thugann creidiúnú? 
Is iad seo a leanas a dhéanann creidiúnú: 
 
 an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin: do thionscnóirí ar a) comhlacht iad atá gníomhach ar an leibhéal 

Eorpach sa réimse óige; b) ar eagraíocht rialtais idirnáisiúnta iad nó c) ar eagraíocht brabúis iad a eagraíonn 
imeacht sa réimse óige, spóirt nó cultúir)  

 Gníomhaireacht Náisiúnta tír an tionscnóra, thar ceann na dtionscnóirí togra eile ar fad atá sna tíortha ina 
bhfuil an Clár ar siúl  

 SALTO Oirdheisceart na hEorpa thar ceann na dtionscnóirí togra eile ar fad atá in Oirdheisceart na 
hEorpa 

 SALTO Oirthear na hEorpa agus sa Réigiún Cugais thar ceann na dtionscnóirí togra eile ar fad atá in 
Oirthear na hEorpa agus sa Réigiún Cugais.  

 
                                            
10  Tá Ionad Acmhainne SALTO Oirthear na hEorpa agus an Réigiún Cugais ag gabháil do chóras creidiúnaithe a chur ar 
bun don réigiún atá faoina chúram. Ón 3ú babhta iarratais (1ú Meitheamh) i 2011 ar aghaidh ní bheidh ach eagraíochtaí 
creidiúnaithe incháilithe in Oirthear na hEorpa agus sa Réigiún Cugais.  

http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html
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Nóta: Ní mór an fhoirm léiriú suime a chomhlánú i mBéarla.  

Cad é an chéad rud eile? 
Is é an rud is fearr má dhéantar measúnú ar an Léiriú Suime agus an próiseas creidiúnaithe laistigh de sé 
seachtaine i ndiaidh an Léiriú Suime a fháil. Má fhormheastar é sannfaidh na comhlachtaí atá freagrach as an 
bpróiseas uimhir thagartha a bhaineann leis an Léiriú Suime agus tabharfaidh siad don tionscnóir í; ní mór an 
uimhir seo a lua ar fhoirm iarratais ar bith a bhaineann le tograí Seirbhís Dheonach na hEorpa a bhfuil baint ag an 
tionscnóir leo.  
 
Tá an creidiúnú bailí ar feadh na tréimhse atá luaite san Léiriú Suime; is é 3 bliana an tréimhse incháilithe is faide 
áfach. Nuair a bhíonn an tréimhse bailíochta istigh is féidir an creidiúnú a athnuachan ach Léiriú Suime nua a chur 
isteach.  
 
Moltar d’eagraíochtaí a fuair creidiúnú den chéad uair dul faoi oiliúint do thionscnóirí Seirbhís Dheonach na 
hEorpa laistigh d’achar ama réasúnta ón creidiúnú a fháil. Is cuma an ina dtír féin nó ar an leibhéal Eorpach a 
eagraítear an oiliúint seo.  
 
Ní mór do gach tionscnóir bunphrionsabail Chairt Sheirbhís Dheonach na hEorpa a chur i ngníomh ag gach aon 
chéim dá thogra; is é seo bunús chun creidiúnú a fháil. Féadann na struchtúir atá freagrach as creidiúnú a 
thabhairt an creidiúnú a tharraingt siar uair ar bith mura gcomhlíontar rialacha Cairt Sheirbhís Dheonach na 
hEorpa.  
 
Mar chabhair chun comhpháirtithe a aimsiú tá cur síos ar thogra agus ar phróifíl gach tionscnóra chreidiúnaithe 
foilsithe i mbunachar sonraí tionscnóirí Seirbhís Dheonach na hEorpa. Moltar do thionscnóirí nach mian leo a 
bheith ina n-óstaigh d’oibirithe deonacha ar feadh tréimhsí fada é seo a chur in iúl don nGníomhaireacht a thug 
creidiúnú dóibh i dtreo go bhfolófar iad go sealadach sa bhunachar sonraí le linn tréimhsí nach mbíonn siad ag 
lorg comhpháirtíochtaí nó oibrithe deonacha iontu. Is féidir féachaint ar an mbunachar sonraí ag: 
http://ec.europa.eu/youth/program/sos/hei/hei_en.cfm.  

Conas a chuirtear próiseas roghnúcháin na n-oibrithe deonacha i gcrích? 
Roghnaítear oibrithe deonacha gan aird ar ghrúpa eitneach, reiligiún, claonadh gnéis, tuairim pholaitiúil, srl. Níor 
chóir go go mbeadh aon réamhcháilíochtaí áirithe, leibhéal oideachais áirithe ná saintaithí riachtanach seachas 
eolas bunúsach teanga. Féadtar próifíl oibrí dheonaigh níos sonraithe a shainiú más féidir a leithéid a chosaint de 
thoradh ar thascanna na Seirbhíse nó trí chomhthéacs an togra ach fiú amháin má dhéantar é seo ní ceadmhach 
duine a roghnú ar bhonn cáilíochtaí gairme ná cáilíochtaí oideachais.  

Árachas Seirbhís Dheonach na hEorpa 
Ní mór do gach oibrí deonach na Seirbhíse a bheith cláraithe i bPlean Árachas Grúpa d’oibrithe deonacha na 
Seirbhíse atá beartaithe ag an gClár Óige i mBun Gnímh. Comhlánaíonn an t-árachas seo clúdach árachais a 
sholáthraíonn na córais shlándála náisiúnta – má bhaineann.    
 
Tá an Eagraíocht Comhordúcháin freagrach as clárú an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha i gcomhar leis na 
hEagraíochtaí Seolta agus Óstála. Ní mór an clárú seo a dhéanamh roimh imeacht dóibh agus caithfidh sé 
tréimhse na Seirbhíse ar fad a chlúdach.  
 
Tá Treoir árachais mar aon leis an bhfaisnéis ar fad ar an gclúdach agus ar an tacaíocht a chuirtear ar fáil, chomh 
maith le treoracha i dtaobh an phróiseas clárúcháin ar líne ar www.europeanbenefits.com.   

Pas Óige 
Tá gach duine a bhí rannpháirteach i dtogra de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa i dteideal Teastas Pas Óige a 
fháil. Sa phas seo déantar cur síos ar an eispéireas foghlama lasmuigh den gcuraclam agus neamh-fhoirmiúil 
agus bailíochtaítear é mar aon leis na torthaí foghlama a baineadh amach le linn an togra. De bhreis air seo 
meastar an Pas Óige a bheith ina phróiseas ina gcuirtear tuiscint ar an bhfoghlaim a rinneadh i gcéimeanna 
difriúla an togra, ina ndéantar machnamh uirthi agus ina ndéantar í a dhoiciméadú. Tá tuilleadh tacaíochta ar fáil 
i gCuid A sa Treoirleabhar seo agus i dTreoirleabhar an Phas Óige. Ina theannta sin cuirtear tuilleadh eolais a 
bhaineann leis an ábhar seo ar fáil ar www.youthpass.eu.  
 
 

http://ec.europa.eu/youth/program/sos/hei/hei_en.cfm
http://www.europeanbenefits.com/
http://www.youthpass.eu/
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cuid B - Gníomh 2 – Seirbhís Dheonach na hEorpa   

Cén tacaíocht atá ar fáil? 
I Seirbhís Dheonach na hEorpa is iad na Gníomhaireachtaí Náisiúnta a chuireann tacaíocht cháilíochta agus 
theicniúil ar fáil do dhaoine óga agus do thionscnóirí ar an leibhéal náisiúnta. Is í an Gníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir a dhéanann é seo ar an leibhéal Eorpach.  
 
Is é an phríomhsheirbhís a chuirtear ar fáil ná cúnamh a thabhairt, má iarrtar é, i leith oibrithe deonacha agus 
Eagraíochtaí Seolta, Óstála agus Comhordúcháin a aithint agus tacaíocht a thabhairt chun oibrithe deonacha agus 
eagraíochtaí a chur i dteagmháil lena chéile de réir na suimeanna agus na bpróifílí atá i gcoiteann acu agus de 
réir a bhfuil siad ag súil leo.  
 
Is mar chabhair dóibh siúd ar mian leo a bheith rannpháirteach i Seirbhís Dheonach na hEorpa cé nach bhfuil na 
teagmhálacha san Eoraip nó lastall di atá riachtanach acu go fóill a chuirtear an tacaíocht seo ar fáil. Sa 
chomhthéacs seo is cabhair mhór é an bunachar sonraí idirlín d’eagraíochtaí creidiúnaithe a reáchtálann tograí de 
chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm. 
 
D’fhéadfadh go bhfuil seirbhísí eile ar fáil chomh maith. Déan teagmháil leis an nGníomhaireacht Náisiúnta i do 
thír nó leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin chun tuilleadh eolais a fháil.  
 
De bhreis air seo féadann Deasc Chabhrach Óige na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin tuilleadh tacaíochta a chur 
ar fáil nuair a bhíonn togra roghnaithe. Tugann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin cúnamh d’oibrithe deonacha a 
ghlacann páirt i dtograí Seirbhís Dheonach na hEorpa i gcúinsí géarchéime/priacail agus cabhraíonn sí maidir le 
cúrsaí víosa chomh maith: youthhelpdesk@ec.europa.eu. 

Samplaí de thograí de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa  

Togra de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa ina bhfuil oibrí deonach amháin 
rannpháirteach  

Déanann tionscnóir Iodálach comhordú ar thogra agus cuireann sé iarratas deontais amháin isteach chuig 
Gníomhaireacht Náisiúnta na hIodáile. Tá oibrí deonach ón nGearmáin rannpháirteach agus maireann a sheirbhís 
ar feadh 7 mí. Tá an tionscnóir Iodálach céanna ina óstach ar an oibrí deonach agus cuireann tionscnóir 
Gearmánach amach é.  Comhdhéanamh: 1 Eagraíocht Seolta (DE), 1 Eagraíocht Óstála, tá sí seo ina hEagraíocht 
Comhordúcháin chomh maith (IT), agus oibrí deonach amháin.  

Togra de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa ina bhfuil roinnt oibrithe deonacha 
rannpháirteach a chuireann a gcuid seirbhíse isteach mar dhaoine aonair  

Déanann tionscnóir Ungárach comhordú ar an togra agus cuireann iarratas deontais amháin isteach chuig 
Gníomhaireacht Náisiúnta na hUngáire. Glacann 4 oibrí deonacha ón Ungáir páirt a dhéanann seirbhís 6 mhí. 
Cuireann siad tús leis an tSeirbhís ar dhátaí difriúla, áfach. Seolann an tionscnóir Ungárach céanna beirt oibrithe 
amach agus tá tionscnóir Polannach agus tionscnóir Slóvacach ina n-óstaigh orthu. Seolann tionscnóir Ungárach 
eile beirt oibrithe eile agus tá tionscnóir Francach ina óstach orthu. Comhdhéanamh: 2 Eagraíocht Seolta, ar 
eagraíocht comhordúcháin ceann amháin díobh chomh maith (HU), 3 Eagraíocht Óstála (PL, SK agus FR) agus 4 
oibrí deonacha.  

Togra de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa ina bhfuil roinnt oibrithe deonacha 
rannpháirteach a chuireann a gcuid seirbhíse isteach mar ghrúpa  

Déanann tionscnóir Portaingéalach comhordú ar thogra agus cuireann sé iarratas deontais amháin isteach chuig 
Gníomhaireacht Náisiúnta na Portaingéile. Tá 12 oibrí deonacha rannpháirteach sa togra. Is as an Ostair, an 
Eastóin, an Ghréig agus an Tuirc iad. Cuireann siad seirbhís 2 mhí isteach i ndílleachtlann sa Phortaingéil. Tá an 
tionscnóir Portaingéalach céanna ina óstach orthu agus cuireann tionscnóir as gach ceann de na tíortha seolta a 
ghlacann páirt amach iad. Comhdhéanamh: 1 Eagraíocht Óstála atá ina hEagraíocht Comhordúcháin chomh maith 
(PT), 4 Eagraíocht Seolta, (AT, EE, GR agus TR), agus 12 oibrí deonach (3 as gach tír).  
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Cad iad na rialacha maoinithe?  
 
Ní mór buiséad an togra a leagan amach de réir na rialacha maoinithe seo a leanas:   

A)  Gníomh 2 Forbhreathnú ar na rialacha maoinithe 

Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháileadh Dualgais tuairiscithe 

Costais taistil 
an oibrí 
dheonaigh/na 
n-oibrithe 
deonacha  

Costais taistil ón mbaile go dtí ionad an 
togra agus ar ais (ticéad fillte ar shlí 
amháin). Costas an mhodh taistil agus na 
dtáillí taistil is saoire (Ticéad eitilte den 
ghrád barraine, ticéad traenach den 2ú 
grád).   

Céatadán de 
na fíorchostais 

90% de na costais incháilithe Uathoibríoch Cosaint iomlán ar na costais a 
tabhaíodh, cóipeanna de 
thicéid taistil/sonraisc. 

Costais ar 
sheoladh 
amach  

Earcú, oiliúint réamh-imeachta agus 
ullmhú an oibrí dheonaigh, teagmháil 
leanúnach leis an oibrí deonach, 
measúnú, riarachán/cumarsáid.  

Scála costais 
aonaid 

 

A.2* x líon na n-oibrithe 
deonacha  

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 

Costais ar 
óstáil 

Tacaíocht don oibrí deonach (i ndáil leis 
an tasc, tacaíocht teanga agus 
phearsanta, meantóir), lóistín, bia, iompar 
áitiúil, riarachán/cumarsáid.  

Scála costais 
aonaid 

B.2* x líon na n-oibrithe 
deonacha x líon na míonna 
Seirbhíse thar lear  

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 
Dearbhú sínithe an oibrí 
dheonaigh maidir leis an 
tacaíocht a fuair sé/sí. 

Costais víosa, 
costais a 
bhaineann le 
víosa agus 
costais 
vacsaínithe  

Costais víosa, costais a bhaineann le 
víosa, cead cónaithe agus costais 
vacsaínithe. 

Céatadán de 
na fíorchostais 

100% de na costais incháilithe  Coinníollach: ní mór cuspóirí a 
bheith ag baint leis na costais 
eisceachtúla agus ní mór na 
costais eisceachtúla a chosaint sa 
bhfoirm iarratais  
 

Cosaint iomlán ar na costais a 
tabhaíodh, cóipeanna de 
thicéid taistil/admhálacha. 

Liúntas an 
oibrí 
dheonaigh 

‘Airgead póca’ an oibrí dheonaigh le 
haghaidh caiteachais bhreise (tabharfar 
dó/di é uair sa tseachtain nó sa mhí). 

Scála costais 
aonaid (de réir 
tíre, féach 
tábla E thíos) 

Liúntas míosúil in € x líon na 
míonna Seirbhíse thar lear x 
líon na n-oibrithe deonacha 

Uathoibríoch Dearbhú sínithe an oibrí 
dheonaigh. 

Scála costais 
aonaid  

 

C.2* x líon na dtionscnóirí (gan 
an Eagraíocht Comhordúcháin 
san áireamh) 

Costais ar 
chomhordú 

Costais ar chomhordú, mhonatóireacht, 
líonrú, chumarsáid, riarachán, árachas a 
shocrú, cabhair maidir le víosa, cruinnithe 
idir na tionscnoirí a eagrú. NÍ dheonaítear 
an costas seo mura bhfuil ach Eagraíocht 
Óstála agus Eagraíocht Seolta amháin i 
gceist.   

+  
Scála costais 
aonaid 

+ 
D.2* x líon na n-oibrithe 
deonacha 

Coinníollach: ábhar agus cuspóirí 
na ngníomhaíochtaí 
comhordúcháin a chosaint sa 
bhfoirm iarratais  

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 
 
 

Costais ar 
scaipeadh agus 
saothrú breise 

Costais a bhaineann le scaipeadh agus 
saothrú breise a dhéanamh ar thorthaí an 
togra.  

Céatadán de 
na fíorchostais  

100% de na costais incháilithe 
Suas chuig € 500 x líon na 
dtionscnóirí 

Coinníollach: ní mór 
gníomhaíochtaí scaipthe agus 
saothraithe a mhíniú go soiléir sa 

Cosaint iomlán ar na costais a 
tabhaíodh, cóipeanna de 
thicéid taistil/admhálacha. 
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a dhéanamh ar 
na torthaí 

bhfoirm iarratais Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 
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ithe breise do thograí ina bhfuil daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu 
rannpháirteach  

Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháileadh Dualgais tuairiscithe 

Costais taistil ón mbaile go dtí ionad an 
togra agus ar ais (ticéad fillte ar shlí 
amháin). Costas an mhodh taistil agus na 
dtáillí taistil is saoire (Ticéad eitilte den 
ghrád barraine, ticéad traenach den 2ú 
grád).   

Céatadán de 
na fíorchostais 

100% de na costais incháilithe 
 

Cosaint iomlán ar na costais a 
tabhaíodh, cóipeanna de 
thicéid taistil/sonraisc. 
 

Costais a 
bhaineann leis 
an Cuairt 
Phleanála 
roimh ré  

+ 
Costais lóistín agus costais eile le linn na 
cuairte. 

+ 
Scála costais 
aonaid 

+ 
E.2* x líon na n-oícheanta (2 
oíche ar a mhéid) x líon 
rannpháirtithe na hEagraíochta 
Seolta  

Coinníollach: ní mór cuspóirí a 
bheith ag cuairt phleanála roimh 
ré agus ní mór cuspóirí na 
Cuairte Pleanála roimh ré a 
chosaint sa bhfoirm iarratais  

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. Liosta 
sínithe bunaidh na 
rannpháirtithe go léir.  

Costais a 
bhaineann le 
meantóireacht 
níos treise  

Costais a bhfuil baint dhíreach acu leis an 
tacaíocht phearsanta bhreise d’oibrithe 
deonacha a bhfuil níos lú deiseanna acu le 
linn a n-ullmhúcháin agus a gcuid 
Seirbhíse thar lear.  

Scála costais 
aonaid 

 

F.2* x líon na n-oibrithe 
deonacha x líon na míonna 
Seirbhíse thar lear 
 

Coinníollach: ní mór cuspóirí a 
bheith ag meantóireacht 
threisithe agus ní mór í agus 
mionsonraí na tacaíochta 
pearsanta a chosaint agus a 
mhíniú sa bhfoirm iarratais  

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 

Costais as an 
ngnách 
 
 

Costais a bhfuil baint dhíreach acu le 
hoibrithe deonacha a bhfuil níos lú 
deiseanna/riachtanais speisialta acu. 

Céatadán de 
na fíorchostais 

100% de na costais incháilithe Coinníollach: ní mór cúis a 
thabhairt sa bhfoirm iarratais 
maidir le tacú airgid atá á lorg i 
leith costas eisceachtúil 

Cosaint iomlán ar na costais a 
tabhaíodh, cóipeanna de 
thicéid taistil/admhálacha. 
 

 
Cnapshuimea
 

nna agus scálaí na gcostas aonaid – oiriúnú bunaithe ar an mbunphrionsabal seo: “an tír ina bhfuil Seirbhís Dheonach na hEorpa ar siúl”  

 * TÁBHACHTACH! Athríonn na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid idir tíortha éagsúla. Ní mór don iarrthóir na cnapshuimeanna agus scálaí na 
gcostas aonaid a chur i bhfeidhm maidir leis an tír ina reáchtáiltear Seirbhís an oibrí dheonaigh. Is féidir teacht ar na méideanna is infheidhme i ngach tír i 
dtáblaí C) agus E) thíos. Ní mór do thionscnóirí an méid sna colúin (A,B,C…) agus na rónna (tír) comhfhreagracha a úsáid.  

 
Cén costais a fhéadfar a chomhaireamh mar chostas eisceachtúil?  
 
Is iad costais eisceachtúla a cháilíonn i gc
 
Sa chás seo d’f
duine tio
 
Tá sainm

héadfadh go gclúdaíonn an deontas mar shampla: cuairteanna leighis; cúram sláinte; oiliúint/tacaíocht teanga bhreise; ullmhú breise; áitreabh nó trealamh speisialta; 
nlacain breise; costais bhreise phearsanta má tá míbhuntáiste eacnamaíoch i gceist; aistriúchán/ateangaireacht.  

omhair cabhair dheontais ná costais a bhaineann le daoine a bhfuil níos lú deiseanna acu agus/nó daoine a bhfuil sainriachtanais acu.  

híniú ar chostais a cháilíonn agus ar chostais nach gcáilíonn ar fáil i gCuid C den Treoir seo.  

 

B) Gníomh 2 Forbhreathnú ar rialacha maoin
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C)  Cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid (in euro) 

Is iad seo a leanas na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid maidir le Gníomh 2: 
 

  

Costais 
seolta in 

aghaidh an 
oibrí 

dheonaigh 

Costais 
óstála in 
aghaidh 
an oibrí 

dheonaig
h in 

aghaidh 
na míosa 

Costais 
comhordú
cháin in 
aghaidh 

an 
tionscnóra 

Costais 
comhordúch

áin in 
aghaidh an 

oibrí 
dheonaigh 

Cuairteanna 
Pleanála 

roimh ré in 
aghaidh an 

rannpháirtí in 
aghaidh na 

hoíche  

Meantóireac
ht threisithe 
in aghaidh 

an oibrí 
dheonaigh 
in aghaidh 
na míosa  

  A.2 B.2 C.2 D.2 E.2 F.2 

An Ostair 480 470 130 100 51 250 

An Bheilg 480 520 130 100 56 250 

An Bhulgáir 480 430 130 100 46 250 

An Chróit 480 500 130 100 53 250 

An Chipir 480 540 130 100 46 250 

Poblacht na Seice 480 420 130 100 45 250 

An Danmhairg 480 560 130 100 60 250 

An Eastóin 480 450 130 100 48 250 

An Fhionlainn 480 560 130 100 60 250 

An Fhrainc 480 500 130 100 54 250 

An Ghearmáin 480 450 130 100 48 250 

An Ghréig 480 540 130 100 58 250 

An Ungáir 480 440 130 100 47 250 

An Íoslainn 480 540 130 100 56 250 

Éire 480 540 130 100 58 250 

An Iodáil 480 540 130 100 52 250 

An Laitvia 480 480 130 100 51 250 

Liechtinstéin 480 540 130 100 58 250 

An Liotuáin 480 470 130 100 51 250 

Lucsamburg 480 540 130 100 52 250 

Málta 480 530 130 100 57 250 

An Ísiltír 480 550 130 100 59 250 

An Iorua 480 560 130 100 60 250 

An Pholainn 480 470 130 100 51 250 

An Phortaingéil 480 530 130 100 57 250 

An Rómáin 480 430 130 100 46 250 

An tSlóvaic 480 480 130 100 51 250 

An tSlóivéin 480 510 130 100 51 250 

An Spáinn 480 460 130 100 49 250 

An tSualainn 480 560 130 100 60 250 

An Eilvéis 480 550 130 100 59 250 

An Tuirc 480 430 130 100 46 250 
An Ríocht 
Aontaithe 480 560 130 100 60 250 

             
Tír 

Chomhpháirtíochta 480 360 130 100 48 200 
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NÍ dheo
eagraío
tíortha seo, ach amháin
 
I ndáil le hoiliúint a tharlaíonn 
 

na agus Measúnaithe 

naítear na costais seo i leith oiliúna a tharlaíonn i dTír ina bhfuil an Clár ar siúl, in Oirdheisceart na hEorpa, in Oirthear na hEorpa agus sa Réigiún Cugais (ós rud é go n-
nn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta, SALTO Oirdheisceart na hEorpa agus SALTO Oirthear na hEorpa agus an Réigiún Cugais seisiúin oiliúna nó eagraítear thar a gceann iad sna 

 má údaraítear iad go heisceachtúil.   

i dtíortha eile: 

Costais incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le 

leithdháileadh Dualgais tuairiscithe 

Costais a 
bhaineann le 
hoiliúint ar 
theacht don 
oibrí deonach 

Costais a bhaineann go díreach le heagrú 
an togra, costais taistil chuig áit an oiliúna 
agus ar ais san áireamh. 

Céatadán de na 
fíorchostais 
 
 

100% de na costais incháilithe  
Suas chuig € 900x líon na 
rannpháirtithe (oibrithe 
deonacha, oiliúnóirí, srl.) 

Coinníollach: ní mór cur-síos a 
dhéanamh ar chuspóirí, ábhar 
agus ar chlár na 
ngníomhaíochtaí beartaithe 
agus a chur faoi iamh leis an 
iarratas. Ní mór iad a bheith ar 
aon dul le íoschaighdeáin an 
Choimisiúin le haghaidh oiliúint 
oibrí dheonaigh. 

Ní mór na costais a tabhaíodh a 
chosaint ina n-iomláine, cóip de 
shonraisc/admhálacha.   

Costais a 
bhaineann leis 
an measúnú 
lár-théarma 
 

Costais a bhaineann go díreach le heagrú 
an togra, costais taistil chuig áit an oiliúna 
agus ar ais san áireamh. 

Céatadán de na 
fíorchostais 
 

100% de na costais incháilithe  
Suas chuig € 500x líon na 
rannpháirtithe (oibrithe 
deonacha, oiliúnóirí, srl.) 

Coinníollach: ní mór cur-síos a 
dhéanamh ar chuspóirí, ábhar 
agus ar chlár na 
ngníomhaíochtaí beartaithe 
agus a chur faoi iamh leis an 
iarratas. Ní mór iad a bheith ar 
aon dul le íoschaighdeáin an 
Choimisiúin le haghaidh oiliúint 
oibrí dheonaigh. 

Ní mór na costais a tabhaíodh a 
chosaint ina n-iomláine, cóip de 
shonraisc/admhálacha.   

      
 

 

D)  Gníomh 2 Timthriall Oiliú
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aghaidh na míosa le linn dó/d
bheith sa tSeirbhís thar lear 

Liúntas an Oibrí Dheonaigh in 
i a 

Tíortha in a bhfuil an clár ar siúl 

 

Ballstáit den Aontas Eorpach (AE)11 

An Ostair 110 € 
An Bheilg 105 € 
An Bhulgáir 65 € 
An Chipir 95 € 
Poblacht na Seice 95 € 
An Danmhairg 140 € 
An Eastóin 85 € 
An Fhionlainn 120 € 
An Fhrainc 125 € 
An Ghearmáin 105 € 
An Ghréig 95 € 
An Ungáir 95 € 
Éire 125 €  
An Iodáil 115 € 
An Laitvia 80 € 
An Liotuáin 80 € 
Lucsamburg 105 €  
Málta 95 € 
An Ísiltír 115 €  
An Pholainn 85 € 
An Phortaingéil 95 € 
Poblacht na Slóvaice 95 € 
An tSlóivéin 85 € 

An Spáinn 105 €  
An tSualainn 115 € 
An Rómáin 60 € 
An Ríocht Aontaithe 150 €  

Tíortha de chuid Comhlachas Saorthrádála 
na hEorpa  

An Ioslainn 145 € 
Lichtinstéin 130 € 
An Iorua 145 € 
An Eilvéis 140 € 

Tíortha is iarrthóirí  

An Chróit 95 € 
An Tuirc 85 € 

                                            
11 Cáileo
com
gCrích thar lear, 
Gnímh fa
infheid
de na Tíortha ag
iarscríbh
2001 f
leis an gComhphobal
314 den 3

 

idh daoine as Tír agus as Crích thar lear, agus na 
hlachtaí agus na forais phoiblí /phríobháideacha i dTír nó i 

má bhaineann, don gClár An tAos Óg i mBun 
oi réir rialacha an Chláir agus faoi réir na socruithe is 

hme sa Bhallstát a bhfuil siad i dteagmháil leis. Tá liosta 
us na Críocha thar lear atá i gceist in 

inn 1A de chinneadh ón gComhairle den 27 Samhain 
aoi chomhcheangal na dtíortha agus na gcríocha thar lear 

 Eorpach (2200/822/CE), Irish Oifigiúil L 
0 Samhain 2001.     

 

Tíortha Comhpháirtíochta Chomharsanachta 

Oirthear na hEorpa agus Réigiún Cugais 

An Airméin 70 € 
An Asarbaiseáin 70 € 
An Bhealarúis 90 € 
An tSeoirsia 80 € 
An Mholdóiv 80 € 
Cónaidhm na Rúise 90 € 
An Úcráin 80 € 

Tíortha Comhpháirtíochta i réigiún na 
Meánmhara 

An Ailgéir                   85 € 
An Éigipt 65 € 
Iosrael 105 € 
An Iordáin 60 € 
An Liobáin 70 € 
Maracó 75 € 
Údarás Palaistíneach an Bhruaigh Thiar 
agus Stráice Ghasá 

60 € 

An tSiria 80 € 
An Túinéis 60 € 

Oirdheisceart na hEorpa 

An Albáin 50 € 
An Bhoisnia-Heirseagaivéin 65 € 
Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine  50 € 
An Chosaiv, faoi CSNA 1244/1999 80 € 

Montainéagró 80 € 
an tSeirbia 80 € 
 

Tíortha Comhpháirtíochta eile sa nDomhan 

An Afganastáin 50 € 
Angóla  80 €  
Antigua agus Barbúda 85 € 
An Airgintín 75 € 
An Astráil 75 € 
Na Bahámaí  75 € 
An Bhangladéis  50 € 
Barbadós 75 € 
An Bheilís  50 € 
Beinin  50 € 
An Bholaiv 50 € 
An Bhotsuáin  50 € 
An Bhrasaíl  65 € 
Brúiné  60 € 
Buircíne Fasó 55 € 
An Bhurúin 50 € 
An Chambóid 50 € 
Camarún  55 € 
Ceanada  65 € 
Rinn Verde  50 € 
Poblacht na hAfraice Láir 65 € 
Sead 65 € 
an tSile 70 € 
An tSín 55 € 
An Cholóim 50 € 
Oileáin Chomóra  50 € 
Poblacht Dhaonlathach an Chongó  80 €  
Poblacht an Chongó  70 € 
Oileáin Cook  50 € 
Cósta Ríce  50 € 
Djibouti  65 € 
Doiminice 75 € 
An Phoblacht Dhoiminiceach 60 € 
Tíomór Thoir  50 € 
Eacuadór 50 € 
An tSalvadóir 55 € 
Poblacht na Guine Meánchiorclaí 60 € 
An Eiritré  50 € 

 

E) 
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An Aetóip 50 € 
Oileáin Fhidsí 50 € 
An Ghabúin  75 € 
An Ghaimbia 50 € 
Gána  70 € 
Greanáda 75 € 
Guatamala  50 € 
Poblacht na Guine 50 € 
Guine-Bissau 50 € 
An Ghuáin 50 € 
Háítí 65 € 
Hondúras  50 € 
An India 50 € 
An Indinéis 50 € 
An Cósta Eabhair 60 € 
Iamáice 60 € 
An tSeapáin  130 € 
An Chasacstáin 70 € 
An Chéinia  60 € 
Cireabaití 60 € 
Poblacht na Cóiré 85 € 
An Chirgeastáin 75 € 
Laos 50 € 
Leosóta  50 € 
An Libéir  85 € 
Madagascar  50 € 
An Mhaláiv 50 € 

An Mhalaeisia 50 € 
Mailí 60 € 
Oileáin Marshall 50 € 
An Mháratáin  50 € 
Oileán Mhuirís 60 € 
Meicsiceo 70 € 
An Mhicrinéis  55 € 
Mósaimbíc  60 € 
An Namaib 50 € 
Nauru  50 € 
Neipeal  50 € 
Nua-Shéalainn 60 € 
Nicearagua  50 € 
Niger  50 € 
An Nigéir  50 € 
Niue  50 € 
Palau  50 € 
Panama  50 € 
Nua-Ghuine Phapua 55 € 
Paragua 50 € 
Peiriú 75 € 
Na hOileáin Fhilipíneacha 60 € 
Ruanda 65 € 
San Críostóir-Nimheas 85 € 
Sainte-Lucia 75 € 
San Uinseann agus na Greanáidíní 75 € 
Samó 50 € 

Sao Tome agus Principe  60 € 
an tSeineagáil  65 € 
Na Séiséil 85 € 
Siarra Leon 55 € 
Singeapór 75 € 
Oileáin Sholomón 50 € 
An Afraic Theas  50 € 
An tSúdáin  55 € 
Suranam  55 € 
An tSuasalainn  50 € 
An Tansáin 50 € 
An Téalainn  60 € 
Tóga  60 € 
Tonga  50 € 
Oileán na Tríonóide agus Tobága 60 € 
Tuvalu  50 € 
Uganda  55 € 
Stáit Aontaithe 80 € 
Uragua  55 € 
An Úisbéiceastáin  75 € 
Vanuatú  60 € 
Veiniséala  85 € 
Vítneam 50 € 
Poblacht Éimin 60 € 
An tSaimbia 50 € 
An tSiombáib 50 € 
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Togra maith a fhorbairt 
I dtábla na ‘gCritéar Bronnta’ sa ghníomh seo tugtar liosta de na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar 
cháilíocht togra. Anseo thíos tugtar roinnt comhairle mar chúnamh duit chun togra maith a chur le chéile.  
 

Cáilíocht Plean an Togra 
 Cáilíocht na comhpháirtíochta/rannpháirtíocht ghníomhach gach rannpháirtí sa 

togra 
Tá comhoibriú réidh éifeachtach idir an Eagraíocht Seolta, an Eagraíocht Óstála agus na hEagraíochtaí 
Comhordaithe thar a bheith tábhachtach chun togra a fhorbairt go rathúil. Ní mór do thionscnóirí a 
thaispeáint gur féidir leo comhpháirtíocht chomhghreamaitheach a chur ar bun agus a reáchtáil a bhfuil baint 
ghníomhach ag gach aon chomhpháirtí léi agus atá cromtha ar comhchuspóirí a bhaint amach. Ina thaobh 
seo ba chóir cuimhneamh ar na gnéithe seo a leanas: an leibhéal líonraithe, comhair agus tiomantais atá ag 
gach tionscnóir maidir leis an togra; próifíl agus cúlra na dtionscnóirí más rud é go bhfuil cáilíochtaí áirithe ag 
teastáil ó thaobh nádúr nó cuspóir na Seirbhíse de; feidhmeanna agus tascanna gach tionscnóra atá 
bainteach leis an togra a bheith sonraithe go soiléir agus iad a bheith comhaontaithe i dteannta a chéile; 
cumas na comhpháirtíochta a áirithiú go scaipfear na torthaí a baineadh amach tríd an togra. Maidir le tograí 
atá ceangailte le himeacht shonrach, ba chóir comhpháirtíocht shocair le heagraí na himeachta a bheith acu.   

 
 Cáilíocht an phróiseas roghnúcháin 

Léirítear trí phróiseas trédhearcach go bhfuil rochtain éasca air go bhfuil Seirbhís Dheonach na hEorpa 
oscailte do gach duine óg agus go bhfuil meanma na hoscailteachta ag an gclár seo. 

 
 Cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin  

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an tréimhse ullmhúcháin chun a chinntiú go n-éireoidh le togra de chuid 
Seirbhís Dheonach na hEorpa. Déanann an Eagraíocht Seolta i gcomhar leis an Eagraíocht Comhordúcháin 
agus na Gníomhaíochtaí Náisiúnta deimhin de go n-ullmhófar cur i ngníomh an togra i gceart i dteannta leis 
na hoibrithe deonacha. Ba chóir do thionscnóirí a machnamh a dhéanamh ar dualgais a roinnt amach, ar an 
gclár ama, ar thascanna an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha, ar shocruithe praiticiúla (ionad, aistriú 
na n-oibrithe, lóistín, tacaíocht teanga), srl.   

 
Ina theannta sin cuireann mórán teagmhála agus malartú eolais idir an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe 
deonacha (a luaithe agus atá siad aimsithe) agus na tionscnóirí roimh thús na Seirbhíse ar a gcumas 
mionsonraí plean an togra a oiriúnú de réir próifíl agus suimeanna an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe 
deonacha.    

 
 Cáilíocht na Seirbhíse agus tascanna an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha 

Ba chóir go mbeadh clár na Seirbhíse sainmhínithe go soiléir, go mbeadh sé réadúil, cothromaithe agus go 
mbeadh nasc idir clár na Seirbhíse agus cuspóirí an Chláir Óige i mBun Gnímh.  

 
Moltar go ndéantar iarracht tascanna a thabhairt do na hoibrithe deonacha a oireann dá bpróifílí agus go 
léireodh na tascanna a gcuid cumas agus mianta an oiread is féidir. Chomh maith leis sin ba mhaith an rud é 
dá mbeadh na tascanna ag teacht le cuspóirí foghlama na n-oibrithe deonacha. Ní chóir go n-iarrfaí ar 
oibrithe deonacha tabhairt faoi thascanna na mball foirne gairmiúil ar eagla go ndéanfaí ionadú poist agus/nó 
go leagfaí an iomarca freagrachta ar na hoibrithe deonacha. Ba chóir gnáth-thascanna do na hoibrithe 
deonacha a laghdú an oiread agus is féidir.  Ba chóir go n-áirítear teagmháil leis an bpobal áitiúil ar 
thascanna an oibrí dheonaigh. Níl cead ag oibrithe deonacha na Seirbhíse tabhairt faoi thascanna a fhónann 
do thogra eile de chuid na Seirbhíse nó a thacaíonn leis (m. sh. ní ceadmhach dóibh freagracht a ghlacadh as 
bainistiú togra nó as oibrithe deonacha eile a roghnú don tSeirbhís nó as oiliúint a chur orthu).  

 
 Cáilíocht na tacaíochta agus na hoiliúna a chuirtear ar fáil don oibrí deonach  

Ba chóir tacaíocht chuí a chur ar fáil don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha le linn gach céime den 
togra. Go sonrach, ba chóir go dtabharfaí tacaíocht phearsanta do gach oibrí deonach chomh maith le 
tacaíocht maidir le cúrsaí foghlama/próiseas an Phas Óige, tacaíocht maidir lena c(h)uid tascanna, maidir le 
teanga agus maidir le riarachán. Cuirtear meantóir ar fáil chun an tacaíocht phearsanta agus an tacaíocht ó 
thaobh foghlaim/próiseas an Phas Óige de a threisiú agus ba chóir go dtabharfadh duine eile a bhfuil taithí 
aige/aici tacaíocht i ndáil lena c(h)uid tascanna dó/di.  
 
De bhrí go mbíonn oibrithe deonacha de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa ag fanacht i dtíortha iasachta ar 
feadh tréimhsí fada tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuirtear dóthain oiliúna ar fáil dóibh le linn gach 
céime den togra. Glacann gach oibrí deonach páirt i dtimthriall oiliúna na Seirbhíse. Áiríonn sé seo oiliúint 
réamh-imeachta, oiliúint ar theacht dóibh agus measúnú lár-théarma chomh maith le hócáid bhliantúil de 
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chuid Seirbhís Dheonaigh na hEorpa. Ba chóir go mbeadh deis ag na hoibrithe deonacha an t-eispéireas 
Seirbhíse a mhalartú, a chomhroinnt agus a mheas. Cuirtear oiliúint teanga ar fáil do na hoibrithe deonacha 
leis agus is cuid den ngnáth-amchlár é. Bíonn formáid, faid agus minicíocht an tacaíocht teanga ag brath ar 
riachtanais agus cumas an oibrí agus ar thascanna agus inniúlacht na heagraíochta.  
 

 Cáilíocht tréimhse mheasúnaithe an togra 
I dtreo is go mbeidh an togra agus na torthaí a bheidh air níos inbhuanaithe glactar leis go mbeidh na 
tionscnóirí agus na hoibrithe deonacha rannpháirteach i bpróiseas measúnaithe i ndeireadh an togra. Sa 
chéim measúnaithe tugtar faoi chomhlíonadh an togra. Is é atá mar chuspóir aici ná measúnú a dhéanamh i 
dtaobh cé acu ar baineadh cuspóirí an togra amach nó nár baineadh agus ar comhlíonadh na nithe a raibh na 
tionscnóirí agus na hoibrithe deonacha ag súil leo.  
 
I dteannta an mheasúnaithe deiridh reáchtáiltear seisiúin measúnaithe roimh an tSeirbhís, lena linn agus ina 
diaidh d’fhonn a áirithiú go reáchtáiltear an togra go socair réidh. Ba chóir cruinnithe rialta a eagrú leis an 
gcomhordaitheoir agus leis an meantóir chun aiseolas a fháil ón oibrí deonach/na hoibrithe deonacha agus 
an seoladh an togra a oiriúnú dá réir.  

 
 Cáilíocht na mbearta um chosc priacail agus bainistiú géarchéime  

Cinntíonn an tionscnóir go dtugtar faoi cheisteanna maidir le cosc priacail agus bainistiú géarchéime sa togra. 
Tá sásraí cuí beartaithe chun a chur ar chumas na ndaoine óga a n-eispéireas foghlama a fháil i 
dtimpeallacht atá sábháilte go maith agus faoi chosaint.      

 
 Cáilíocht sainghnéithe atá beartaithe i dtograí ina bhfuil daoine a bhfuil níos lú 

deiseanna acu rannpháirteach  
Ba chóir tograí ina bhfuil daoine a bhfuil níos lú deiseanna acu rannpháirteach a eagrú laistigh de phróiseas 
roimh an togra iarbhír agus ina dhiaidh agus ní ceart gur imeachtaí leo féin iad. Agus tograí dá shórt á n-
ullmhú agus á gcur i ngníomh ní mór béim ar leith a leagan ar anailís a dhéanamh ar phróifílí agus ar 
shainriachtanais na ndaoine óga agus ar chur chuige saindéanta tacúil atá ag teacht leo.  Ba chóir gur go 
toiliúil a nglacfaí le daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna le haghaidh na dtograí seo.  
 
Moltar cuairteanna pleanála roimh an tSeirbhís fáin a thabhairt de bharr go gcabhraíonn siad leis na 
rannpháirtithe agus leis na tionscnóirí comhpháirtíocht shocair a bhunú agus chun rannpháirtíocht na ndaoine 
a bhfuil níos lú deiseanna acu a chur chun cinn.  
 
B’fhéidir go bhfuil meantóireacht níos láidre beartaithe chun an tacaíocht phearsanta do na hoibrithe 
deonacha a bhfuil níos lú deiseanna acu a mhéadú ar thaobh an Eagraíocht Seolta/Óstála; déantar í a roinnt 
idir na heagraíochtaí seo de réir a gcuid freagrachtaí.  

Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
 Critéir cháilíochta Chairt Sheirbhís Dheonach na hEorpa a chomhlíonadh 

Ní mór gnéithe cáilíochta Chairt Sheirbhís Dheonach na hEorpa a fhorbairt sa togra toisc go bpléann siad 
gnéithe rí-thábhachtacha ar nós comhpháirtíocht, bunphrionsabail na Seirbhíse, bearta maidir le caighdeáin 
cháilíochta, faisnéis agus aitheantas.  

 
 Rannpháirtiú gníomhach an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha sa togra  

Ba chóir go mbeadh an oibrí deonach/na hoibrithe deonacha ag rannpháirtiú go gníomhach in ullmhú agus i 
measúnú na Seirbhíse.  

 
 Forbairt shóisialta agus phearsanta an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha a 

chur chun cinn  
Ba chóir go spreagfadh an togra cumas an oibrí dheonaigh/na n-oibrithe deonacha féinmhuinín a chothú 
agus é/í/iad ag tabhairt aghaidhe ar eispéiris, ar dhearcthaí agus ar iompar nua; scileanna, inniúlachtaí agus 
eolas a fháil nó a chothú a chuireann le forbairt shóisialta, phearsanta agus/nó le forbairt phroifisiúnta.  

 
Ina theannta sin ba chóir go gcinnteodh an togra go léirítear carachtar Seirbhís Dheonaigh na hEorpa mar 
‘sheirbhís foghlama’ do na daoine óga, is é sin, mar sheirbhís a thugann deiseanna foghlama neamh-
fhoirmiúla dóibh. Chuige seo ba chóir cur síos ginearálta a dhéanamh sa bhfoirm iarratais ar na torthaí 
foghlama agus ar na próisis fhoghlama a bhfuiltear ag súil leo.  
 
Dá bhrí sin ba chóir go mbeadh líon na n-oibrithe deonacha a chuireann a gcuid Seirbhíse isteach ag an am 
céanna in Eagraíocht Óstála ar bith chomh íseal agus is féidir agus go mbeadh a líon ag teacht le nádúr togra 
na Seirbhíse agus le cumas na hEagraíochta deiseanna foghlama luachmhara a thabhairt do roinnt oibrithe 
deonacha ag an am céanna.  
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Nuair a bhíonn roinnt oibrithe deonacha ag cur isteach a gcuid Seirbhíse mar ghrúpa cinntítear go ndéanann 
siad foghlaim ní mar dhaoine aonair amháin ach mar ghrúpa chomh maith. Tá 
chomhchruinniú/comhchruinnithe agus teagmhálacha idir na hoibrithe deonacha beartaithe.  

 
 Feidhm an mheantóra 

Tugann an meantóir tacaíocht phearsanta agus tacaíocht maidir le próiseas an Phas Óige. Chomh maith leis 
sin tá sé/sí freagrach as cabhair a thabhairt don oibrí deonach/do na hoibrithe deonacha imeascadh sa 
phobal áitiúil. Is é cúram tábhachtach eile atá ar an meantóir ná na torthaí foghlama a phlé leis an oibrí 
deonach i ndeireadh na Seirbhíse i ndáil leis an teastas Pas Óige. Féadann an oibrí deonach/na hoibrithe 
deonacha cabhair a lorg ón meantóir má tá aon fhadhbanna aige/aici/acu.  

 
 An ghné idirchultúrtha 

Ba chóir go gcuirfeadh Seirbhís Dheonach na hEorpa tuiscint dhearfach chun cinn sna daoine óga ar chultúir 
dhifriúla agus go dtacódh sí le hidirphlé agus le teagmhálacha idirchultúrtha le daoine ó chúlraí agus ó 
chultúir eile. Ina theannta sin ba chóir go gcoiscfeadh sí leithcheal, ciníochas agus gach saghas meoin as a 
dtagann eisiamh sóisialta agus go gcuirfeadh sí ina gcoinne. Ba chóir go bhforbródh sé caoinfhulaingt agus 
tuiscint ar éagsúlacht.  

 
 An Ghné Eorpach 

Ba chóir go gcuirfeadh an togra le próiseas oideachais na ndaoine óga agus go méadódh sé a dtuiscint ar an 
gcomhthéas Eorpach/idirnáisiúnta ina maireann siad. D’fhéadfaí gné Eorpach a léiriú i dtogra tríd na gnéithe 
seo a leanas: 

 
 go gcothaíonn an togra braistint na ndaoine óga i leith saoránacht Eorpach agus cabhraíonn sé leo a 

ról mar chuid d’Eoraip na linne seo agus den Eoraip mar a bheidh sí amach anseo a thuiscint.   
 go léirítear comhchúram tríd an togra do shaincheisteanna i sochaí na hEorpa, ar nós ciníochas, 

seineafóibe, frith-Sheimíteachas, mí-úsáid drugaí    
 go bhfuil téama an togra nasctha le hábhair de chuid an AE, ar nós méadú an AE, rólanna agus 

gníomhaíochtaí na n-institiúidí Eorpacha, gníomh an AE maidir le gnóthaí a bhaineann le daoine óga  
 go bpléitear prionsabail bunaithe an AE, is é sin, prionsabail na saoirse, an daonlathais, urraim do 

chearta an duine agus do na Saoirsí bunúsacha agus do riail an dlí. 

Cáilíocht an togra ó thaobh iarmhairtí de 
 Tionchar agus éifeacht iolraitheach  

Níor chóir go mbeadh tionchar ag togra de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa ar na hoibrithe deonacha 
amháin ach ba chóir go dtabharfadh sé eolas faoi choincheap na ‘hEorpa’ do phobail áitiúla atá bainteach 
leis. Chuige seo ba chóir go ndéanfadh na hEagraíochtaí Óstála iarracht, an oiread agus is féidir leo, daoine 
eile (ón gcomharsanacht, ón gceantair áitiúil srl.) a mhealladh isteach sa togra.  

 
Ba chóir go mbeadh radharc fadtéarmach mórthimpeall an togra agus ba chóir é a phleanáil d’fhonn éifeacht 
iolraitheach chomh maith le tionchar inbhuanaithe a bhaint amach. Is féidir éifeacht iolraitheach a bhaint 
amach má chuirtear ina luí ar ghníomhaithe eile a bheith ina n-óstaigh d’oibrithe deonacha nó oibrithe 
deonacha a sheoladh amach. Ba chóir do na tionscnóirí spriocghrúpaí a aimsiú a d’fhéadfadh gníomhú mar 
iolraitheoirí (daoine óga, oibrithe óga, na meáin, ceannairí polaitiúla agus ceannairí tuairime, lucht 
cinnteoireachta de chuid an AE) d’fhonn cuspóirí agus torthaí an togra a scaipeadh.  

 
 

 Suntasacht an togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh  
Ba chóir do thionscnóirí a machnamh a dhéanamh i dteannta a chéile ar bhearta atá dírithe ar suntasacht a 
dtogra agus suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh go ginearálta a mhéadú. Tá acmhainn sa bhreis i 
gcruthaitheacht na dtionscnóirí agus na rannpháirtithe chun eolas faoi Sheirbhís Dheonach na hEorpa, faoi 
ghníomhaíochtaí na dtionscnóirí agus faoi na deiseanna atá á dtairiscint ag an gClár Óige i mBun Gnímh 
chomh maith, a scaipeadh. Tugtar faoi bhearta suntasachta go mór mór roimh chur i ngníomh na Seirbhíse 
agus lena linn. Is féidir bearta dá leithéid a roinnt ina ndá aicme ghinearálta:  
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 Suntasacht an togra 
Ba chóir do thionscnóirí agus d’oibrithe deonacha poiblíocht a dhéanamh ar an togra – agus ar a 
aidhmeanna agus a chuspóirí chomh maith. Ina theannta sin ba chóir dóibh ‘teachtaireacht na 
hóige’ a scaipeadh ar feadh na tréimhse ina bhfuil an togra á chur i ngníomh. D’fhéadfaidís ábhar 
eolais a chur le chéile chun feasacht ar an togra a spreagadh; d’fhéadfaí urchar poist nó téacsanna 
a sheoladh; póstaeir, greamaitheoirí, earraí fógraíochta (t-léinte, caipíní, pinn, srl); d’fhéadfaí 
cuireadh a thabhairt d’iriseoirí; eisiúintí preasa a chur amach nó ailt a scríobh do nuachtáin áitiúla, 
do shuíomhanna idirlín nó do nuachtlitreacha; ríomhghrúpa a chur ar bun, spás idirlín a dhéanamh, 
gailearaí grianghraf nó blag ar an idirlíon, srl. 
 

 
 Suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh 

I dtús báire, ba chóir na heagraíochtaí agus na hoibrithe deonacha atá rannpháirteach sa togra a 
chur ar an eolas faoina rannpháirtíocht i Seirbhís Dheonach na hEorpa. Ansin ba chóir go ndíreodh 
gach togra de chuid na Seirbhíse aird ar an deontas agus go dtabharfadh sé eolas ar an gClár Óige 
i mBun Gnímh don saol lasmuigh.  

 
Lasmuigh de bheith faoi dhualgas lógó oifigiúil an Chláir Óige i mBun Gnímh a úsáid (féach ar chuid 
C den Treoir seo, le do thoil) ba chóir do gach togra feidhmiú mar ‘iolraitheoir’ ar an gClár Óige i 
mBun Gnímh d’fhonn an t-eolas a mhéadú ar na deiseanna a thairgeann an Clár do dhaoine óga 
agus d’oibrithe óige san Eoraip agus lastall di. Tugtar cuireadh do na tionscnóirí faisnéis faoin gClár 
a chur san áireamh (m. sh. faisnéis faoi Ghníomhartha an Chláir nó faoina chuspóirí agus a 
ghnéithe tábhachtacha, faoi spriocghrúpaí, srl.) i ngach beart a dtugtar faoi chun suntasacht an 
togra a chur chun cinn (féach na samplaí thuas). D’fhéadfadh na tionscnóirí seisiúin eolais nó 
ceardlanna a fhí isteach le linn Seirbhíse an oibrí dheonaigh. D’fhéadfaidís rannpháirtíocht in 
imeachtaí a phleanáil, chomh maith, (seimineáir, comhdhálacha, díospóireachtaí) a eagraítear go 
háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta. 

 
 

 Na torthaí a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu 
Iarrtar ar gach tionscnóir bearta a ghlacadh chun na torthaí a bhíonn ar Sheirbhís Dheonach na hEorpa a 
scaipeadh agus a shaothrú, na torthaí foghlama a bhí uirthi san áireamh, ar mhaithe le gach gníomhaí a bhí 
páirteach ann. 

 
 Gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe 

D’fhéadfadh an chuma chéanna a bheith ar ghnáthbhearta scaipthe agus saothraithe agus atá ar na 
bearta a ghlactar chun suntasacht togra a chur chun cinn (luaite thuas); is í an phríomhdhifríocht 
go ndírítear bearta scaipthe agus saothraithe ar thorthaí togra seachas ar an tSeirbhís féin. 
D’fhéadfaí, chun a bheith níos sonraí, torthaí na Seirbhíse a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu 
tríd an t-eolas a fuair an t-oibrí le linn na Seirbhíse a aistriú; mar shampla, d’fhéadfadh oibrí 
deonach a chuir seirbhís 6 mhí isteach in ionad cúraim do dhaoine breacaosta dul chuig ionad eile 
nó chuig comhlachtaí ar suim leo a leithéid, agus na dea-chleachtais nó na modhanna a d’úsáid nó 
a d’fhorbair sé/sí agus é/í ag obair le spriocghrúpaí áirithe a mhíniú. Ar an ábhar seo déantar bearta 
scaipthe agus saothraithe go mór mór i ndiaidh na Seirbhíse. Ba chóir go mbeadh páirt ghníomhach 
ag an oibrí deonach sna bearta seo.  
 

 
 Scaipeadh agus saothrú breise a dhéanamh ar na torthaí  

Mar aon leis na gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe d’fhéadfadh na tionscnóirí bearta breise a 
chur ar bun chun an luach atá ar thorthaí a dtogra a scaipeadh agus aird a tharraingt air. 
Tairgeann an Clár Óige i mBun Gnímh dreasacht airgid bhreise le haghaidh a leithéid de bhearta 
(féach ar an gcuid maidir le ‘Rialacha Maoinithe’ den bhfo-Ghníomh seo). Is é a áirítear ar shamplaí 
na mbearta breise scaipthe agus saothraithe ná imeachtaí poiblí a eagrú (láithreoireachtaí, 
comhdhálacha, ceardlanna…); táirgí closamhairc a chruthú (dlúthdiosca; DVD, gearrscannáin…); 
comhar fadtéarmach leis na meáin a chur ar bun (giotaí don raidió/Teilifís/bpreas, agallaimh, 
rannpháirtiú i gcláir éagsúla raidió/teilifíse…); ábhar eolais a chur le chéile (nuachtlitreacha, 
bróisiúir, leabhráin, lámhleabhair dea-chleachtais…); tairseach idirlín a dhéanamh, srl.  
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Cairt Seirbhís Dheonach na hEorpa 
 

Cairt Seirbhís Dheonach na hEorpa 

 
Is cuid den gClár Óige i mBun Gnímh í Cairt Seirbhís Dheonach na hEorpa. Díríonn sí aird ar fheidhmeanna na 
nEagraíochtaí Seolta, Óstála agus Comhordúcháin sa tSeirbhís agus ar phrionsabail agus ar chaighdeáin cáilíochta 
is tábhachtaí na Seirbhíse. Cloíonn gach tionscnóir Seirbhís Dheonach na hEorpa leis na forálacha atá 
leagtha amach sa Chairt.  
 
Comhpháirtíocht Seirbhís Dheonach na hEorpa 
 
Tá comhpháirtíocht dhaingean idir Eagraíochtaí Seolta, Óstála agus Comhordaithe na Seirbhíse agus an oibrí 
deonach fíor-thábhachtach do gach thogra de chuid na Seirbhíse. Ní mór a chinntiú go n-oireann próifíl an oibrí 
dheonaigh agus na tascanna dá chéile. Síníonn gach comhpháirtí Comhaontú Seirbhís Dheonach na hEorpa roimh 
thús na Seirbhíse.  
 Is í an Eagraíocht Seolta atá freagrach as na hoibrithe deonacha a ullmhú agus as tacú leo roimh Sheirbhísí 

Deonacha na hEorpa, lena linn agus ina ndiaidh.  
 Ní mór don Eagraíocht Óstála a chinntiú go bhfaighidh an oibrí deonach coinníollacha maireachtála agus 

oibre atá sábháilte agus compordach, ar feadh na tréimhse seirbhíse ar fad. Ní mór di tacaíocht chuí 
phearsanta, tacaíocht teanga, agus tacaíocht ó thaobh na dtascanna de a thabhairt, rud ina n-áirítear 
meantóir a aimsiú don oibrí deonach.  

 Is í an Eagraíocht Comhordúcháin (an t-iarrthóir) a dhéanann éascú do chur i ngníomh an togra trí 
tacaíocht riaracháin agus tacaíocht cáilíochta a thabhairt do chomhpháirtithe ar fad an togra agus is í a 
chuireann ar a gcumas líonrú.  

 
Prionsabail de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa nach mór a chinntiú 
 
 Plean foghlama don oibrí deonach a leagan amach go soiléir chun a thaispeáint go bhfuil gné foghlama 

neamhfhoirmiúil idirchultúrtha ag gabháil leis an togra. 
 An ghné seirbhíse a thaispeáint trí carachtar neamhbhrabúis an 

togra agus tascanna an oibrí dheonaigh a shonrú go soiléir. Ní mór a chinntiú go ndéanann an t-oibrí 
deonach seirbhís lán-aimseartha agus go bhfuil ról gníomhach aige/aici agus na gníomhaíochtaí á ndéanamh. 
Ní chuirfear gníomhaíochtaí oibrí dheonach na Seirbhíse in ionad fostaíochta de shaghas ar bith.  

 Tairbhe don bpobal áitiúil agus teagmháil leis. 
 Ní ghearrtar aon táille ar oibrithe deonacha na Seirbhíse ach amháin 

go n-iarrtar orthu airgead a chur i 
          leith costais taistil, b’fhéidir (10% den gcostas ar a mhéid).  

 Inrochtaineacht agus Cuimsiú: Agus oibrithe deonacha do Sheirbhís 
Dheonach na hEorpa á n-earcú cinntíonn na heagraíochtaí go bhfuil rochtain ghinearálta ag gach duine óg ar 
an tSeirbhís, gan aon chlaontacht i leith grúpa eitnigh, reiligiúin, claonadh gnéis, tuairime polaitiúla, srl. Má tá 
an togra dírithe ar oibrithe deonacha a bhfuil níos lú deiseanna acu ní mór go bhfuil na háiseanna agus 
cumas ar fáil chun ullmhú sainoiriúnaithe agus tacaíocht chuí a bheith ar fáil. 

 
Caighdeáin cáilíochtana Seirbhíse a bheith cinntithe  
 
Tacaíocht don Oibrí Deonach 
 roimh Sheirbhísí Deonacha na hEorpa, lena linn agus ina ndiaidh, go háirithe i ndáil le cosc agus bainistiú  

géarchéime; 
 le haghaidh árachais, víosa, cead cónaithe, socruithe taistil agus le haghaidh nósanna imeachta riaracháin 

go léir na Seirbhíse ar fad;  
 trí éascú a dhéanamh do rannpháirtiú an oibrí dheonaigh i dtimthriall oiliúna na Seirbhíse (oiliúint roimh 

imeacht dó/di, oiliúint ar theacht dó/di, measúnú lár-théarma agus imeacht bhliantúil de chuid Seirbhís 
dheonach na hEorpa);  

 trí bearta measúnaithe cuí a aithint. 
 
Faisnéis 
 Tá de cheart ag gach comhpháirtí Seirbhís Dheonach na hEorpa faisnéis iomlán ar an togra a fháil agus 

comhaontú le gach gné de.  
 Bearta a bheith ullmhaithe chun suntasacht, scaipeadh agus poiblíocht a chur chun cinn. 
 
Aitheantas 



                               

81  

________________________________________________________________________
Cuid B - Gníomh 2 – Seirbhís Dheonach na hEorpa   

________________________________________________________________________

 Tá gach oibrí deonach de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa i dteidil Pas Óige a fháil.  
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Gníomh 3.1 – Comhoibriú le Tíortha Comharsanachta 
Comhpháirtíochta an Aontais Eorpaigh  

Cuspóirí 
Is í is cuspóir don bhfo-Ghníomh seo ná comhthuiscint a chur chun cinn idir phobail i meon na hoscailteachta 
agus ag an am céanna, cur le forbairt na gcóras de cháilíocht ard a thacaíonn le gníomhaíochtaí daoine óga sna 
tíortha faoi chaibidil. Tacaíonn sé le gníomhaíochtaí atá ceaptha chun cumais Eagraíochtaí Neamh-rialtasacha a 
líonrú agus a chur chun cinn sa réimse óige agus é ag aithint a thábhacht agus atá siad i ndáil le sochaí shibhialta 
a forbairt sna tíortha comharsanachta. Baineann sé le hoiliúint na ndaoine siúd atá ag gabháil d’obair óige agus a 
oibríonn in eagraíochtaí óige, le malartú taithí agus dea-chleachtais eatarthu Tacaíonn sé le gníomhaíochtaí as a 
bhféadfadh tograí ardcháilíochta agus comhpháirtíochtaí a leanúint a mhairfidh go ceann i bhfad. 
 
Tacaíonn an fo-Ghníomh le dhá chineáil togra a ndéantar cur-síos orthu i ndá mhír dhifriúla: 
 
 Malartaithe Ógra le Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta  
 Oiliúint agus Líonrú le Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta. 
 
Baineann na míreanna ‘Tuilleadh eolais ar thogra a dhéantar i gcomhar le Tíortha Comharsanachta 
Comhpháirtíochta?’, ‘Forbhreathnú ar nósanna imeachta iarratais’ agus ‘Togra maith a fhorbairt’ leis an dá chineál 
togra a luaitear thuas.  

Cad is Malartú Óige le Tíortha Comharsanachta 
Comhpháirtíochta ann?  
Is togra é Malartú Óige le Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta ina dtagann daoine óga as dá thír nó as 
breis is dá thír le chéile. Tugtar deis dóibh téamaí éagsúla a phlé agus dul i ngleic leo agus ag an am céanna 
bíonn siad ag cur eolais ar thíortha agus ar chultúir na ndaoine eile. Tá Malartú Óige bunaithe ar comhpháirtíocht 
thrasnáisiúnta idir bheirt tionscnóirí nó níos mó as tíortha difriúla. I Malartú Óige faoi fho-Ghníomh 3.1 glacann 
tionscnóirí as Tíortha ina bhfuil an Clár ar siúl agus as Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta páirt.  
 
De réir líon na dtíortha atá páirteach féadann Malartú Ógra a bheith dé-thaobhach, trí-thaobhach nó il-taobhach. 
Is fiú Malartú Ógra déthaobhach a dhéanamh go háirithe más é an chéad togra Eorpach é atá ar bun ag na 
dtionscnóirí nó más mionghrúpaí nó grúpaí áitiúla nach bhfuil aon taithí acu ar an leibhéal Eorpach atá i gceist..  
 
Féadann Malartú Ógra a bheith ina Malartú Ógra taistil, rud a chiallaíonn go mbogann na rannpháirtithe go léir ag 
an am céanna trí thír amháin nó níos mó tíortha atá rannpháirteach sa Mhalartú. 
 
Tá trí chéim ag Malartú Ógra: 
 
 pleanáil agus ullmhú  
 cur i ngníomh na Gníomhaíochta  
 measúnú (ina n-áirítear machnamh ar obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh). 
 
Déantar machnamh ar bhunphrionsabail agus ar chleachtais fhoghlama neamhfhoirmiúla ar feadh tréimhse an 
togra ar fad. 
 

Ní Malartú Ógra iad seo  
NÍ cháilíonn na gníomhaíochtaí seo go sonrach le haghaidh deontas faoi Mhalartaí Ógra: 
 
 turais staidéir acadúla 
 gníomhaíochtaí malairte atá dírithe ar bhrabús airgid  
 gníomhaíochtaí malairte a fhéadtar a aicmiú mar thurasóireacht  
 féilte 
 turais saoire 
 cúrsaí teanga 
 turais taibhithe  
 malartaí ranga scoile  
 comórtais spóirt 
 cruinnithe éigeantacha eagraíochtaí 
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 tionóil pholaitiúla  
 campaí oibre 

 

Na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar Mhalartú 
Ógra le Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta  

Critéir incháilitheachta 

Tionscnóirí 
incháilithe 

Ní mór gur ceann díobh seo a leanas an tionscnóir: 
 eagraíocht neamhbhrabúis/neamh-rialtasach; nó  
 comhlacht poiblí áitiúil nó réigiúnach; nó  
 ghrúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga (cuimhnígí: más grúpa neamhfhoirmiúil 

atá i gceist glacann duine de bhaill an ghrúpa feidhm an ionadaí agus glacann sé/sí 
freagracht thar ceann an ghrúpa); nó  

 comhlacht atá ag gabháil d’obair sa réimse óige ar an leibhéal Eorpach  
Ní mór gurb as Tír ina bhfuil an Clár ar siúl nó as Tír Chomharsanachta do gach 
tionscnóir agus ní foláir dó an Réamh-chomhaontú a shíniú atá ag gabháil leis an 
bhfoirm iarratais. 

Feidhm na 
dTionscnóirí 

Tugtar an ‘Eagraíocht seolta’ ar an tionscnóir a sheolann rannpháirtithe chuig tír eile. 
Glaoitear ‘an Eagraíocht óstála ar an tionscnóir a óstaíonn an Malartú Ógra ina thír féin. 

Líon na dTionscnóirí 

Malartú Ógra Dé-thaobhach: tionscnóir amháin as tír de chuid an AE agus 
tionscnóir amháin as Tír Chomharsanachta Chomhpháirtíochta.  
Malartú Ógra trí-Thaobhach: trí thionscnóir as trí thír dhifriúla agus ceann amháin 
díobh ar a laghad as tír de chuid an AE agus ceann eile as Tír Chomharsanachta 
Chomhpháirtíochta.  
Malartú Ógra Il-thaobhach: ceithre thionscnóir ar a laghad, gach ceann díobh as tír 
dhifriúil agus ceann amháin díobh ar a laghad as tír de chuid an AE agus dhá cheann 
díobh as Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta. 

Rannpháirtithe 
Incháilithe 

Rannpháirtithe idir 13 agus 25 bliana d’aois a bhfuil cónaí dleathach orthu i dtír Cláir nó 
i dtír Chomharsanachta Chomhpháirtíochta (féadann suas chuig 20% de na 
rannpháirtithe a bheith idir 25 agus 30 bliain d’aois) 

Líon na 
rannpháirtithe 

Ní mór go mbeadh 16 duine ar a laghad agus 60 duine ar a mhéid rannpháirteach i 
dtogra (gan ceannaire/í an ghrúpa a chur san áireamh). 

Comhdhéanamh na 
ngrúpaí náisiúnta 
rannpháirtithe 

Malartú Ógra Dé-thaobhach: 8 rannpháirtí ar a laghad in aghaidh an ghrúpa (gan 
ceannaire/í an ghrúpa a chur san áireamh. 
Malartú Ógra trí-Thaobhach: 6 rannpháirtí ar a laghad in aghaidh an ghrúpa (gan 
ceannaire/í an ghrúpa a chur san áireamh. 
Malartú Ógra Il-thaobhach: 4 rannpháirtí ar a laghad in aghaidh an ghrúpa (gan 
ceannaire/í an ghrúpa a chur san áireamh. 
Ní mór do gach grúpa náisiúnta ceannaire grúpa amháin a bheith aige ar a laghad. 

Iona(i)d na 
Gníomhaíochta 
 

Ní mór an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dtír dhúchais ceann de na tionscnóirí..  
Eisceacht: ní féidir an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dTír Chomhpháirtíochta i réigiún 
na Meánmhara.  
Malartaí Ógra Taistil: ní mór an Ghníomhaíocht a reáchtáil i dtíortha beirt 
thionscnóirí nó níos mó. Mar eisceacht, ní féidir an Ghníomhaíocht a chur ar siúl dTír 
Chomhpháirtíochta i réigiún na Meánmhara.   

Tréimhse an Togra 15 mhí ar a mhéid 

Treimhse na 
Gníomhaíochta 

6-21 lá, gan laethanta taistil san áireamh. 

Clár na 
Gníomhaíochta 

Ní mór clár ama don nGníomhaíocht le haghaidh gach lá a chur mar iarscríbhinn leis an 
bhFoirm Iarratais.   
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Cé a fhéadann 
iarratas a 
dhéanamh? 

Glacann tionscnóir feidhm an chomhordaitheora agus déanann sé/sí iarratas chuig an 
nGníomhaireacht lena mbaineann (féach an chuid “Cé chuige a ndéantar iarratas? 
thíos) ar an togra ar fad thar ceann na dtionscnóirí go léir. Ní féidir le gach tionscnóir a 
bheith ina iarrthóir; ní féidir leis na tionscnóirí seo a leanas iarratas a 
dhéanamh:  
 grúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga   
 tionscnóir as tír Chomharsanachta Chomhpháirtíochta . 
Eisceacht: féadann tionscnóir as Oirdheisceart na hEorpa iarratas a dhéanamh más é 
a óstaíonn an Ghníomhaíocht.   
 
Más tograí a ndéantar iarratas chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta orthu atá i gceist: 
má reáchtáiltear an togra i dTír ina bhfuil an Clár ar siúl é ní mór gurb é an t-iarrthóir 
an tionscnóir óstaíonn an Ghníomhaíocht.  
 
Ní mór do thionscnóir ar mhaith leis iarratas a dhéanamh a bheith bunaithe go dlíthiúil 
ina thír. Ní mór do thionscnóir a dhéanann iarratas chuig an nGníomhaireacht 
Feidhmiúcháin a bheith bunaithe go dlíthiúil le bliain amháin anuas ar a laghad ar an 
spriocdháta chun a iarratas a chur isteach.  

Cé chuige a 
ndéantar iarratas? 

Iarratais a chuirfear isteach chuig an nGníomhaireacht Fheidhmiúcháin: 
iarratais ar thograí ó eagraíochtaí atá ag gabháil d’obair óige ar an leibhéal Eorpach.  
 iarratais ar thograí ó eagraíochtaí atá ag gabháil d’obair óige ar an leibhéal 

Eorpach  
 iarratais ar thograí ó thionscnóirí atá bunaithe in Oirdheisceart na hEorpa agus más 

iad atá ag óstáil na Gníomhaíochta.  
 
Iarratais a chuirfear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta: iarratais ar 
thograí ó gach iarrthóir eile. 

Cathain a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an togra a chur isteach faoin spriocdháta d’iarratais a fhreagraíonn do dháta 
tosaigh an togra (féach ar chuid C den Treoir seo, le do thoil). 

Conas a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an t-iarratas a thabhairt isteach de réir na módúlachtaí iarratais a bhfuil cur-síos 
déanta orthu i gCuid C den Treoir seo. 

Critéir eile 

Cosaint agus slándáil na rannpháirtithe: 
Ní mór don iarrthóir ráthaíocht a thabhairt go nglacfar bearta chun a chinntiú go 
mbeidh cosaint agus slándáil na rannpháirtithe deimhnithe sa togra (féach Cuid A den 
Treoir seo, le do thoil).   
 
Cuairt phleanála roimh ré:  
Má tá Cuairt phleanála roimh ré ag gabháil leis an togra ní mór na critéir 
incháilitheachta seo a leanas a chomhlíonadh: 
 fad na Cuairte Pleanála Roimh Ré: 2 lá ar a mhéid (gan taisteal san áireamh) 
 líon na rannpháirtithe: Rannpháirtí amháin in aghaidh an ghrúpa. Is féidir líon na 

rannpháirtithe a ardú ar choinníoll gur duine óg atá ag glacadh páirte sa Malartú 
Ógra é duine amháin de na rannpháirtithe. 

 clár na Cuairte Pleanála Roimh Ré: tá clár ama na Cuairte Pleanála Roimh Ré ag 
gabháil leis an bhfoirm iarratais mar iarscríbhinn. 

Critéir eisiaimh 

 
Agus an fhoirm á síniú aige ní mór don iarrthóir a chur in iúl nach bhfuil sé i gcás ar 
bith a chuirfeadh bac air deontas a fháil ón Aontas Eorpach (féach Cuid C den Treoir 
seo, le do thoil).   

Critéir roghnúcháin 

Acmhainn 
airgeadais 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil foinsí maoinithe seasmhacha leordhóthanacha 
aige chun an ghníomhaíocht a chothú ar feadh na tréimhse ar fad ina bhfuil an togra á 
chur i gcrích agus go bhfuil ar a acmhainn rannchuidiú lena mhaoiniú. 

Acmhainn 
oibriúcháin 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo aige chomh 
maith le dóthain inspreagtha chun an togra beartaithe a chur i gcrích. 
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Critéir bronnta 
Measúnófar na tograí in aghaidh na gcritéar seo a leanas: 
 

Bainteacht le 
cuspóirí agus 
tosaíochtaí an Chláir  
(30%) 

Bainteacht le: 
 cuspóirí ginearálta an Chláir 
 sainchuspóirí an fho-Ghnímh  
 buan-tosaíochtaí an Chláir  
 agus leis na tosaíochtaí bliantúla a aithnítear ar an leibhéal Eorpach agus, má 

bhaineann nó más sonraithe, ar an leibhéal náisiúnta. 

Cáilíocht an togra 
agus modhanna 
oibre beartaithe  
(50%) 

 Cáilíocht plean an togra  
(cáilíocht na comhpháirtíochta/rannpháirtiú gníomhach na dtionscnóirí go léir sa 
togra; cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin; Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí; 
cáilíocht na tréimhse measúnaithe; cáilíocht na mbearta a áirithíonn cosaint agus 
slándáil na rannpháirtithe)   

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
(téama comhleasa agus bainteacht le grúpa na rannpháirtithe; modhanna 
foghlama neamhfhoirmiúla a chuirtear i ngníomh; baint ghníomhach na 
rannpháirtithe leis an togra; forbairt shóisialta agus phearsanta na rannpháirtithe a 
bheith á cur chun cinn; an ghné idirchultúrtha; an ghné Eorpach)  

 Cáilíocht iarmhairtí agus suntasacht an togra 
(tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach; suntasacht an 
togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh, scaipeadh agus saothrú na 
dtorthaí). 

Próifíl na 
rannpháirtithe agus 
na dtionscnóirí 
(20%) 

 Rannpháirtíocht daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu  
 Cothromaíocht geografach: cothromaíocht idir líon na dtionscnóirí/rannpháirtithe 

as Tíortha ina bhfuil an Clár ar siúl agus líon na dtionscnóirí/rannpháirtithe as 
Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta   

 Comhar réigiúnach: rannpháirtiú tionscnóirí as Tíortha Comharsanachta 
Comhpháirtíochta ón réigiún céanna (.i. as Oirthear na hEorpa agus réigiún 
Chugais, nó as réigiún MEDA (MEsures D'Accompagnement), nó as Oirdheisceart 
na hEorpa)  

 Cothromaíocht inscne 
 Gur Malartú Ógra Ilthaobhach í an Ghníomhaíocht. 

   

Tuilleadh eolais áisiúil ar thogra a dhéantar i gcomhar le Tíortha 
Comharsanachta Comhpháirtíochta  

Cad is ceannaire grúpa ann?  
Is é is ceannaire grúpa ann ná duine lánfhásta a bhíonn leis na daoine óga atá rannpháirteach i Malartú Ógra 
chun a chinntiú go ndéanfaidh siad foghlaim éifeachtúil agus go mbeidh siad slán sábháilte. 

Comhar le Tíortha Comhpháirtíochta na Meánmhara – an Clár Euro-Med  
Ní féidir tograí ina bhfuil Tíortha Comhpháirtíochta na Meánmhara rannpháirteach a mhaoiniú faoin gClár Óige i 
mBun Gnímh ach amháin má tharlaíonn na gníomhaíochtaí i gceann de na Tíortha ina bhfuil an Clár ar siúl.  
 
Is féidir tacú le tograí a tharlaíonn i dTír Chomhpháirtíochta na Meánmhara tríd an gClár Óige Euro-Med, clár atá 
faoi bhainistíocht Oifig Chomhar EuropeAid. Cuirtear an Clár seo i ngníomh trí sainstruchtúir dá nglaoitear Aonaid 
Óige Euro-Med. Tá siad seo bunaithe i dTíortha Comhpháirtíochta na Meánmhara. Ba chóir do thionscnóirí atá 
bunaithe i gceann de na Tíortha Comhpháirtíochta Meánmhara tograí dá bhfuil maoiniú á lorg acu faoin gClár 
Óige Euro-Med a chur faoi bhráid an Aonaid Óige Euro-Med ábhartha. Mínítear na coinníollacha agus na critéir 
maidir leis an tslí inar chóir tairiscint ar thogra a chur isteach faoin gClár Óige Euro-Med sna glaonna ar thairiscintí 
a bhaineann leo. Is iad na hAonaid Óige Euro-Med iad seo. Tá glaonna ar thairiscintí agus na foirmeacha iarratais 
a ghabhann leo chomh maith le heolas breise ar an gClár Óige Euro-Med ar líne ag an seoladh seo a leanas: 
http://www.euromedyouth.net 

Tograí Il-bhirt 
Ní bhaineann tograí Il-bhirt le fo-Ghníomh 3.1. 

http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
http://www.euromedyouth.net/
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Pas Óige  
Tá gach duine a  bhí rannpháirteach i dtogra de chuid Óige i mBun Gnímh faoin nGníomh seo i dteideal Teastas 
Pas Óige a fháil, doiciméad ina ndéantar cur-síos ar an bhfoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus ar an 
bhfoghlaim neamhfhoirmeálta atá déanta ag na rannpháirtithe agus a bhailíochtaíonn í (torthaí foghlama). Ina 
theannta sin moltar go mbreathnófaí ar an bPas Óige mar phróiseas cothaithe feasachta, machnaimh agus 
doiciméadaithe ar an bhfoghlaim a rinneadh le linn céimeanna éagsúla an togra. Chun tuilleadh eolais ar an bPas 
Óige a fháil féach ar Chuid A den Treoir seo agus ar an treoir i leith an Phas Óige. Ina theannta sin is féidir teacht 
ar tuilleadh eolais a bhaineann le hábhar ag www.youthpass.eu 

Sampla de Mhalartú Ógra le Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta 
Thionscain eagraíocht Sheoirseach agus grúpa ón Bhreatain togra malartú ógra ilchultúrtha dar teideal “Europe 
Meets the Land of Medea - A Youth Exchange against Stereotypes and Xenophobia to Promote Intercultural 
Understanding” i Kobuleti sa tSeoirsia. Bhí an togra dírithe ar tuiscint idirchultúrtha a chur chun cinn agus bhí sé 
ghrúpa de dhaoine óga rannpháirteach ann a tháinig ón Úcráin, ón Rúis, ón tSeoirsia, ón Eastóin agus ón 
nGearmáin. Bhí ceithre rannpháirtí agus ceannaire grúpa i ngach grúpa.   
 
Agus finscéal Medea ar scéal de Mhiotaseolaíocht na Gréige é mar bhunús acu phléigh na rannpháirtithe 
iarmhairtí na seineafóibe agus steiréitíopaí i leith náisiúin iasachta. Thaispeáin siad a nósanna, gnásanna agus a 
dtraidisiúin náisiúnta do rannpháirtithe eile i “Fionnachtana Cultúrtha”, mar a deirtear leo, a d’eagraigh siad féin, 
chun tuiscint ar dhifríochtaí cultúrtha a spreagadh agus a neartú.  
 
“Ba gné lárnach den mhalartú é na rannpháirtithe a spreagadh chun eagar a chur orthu féin. Chabhraigh sé seo  
leis na rannpháirtithe freagracht a ghlacadh agus d’fheabhsaigh sé a gcumas  dul i ngleic le fadhbanna go 
neamhspleách. Ina theannta sin spreag sé iad chun a gcuid tuairimí féin a chur i láthair agus chun meas a léiriú 
do thuairimí daoine eile agus glacadh leo. Thacaigh sé le forbairt phearsanta na ndaoine óga, chuir sé 
caoinfhulaingt chun cinn agus laghdaigh sé claontacht” (Rannpháirtí ón tSeoirsia). 

http://www.youthpass.eu/
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A)  Gníomh 3.1 Forbhreathnú 
 
Ní mór buiséad an togra a lea
 

ha maoinithe?  

ar na rialacha maoinithe 

gan amach de réir na rialacha seo a leanas:   

Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháil Dualgais tuairiscithe 

Costais Taistil Costais taistil ón mbaile go dtí ionad an 
togra agus ar ais. Costas an mhodh taistil 
agus na dtáillí taistil is saoire. (Ticéad 
eitilte den ghrád barraine, ticéad traenach 
den 2ú grád).  Maidir le tograí taistil: 
costais taistil ón mbaile chuig áit ina 
dtosaíonn an ghníomhaíocht agus costais 
taistil ón áit ina gcríochnaíonn sí ar ais 
abhaile. 

Céatadán de 
na fíorchostais

70% den gcostas incháilithe Uathoibríoch Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint, cóip de 
na ticéid taistil/sonraisc a chur 
ar fáil 

Costais taistil ón mbaile go dtí ionad an 
togra agus ar ais. (Ticéad eitilte den ghrád 
barraine, ticéad traenach den 2ú grád)) 

Céatadán de 
na fíorchostais

100% den gcostas incháilithe Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint, cóip de 
na ticéid taistil/sonraisc a chur 
ar fáil. 
 

Costais a 
ghabhann le 
cuairt pleanála 
roimh ré 

+  
Airgead breise i leith costais lóistín agus 
costais eile le linn na cuairte.  

+ 
Scála costais 
aonaid 

+ 
A3.1.1* x líon na n-oícheanta 
(2 oíche ar a mhéid) x líon na 
rannpháirtithe ó Eagraíochtaí 
Seolta  

Coinníollach: ní mór an gá le 
Cuairt Phleanála roimh ré agus 
na cuspóirí atá léi a chosaint sa 
bhfoirm iarratais 

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. Liosta 
de shínithe bunaidh ó na 
rannpháirtithe go léir. 

Costais 
Ullmhúcháin 

Costas ar bith a bhfuil nasc díreach aige le 
hullmhú na Gníomhaíochta agus na 
rannpháirtithe, árachas san áireamh.  

Scála costais 
aonaid 

B3.1.1* x líon na dtionscnóirí Coinníollach: ní mór na 
gníomhaíochtaí ullmhúcháin a 
mhíniú go soiléir sa bhfoirm 
iarratais  

Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 

Cnapshuim C3.1.1* 

+ 
Scála costais 
aonaid 

+ 
D3.1.1* x líon na dtionscnóirí 
Uasmhéid € 1500  

Costais na 
Gníomhaíocht
a 
 

Costas ar bith a bhfuil baint díreach aige le 
cur i ngníomh an togra. 

+ 
Scála costais 
aonaid  

+  
E3.1.1* x líon na 
rannpháirtithe x líon na n-
oícheanta a cuireadh in iúl i 
gclár na Gníomhaíochta  

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. Liosta 
de shínithe bunaidh ó na 
rannpháirtithe go léir. 

 

Cad iad na rialac
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Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháil Dualgais tuairiscithe 

Costais as an 
ngnách 

Costais ar bith a bhfuil baint dhíreach acu 
le daoine óga a bhfuil níos lú 
deiseanna/riachtanais speisialta acu nó ar 
féidir iad a chosaint de bharr sain-nádúr na 
ngníomhaíochtaí.   
Costais víosa, costais a bhaineann le víosa 
agus costais vacsaínithe. 

Céatadán de 
na fíorchostais

100% den gcostas incháilithe Coinníollach: ní mór cúis a 
thabhairt sa bhfoirm iarratais 
maidir le tacú airgid atá á lorg i 
leith costas eisceachtúil 

Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint, cóip de 
na ticéid taistil/sonraisc a chur 
ar fáil. 
 

Costais ar 
scaipeadh 
agus saothrú 
breise a 
dhéanamh ar 
na torthaí 

Costais a bhaineann le scaipeadh agus 
saothrú breise a dhéanamh ar na torthaí. 

Céatadán de 
na fíorchostais

100% den gcostas incháilithe 
Suas chuig € 500 x líon na 
dtionscnóirí 
Uasmhéid € 2 500 

Coinníollach: ní mór 
gníomhaíochtaí scaipthe agus 
saothraithe a mhíniú go soiléir sa 
bhfoirm iarratais 

Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint, cóip de 
na ticéid taistil/sonraisc a chur 
ar fáil. 
Caithfear cur-síos a dhéanamh 
sa tuarascáil dheiridh ar na 
nithe a baineadh amach. 

 
Cnapshuimea

* TÁBHAC

nna agus scálaí na gcostas aonaid – oiriúnú bunaithe ar an mbunphrionsabal seo: “an tír ina bhfuil an Ghníomhaíocht ar siúl”  
 

HTACH! Athríonn na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid idir tíortha éagsúla. Ní mór don iarrthóir na cnapshuimeanna agus scálaí na 
gcostas aonaid a chur i bhfeidhm maidir le tír aíochta na Gníomhaíochta. (Maidir le Malartaí Taistil, ní mór don iarrthóir na cnapshuimeanna agus scálaí na 
gcostas aonaid a úsáid a bhaineann leis an tír ina reáchtáiltear mórchuid na Gníomhaíochta). Is féidir teacht ar na méideanna is infheidhme i ngach tír i dtábla B) thíos. 
Ní mór do thionscnóirí an méid sna colúin (A,B,C…) agus na rónna (tír) comhfhreagracha a úsáid.  

 
Cén costais a fhéadfar a chomhaireamh mar chostas eisceachtúil? 
 
Is iad seo a lea
 

 
Maidir leis an 
fho
shampla.  

dá chás deiridh d’fhéadfadh go n-íocfadh an deontas as cuairteanna leighis, cúram sláinte, oiliúint/tacaíocht bhreise teanga; ullmhúchán breise; sain-
irgneamh nó sain-trealamh; duine tionlacain breise; costais phearsanta bhreise i gcás duine atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch; aistriúchán/ateangaireacht, mar 

nas costais eisceachtúla a fhéadfar a íoc: 

 costais víosa agus costais a bhaineann le víosa; costais vacsaínithe  
 costais a bhaineann le daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu agus/nó a bhfuil riachtanais speisialta acu  
 costais a thabhaítear de bharr go ndlíonn sain-nádúr na ngníomhaíochtaí iad.  
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B)  Cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid (in euro) 
 
Is iad seo a leanas na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid d’fho-ghníomh 3.1. Malartaí Ógra  
 

  

Cuairteanna 
Pleanála 

roimh ré in 
aghaidh an 

rannpháirtí in 
aghaidh na 

hoíche 

Costais 
ullmhúcháin 
in aghaidh an 

tionscnóra 

Costais na 
Gníomhaíochta

Costais 
gníomhaíochta 
in aghaidh an 

tionscnóra 

Costais 
gníomhaíochta 
in aghaidh an 
tionscnóra in 
aghaidh na 

hoíche 

  A3.1.1 B3.1.1 C3.1.1 D3.1.1 E3.1.1 

An Ostair 51 480 470 260 23 

An Bheilg 56 480 450 250 21 

An Bhulgáir 46 480 340 190 18 

An Chróit 53 480 430 240 20 

An Chipir 46 480 420 240 17 

Poblacht na Seice 45 480 410 230 17 

An Danmhairg 60 480 560 310 23 

An Eastóin 48 480 390 220 18 

An Fhionlainn 60 480 500 280 23 

An Fhrainc 54 480 500 280 21 

An Ghearmáin 48 480 450 250 18 

An Ghréig 58 480 430 240 23 

An Ungáir 47 480 380 210 19 

An Íoslainn 56 480 490 270 23 

Éire 58 480 520 290 23 

An Iodáil 52 480 490 270 23 

An Laitvia 51 480 380 210 19 

Liechtinstéin 58 480 510 280 23 

An Liotuáin 51 480 380 210 19 

Lucsamburg 48 480 450 250 20 

Málta 57 480 420 230 22 

An Ísiltír 59 480 480 270 23 

An Iorua 60 480 570 320 23 

An Pholainn 51 480 380 210 19 

An Phortaingéil 57 480 430 240 22 

An Rómáin 46 480 340 190 18 

An tSlóvaic 51 480 410 230 20 

An tSlóivéin 51 480 410 230 19 

An Spáinn 49 480 460 250 19 

An tSualainn 60 480 490 270 23 

An Eilvéis 59 480 550 310 22 

An Tuirc 46 480 340 190 18 
An Ríocht 
Aontaithe 60 480 570 320 23 

Tír 
Chomhpháirtíóchta 48 480 360 200 15 
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Cad is togra Oiliúna agus Líonraithe le Tíortha Comharsanachta 
Comhpháirtíochta ann?  
 
D’fhéadfaí dhá chineál togra Oiliúna agus Líonraithe a chur ar siúl: 
 
 togra ina gcuirtear malartaí, comhoibriú agus líonrú chun cinn i réimse an obair óige. Forbrófar é 

d’fhonn Gníomhaíocht a chur ar siúl a thacaíonn le cumas a chothú agus le nuálaíocht i measc na 
dtionscnóirí. Chomh maith leis sin tacaíonn sé leo siúd atá gafa in obair óige taithí, saineolas agus dea-
chleachtas’  a mhalartú.   

 togra as a bhforbrófar tuilleadh tograí faoin gClár Óige i mBun Gnímh. Forbrófar é d’fhonn 
Gníomhaíocht a chur ar siúl a chabhraíonn le gach tionscnóir ionchasach tograí nua a ullmhú agus a fhorbairt 
faoin gClár An Aos Óg i mBun Gnímh, go háirithe trí chinntiú go mbeidh tacaíocht agus saineolas ar fáil chun 
na tograí a fhorbairt; tacaíocht chun comhpháirtí a aimsiú; uirlisí agus acmhainní chun cáilíocht na dtograí a 
fheabhsú.  

 
Tá trí chéim ag an togra: 
 
 pleanáil agus ullmhú 
 cur i ngníomh na Gníomhaíochta 
 measúnú (ina n-áirítear machnamh agus obair leantach b’fhéidir)  
 
Léirítear prionsabail neamh-fhoirmiúla agus cleachtas foghlama neamh-fhoirmiúil ar feadh tréimhse an togra ar 
fad. 

Gníomhaíocht Oiliúna agus Líonraithe 
Forbraítear Togra Oiliúna agus Líonraithe d’fhonn ceann de na Gníomhaíochtaí seo a leanas a chur i ngníomh:  
 
Scáthfhoghlaim (eispéireas foghlama praiticiúil)  ag fanacht ar feadh tréimhse gairide in eagraíocht 
comhpháirtíochta i dtír eile d’fhonn dea-chleachtas a mhalartú, scileanna agus eolas a shealbhú agus/nó chun 
comhpháirtíochtaí fad-théarmacha a chothú trí bhreathnú rannpháirtíoch. 
 
Cuairt Féidearthachta  Cruinniú gairid le comhpháirtithe ionchasacha chun togra tras-náisiúnta a d’fhéadfaí a 
dhéanamh a phlé/a ullmhú. Is é is cuspóir do chruinnithe féidearthachta ná comhar atá ann cheana a fheabhsú 
agus a chur chun cinn agus / nó chun togra a ullmhú a dhéanfar faoin gClár Óige i mBun Gnímh amach anseo.  
 
Cruinniú Measúnachta  Cruinniú arna bheartú le comhpháirtithe. Tá de chuspóir ag an gcruinniú measúnú a 
dhéanamh ar chruinnithe, sheimineáir agus ar chúrsaí oiliúna a reáchtáladh roimhe. Cabhraíonn cruinnithe dá 
leithéid le comhpháirtithe obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh a mheas agus a phlé agus comh-thogra a 
bheith críochnaithe acu. 
  
Cuairt Staidéir  Clár staidéir eagraithe a mhaireann ar feadh tréimhse gairide agus a chaitheann súil ar obair 
óige agus/nó ar forálacha beartas óige i dtír óstála amháin. Tá cuairteanna staidéir dírithe ar théama agus 
gabhann cuairteanna agus cruinnithe maidir le tograí agus eagraíochtaí éagsúla leo i dtír a roghnaítear.  
 
Gníomhaíocht cothaithe Comhpháirtíochta  Imeacht a eagraítear d’fhonn deis a thabhairt do 
rannpháirtithe comhpháirtithe a aimsiú le haghaidh comhair thras-náisiúnta agus/nó chun togra a fhorbairt. I 
nGníomhaíocht cothaithe Comhpháirtíochta tugtar deis do chomhpháirtithe ionchais bualadh le chéile agus 
déantar tograí nua a fhorbairt atá dírithe ar thopaic agus/nó ar Ghníomh de chuid an Chlár Óige i mBun Gnímh a 
éascú. 
 
Seimineár  Imeacht a eagraítear chun ardán a chur ar fáil le haghaidh idirphlé agus malartaithe dea-
chleachtais. Tá sé bunaithe ar ionchur teoiriciúil atá dírithe ar théama nó ar théamaí roghnaithe a bhfuil baint acu 
le hobair sa réimse óige.  
 
Cúrsa Oiliúna  Clár foghlama oideachais ar thopaicí sonracha; é dírithe ar feabhas a chur ar chumas, eolas 
scileanna agus ar dhearcthaí na rannpháirtithe. Bíonn cleachtas de cháilíocht níos fearr in obair óige go ginearálta 
agus / nó go sonrach i dtograí de chuid Óige i mBun Gnímh mar thoradh ar chúrsaí Oiliúna.  
 
Líonrú  roinnt Gníomhaíochtaí comhcheangailte atá dírithe ar líonraí nua a chruthú nó ar líonraí atá ann cheana 
a neartú agus a leathnú faoin gClár Óige i mBun Gnímh.  
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Cad iad na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar 
thogra Oiliúna agus Líonraithe?  

Critéir incháilitheachta 

Tionscnóirí 
incháilithe 

Ní mór gur ceann díobh seo a leanas an tionscnóir: 
 eagraíocht neamhbhrabúis/neamh-rialtasach; nó/  
 comhlacht poiblí áitiúil nó réigiúnach; nó  
 grúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga (Cuimhnígí: más grúpa neamhfhoirmiúil atá 

i gceist ní mór do bhall amháin den ngrúpa freagracht a ghlacadh mar ionadaí thar 
cheann an ghrúpa) nó; 

 comhlacht atá ag gabháil d’obair sa réimse óige ar an leibhéal Eorpach. 
 
Ní mór gurb as Tír ina bhfuil an Clár ar siúl nó as Tír Chomharsanachta 
Comhpháirtíochta gach tionscnóir agus agus ní foláir dó an Réamh-chomhaontú a 
shíniú atá ag gabháil leis an bhfoirm iarratais. 

Líon na dTionscnóirí 

Scáthfhoghlaim: tionscnóir as tír amháin den AE agus tionscnóir as Tír 
Chomharsanachta Chomhpháirtíochta.  
Cuairt Féidearthachta: beirt tionscnóirí as tíortha difriúla ar a laghad, ar tionscnóir 
amháin díobh ar a laghad as tír den AE é agus tionscnóir eile as Tír Chomharsanachta 
Chomhpháirtíochta. 
Cruinniú Measúnachta, Cuairt Staidéir, Cothú Comhpháirtíochta, Seimineár 
agus Cúrsa Oiliúna: ceithre thionscnóir as tíortha difriúla ar a laghad, ar tionscnóir 
amháin díobh ar a laghad as tír den AE é agus beirt as Tíortha Comharsanachta 
Comhpháirtíochta.  
Líonrú: sé thionscnóir as tíortha difriúla ar a laghad, ar tionscnóir amháin díobh ar a 
laghad as tír den AE é agus triúr díobh as Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta.   

Rannpháirtithe 
Incháilithe 

Níl teorainn aoise i bhfeidhm. Ní mór cónaí dleathach  a bheith ar rannpháirtithe i dTír 
ina bhfuil an clár ar siúl nó i dTír Chomharsanachta Chomhpháirtíochta.  

Líon na dTionscnóirí 

Scáthfhoghlaim: beirt rannpháirtí ar a mhéid.  
Cuairt Féidearthachta: beirt rannpháirtí in aghaidh an tionscnóra, ar a mhéid.  
Cruinniú Measúnachta, Cuairt Staidéir, Cothú Comhpháirtíochta, Seimineár 
agus Cúrsa Oiliúna: 50 rannpháirtithe ar a mhéid (oiliúnóirí agus éascaitheoirí san 
áireamh) a dhéanann ionadaíocht do gach tionscnóir. Braitheann an líon cuí 
rannpháirtithe ar nádúr agus ar chineáil na Gníomhaíochta.  
Líonrú: níl aon teorainn ar líon na rannpháirtithe. 

Iona(i)d na 
Gníomhaíochta 

Gach Gníomhaíocht Oiliúna agus Líonraithe ach amháin Líonrú: ní mór an 
Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dtír ceann de na tionscnóirí.  
Eisceacht: ní féidir an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dTír Chomhpháirtíochta na 
Meánmhara.  
 
Líonrú: ní mór an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dtír tionscnóra amháin / i dtíortha 
níos mó tionscnóirí. 
Eisceacht: ní féidir an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dTír Chomhpháirtíochta na 
Meánmhara.  

Tréimhse an Togra Idir 3 agus 18 mí. 

Tréimhse na 
Gníomhaíochta 

Scáthfhoghlaim: idir 10 agus 20 lá oibre (gan laethanta taistil san áireamh). 
Cuairt Féidearthachta: idir 2 agus 3 lá oibre (gan laethanta taistil san áireamh). 
Cruinniú Measúnachta, Cuairt Staidéir, Cothú Comhpháirtíochta, Seimineár 
agus Cúrsa Oiliúna: mar ghnáthriail, ba chóir nach mairfeadh gníomhaíochtaí ar 
feadh níos mó ná 10 lá (gan laethanta taistil san áireamh). D’fhéadfadh tréimhse chuí 
na Gníomhaíochta a athrú de réir an chineál Gníomhaíochta a reáchtáiltear.  
Líonrú: idir 3 agus 15 mí. 

Clár na 
Gníomhaíochta 

Gach Gníomhaíocht Oiliúna agus Líonraithe: ní mór clár mionsonraithe le 
haghaidh gach lá den nGníomhaíocht a chur mar iarscríbhinn leis an bhfoirm iarratais.  
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Cé a fhéadann 
iarratas a 
dhéanamh? 

Glacann tionscnóir feidhm an chomhordaitheora agus déanann iarratas chuig an 
nGníomhaireacht ábhartha (féach an mhír thíos ‘cé chuige a ndéantar iarratas?’) ar an 
togra iomlán thar ceann na dtionscnóirí go léir. Ní féidir le gach tionscnóir a bheith ina 
iarrthóir; ní féidir leis na tionscnóirí seo a leanas iarratas a dhéanamh: 
 grúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga  
 tionscnóir as Tír Chomharsanachta Chomhpháirtíochta. Eisceacht: féadann 

tionscnóir as tír in Oirdheisceart na hEorpa iarratas a dhéanamh má óstaíonn sé an 
Ghníomhaíocht. 

 
Más tograí a chuirtear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta: má chuirtear an 
togra ar siúl i dTír ina bhfuil an Clár ar siúl ní mór gurb é an t-iarrthóir an tionscnóir a 
óstaíonn an Ghníomhaíocht.  
 
Ní mór go bhfuil tionscnóir ar mian leis iarratas a dhéanamh bunaithe go dleathach ina 
thír. Ní mór do thionscnóir a dhéanann iarratas chuig an nGníomhaireacht 
Feidhmiúcháin a bheith cláraithe go dleathach le bliain anuas ar a laghad ar 
spriocdháta chun an t-iarratas a fháil.  

Cé chuige a 
ndéantar iarratas? 

Iarratas a chuirtear isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin: 
 iarratais ar thograí ó chomhlachtaí a fheidhmíonn ar an leibhéal Eorpach sa réimse 

óige  
 iarratais ar thograí ó thionscnóirí atá bunaithe in Oirdheisceart na hEorpa agus a 

 óstaíonn an Ghníomhaíocht.  
 
Iarratais a chuirtear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta: iarratais ar 
thograí ó gach iarrthóir incháilithe eile.  

Cathain a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an togra a chur isteach faoin spriocdháta d’iarratais a thagann le dáta tosaigh 
an togra (féach ar chuid C den Treoir seo, le do thoil).  

Conas a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór na módúlachtaí iarratais a chomhlíonadh agus an t-iarratas á thabhairt isteach. 
Tá cur síos déanta orthu i gCuid C den Treoir seo. 

Critéir eile 

Cosaint agus slándáil na rannpháirtithe: 
Ní mór don iarrthóir ráthaíocht a thabhairt go nglacfar bearta chun a chinntiú go 
mbeidh cosaint agus slándáil na rannpháirtithe deimhnithe sa togra (féach Cuid A den 
Treoir seo, le do thoil).   

Critéir eisiaimh 

 
Agus an fhoirm á síniú aige ní mór don iarrthóir a chur in iúl nach bhfuil sé i gcás ar 
bith a chuirfeadh bac air deontas a fháil ón Aontas Eorpach (féach Cuid C den Treoir 
seo, le do thoil).   

Critéir roghnúcháin 

Acmhainn 
airgeadais 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil foinsí maoinithe seasmhacha leordhóthanacha 
aige chun an ghníomhaíocht a chothú ar feadh na tréimhse ar fad ina bhfuil an togra á 
chur i gcrích agus go bhfuil ar a acmhainn rannchuidiú lena mhaoiniú. 

Acmhainn 
oibriúcháin 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo aige chomh 
maith le dóthain inspreagtha chun an togra beartaithe a chur i gcrích. 
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Critéir bronnta  
Measúnófar na tograí in aghaidh na gcritéar seo a leanas: 
 

Bainteacht le 
cuspóirí agus 
tosaíochtaí an Chláir  
(30%) 

Bainteacht le: 
 cuspóirí ginearálta an Chláir 
 sainchuspóirí an fho-Ghnímh  
 buan-tosaíochtaí an Chláir  
       agus leis na tosaíochtaí bliantúla a aithnítear ar an leibhéal Eorpach agus, má 
       bhaineann nó más sonraithe, ar an leibhéal náisiúnta. 

Cáilíocht an togra 
agus modhanna 
oibre beartaithe  
(50%) 
 

 Cáilíocht plean an togra  
(cáilíocht na comhpháirtíochta /rannpháirtiú gníomhach na dtionscnóirí go léir sa 
togra; cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin; Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí; 
cáilíocht na tréimhse measúnaithe)  

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
(téama comhleasa agus bainteacht le grúpa na rannpháirtithe; modhanna 
foghlama neamhfhoirmiúla a chuirtear i ngníomh; baint ghníomhach na 
rannpháirtithe leis an togra; forbairt shóisialta agus phearsanta na rannpháirtithe a 
bheith á cur chun cinn; an ghné idirchultúrtha; an ghné Eorpach)  

 Cáilíocht agus suntasacht iarmhairtí an togra 
(tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach; suntasacht an 
togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh, scaipeadh agus saothrú na 
dtorthaí).                                  

Próifíl agus líon na 
rannpháirtithe agus 
na dtionscnóirí 
(20%) 

 Rannpháirtíocht tionscnóirí agus/nó rannpháirtithe atá ag obair le daoine óga 
a bhfuil níos lú deiseanna acu nó ar mhaithe leo   

 Rannpháirtiú ceannairí togra, maoirseoirí agus comhairleoirí sa réimse óige    
 Líon cuí rannpháirtithe agus fad tréimhse na Gníomhaíochta de réir nádúr an 

togra/cothromaíocht na rannpháirtithe ó thaobh tír a ndúchais de  
 Cothromaíocht geografach: cothromaíocht idir líon na dtionscnóirí/rannpháirtithe 

as Tíortha ina bhfuil an Clár ar siúl agus líon na dtionscnóirí/rannpháirtithe as 
Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta   

 Comhar réigiúnach: rannpháirtiú tionscnóirí as Tíortha Comharsanachta 
Comhpháirtíochta ón réigiún céanna (.i. as Oirthear na hEorpa agus réigiún 
Chugais, nó as réigiún MEDA (MEsures D'Accompagnement), nó as Oirdheisceart 
na hEorpa)  

 Cothromaíocht inscne 
  

Tuilleadh eolais áisiúil ar thogra i gcomhar le Tíortha 
Comharsanachta Comhpháirtíochta  

Comhar le Tíortha Comhpháirtíochta na Meánmhara  - An Clár Óige Euro-
Med  
Ní féidir tograí ina bhfuil Tíortha Comhpháirtíochta ó Réigiún na Meánmhara rannpháirteach a mhaoiniú faoin 
gClár Óige i mBun Gnímh ach amháin má reáchtáiltear na gníomhaíochtaí i gceann de na tíortha ina bhfuil an Clár 
ar siúl.  
 
Is féidir tacú le tograí a reáchtáiltear i dTíortha Comhpháirtíochta na Meánmhara tríd an gClár Óige Euro Med atá 
faoi bhainistíocht na hOifige um Chomhar EuropeAid. Cuirtear an Clár seo i ngníomh trí sainstruchtúir dá 
nglaoitear Aonaid Óige Euro-Med, aonaid atá bunaithe i dTíortha Comhpháirtíochta na Meámhara. Ba chóir go 
gcuirfeadh tionscnóirí atá bunaithe i gceann de Thíortha Comhpháirtíochta na Meánmhara rannpháirteacha a 
gcuid tograí faoi bhráid an Aonaid Óige Euro-Med a bhaineann leo. Mínítear na coinníollacha agus na critéir i ndáil 
le togra a chur isteach faoin gClár Euro-Med i sainghlaonna ar thairiscintí a fhoilsíonn na hAonaid Óige Euro-Med. 
Tá glaonna ar thairiscintí agus na foirmeacha iarratais a ghabhann leo chomh maith le eolas breise faoin gClár 
Óige Euro-Med ar fáil ar líne ag an seoladh seo: www.euromedyouth.net  

Tograí Il-bhirt 
Ní bhaineann tograí Il-bhirt le fo-Ghníomh 3.1. 
 

http://www.euromedyouth.net/
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Pas Óige  
Tá gach duine a  bhí rannpháirteach i dtogra de chuid Óige i mBun Gnímh faoi Ghníomh 3.1. (Cúrsaí Oiliúna) seo i 
dteideal Teastas Pas Óige a fháil, doiciméad ina ndéantar cur-síos ar an bhfoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus 
ar an bhfoghlaim neamhfhoirmeálta atá déanta ag na rannpháirtithe agus a bhailíochtaíonn í (torthaí foghlama). 
Ina theannta sin moltar go mbreathnófaí ar an bPas Óige mar phróiseas cothaithe feasachta, machnaimh agus 
doiciméadaithe ar an bhfoghlaim a rinneadh le linn céimeanna éagsúla an togra. Chun tuilleadh eolais ar an bPas 
Óige a fháil féach ar Chuid A den Treoir seo agus ar an treoir i leith an Phas Óige. Ina theannta sin is féidir teacht 
ar tuilleadh eolais a bhaineann le hábhar ag www.youthpass.eu. 
 

Sampla de thogra Oiliúna agus Líonraithe le Tíortha Comharsanachta 
Comhpháirtíochta  
D’óstaigh eagraíocht Albánach cuairt staidéir faoi chuimsiú sóisialta mionlach isteach sa tsochaí do 14 duine óg i 
dTiorána. D’oibrigh eagraíochtaí comhpháirtíochta le mionlaigh sa Bheilg, sa Pholainn, sa Bhoisnia-Heirseagaivéin 
agus san Albáin. Thugadar cuairt ar eagraíochtaí óige Albánacha éagsúla, ghlac siad páirt i ndíospóireachtaí agus i 
gcleachtaí agus chuireadar smaointe i dtoll a chéile le haghaidh tograí amach anseo.     
"Bhí a fhios againn go léirítear a lán claontachta i leith ár dtíre agus dá bhí sin mhothaíomar go raibh níos mó 
freagracht orainn. Is fiú a rá go bhfuaireamar radharc difriúil ar ár gcathair ná mar a bhí againn roimh an gcuairt 
staidéir. Ní fheadramar an gcuirfí críoch le obair tógála áirithe in am. Eachtra iontach ab ea é gan dabht a bheith 
ag dul ar an gcuairt staidéir agus tá súil agam go rachaimid arís san am atá amach romhainn.” (Rannpháirtí as an 
Albáin). 

http://www.youthpass.eu/
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Cad iad na rialacha maoinithe? 
  
A) Forbhreathnú ar rialacha maoinithe na ngníomhaíochtaí go léir ach amháin Gníomhaíochtaí Líonraithe  
 
Ní mór buiséad an togra a leagan amach de réir na rialacha seo a leanas:   
 

Costais incháilithe 
Incháilitheacht an 

chaiteachais de réir 
cineáil na Gníomhaíochta 

Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháil Dualgais tuairiscithe 

Costais Taistil 
na 
rannpháirtithe 

Costais taistil ón mbaile go dtí ionad an 
togra agus ar ais. Costas an mhodh taistil 
agus na dtáillí taistil is saoire. (Ticéad 
eitilte den ghrád barraine, ticéad 
traenach den 2ú grád).   

Gach gníomhaiocht  Céatadán de 
na fíorchostais 

70% den gcostas 
incháilithe 
 

Uathoibríoch Caithfear na costais a tabhaíodh a 
chosaint, cóip de na ticéid 
taistil/sonraisc a chur ar fáil. 
 

Costais Lóistín / 
Bia 

Cúnamh airgid i leith costais lóistín agus 
costas béilí.   

Gach gníomhaíocht  Scála costais 
aonaid 

A3.1.2*  x líon na n-
oícheanta x líon na 
rannpháirtithe  

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh sa 
tuarascáil dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. Liosta de shínithe 
bunaidh ó na rannpháirtithe go léir. 

Cnapshuim B3.1.2* 
 

Costais na 
Gníomhaíochta 

Gach costas eile a bhfuil baint dhíreach 
acu le cur i ngníomh an togra, árachas 
san áireamh.  

- Cuairt staidéir  
- Cruinniú Measúnachta  
- Seimineár 
- Gníomhaíocht tógála 
comhpháirtíochta  
- Oiliúint  

+ 
Scála costais 
aonaid 

+ 
C3.1.2*  x líon na 
rannpháirtithe 

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh sa 
tuarascáil dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. Liosta de shínithe 
bunaidh ó na rannpháirtithe go léir. 

Uirlisí Oiliúna  Cúnamh airgid i leith táillí an oiliúnóra 
agus i leith ábhar oiliúna.  

Cúrsaí Oiliúna Scála costais 
aonaid 

D3.1.2*  x líon na 
laethanta  

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh sa 
tuarascáil dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. 
 

Costais as an 
ngnách 

Costais ar bith a bhfuil baint dhíreach acu 
le daoine óga a bhfuil níos lú 
deiseanna/riachtanais speisialta acu nó ar 
féidir iad a chosaint de bharr sain-nádúr 
na ngníomhaíochtaí.   
Costais víosa, costais a bhaineann le 
víosa agus costais vacsaínithe. 

Gach gníomhaíocht  Céatadán de 
na fíorchostais 

100% den gcostas 
incháilithe 

Coinníollach: ní mór cúis a 
thabhairt sa bhfoirm 
iarratais maidir le tacú 
airgid atá á lorg i leith 
costas eisceachtúil 

Caithfear na costais a tabhaíodh a 
chosaint, cóip de na 
sonraisc/admhálacha a chur ar fáil. 

 

 
Cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid – oiriúnú bunaithe ar an mbunphrionsabal seo: “an tír ina bhfuil an Ghníomhaíocht ar siúl” 

 
* TÁBHACHTACH! Athríonn na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid idir tíortha éagsúla. Ní mór don iarrthóir na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid 
a chur i bhfeidhm maidir le tír aíochta na Gníomhaíochta. Is féidir teacht ar na méideanna is infheidhme i ngach tír i dtábla C) thíos. Ní mór do thionscnóirí an méid sna colúin 
(A,B,C…) agus na rónna (tír) comhfhreagracha a úsáid.  

 
Cad iad na costais ar féidir a íoc faoi chatagóir na gcostas as an ngnách? 
 
Seo hiad na costais incháilithe as an ngnách a chuirtear san áireamh chun críocha deontais: 
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Maidir leis na cásann
nó sain-

a deiridh d’fhéadfadh go n-íocfadh an deontas as cuairteanna leighis, cúram sláinte, oiliúint/tacaíocht bhreise teanga; ullmhúchán breise; sain-fhoirgneamh 
trealamh; duine tionlacain breise; costais phearsanta bhreise i gcás duine atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch; aistriúchán/ateangaireacht, mar shampla.  

 costais víosa agus costais a bhaineann le víosa chomh maith le costais vacsaínithe  
 costais a bhaineann le rannpháirtithe a bhfuil riachtanais speisialta acu. 
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he na nGníomhaíochtaí Líonraithe  

Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháil Dualgais tuairiscithe 

Costais na 
Gníomhaíocht
a 

Costais dhíreacha incháilithe 
- Costais pearsanra  
- Costais taistil 
- Costais lóistín/bia 
- Costais na gcruinnithe 
- Costais a bhaineann le 
foilseacháin/aistriúcháin/faisnéis  
- Scaipeadh na dtorthaí agus tairbhe a 
bhaint astu 
- Costais eile a bhfuil baint dhíreach acu 
le cur i ngníomh an togra (costais víosa 
san áireamh)  
 
Costais neamhdhíreacha incháilithe 
Cáilíonn méid ráta chomhréidh nach mó 
ná 7% de chostais dhíreacha incháilithe 
an togra é mar chostas neamhdhíreach. 
Seasann sé do ghnáthchostais riaracháin 
an tairbhí a mheastar gur féidir iad a 
ghearradh ar chuntas an togra (m. sh. 
billí leictreachais nó idirlín, costais ar 
áitreabh, costas a bhaineann le foireann 
bhuan srl.)  

Céatadán de 
na fíorchostais  

50% den gcostas incháilithe 
iomlán (ach amháin má 
iarrann an t-iarrthóir % níos lú 
de dheontas ón AE) Uasmhéid 
€20 000.  

Coinníollach: ní mór na cuspóirí 
agus an clár gníomhaíochta a 
mhíniú go soiléir sa bhfoirm 
iarratais 

Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint ina n-
iomláine, cóip de 
shonraisc/admhálacha/ticéid 
taistil (de chostais dhíreacha 
amháin). Caithfear cur-síos a 
dhéanamh sa tuarascáil 
dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. Liosta de 
shínithe bunaidh ó na 
rannpháirtithe go léir. 
 

 

B) Forbhreathnú ar rialacha maoinit
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C)  Cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid (in euro) 
 
Is iad seo a leanas na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid d’fho-ghníomh 3.1 Oiliúint agus Líonrú: 
 

  

Bia agus Lóistín 
in aghaidh an 
rannpháirtí in 

aghaidh na 
hoíche 

Costais na 
gníomhaíochta 

Costais 
gníomhaíochta 
in aghaidh an 

rannpháirtí 

Oiliúint in 
aghaidh an lae 

  A3.1.2 B3.1.2 C3.1.2 D3.1.2 

An Ostair 46 1.250 53 370 

An Bheilg 51 1.200 50 350 

An Bhulgáir 42 900 38 270 

An Chróit 49 1.150 48 340 

An Chipir 45 1.150 48 330 

Poblacht na Seice 41 1.100 46 320 

An Danmhairg 55 1.500 63 440 

An Eastóin 44 1.050 44 300 

An Fhionlainn 55 1.350 56 390 

An Fhrainc 50 1.350 57 390 

An Ghearmáin 44 1.200 50 350 

An Ghréig 58 1.150 48 330 

An Ungáir 43 1.000 43 290 

An Íoslainn 56 1.300 55 380 

Éire 58 1.400 58 400 

An Iodáil 51 1.300 55 380 

An Laitvia 47 1.000 43 300 

Liechtinstéin 58 1.350 57 400 

An Liotuáin 46 1.000 42 290 

Lucsamburg 45 1.200 50 350 

Málta 52 1.100 47 330 

An Ísiltír 54 1.300 54 370 

An Iorua 56 1.500 64 440 

An Pholainn 47 1.000 43 300 

An Phortaingéil 52 1.150 48 330 

An Rómáin 43 900 39 270 

An tSlóvaic 47 1.100 46 320 

An tSlóivéin 47 1.100 46 320 

An Spáinn 47 1.200 51 360 

An tSualainn 55 1.300 55 380 

An Eilvéis 54 1.450 61 430 

An Tuirc 43 900 39 270 

An Ríocht Aontaithe 58 1.500 64 440 

          

Tír Chomhpháirtíochta 35 960 40 280 
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Forbhreathnú ar nósanna imeachta iarratais: 
 

Réigiún/Tír ina gcuirtear 
an togra ar siúl  

Cé a fhéadann iarratas a 
dhéanamh? Cé chuige a dhéantar iarratas? 

Tionscnóir as tír ina bhfuil an clár ar 
siúl chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta ábhartha

Tíortha ina bhfuil an clár ar 
siúl  

Comhlachtaí atá ag obair ar an 
leibhéal Eorpach sa réimse óige  

chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin 
Oideachais, Closamhairc agus Cultúir  

Tionscnóir as Tír ina bhfuil an Clár ar 
siúl  chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta ábhartha

Oirthear na hEorpa agus 
Réigiún Cugais  Comhlachtaí atá ag obair ar an 

leibhéal Eorpach sa réimse óige 
Chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin 

Oideachais, Closamhairc agus Cultúir 

Tíortha Comhpháirtíochta na 
Meánmhara ----- 

----- 
(I dtaobh nósanna imeachta iarratais maidir 

leis an gClár Óige Euro-Med, féach ar  
‘Tuilleadh eolais áisiúil ar thogra i gcomhar le 
Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta’) 

 

Tionscnóir as tír ina bhfuil an clár ar 
siúl chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta ábhartha

Tionscnóir as tír in Oirdheisceart na 
hEorpa a óstaíonn an Ghníomhaíocht

chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin 
Oideachais, Closamhairc agus Cultúir Oirdheisceart na hEorpa  

Comhlachtaí atá ag obair ar an 
leibhéal Eorpach sa réimse óige 

 

chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin 
Oideachais, Closamhairc agus Cultúir 
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Togra maith a fhorbairt  
I dtábla na ‘gCritéar Bronnta’ sa bhfo-ghníomh seo tugtar liosta de na critéir a úsáidtear chun measúnú a 
dhéanamh ar cháilíocht togra. Anseo thíos tugtar roinnt comhairle mar chúnamh duit chun togra maith a chur le 
chéile.  
 

Cáilíocht Plean an Togra  
 Cáilíocht na comhpháirtíochta/rannpháirtíocht ghníomhach gach rannpháirtí sa 

togra 
Tá comhoibriú réidh éifeachtach idir na tionscnóirí thar a bheith tábhachtach chun togra a fhorbairt go 
rathúil. Ní mór do thionscnóirí a thaispeáint gur féidir leo comhpháirtíocht chomhghreamaitheach a chur ar 
bun agus a reáchtáil a bhfuil baint ghníomhach ag gach aon chomhpháirtí léi agus atá cromtha ar 
comhchuspóirí a bhaint amach. Ina thaobh seo ba chóir cuimhneamh ar na gnéithe seo a leanas: an leibhéal 
líonraithe, comhair agus tiomantais atá ag gach tionscnóir maidir leis an togra; próifíl agus cúlra na 
dtionscnóirí más rud é go bhfuil cáilíochtaí áirithe ag teastáil ó thaobh nádúr nó cuspóir na Gníomhaíochta 
de; feidhmeanna agus tascanna gach tionscnóra atá bainteach leis an togra a bheith sonraithe go soiléir 
agus iad a bheith comhaontaithe i dteannta a chéile; cumas na comhpháirtíochta a áirithiú go gcuirfear 
torthaí an togra i ngníomh go héifeachtúil, go ndéanfar obair leantach orthu agus go scaipfear iad. Moltar go 
láidir do na tionscnóirí comhaontú comhpháirtíochta inmheánach a shíniú eatarthu féin; bheadh de chuspóir 
ag a leithéid de chomhaontú freagrachtaí, tascanna agus rannchuidiú airgid atá le déanamh ag gach páirtí 
atá ag glacadh páirte sa togra a shainiú.  

 
 Cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin  

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an tréimhse ullmhúcháin chun a chinntiú go n-éireoidh le togra. Is le linn na 
tréimhse seo gur chóir do na tionscnóirí agus na rannpháirtithe comhthéama an togra a chomhaontú. Ba 
chóir dóibh a machnamh a dhéanamh ar tascanna a roinnt amach, ar chlár na nGníomhaíochtaí, ar 
mhodhanna oibre, ar phróifíl na rannpháirtithe agus ar shocruithe praiticiúla (ionad, aistriú na n-oibrithe, 
lóistín, ábhar tacaíochta). Ina theannta sin ba chóir go bhfeabhsófaí baint na rannpháirtithe sa togra le linn 
na tréimhse ullmhúcháin, é sin agus go n-ullmhófaí iad le haghaidh teagmhálacha idirchultúrtha le daoine 
óga eile ó chúlraí difriúla agus ó chultúir dhifriúla.  

 
 Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí 

Ba chóir go mbeadh clár na Gníomhaíochta sonraithe go soiléir, indéanta, cothrom agus go mbeadh nasc idir 
an clár agus cuspóirí an togra agus an Chláir Óige i mBun Gnímh; ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe 
deiseanna foghlama. Ba chóir go n-úsáidfí modhanna oibre éagsúla sa chlár agus go gcuirfí in oiriúint é do na 
rannpháirtithe chun a chinntiú go mbainfear na torthaí foghlama is fearr amach a d’fhéadfadh teacht as a 
leithéid de chlár.  

 
 Cáilíocht na tréimhse measúnaithe 

I dtreo is go mbeidh an togra agus na torthaí a thagann as níos inbhuanaithe táthar ag súil go ndéanfaidh na 
tionscnóirí agus na rannpháirtithe próiseas measúnaithe i ndeireadh an togra. Bheifí ag súil go gcuirfeadh an 
próiseas measúnaithe críochnaitheach ar a gcumas a mheas cé acu ar baineadh cuspóirí an togra agus na 
rudaí a raibh na tionscnóirí agus na rannpháirtithe ag súil leo amach nó nár baineadh. Ina theannta sin ba 
chóir go leagfadh an measúnú béim ar na torthaí foghlama a bhain daoine aonair agus tionscnóirí amach a 
bhí rannpháirteach. 
 
Lasmuigh den measúnú críochnaitheach moltar seisiúin measúnaithe a chur ar siúl roimh an nGníomhaíocht, 
lena linn agus ina diaidh chun a chinntiú go leanann an Ghníomhaíocht ar aghaidh go mín réidh. Ba chóir go 
gcuirfeadh measúnú roimh an Ghníomhaíocht ar chumas an ghrúpa/na ngrúpaí coigeartú cruinn a dhéanamh 
ar phlean an togra. Ag an am céanna tá seisiúin measúnaithe leanúnacha tábhachtach chun aiseolas a fháil ó 
rannpháirtithe an Tionscnamh Óige agus chun an Ghníomhaíocht a oiriúnú dá réir. 
 

 
Cáilíocht na mbearta a áirithíonn cosaint agus slándáil na rannpháirtithe (do Mhalartaí Óige 
amháin) 
D’ainneoin na ndualgas maidir le hárachas polasaí do gach rannpháirtí agus údarú tuismitheora do 
rannpháirtithe faoi bhun 18 mbliana (féach cuid A den Treoir seo, le do thoil) le linn céim phleanála agus 
ullmhúcháin an togra ba chóir do thionscnóirí cosaint agus slándáil na rannpháirtithe a phlé agus díriú isteach 
ar an reachtaíocht, ar bheartas agus ar chleachtas a d’fhéadfadh athrú ó thír amháin go tír eile. Déanfaidh na 
tionscnóirí deimhin de go bpléifear ceisteanna maidir le priacal agus le cosaint daoine óga sa togra. Ní mór 
líon dóthanach ceannairí a bheith i láthair chun a chur ar chumas daoine óga a n-eispéireas foghlama a 
chomhroinnt i dtimpeallacht atá go maith sábháilte agus faoi chosaint. Má bhíonn an dá inscne 
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rannpháirteach sa togra b’fhearr dá mbeadh mná agus fir i ngrúpa na gceannairí. Moltar nósanna imeachta 
éigeandála a bheith ann, (m.sh. sonraí teagmhála don tír aíochta agus don tír dhúchais a bhfuil teacht orthu 
24/7, ciste éigeandála, plean cúltaca, trealamh leighis, oiliúint garchabhrach a bheith ag duine amháin de na 
ceannairí ar a laghad, teagmhálacha seirbhísí éigeandála, nós imeachta nochta, srl.) Is áisiúil an rud é leis, 
‘cód iompair’ coiteann a chur ar bun a chabhróidh le ceannairí an ghrúpa agus leis na rannpháirtithe araon 
urraim a thabhairt do chaighdeáin iompair chomhaontaithe, (m. sh. úsáid alcóil, tobac, srl.). Ag an am 
céanna spreagtar na ceannairí chun teacht ar chomhthuiscint agus ar dhearcadh eatarthu féin i leith 
saincheisteanna áirithe – go háirithe i gcásanna éigeandála. Is féidir teacht ar tuilleadh eolais agus ar liostaí 
seiceála i dTreoirlínte faoi Phriacal agus Chosaint Daoine Óga (breathnaigh Aguisín III den Treoir seo, le do 
thoil).  
 

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra 
 Téama comhleasa agus a ábharthacht i ndáil le grúpa na rannpháirtithe  

Ba chóir coincheap téamach soiléir a bheith ag an togra a dhéanfaidh na rannpháirtithe  
a chíoradh i dteannta a chéile. Ba chóir an téama a roghnaíodh a bheith comhaontaithe ag na grúpaí i 
dteannta a chéile agus é ag taispeáint suimeanna agus riachtanais na rannpháirtithe. Ní mór an téama a 
léiriú i ngníomhaíochtaí laethúla an togra.  
 

 
 Modhanna foghlama neamhfhoirmiúla á gcur i bhfeidhm  

Ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe agus na tionscnóirí go léir cumais (eolas, scileanna agus 
dearcthaí) nó go gcuirfidís feabhas ar na gnéithe seo, mar thoradh ar an togra agus ba chóir go leanfadh 
forbairt phearsanta, shoch-oideachasúil agus ghairmiúil as do gach duine a bhfuil baint aige/aici leis. Is trí 
fhoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus trí fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhainfear é seo amach. Féadfar leas 
a bhaint as modhanna foghlama a d’úsáidfí lasmuigh den gcuraclam (ceardlanna, rólaisteoireacht, 
gníomhaíochtaí faoin spéir, cluichí briseadh oighir, cluichí boird, srl.) d’fhonn díriú ar riachtanais éagsúla na 
rannpháirtithe agus chun na torthaí a bhfuiltear ag súil leo a bhaint amach. Ba chóir an togra a bhunú ar 
phróiseas foghlama a spreagann cruthaitheacht, rannpháirtíocht ghníomhach agus tionscnaíocht (spiorad na 
fiontraíochta). Ba chóir próiseas foghlama dá leithéid a phleanáil agus anailís a dhéanamh air ar feadh 
tréimhse an togra: ba chóir áit a thabhairt do na rannpháirtithe chun a machnamh a dhéanamh ar eispéiris 
agus ar thorthaí foghlama.  
 
 

 Baint ghníomhach na rannpháirtithe leis an togra   
Ba chóir ról gníomhach a bheith ag na rannpháirtithe i gcur i ngníomh an togra an oiread agus is féidir: go 
gcuirfeadh clár laethúil na Gníomhaíochta agus na modhanna oibre fonn ar na rannpháirtithe páirt a 
ghlacadh san obair an oiread agus is féidir agus go spreagfaidís próiseas foghlama iontu. Ba chóir baint 
ghníomhach a bheith ag na rannpháirtithe leis, i dtréimhsí ullmhúcháin agus measúnaithe an togra. Ba chóir 
deis a bheith ag na rannpháirtithe ábhair éagsúla a chíoradh ar bhonn comhionann gan aird ar a gcumas 
teanga ná ar scileanna eile nach iad.  

 
 
 Cur chun cinn á dhéanamh ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe  

Ba chóir go gcuirfeadh an togra ar chumas na rannpháirtithe a bhféinmhuinín a neartú nuair a bhíonn orthu 
aghaidh ar thabhairt ar eispéiris, ar dhearcthaí agus ar iompar nua; scileanna, cumais agus eolas a fháil nó a 
chothú a chuireann forbairt shóisialta nó phearsanta chun cinn. Ba chóir do na tionscnóirí aird a thabhairt ar 
phróisis fhoghlama a spreagtar le linn gach céim den togra.  
 

 
 An Ghné idirchultúrtha 

Bheifí ag súil go méadódh an Ghníomhaíocht tuiscint dhearfach ar chultúir iasachta agus go dtacódh sí le plé 
agus le teagmhálacha idirchultúrtha le rannpháirtithe ó chúlraí difriúla agus ó chultúir dhifriúla. Ina theannta 
sin bheifí ag súil go neartódh sé an comhrac i gcoinne na claontachta, an chiníochais agus i gcoinne tuairimí 
a chothódh eisiamh sóisialta agus go ndéanfadh sé iad a chosc. Ba chóir go mbeadh caoinfhulaingt agus 
tuiscint ar éagsúlacht mar thoradh air.  
 

 
An Ghné Eorpach 
Ba chóir go rannchuideodh an togra le próiseas oideachais na rannpháirtithe agus go méadódh sé a dtuiscint 
ar an gcomhthéacs Eorpach/idirnáisiúnta ina maireann siad. D’fhéadfaí an ghné Eorpach atá i dtogra a léiriú 
leis na tréithe seo a leanas:   
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 go gcothaíonn an togra mothú na saoránachta Eorpaí i ndaoine óga agus cabhraíonn sé leo tuiscint 
a fháil ar a ról mar chuid den Eoraip mar atá sí agus mar a bheidh sí 

 go dtaispeánann an togra comhchúram i leith saincheisteanna i dtaobh sochaí na hEorpa, leithéidí 
ciníochas, seineafóibe, frith-Sheimíteachas, mí-úsáid drugaí  

 go bhfuil téama an togra nasctha le hábhair de chuid an AE, leithéidí méadú an AE, feidhmeanna 
agus gníomhaíochtaí forais na hEorpa, gníomh an AE i leith cúrsaí a imríonn tionchar ar dhaoine óga  

 go bpléifí sa togra prionsabail bunaithe an AE, is é sin, prionsabail na saoirse, agus an daonlathais, 
cearta an duine, na saoirsí bunúsacha, agus riail an dlí. 

 

Cáilíocht an togra ó thaobh iarmhairtí de 
 Tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach  

Ní chóir go mbeadh tionchar ag togra ar rannpháirtithe na Gníomhaíochta amháin. Iarrtar ar thionscnóirí 
iarracht a dhéanamh ar daoine eile a mhealladh chuig gníomhaíochtaí an togra an oiread agus is féidir (ón 
gcomharsanacht, ón gceantar áitiúil, srl.  

 
Ba chóir go mbeadh radharc fadtéarmach mórthimpeall an togra agus ba chóir é a phleanáil d’fhonn éifeacht 
iolraitheach chomh maith le tionchar inbhuanaithe a bhaint amach. Is féidir éifeacht iolraitheach a bhaint 
amach má chuirtear ina luí ar ghníomhaithe eile leas a bhaint as torthaí na Gníomhaíochta i gcomhthéacs 
nua, mar shampla. Ba chóir do na tionscnóirí spriocghrúpaí a aimsiú a d’fhéadfadh gníomhú mar iolraitheoirí 
(daoine óga, oibrithe óga, na meáin, ceannairí polaitiúla agus ceannairí tuairime, lucht cinnteoireachta de 
chuid an AE) d’fhonn cuspóirí agus torthaí an togra a scaipeadh.  
 
Baineann gné thábhachtach de thionchar an togra leis na torthaí foghlama a bhíonn air: Déantar foghlaim i 
dtogra ar leibhéil éagsúla agus foghlaimíonn gach gníomhaí atá rannpháirteach ann. Gnóthaíonn 
rannpháirtithe cumais nua ar nós cumais shibhialta agus shóisialta, chomh maith le scileanna a bhaineann 
lena bhforbairt ghairmiúil. (De bhreis air seo cothaíonn tionscnóirí agus pobail áitiúla cumais agus forbraíonn 
siad a gcuid líonraithe san Eoraip). Ina thaobh seo moltar do thionscnóirí bearta a ghlacadh a chinnteoidh go 
mbeidh torthaí foghlama an togra le feiscint. I dtreo is gur féidir aitheantas a thabhairt do na torthaí 
foghlama agus iad a bhailíochtú moltar úsáid a bhaint as an bPas Óige agus as a ngabhann leis chun an 
próiseas foghlama a léiriú.  
 
De bhreis air seo iarrtar ar thionscnóirí agus ar rannpháirtithe a machnamh a dhéanamh go rianúil ar bhearta 
a d’fhéadfaí a ghlacadh chun a chinntiú go ndéanfar obair leantach ar thogra. An gcuirfear an imeacht ar siúl 
arís? An féidir le tionscnóir nua a bheith gafa i dtogra nua?  Conas a fhéadfar leanúint de dhíospóireacht ar 
choincheap an téama agus cad iad na céimeanna a d’fhéadfaí a thógáil anois? An féidir tograí nua a phleanáil 
agus a chur i ngníomh faoi Ghníomhartha eile den gClár Óige i mBun Gnímh?  
 

 
 Suntasacht an togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh  

Ba chóir do thionscnóirí a machnamh a dhéanamh i dteannta a chéile ar bhearta atá dírithe ar suntasacht a 
dtogra agus suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh go ginearálta a mhéadú. Tá acmhainn sa bhreis i 
gcruthaitheacht na dtionscnóirí agus na rannpháirtithe chun eolas faoin dtogra agus faoi na deiseanna atá á 
dtairiscint ag an gClár Óige i mBun Gnímh chomh maith, a scaipeadh. Tugtar faoi bhearta suntasachta go 
mór mór roimh chur i ngníomh an togra agus lena linn. Is féidir bearta dá leithéid a roinnt ina ndá aicme 
ghinearálta:  

 
 Suntasacht an togra 

Ba chóir do thionscnóirí agus do rannpháirtithe poiblíocht a dhéanamh ar an togra – agus ar a 
aidhmeanna agus a chuspóirí chomh maith. Ina theannta sin ba chóir dóibh ‘teachtaireacht na 
hóige’ a scaipeadh ar feadh na tréimhse ina bhfuil an togra á chur i ngníomh. D’fhéadfaidís ábhar 
eolais a chur le chéile chun feasacht ar an togra a spreagadh; d’fhéadfaí urchar poist nó téacsanna 
a sheoladh; póstaeir, greamaitheoirí, earraí fógraíochta (t-léinte, caipíní, pinn, srl); d’fhéadfaí 
cuireadh a thabhairt d’iriseoirí chun breathnú ar an togra; eisiúintí preasa a chur amach nó ailt a 
scríobh do nuachtáin áitiúla, do shuíomhanna idirlín nó do nuachtlitreacha; ríomhghrúpa a chur ar 
bun, spás idirlín a dhéanamh, gailearaí grianghraf nó blag ar an idirlíon, srl. 

 
 Suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh 

Lasmuigh de bheith faoi dhualgas lógó oifigiúil an Chláir Óige i mBun Gnímh a úsáid (féach ar chuid 
C den Treoir seo, le do thoil) ba chóir do gach togra feidhmiú mar ‘iolraitheoir’ ar an gClár Óige i 
mBun Gnímh d’fhonn an t-eolas a mhéadú ar na deiseanna a thairgeann an Clár do dhaoine óga 
agus d’oibrithe óige san Eoraip agus lastall di. Tugtar cuireadh do na tionscnóirí faisnéis faoin gClár 
a chur san áireamh (m. sh. faisnéis faoi Ghníomhartha an Chláir nó faoina chuspóirí agus a 
ghnéithe tábhachtacha, faoi spriocghrúpaí, srl.) i ngach beart a dtugtar faoi chun suntasacht an 
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togra a chur chun cinn (féach na samplaí thuas). D’fhéadfadh na tionscnóirí seisiúin eolais nó 
ceardlanna a fhí isteach sa chlár Gníomhaíochta. D’fhéadfaidís rannpháirtíocht in imeachtaí a 
phleanáil chomh maith, (seimineáir, comhdhálacha, díospóireachtaí) a eagraítear ar leibhéil éagsúla 
(go háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta).  
 

 
 Na torthaí a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu 

Iarrtar ar gach tionscnóir bearta a ghlacadh chun torthaí an togra a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu, na 
torthaí foghlama a bhí air san áireamh, ar mhaithe le gach gníomhaí a bhí páirteach ann. 

 
 Gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe 

D’fhéadfadh an chuma chéanna a bheith ar ghnáthbhearta scaipthe agus saothraithe agus atá ar 
na bearta a ghlactar chun suntasacht togra a chur chun cinn (luaite thuas); is í an 
phríomhdhifríocht go ndírítear bearta scaipthe agus saothraithe ar thorthaí togra seachas ar 
Ghníomhaíocht agus ar chuspóirí an togra. Ar an ábhar seo glactar bearta scaipthe agus 
saothraithe go mór mór nuair a bhíonn an Ghníomhaíocht críochnaithe. 
 

 Scaipeadh agus saothrú breise a dhéanamh ar na torthaí  
Mar aon leis na gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe d’fhéadfadh na tionscnóirí bearta breise a 
chur ar bun chun an luach atá ar thorthaí a dtogra a scaipeadh agus aird a tharraingt air. 
Tairgeann an Clár Óige i mBun Gnímh dreasacht airgid bhreise le haghaidh Malartaí Ógra amháin 
(féach ar an gcuid maidir le ‘Rialacha Maoinithe’ den bhfo-Ghníomh seo). Is é a áirítear ar shamplaí 
na mbearta breise scaipthe agus saothraithe ná imeachtaí poiblí a eagrú (láithreoireachtaí, 
comhdhálacha, ceardlanna…); táirgí closamhairc a chruthú (dlúthdiosca; DVD…); comhar 
fadtéarmach leis na meáin a chur ar bun (giotaí don raidió/Teilifís/bpreas, agallaimh, rannpháirtiú i 
gcláir éagsúla raidió/teilifíse…); ábhar eolais a chur le chéile (nuachtlitreacha, bróisiúir, leabhráin, 
lámhleabhair dea-chleachtais…); tairseach idirlín a dhéanamh, srl.  
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Gníomh 4.3 – Oiliúint agus Líonrú eatarthu siúd atá i 
mbun obair óige agus eagraíochtaí óige  

Cuspóirí 
Tacaíonn an fo-Ghníomh seo le oiliúint dóibh siúd atá ag gabháil d’obair óige agus d’obair in eagraíochtaí óige sa 
réimse seo. Tá sé dírithe go háirithe ar cheannairí togra, ar chomhairleoirí an aois óig agus do mhaoirseoirí na 
dtograí seo. Ina theannta sin tacaíonn sé le malartú eispéiris, saineolais agus dea-chleachtais  eatarthu siúd atá 
ag gabháil d’obair óige agus atá ag obair in eagraíochtaí óige agus le gníomhaíochtaí a bhféadfadh tograí, 
comhpháirtíochtaí agus líonraí den scoth teacht astu a mhairfidh go ceann i bhfad.  

Cad is togra Oiliúna agus Líonraithe ann?  
D’fhéadfadh dhá chineál togra Oiliúna agus Líonraithe a bheith i gceist:  
 
 togra lena gcuirtear malartaí, comhar agus oiliúint i réimse an obair óige chun cinn. Forbrófar é 

chun Gníomhaíocht a chur i ngníomh a chabhraíonn le daoine cumas a chothú agus a nuálaíocht a chur chun 
cinn in obair óige. Chomh maith leis sin cabhraíonn sé leo taithí, saineolas agus dea-chleachtas a mhalartú i 
measc na ndaoine atá ag obair le daoine óga 

 togra as a bhforbrófar tuilleadh tograí faoin gClár Óige i mBun Gnímh. Forbrófar é chun 
Gníomhaíocht a chur ar siúl a chabhraíonn leis na tionscnóirí ionchais go léir tograí nua a ullmhú agus a 
fhorbairt faoin gClár Óige i mBun Gnímh. Thar gach aon ní eile déantar an togra seo chun a chinntiú go 
mbeidh tacaíocht agus saineolas ar fáil chun na tograí a fhorbairt; tacaíocht maidir le comhpháirtithe a 
aimsiú; uirlisí agus acmhainní chun cáilíocht na dtograí a fheabhsú.  

 
Tá trí chéim ag gabháil le togra: 
 
 pleanáil agus ullmhúchán  
 cur i ngníomh na Gníomhaíochta  
 measúnú (lena n-áirítear machnamh ar obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh). 
 
Déantar machnamh ar bhunphrionsabail agus ar chleachtais fhoghlama neamhfhoirmiúla ar feadh tréimhse an 
togra ar fad. 
 

Gníomhaíocht Oiliúna agus Líonraithe 
Forbraítear Togra Oiliúna agus Líonraithe d’fhonn ceann de na Gníomhaíochtaí seo a leanas a chur i ngníomh:  
 
Scáthfhoghlaim (eispéireas foghlama praiticiúil)  ag fanacht ar feadh tréimhse gairide in eagraíocht 
comhpháirtíochta i dtír eile d’fhonn dea-chleachtas a mhalartú, scileanna agus eolas a shealbhú agus/nó chun 
comhpháirtíochtaí fad-théarmacha a chothú trí bhreathnú rannpháirtíoch. 
 
Cuairt Féidearthachta  Cruinniú gairid le comhpháirtithe ionchais chun togra tras-náisiúnta a d’fhéadfaí a 
dhéanamh a phlé/a ullmhú. Is é is cuspóir do chruinnithe féidearthachta ná comhar atá ann cheana a fheabhsú 
agus a chur chun cinn agus / nó chun togra a ullmhú a dhéanfar faoin gClár Óige i mBun Gnímh amach anseo.  
 
Cruinniú Measúnachta  Cruinniú arna bheartú le comhpháirtithe. Tá de chuspóir ag an gcruinniú measúnú a 
dhéanamh ar chruinnithe, sheimineáir agus ar chúrsaí oiliúna a reáchtáladh roimhe. Cabhraíonn cruinnithe dá 
leithéid le comhpháirtithe obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh a mheas agus a phlé agus comh-thogra a 
bheith críochnaithe acu. 
  
Cuairt Staidéir  Clár staidéir eagraithe a mhaireann ar feadh tréimhse gairide agus a chaitheann súil ar obair 
óige agus/nó ar forálacha beartas óige i dtír óstála amháin. Tá cuairteanna staidéir dírithe ar théama agus 
gabhann cuairteanna agus cruinnithe maidir le tograí agus eagraíochtaí éagsúla leo i dtír a roghnaítear.  
 
Gníomhaíocht cothaithe Comhpháirtíochta  Imeacht a eagraítear d’fhonn deis a thabhairt do 
rannpháirtithe comhpháirtithe a aimsiú le haghaidh comhair thras-náisiúnta agus/nó chun togra a fhorbairt. I 
nGníomhaíocht cothaithe Comhpháirtíochta tugtar deis do chomhpháirtithe ionchais bualadh le chéile agus 
déantar tograí nua a fhorbairt atá dírithe ar thopaic agus/nó ar Ghníomh de chuid an Chlár Óige i mBun Gnímh a 
éascú. 
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Seimineár  Imeacht a eagraítear chun ardán a chur ar fáil le haghaidh idirphlé agus malartaithe dea-
chleachtais. Tá sé bunaithe ar ionchur teoiriciúil atá dírithe ar théama nó ar théamaí roghnaithe a bhfuil baint acu 
le hobair sa réimse óige.  
 
Cúrsa Oiliúna  Clár foghlama oideachais ar thopaicí sonracha; é dírithe ar feabhas a chur ar chumas, eolas 
scileanna agus ar dhearcthaí na rannpháirtithe. Bíonn cleachtas de cháilíocht níos fearr in obair óige go ginearálta 
agus / nó go sonrach i dtograí de chuid Óige i mBun Gnímh mar thoradh ar chúrsaí Oiliúna.  
 
Líonrú  roinnt Gníomhaíochtaí comhcheangailte atá dírithe ar líonraí nua a chruthú nó ar líonraí atá ann cheana 
a neartú agus a leathnú faoin gClár Óige i mBun Gnímh.  
 
 

Cad iad na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar 
thogra Oiliúna agus Líonraithe?  

Critéir Incháilitheachta 

Tionscnóirí 
incháilaithe 

Ní mór gur ceann díobh seo a leanas an tionscnóir: 
 eagraíocht neamhbhrabúis/neamh-rialtasach; nó/  
 comhlacht poiblí áitiúil nó réigiúnach; nó  
 grúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga (Cuimhnígí: más grúpa neamhfhoirmiúil 

atá i gceist ní mór do bhall amháin den ngrúpa freagracht a ghlacadh mar ionadaí 
thar cheann an ghrúpa) nó; 

 comhlacht atá ag gabháil d’obair sa réimse óige ar an leibhéal Eorpach. 
 
Ní mór gurb as Tír ina bhfuil an clár ar siúl ní foláir dó an Réamh-chomhaontú a shíniú 
atá ag gabháil leis an bhfoirm iarratais. 

Líon na dtionscnóirí 

Scáthfhoghlaim:beirt tionscnóirí as dá thír dhifriúil ina bhfuil an clár ar siúl, agus ar 
tionscnóir amháin díobh as tír den AE é, ar a laghad. 
Cuairt Féidearthachta: beirt tionscnóirí ar a laghad as tíortha difriúla ina bhfuil an 
Clár ar siúl agus ar tionscnóir amháin díobh as tír den AE é.  
Cruinniú Measúnachta, Cuairt Staidéir, Cothú Comhpháirtíochta, Seimineár 
agus Cúrsa Oiliúna: ceithre tionscnórí as Tíortha difriúla ina bhfuil an clár ar siúl 
agus ar tionscnóir amháin díobh ar a laghad as tír den AE é.  
Líonrú: sé thionscnóir ar a laghad as tíortha difriúla ina bhfuil an clár ar siúl agus ar 
tionscnóir amháin díobh as tír den AE é. 

Rannpháirtithe 
Incháilithe 

Níl teorainn aoise i bhfeidhm. Ní mór cónaí dleathach  a bheith ar rannpháirtithe i dTír 
ina bhfuil an clár ar siúl. 

Líon na 
rannpháirtithe 

Scáthfhoghlaim: beirt rannpháirtí ar a mhéid.  
Cuairt Féidearthachta: beirt rannpháirtí in aghaidh an tionscnóra, ar a mhéid. 
Cruinniú Measúnachta, Cuairt Staidéir, Cothú Comhpháirtíochta, Seimineár 
agus Cúrsa Oiliúna: 50 rannpháirtithe ar a mhéid (oiliúnóirí agus éascaitheoirí san 
áireamh) a dhéanann ionadaíocht do gach tionscnóir. Braitheann an líon cuí 
rannpháirtithe ar nádúr agus ar chineáil na Gníomhaíochta. 
Líonrú: níl aon teorainn ar líon na rannpháirtithe. 

Iona(i)d na 
Gníomhaíochta 

Gach Gníomhaíocht Oiliúna agus Líonraithe ach amháin Líonrú: ní mór an 
Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dtír ceann de na tionscnóirí.  
Líonrú: ní mór an Ghníomhaíocht a chur ar siúl i dtír tionscnóra amháin / i dtíortha 
níos mó tionscnóirí. 

Tréimhse an Togra Idir 3 agus 18 mí. 

Tréimhse na 
Gníomhaíochta 

Scáthfhoghlaim: idir 10 agus 20 lá oibre (gan laethanta taistil san áireamh). 
Cuairt Féidearthachta: idir 2 agus 3 lá oibre (gan laethanta taistil san áireamh). 
Cruinniú Measúnachta, Cuairt Staidéir, Cothú Comhpháirtíochta, Seimineár 
agus Cúrsa Oiliúna: mar ghnáthriail, ba chóir nach mairfeadh gníomhaíochtaí ar 
feadh níos mó ná 10 lá (gan laethanta taistil san áireamh). D’fhéadfadh tréimhse chuí 
na Gníomhaíochta a athrú de réir an chineál Gníomhaíochta a reáchtáiltear.  
Líonrú: idir 3 agus 15 mí. 

  



       
 

106 

__________________________________________________________________________
Óige i mBun Gnímh – Treoir an Chláir

__________________________________________________________________________

Clár na 
Gníomhaíochta 

Gach Gníomhaíocht Oiliúna agus Líonraithe ach amháin Líonrú: ní mór clár 
mionsonraithe le haghaidh gach lá den nGníomhaíocht a chur mar iarscríbhinn leis an 
bhfoirm iarratais. 
Líonrú: ní foláir forbhreathnú ar an nGníomhaíocht a chur mar iarscríbhinn leis an 
bhfoirm iarratais. 

Cé a fhéadann 
iarratas a 
dhéanamh? 

Gach iarratas:  
Ní mór do thionscnóir ar mian leis iarratas a dhéanamh a bheith bunaithe go dlíthiúil 
ina thír.  
Más grúpa neamhfhoirmiúil atá i gcesit glacann duine amháin den ngrúpa ról an 
ionadaí agus glacann sé/sí freagracht as an iarratas a chur isteach (chuig an 
nGníomhaireacht Náisiúnta ina thír agus as an gcomhaontú deontais a shíniú thar 
ceann an ghrúpa. 
 
Iarratas a chuirtear isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin (féach 
thíos, ‘Cé chuige a ndéantar iarratas?’)   
Glacann tionscnóir amháin de na tionscnóirí ról an chomhordaitheora agus cuireann 
iarratas isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin le haghaidh an togra ar fad 
thar ceann na dtionscnóirí. Ní foláir do thionscnóir a dhéanann iarratas chuig an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin a bheith cláraithe go dlíthiúil le bliain amháin anuas 
ar a laghad ar an spriocdháta chun a iarratas a chur isteach. 
 
Iarratais a chuirtear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta (féach 
thíos, ‘Cé chuige a ndéantar iarratas?’): 
Gach Gníomhaíocht Oiliúna agus Líonraithe ach amháin Líonrú: glacann an 
tionscnóir a óstaíonn an Ghníomhaíocht ról an chomhordaitheora agus cuireann 
iarratas isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta ina thír le haghaidh an togra ar 
fad thar ceann na dtionscnóirí go léir.  
Líonrú: glacann tionscnóir amháin a óstaíonn cuid den nGníomhaíocht ról an 
chomhordaitheora agus cuireann iarratas isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúinta 
le haghaidh an togra ar fad thar ceann na dtionscnóirí go léir.  

Cé chuige a ndéantar 
iarratas? 

Iarratas a chuirtear isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin: 
iarratais ar thograí ó chomhlachtaí a fheidhmíonn ar an leibhéal Eorpach sa réimse 
óige 
Iarratais a chuirtear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta: 
iarratais ar thograí ó gach iarrthóir incháilithe eile. 

Cathain a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an togra a chur isteach faoin spriocdháta d’iarratais a thagann le dáta tosaigh 
an togra (féach ar chuid C den Treoir seo, le do thoil). 

Conas a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór na módúlachtaí iarratais a chomhlíonadh agus an t-iarratas á thabhairt isteach. 
Tá cur síos déanta orthu i gCuid C den Treoir seo. 

Critéir eile 

Cosaint agus slándáil na rannpháirtithe: 
Ní mór don iarrthóir ráthaíocht a thabhairt go nglacfar bearta chun a chinntiú go 
mbeidh cosaint agus slándáil na rannpháirtithe deimhnithe sa togra (féach Cuid A den 
Treoir seo, le do thoil).   

Critéir eisiaimh 

  
Agus an fhoirm á síniú aige ní mór don iarrthóir a chur in iúl nach bhfuil sé i gcás ar 
bith a chuirfeadh bac air deontas a fháil ón Aontas Eorpach (féach Cuid C den Treoir 
seo, le do thoil).   

Critéir roghnúcháin 

Acmhainn airgeadais 
Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil foinsí maoinithe seasmhacha leordhóthanacha 
aige chun an ghníomhaíocht a chothú ar feadh na tréimhse ar fad ina bhfuil an togra 
á chur i gcrích agus go bhfuil ar a acmhainn rannchuidiú lena mhaoiniú. 

Acmhainn oibriúcháin Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo aige chomh 
maith le dóthain inspreagtha chun an togra beartaithe a chur i gcrích. 
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Critéir bronnta 
Measúnófar na tograí in aghaidh na gcritéar seo a leanas: 
 

Bainteacht le cuspóirí 
agus tosaíochtaí an 
Chláir  
(30%) 

Bainteacht le: 
 cuspóirí ginearálta an Chláir 
 sainchuspóirí an fho-Ghnímh  
 buan-tosaíochtaí an Chláir  
agus leis na tosaíochtaí bliantúla a aithnítear ar an leibhéal Eorpach agus, má 
bhaineann nó más sonraithe, ar an leibhéal náisiúnta. 

Cáilíocht an togra 
agus modhanna oibre 
beartaithe  
(50%) 
 

 Cáilíocht plean an togra  
(cáilíocht na comhpháirtíochta /rannpháirtiú gníomhach na dtionscnóirí go léir sa 
togra; cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin; Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí; 
cáilíocht na tréimhse measúnaithe)  

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
 (téama comhleasa agus bainteacht le grúpa na rannpháirtithe; modhanna 
foghlama neamhfhoirmiúla a chuirtear i ngníomh; baint ghníomhach na 
rannpháirtithe leis an togra; forbairt shóisialta agus phearsanta na rannpháirtithe 
a bheith á cur chun cinn; an ghné idirchultúrtha; an ghné Eorpach)  

 Cáilíocht agus suntasacht iarmhairtí an togra 
(tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach; suntasacht an 
togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh, scaipeadh agus saothrú na 
dtorthaí).                                                             

Próifíl agus líon na 
rannpháirtithe 
(20%) 

 Rannpháirtíocht tionscnóirí agus/nó rannpháirtithe atá ag obair le daoine óga 
a bhfuil níos lú deiseanna acu nó ar mhaithe leo   
Rannpháirtíocht tionscnóirí agus/nó rannpháirtithe atá ag obair le daoine óga a 
bhfuil níos lú deiseanna acu nó ar mhaithe leo   

 Rannpháirtiú ceannairí togra, maoirseoirí agus comhairleoirí sa réimse óige    
 Líon cuí rannpháirtithe agus fad tréimhse na Gníomhaíochta de réir nádúr an 

togra/cothromaíocht na rannpháirtithe ó thaobh tír a ndúchais de  
 Cothromaíocht gheografach 
 Cothromaíocht inscne 

  

 

 

Tuilleadh eolais áisiúil ar thogra Oiliúna agus Líonraithe 

Tograí Il-bhirt - Gníomh 4.3 
Is féidir Gníomhaíochtaí Oiliúna agus Líonraithe a dhéanamh ar chuid de thogra Il-bhirt faoi Ghníomh 4.3. Tá 
tuilleadh eolais ar fáil sa mhír ‘Tograí Il-bhirt’ den nGníomh seo.  

Pas Óige  
Tá gach duine a bhí rannpháirteach i dtogra de chuid Óige i mBun Gnímh faoi Ghníomh 4.3. (Cúrsaí Oiliúna) seo i 
dteideal Teastas Pas Óige a fháil, doiciméad ina ndéantar cur-síos ar an bhfoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus 
ar an bhfoghlaim neamhfhoirmeálta atá déanta ag na rannpháirtithe agus a bhailíochtaíonn í (torthaí foghlama). 
Ina theannta sin moltar go mbreathnófaí ar an bPas Óige mar phróiseas cothaithe feasachta, machnaimh agus 
doiciméadaithe ar an bhfoghlaim a rinneadh le linn céimeanna éagsúla an togra. Chun tuilleadh eolais ar an bPas 
Óige a fháil féach ar Chuid A den Treoir seo agus ar an treoir i leith an Phas Óige. Ina theannta sin is féidir teacht 
ar tuilleadh eolais a bhaineann le hábhar ag www.youthpass.eu. 

Sampla de thogra Oiliúna agus Líonraithe  
Reáchtáladh seimineár a bhí dírithe ar fhoréigean bunaithe ar inscne san Iodáil. Bhí 25 rannpháirtithe as 11 
náisiún ann. Ba oibirithe sóisialta, oibrithe deonacha, stiúrthóirí comhghrúpaí iad na rannpháirtithe atá ag gabháil 
do ghnóthaí a bhaineann le foiréigean bunaithe ar inscne i measc daoine óga.  De thoradh ar an seimineár bhí 

http://www.youthpass.eu/
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deis ag na rannpháirtithe a gcuid saineolais agus a gcuid taithí a chomhroinnt ar an leibhéal Eorpach agus na 
huirlisí agus slite a phlé atá ar fáil dóibh chun tabhairt faoi fhoiréigean bunaithe ar inscne san obair óige. Ina 
theannta sin ba í cuspóir an tseimineáir ná na rannpháirtithe a chur ar an eolas faoi na deiseanna a thugann an 
Clár Óige i mBun Gnímh. Ba chuid dhílis den seimineár é an measúnú ar an togra agus rinneadh é seo le linn 
céimeanna éagsúla. 
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Ní mór buiséad an togra a lea

A) Forbhreathnú ar rialacha maoinit

ha maoinithe?  

gan amach de réir na rialacha seo a leanas:     

he na ngníomhaíochtaí go léir ach amháin Gníomhaíochtaí Líonraithe 

Costais Incháilithe 
Incháilitheacht an 

chaiteachais de réir 
cineáil na Gníomhaíochta 

Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháil Dualgais tuairiscithe 

Costais Taistil 
na 
rannpháirtithe 

Costais taistil ón mbaile go dtí ionad an 
togra agus ar ais. Costas an mhodh taistil 
agus na dtáillí taistil is saoire. (Ticéad 
eitilte den ghrád barraine, ticéad 
traenach den 2ú grád).   

Gach gníomhaiocht Céatadán de 
na fíorchostais 

70% den gcostas 
incháilithe 
 

Uathoibríoch Caithfear na costais a tabhaíodh a 
chosaint, cóip de na ticéid 
taistil/sonraisc a chur ar fáil 

Costais Lóistín / 
Bia 

Cúnamh airgid i leith costais lóistín agus 
costas béilí.   

Gach gníomhaiocht Scála costais 
aonaid 

A4.3* x líon na n-
oícheanta x líon na 
rannpháirtithe 

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh sa 
tuarascáil dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. Liosta de shínithe 
bunaidh ó na rannpháirtithe go léir. 

Cnapshuim B4.3* 
 

Costais na 
Gníomhaíochta 

Gach costas eile a bhfuil baint dhíreach 
acu le cur i ngníomh an togra, árachas 
san áireamh. 

- Cuairt staidéir  
- Cruinniú Measúnachta  
- Seimineár 
- Gníomhaíocht tógála 
comhpháirtíochta  
- Oiliúint 

+ 
Scála costais 
aonaid 

+ 
C4.3* x líon na 
rannpháirtithe 

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh sa 
tuarascáil dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. Liosta de shínithe 
bunaidh ó na rannpháirtithe go léir. 

Uirlisí Oiliúna Cúnamh airgid i leith táillí an oiliúnóra 
agus i leith ábhar oiliúna. 

Cúrsaí Oiliúna Scála costais 
aonaid 

D4.3* x x líon na 
laethanta 

Uathoibríoch Caithfear cur-síos a dhéanamh sa 
tuarascáil dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. 

Costais as an 
ngnách 

Costais ar bith a bhfuil baint dhíreach acu 
le daoine óga a bhfuil níos lú 
deiseanna/riachtanais speisialta acu nó ar 
féidir iad a chosaint de bharr sain-nádúr 
na ngníomhaíochtaí.   
Costais víosa, costais a bhaineann le 
víosa agus costais vacsaínithe. 

Gach gníomhaiocht Céatadán de 
na fíorchostais 

100% den gcostas 
incháilithe 

Coinníollach: ní mór cúis a 
thabhairt sa bhfoirm 
iarratais maidir le tacú 
airgid atá á lorg i leith 
costas eisceachtúil 

Caithfear na costais a tabhaíodh a 
chosaint, cóip de na 
sonraisc/admhálacha a chur ar fáil. 

 

 
Cnapshuimea

* TÁ

nna agus scálaí na gcostas aonaid – oiriúnú bunaithe ar an mbunphrionsabal seo: “an tír ina bhfuil an Ghníomhaíocht ar siúl” 
 

BHACHTACH! Athríonn na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid idir tíortha éagsúla. Ní mór don iarrthóir na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid 
 le tír aíochta na Gníomhaíochta. Is féidir teacht ar na méideanna is infheidhme i ngach tír i dtábla C) thíos. Ní mór do thionscnóirí an méid sna colúin a chur i bhfeidhm maidir

(A,B,C…) agus na rónna (tír) comhfhreagracha a úsáid. 

   

Cad iad na rialac

 
Cad ia
 
Seo hiad na co
 
 costais víosa agus costais a bhaineann le víosa chomh maith le costais vacsaínithe  

d na costais ar féidir a íoc faoi chatagóir na gcostas as an ngnách? 

stais incháilithe as an ngnách a chuirtear san áireamh chun críocha deontais: 
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Maidir leis na cásann
nó sain-
 

a deiridh d’fhéadfadh go n-íocfadh an deontas as cuairteanna leighis, cúram sláinte, oiliúint/tacaíocht bhreise teanga; ullmhúchán breise; sain-fhoirgneamh 
trealamh; duine tionlacain breise; costais phearsanta bhreise i gcás duine atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch; aistriúchán/ateangaireacht, mar shampla.  

 costais a bhaineann le rannpháirtithe a bhfuil riachtanais speisialta acu. 
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ithe na nGníomhaíochtaí Líonraithe 

Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe Méid Riail maidir le leithdháil Dualgais tuairiscithe 

Costais na 
Gníomhaíocht
a 

Costais dhíreacha incháilithe 
- Costais pearsanra  
- Costais taistil 
- Costais lóistín/bia 
- Costais na gcruinnithe 
- Costais a bhaineann le 
foilseacháin/aistriúcháin/faisnéis  
- Scaipeadh na dtorthaí agus tairbhe a 
bhaint astu 
- Costais eile a bhfuil baint dhíreach acu le 
cur i ngníomh an togra 
 
Costais neamhdhíreacha incháilithe 
Cáilíonn méid ráta chomhréidh nach mó 
ná 7% de chostais dhíreacha incháilithe 
an togra é mar chostas neamhdhíreach. 
Seasann sé do ghnáthchostais riaracháin 
an tairbhí a mheastar gur féidir iad a 
ghearradh ar chuntas an togra (m. sh. billí 
leictreachais nó idirlín, costais ar áitreabh, 
costas a bhaineann le foireann bhuan srl.) 

Céatadán de 
na fíorchostais 

50% den gcostas incháilithe 
iomlán (ach amháin má iarrann 
an t-iarrthóir % níos lú de 
dheontas ón AE) Uasmhéid €20 
000. 
 

Coinníollach: ní mór na cuspóirí 
agus an clár gníomhaíochta a 
mhíniú go soiléir sa bhfoirm 
iarratais 

Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint ina n-
iomláine, cóip de 
shonraisc/admhálacha/ticéid 
taistil (de chostais dhíreacha 
amháin). Caithfear cur-síos a 
dhéanamh sa tuarascáil 
dheiridh ar na nithe a baineadh 
amach. Liosta de shínithe 
bunaidh ó na rannpháirtithe go 
léir. 
 

 

B) Forbhreathnú ar rialacha maoin

 



 

 C)  Cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid (in euro) 
 
Is iad seo a leanas na cnapshuimeanna agus scálaí na gcostas aonaid d’fho-ghníomh 4.3: 
 

  

Bia agus Lóistín 
in aghaidh an 
rannpháirtí in 

aghaidh na 
hoíche 

Costais na 
gníomhaíochta 

Costais 
gníomhaíochta 
in aghaidh an 

rannpháirtí 

Oiliúint in 
aghaidh an lae 

  A4.3 B4.3 C4.3 D4.3 

An Ostair 46 1.250 53 370 

An Bheilg 51 1.200 50 350 

An Bhulgáir 42 900 38 270 

An Chróit 49 1.150 48 340 

An Chipir 45 1.150 48 330 
Poblacht na 

Seice 41 1.100 46 320 

An Danmhairg 55 1.500 63 440 

An Eastóin 44 1.050 44 300 

An Fhionlainn 55 1.350 56 390 

An Fhrainc 50 1.350 57 390 

An Ghearmáin 44 1.200 50 350 

An Ghréig 58 1.150 48 330 

An Ungáir 43 1.000 43 290 

An Íoslainn 56 1.300 55 380 

Éire 58 1.400 58 400 

An Iodáil 51 1.300 55 380 

An Laitvia 47 1.000 43 300 

Liechtinstéin 58 1.350 57 400 

An Liotuáin 46 1.000 42 290 

Lucsamburg 52 1.200 50 350 

Málta 52 1.100 47 330 

An Ísiltír 54 1.300 54 370 

An Iorua 56 1.500 64 440 

An Pholainn 47 1.000 43 300 

An Phortaingéil 52 1.150 48 330 

An Rómáin 43 900 39 270 

An tSlóvaic 47 1.100 46 320 

An tSlóivéin 47 1.100 46 320 

An Spáinn 47 1.200 51 360 

An tSualainn 55 1.300 55 380 

An Eilvéis 54 1.450 61 430 

An Tuirc 43 900 39 270 
An Ríocht 
Aontaithe 58 1.500 64 440 
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Togra maith a fhorbairt 
I dtábla na ‘gCritéar Bronnta’ sa bhfo-ghníomh seo tugtar liosta de na critéir a úsáidtear chun measúnú a 
dhéanamh ar cháilíocht togra. Anseo thíos tugtar roinnt comhairle mar chúnamh duit chun togra maith a chur le 
chéile.  
 

 Cáilíocht Plean an Togra  
 Cáilíocht na comhpháirtíochta/rannpháirtíocht ghníomhach gach rannpháirtí sa 

togra  
Tá comhoibriú réidh éifeachtach idir na tionscnóirí thar a bheith tábhachtach chun togra a fhorbairt go 
rathúil. Ní mór do thionscnóirí a thaispeáint gur féidir leo comhpháirtíocht chomhghreamaitheach a chur ar 
bun agus a reáchtáil a bhfuil baint ghníomhach ag gach aon chomhpháirtí léi agus atá cromtha ar 
comhchuspóirí a bhaint amach. Ina thaobh seo ba chóir cuimhneamh ar na gnéithe seo a leanas: an leibhéal 
líonraithe, comhair agus tiomantais atá ag gach tionscnóir maidir leis an togra; próifíl agus cúlra na 
dtionscnóirí más rud é go bhfuil cáilíochtaí áirithe ag teastáil ó thaobh nádúr nó cuspóir na Gníomhaíochta 
de; feidhmeanna agus tascanna gach tionscnóra atá bainteach leis an togra a bheith sonraithe go soiléir 
agus iad a bheith comhaontaithe i dteannta a chéile; cumas na comhpháirtíochta a áirithiú go gcuirfear 
torthaí an togra i ngníomh go héifeachtúil, go ndéanfar obair leantach orthu agus go scaipfear iad. Moltar go 
láidir do na tionscnóirí comhaontú comhpháirtíochta inmheánach a shíniú eatarthu féin; bheadh de chuspóir 
ag a leithéid de chomhaontú freagrachtaí, tascanna agus rannchuidiú airgid atá le déanamh ag gach páirtí 
atá ag glacadh páirte sa togra a shainiú. 
 

 Cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin 
Tá tábhacht ar leith ag baint leis an tréimhse ullmhúcháin chun a chinntiú go n-éireoidh le togra Oiliúna agus 
Líonraithe. Is le linn na tréimhse seo gur chóir do na tionscnóirí comhthéama an togra a chomhaontú. Ba 
chóir dóibh a machnamh a dhéanamh ar tascanna a roinnt amach, ar chlár na nGníomhaíochtaí, ar 
mhodhanna oibre, ar phróifíl na rannpháirtithe agus ar shocruithe praiticiúla (ionad, aistriú na n-oibrithe, 
lóistín, ábhar tacaíochta). Ina theannta sin ba chóir go bhfeabhsófaí baint na rannpháirtithe sa 
nGníomhaíocht le linn na tréimhse ullmhúcháin, é sin agus go n-ullmhófaí iad le haghaidh teagmhálacha 
idirchultúrtha le daoine óga eile ó chúlraí difriúla agus ó chultúir dhifriúla.  

 
 Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí  

Ba chóir go mbeadh clár na Gníomhaíochta sonraithe go soiléir, indéanta, cothrom agus go mbeadh nasc idir 
an clár agus cuspóirí an togra agus an Chláir Óige i mBun Gnímh; ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe 
deiseanna foghlama. Ba chóir go n-úsáidfí modhanna oibre éagsúla sa chlár agus go gcuirfí in oiriúint é do na 
rannpháirtithe chun a chinntiú go mbainfear na torthaí foghlama is fearr amach a d’fhéadfadh teacht as a 
leithéid de chlár. 

 
 Cáilíocht na tréimhse measúnaithe.  

I dtreo is go mbeidh an togra agus na torthaí a thagann as níos inbhuanaithe táthar ag súil go ndéanfaidh na 
tionscnóirí agus na rannpháirtithe próiseas measúnaithe i ndeireadh an togra. Bheifí ag súil go gcuirfeadh an 
próiseas measúnaithe críochnaitheach ar a gcumas a mheas cé acu ar baineadh cuspóirí an togra agus na 
rudaí a raibh na tionscnóirí agus na rannpháirtithe ag súil leo amach nó nár baineadh. Ina theannta sin ba 
chóir go leagfadh an measúnú béim ar na torthaí foghlama a bhain daoine aonair agus tionscnóirí amach a 
bhí rannpháirteach. 
 
Lasmuigh den measúnú críochnaitheach moltar seisiúin measúnaithe a chur ar siúl roimh an nGníomhaíocht, 
lena linn agus ina diaidh chun a chinntiú go leanann an Ghníomhaíocht ar aghaidh go mín réidh. Ba chóir go 
gcuirfeadh measúnú roimh an Ghníomhaíocht ar chumas an ghrúpa/na ngrúpaí coigeartú cruinn a dhéanamh 
ar phlean an togra. Ag an am céanna tá seisiúin measúnaithe leanúnacha tábhachtach chun aiseolas a fháil ó 
rannpháirtithe an Tionscnamh Óige agus chun an Ghníomhaíocht a oiriúnú dá réir. 
 

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
 Téama comhleasa agus a ábharthacht i ndáil le grúpa na rannpháirtithe  

Ba chóir coincheap téamach soiléir a bheith ag an togra a dhéanfaidh na rannpháirtithe  
a chíoradh i dteannta a chéile. Ba chóir an téama a roghnaíodh a bheith comhaontaithe ag na rannpháirtithe 
i dteannta a chéile agus é ag léiriú a gcuid suimeanna agus riachtanas. Ní mór an téama a thaispeáint i 
ngníomhaíochtaí laethúla an togra.  
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 Modhanna foghlama neamhfhoirmiúla á gcur i bhfeidhm  
Ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe agus na tionscnóirí go léir cumais (eolas, scileanna agus 
dearcthaí) nó go gcuirfidís feabhas ar na gnéithe seo, mar thoradh ar an togra agus ba chóir go leanfadh 
forbairt phearsanta, shoch-oideachasúil agus ghairmiúil as do gach duine a bhfuil baint aige/aici leis. Is trí 
fhoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus trí fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhainfear é seo amach. Féadfar leas 
a bhaint as modhanna foghlama a d’úsáidfí lasmuigh den gcuraclam (ceardlanna, rólaisteoireacht, 
gníomhaíochtaí faoin spéir, cluichí briseadh oighir, cluichí boird, srl.) d’fhonn díriú ar riachtanais éagsúla na 
rannpháirtithe agus chun na torthaí a bhfuiltear ag súil leo a bhaint amach. Ba chóir an togra a bhunú ar 
phróiseas foghlama a spreagann cruthaitheacht, rannpháirtíocht ghníomhach agus tionscnaíocht (spiorad na 
fiontraíochta). Ba chóir próiseas foghlama dá leithéid a phleanáil agus anailís a dhéanamh air ar feadh 
tréimhse an togra: ba chóir áit a thabhairt do na rannpháirtithe chun a machnamh a dhéanamh ar eispéiris 
agus ar thorthaí foghlama.  

 
 Baint ghníomhach na rannpháirtithe leis an togra   

Ba chóir ról gníomhach a bheith ag na rannpháirtithe i gcur i ngníomh an togra an oiread agus is féidir: go 
gcuirfeadh clár laethúil na Gníomhaíochta agus na modhanna oibre fonn ar na rannpháirtithe páirt a 
ghlacadh san obair an oiread agus is féidir agus go spreagfaidís próiseas foghlama iontu. Ba chóir baint 
ghníomhach a bheith ag na rannpháirtithe leis, i dtréimhsí ullmhúcháin agus measúnaithe an togra. Ba chóir 
deis a bheith ag na rannpháirtithe ábhair éagsúla a chíoradh ar bhonn comhionann gan aird ar a gcumas 
teanga ná ar scileanna eile nach iad. 

 
 Cur chun cinn á dhéanamh ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe  

Ba chóir go gcuirfeadh an togra ar chumas na rannpháirtithe a bhféinmhuinín a neartú nuair a bhíonn orthu 
aghaidh ar thabhairt ar eispéiris, ar dhearcthaí agus ar iompar nua; scileanna, cumais agus eolas a fháil nó a 
chothú a chuireann forbairt shóisialta nó phearsanta chun cinn. Ba chóir do na tionscnóirí aird a thabhairt ar 
phróisis fhoghlama a spreagtar le linn gach céim den togra.  
 

 An Ghné idirchultúrtha 
Bheifí ag súil go méadódh an Ghníomhaíocht tuiscint dhearfach ar chultúir iasachta agus go dtacódh sí le plé 
agus le teagmhálacha idirchultúrtha le rannpháirtithe ó chúlraí difriúla agus ó chultúir dhifriúla. Ina theannta 
sin bheifí ag súil go neartódh sé an comhrac i gcoinne na claontachta, an chiníochais agus i gcoinne tuairimí 
a chothódh eisiamh sóisialta agus go ndéanfadh sé iad a chosc. Ba chóir go mbeadh caoinfhulaingt agus 
tuiscint ar éagsúlacht mar thoradh air. 

 
 An Ghné Eorpach 

Ba chóir go rannchuideodh an togra le próiseas oideachais na rannpháirtithe agus go méadódh sé a dtuiscint 
ar an gcomhthéacs Eorpach/idirnáisiúnta ina maireann siad. D’fhéadfaí an ghné Eorpach atá i dtogra a léiriú 
leis na tréithe seo a leanas:   

 
 go gcothaíonn an togra mothú na saoránachta Eorpaí i ndaoine óga agus cabhraíonn sé leo tuiscint 

a fháil ar a ról mar chuid den Eoraip mar atá sí agus mar a bheidh sí 
 go dtaispeánann an togra comhchúram i leith saincheisteanna i dtaobh sochaí na hEorpa, leithéidí 

ciníochas, seineafóibe, frith-Sheimíteachas, mí-úsáid drugaí  
 go bhfuil téama an togra nasctha le hábhair de chuid an AE, leithéidí méadú an AE, feidhmeanna 

agus gníomhaíochtaí forais na hEorpa, gníomh an AE i leith cúrsaí a imríonn tionchar ar dhaoine óga  
 go bpléifí sa togra prionsabail bunaithe an AE, is é sin, prionsabail na saoirse, agus an daonlathais, 

cearta an duine, na saoirsí bunúsacha, agus riail an dlí. 

Cáilíocht an togra ó thaobh iarmhairtí de 
 Tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach  

Ní chóir go mbeadh tionchar ag togra ar rannpháirtithe na Gníomhaíochta amháin. Iarrtar ar thionscnóirí 
iarracht a dhéanamh ar daoine eile a mhealladh chuig gníomhaíochtaí an togra an oiread agus is féidir (ón 
gcomharsanacht, ón gceantar áitiúil, srl.  
 
Ba chóir go mbeadh radharc fadtéarmach mórthimpeall an togra agus ba chóir é a phleanáil d’fhonn éifeacht 
iolraitheach chomh maith le tionchar inbhuanaithe a bhaint amach. Is féidir éifeacht iolraitheach a bhaint 
amach má chuirtear ina luí ar ghníomhaithe eile leas a bhaint as torthaí na Gníomhaíochta i gcomhthéacs 
nua, mar shampla. Ba chóir do na tionscnóirí spriocghrúpaí a aimsiú a d’fhéadfadh gníomhú mar iolraitheoirí 
(daoine óga, oibrithe óga, na meáin, ceannairí polaitiúla agus ceannairí tuairime, lucht cinnteoireachta de 
chuid an AE) d’fhonn cuspóirí agus torthaí an togra a scaipeadh. Baineann gné thábhachtach de thionchar an 
togra leis na torthaí foghlama a bhíonn air: Déantar foghlaim i dtograí Oiliúna agus Líonraithe ar leibhéil 
éagsúla agus foghlaimíonn gach gníomhaí atá rannpháirteach ann. Gnóthaíonn rannpháirtithe/oibrithe óige 
cumais nua, mar shampla, ar nós cumais shibhialta agus shóisialta, chomh maith le scileanna a bhaineann 
lena bhforbairt ghairmiúil. (De bhreis air seo cothaíonn tionscnóirí agus pobail áitiúla cumais agus forbraíonn 
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siad a gcuid líonraithe san Eoraip). Ina thaobh seo moltar do thionscnóirí bearta a ghlacadh a chinnteoidh go 
mbeidh torthaí foghlama an togra le feiscint. I dtreo is gur féidir aitheantas a thabhairt do na torthaí 
foghlama agus iad a bhailíochtú moltar úsáid a bhaint as an bPas Óige agus as a ngabhann leis chun an 
próiseas foghlama a léiriú.  
 
De bhreis air seo iarrtar ar thionscnóirí agus ar rannpháirtithe a machnamh a dhéanamh go rianúil ar bhearta 
a d’fhéadfaí a ghlacadh chun a chinntiú go ndéanfar obair leantach ar thogra. An gcuirfear an imeacht ar siúl 
arís? An féidir le tionscnóir nua a bheith gafa i dtogra nua?  Conas a fhéadfar leanúint de dhíospóireacht ar 
choincheap an téama agus cad iad na céimeanna a d’fhéadfaí a thógáil anois? An féidir tograí nua a phleanáil 
agus a chur i ngníomh faoi Ghníomhartha eile den gClár Óige i mBun Gnímh?  
  

 
 Suntasacht an togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh 

Ba chóir do thionscnóirí a machnamh a dhéanamh i dteannta a chéile ar bhearta atá dírithe ar suntasacht a 
dtogra agus suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh go ginearálta a mhéadú. Tá acmhainn sa bhreis i 
gcruthaitheacht na dtionscnóirí agus na rannpháirtithe chun eolas faoin dtogra agus faoi na deiseanna atá á 
dtairiscint ag an gClár Óige i mBun Gnímh chomh maith, a scaipeadh. Tugtar faoi bhearta suntasachta go 
mór mór roimh chur i ngníomh an togra agus lena linn. Is féidir bearta dá leithéid a roinnt ina ndá aicme 
ghinearálta:  
 

 
 Suntasacht an togra 

Ba chóir do thionscnóirí agus do rannpháirtithe poiblíocht a dhéanamh ar an togra – agus ar a 
aidhmeanna agus a chuspóirí chomh maith. Ina theannta sin ba chóir dóibh ‘teachtaireacht na 
hóige’ a scaipeadh ar feadh na tréimhse ina bhfuil an togra á chur i ngníomh. D’fhéadfaidís ábhar 
eolais a chur le chéile chun feasacht ar an togra a spreagadh; d’fhéadfaí urchar poist nó téacsanna 
a sheoladh; póstaeir, greamaitheoirí, earraí fógraíochta (t-léinte, caipíní, pinn, srl); d’fhéadfaí 
cuireadh a thabhairt d’iriseoirí chun breathnú ar an togra; eisiúintí preasa a chur amach nó ailt a 
scríobh do nuachtáin áitiúla, do shuíomhanna idirlín nó do nuachtlitreacha; ríomhghrúpa a chur ar 
bun, spás idirlín a dhéanamh, gailearaí grianghraf nó blag ar an idirlíon, srl. 

 
  Suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh 

Lasmuigh de bheith faoi dhualgas lógó oifigiúil an Chláir Óige i mBun Gnímh a úsáid (féach ar chuid 
C den Treoir seo, le do thoil) ba chóir do gach togra feidhmiú mar ‘iolraitheoir’ ar an gClár Óige i 
mBun Gnímh d’fhonn an t-eolas a mhéadú ar na deiseanna a thairgeann an Clár do dhaoine óga 
agus d’oibrithe óige san Eoraip agus lastall di. Tugtar cuireadh do na tionscnóirí faisnéis faoin gClár 
a chur san áireamh (m. sh. faisnéis faoi Ghníomhartha an Chláir nó faoina chuspóirí agus a 
ghnéithe tábhachtacha, faoi spriocghrúpaí, srl.) i ngach beart a dtugtar faoi chun suntasacht an 
togra a chur chun cinn (féach na samplaí thuas). D’fhéadfadh na tionscnóirí seisiúin eolais nó 
ceardlanna a fhí isteach sa chlár Gníomhaíochta. D’fhéadfaidís rannpháirtíocht in imeachtaí a 
phleanáil chomh maith, (seimineáir, comhdhálacha, díospóireachtaí) a eagraítear ar leibhéil éagsúla 
(go háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta).  
 

 
 Na torthaí a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu 

Iarrtar ar gach tionscnóir bearta a ghlacadh chun torthaí an togra a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu, na 
torthaí foghlama a bhí air san áireamh, ar mhaithe le gach gníomhaí a bhí páirteach ann. 
 
D’fhéadfadh an chuma chéanna a bheith ar ghnáthbhearta scaipthe agus saothraithe agus atá ar na bearta a 
ghlactar chun suntasacht togra a chur chun cinn (luaite thuas); is í an phríomhdhifríocht go ndírítear bearta 
scaipthe agus saothraithe ar thorthaí togra seachas ar ghníomhaíochtaí agus ar chuspóirí an togra. Ar an 
ábhar seo glactar bearta scaipthe agus saothraithe go mór mór nuair a bhíonn an Ghníomhaíocht 
críochnaithe. Mar aon leis na gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe d’fhéadfadh na tionscnóirí bearta breise 
a chur ar bun chun an luach atá ar thorthaí a dtogra a scaipeadh agus aird a tharraingt air. Is é a áirítear ar 
shamplaí na mbearta breise scaipthe agus saothraithe ná imeachtaí poiblí a eagrú (láithreoireachtaí, 
comhdhálacha, ceardlanna…); táirgí closamhairc a chruthú (dlúthdiosca; DVD…); comhar fadtéarmach leis na 
meáin a chur ar bun (giotaí don raidió/Teilifís/bpreas, agallaimh, rannpháirtiú i gcláir éagsúla 
raidió/teilifíse…); ábhar eolais a chur le chéile (nuachtlitreacha, bróisiúir, leabhráin, lámhleabhair dea-
chleachtais…); tairseach idirlín a dhéanamh, srl.  
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Gníomh 4.3 – Tograí Il-bhirt 

Cad is togra Il-bhirt ann? 
I dTogra Il-bhirt féadann tionscnóir ar mhaith leis roinnt gníomhaíochtaí a dhéanamh faoi fho-Ghníomh 4.3 thar 
thréimhse 18 mí ar a mhéid iarratas amháin a chur isteach ina gceanglaítear iad seo a leanas:  
 
 idir dhá agus cúig ghníomhaíocht den gcineál céanna (m. sh. idir dhá agus cúig Sheimineár) 
 nó idir dhá agus cúig ghníomhaíocht de chineálacha éagsúla (m. sh. aon Chuairt Féidearthachta amháin, dhá 

Chúrsa Oiliúna agus aon Chruinniú Measúnachta amháin).  
 
Is féidir gach Gníomhaíocht a dtacaítear léi trí Ghníomh 4.3 a chomhcheangal i dtogra Il-ghníomh. 
 
Is iad na haidhmeanna sonracha atá ag togra Il-bhirt ná: 
 
 an t-ualach riaracháin a laghdú atá ar thionscnóirí a bhfuil taithí acu ar deontais a bhainistiú faoin gClár Óige 

i mBun Gnímh nó faoi Chláir eile de chuid an Aontais Eorpaigh  
 díriú isteach ar ghnéithe cáilíochta a ghabhann le togra a phleanáil agus a chur i ngníomh 
 bearta a éascú a chabhraíonn suntasacht agus scaipeadh a mhéadú.   
 
 

Cad iad na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar 
Thogra Il-bhirt?  
 
Critéir Incháilitheachta 
Baineann na critéir chéanna atá sonraithe i bhfo-Ghníomh 4.3 le Gníomhartha a cháilíonn faoin gcreatlach do 
thogra Il-bhirt faoi fho-Ghníomh 4.3. I dteannta na gcritéar seo ní mór go bhfuil deontas faoi Ghníomh 4.3 faighte 
ag tionscnóirí incháilithe le haghaidh tograí difriúla trí huaire roimhe seo.  
 

Critéir eisiaimh  
Baineann na critéir eisiaimh chéanna atá sonraithe i bhfo-Ghníomh 4.3  le Gníomhartha a cháilíonn laistigh den 
gcreatlach do thogra il-bhirt faoi fho-Ghníomh 4.3.  
 

Critéir roghnúcháin 
Baineann na critéir roghnúcháin chéanna atá sonraithe i bhfo-Ghníomh 4.3 le Gníomhartha a cháilíonn laistigh 
den gcreatlach do thogra il-bhirt i nGníomh 4.3.  
 

Critéir bronnta  
Baineann na Critéir bronnta chéanna atá sonraithe i bhfo-Ghníomh 4.3 le Gníomhartha a cháilíonn laistigh den 
gcreatlach do thogra il-bhirt i nGníomh 4.3.  
 

Tuilleadh eolais áisiúil faoin dTogra Il-bhirt i nGníomh 4.3  
Déantar measúnú ar leith de réir na gcritéar thuas ar gach Gníomhaíocht bheartaithe i dtogra Il-bhirt. 
D’fhéadfadh an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin ceann amháin nó níos mó de 
na Gníomhaíochtaí atá san áireamh i dtogra Il-bhirt a dhiúltú de thoradh nach gcomhlíonann sé ceann de na 
critéir thuas. Má tharlaíonn a leithéid d’fhéadfaí an togra a fhormheas d’ainneoin sin bíodh agus go laghdófar líon 
na nGníomhaíochtaí. Laghdófar an deontas a thabharfar don togra dá réir.  
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Gníomh 5.1 – Cruinnithe daoine óga leo siúd atá 
freagrach as beartas óige 

Cuspóirí 
Leis an bhfo-Ghníomh seo tacaítear le comhar, le seimineáir agus le hIdirphlé Struchtúrtha idir daoine óga, na 
daoine siúd atá i mbun obair óige agus in eagraíochtaí óige agus iad siúd atá freagrach as beartas óige. Féadfar 
dul i mbun idirphlé struchtúrtha trí seimineáir, comhdhálachta nó imeachtaí eile nach iad a reáchtáil ar an leibhéal 
áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta d’fhonn ardán a bhunú le haghaidh díospóireachtaí idir na páirtithe 
leasmhara go léir agus d’fhonn a chur ar a gcumas smaointe a chur ar aghaidh as a ndéanfaidh siad fíor-
ghníomhartha nithiúla.   

Cad é cruinniú daoine óga leo siúd atá freagrach as beartas 
óige?  
Tá trí chéim ag togra: 
 
 pleanáil agus ullmhú  
 cur i ngníomh na Gníomhaíochta  
 measúnú (ina n-áirítear machnamh ar obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh). 
 
Déantar machnamh ar bhunphrionsabail agus ar chleachtais fhoghlama neamhfhoirmiúla ar feadh tréimhse an 
togra ar fad. 
 
Forbraítear togra faoi Ghníomh 5.1 d’fhonn ceann amháin nó níos mó de na Gníomhaíochtaí seo a leanas a chur i 
ngníomh:  
 
 
 Cruinniú Óige Náisiúnta: reáchtáiltear é seo ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta sna 

tíortha ina bhfuil an Clár ar siúl d’fhonn a) slí a chur ar fáil le haghaidh díospóireachta, comhairlithe, 
rannpháirteachais ghníomhaigh agus faisnéise i ndáil le saincheisteanna a bhaineann le hIdirphlé 
Struchtúrtha nó le beartas nó topaicí an Aontais Eorpaigh, nó b) an talamh a ullmhú le haghaidh comhdháil 
óige oifigiúil a eagróidh an Ballstát a mbeidh uachtaránacht an Aontais Eorpaigh aige, nó c) gníomhaíochtaí a 
eagrú a ghabhann le Seachtain Eorpach na hÓige, nó d) idirphlé tras-earnála a chur chun cinn idir limistéir 
oideachais foirmiúla agus limistéir oideachais neamhfhoirmiúla. Chomh maith leis an méid seo thuas 
d’fhéadfadh sraith de na gníomhaíochtaí nó comhcheagal de na gníomhaíochtaí seo a bheith i gCruinniú Óige 
Náisiúnta.  

 Seimineár Óige Tras-náisiúnta: tionólacha de dhaoine óga agus lucht déanta beartais atá 
dírithe ar dhíospóireacht, malartú smaointe agus dea-chleachtas agus / nó ina nglactar le moltaí i dtaobh 
topaicí a bhaineann le tosaíochtaí agus le cuspóirí an Idirphlé Struchtúrtha agus na creatlaí polaitiúla 
athnuaite sa réimse óige12.  

 
Is féidir gníomhaíochtaí comhairlithe a chur ar siúl leis na daoine óga faoi na topaicí a pléadh le linn an 
chruinnithe (m. sh. comhairliúcháin, ceistneoirí, suirbhéanna grúpa ar líne, srl. ) roimh Chruinnithe Óige Náisiúnta 
nó roimh Sheimineáir Thras-náisiúnta. 

Ní Cruinniú daoine óga leo siúd atá freagrach as beartas óige iad seo a 
leanas:  
Ní cháilíonn na gníomhaíochtaí  sonracha seo a leanas le haghaidh deontais faoi fhó-Ghníomh 5.1:   
 
 turais staidéir acadúla 
 gníomhaíochtaí malairte atá dírithe ar bhrabús airgid  
 gníomhaíochtaí malairte a fhéadtar a aicmiú mar thurasóireacht  
 féilte 
 turais saoire 
 cúrsaí teanga 
 turais taibhithe  
 malartaí ranga scoile  

 
12  Rún ón gComhairle an 27 Samhail 2009 um chreatlach athnuaite do Chomhar Eorpach sa réimse óige, IO C 311 den 
 19 Nollaig 2009, lch. 1 
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 comórtais spóirt 
 cruinnithe éigeantacha eagraíochtaí 
 tionóil pholaitiúla  
 campaí oibre 

 

Cad iad na critéir a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar 
Chruinniú daoine óga leo siúd atá freagrach as beartas óige?  

Critéir incháilitheachta 

Tionscnóirí 
incháilithe 

Ní mór gur ceann díobh seo a leanas an tionscnóir: 
 eagraíocht neamhbhrabúis/neamh-rialtasach; nó  
 comhlacht poiblí áitiúil nó réigiúnach; nó  
 comhlacht atá gníomhach sa réimse óige ar an leibhéal Eorpach.  
 
Cruinniú Óige Náisiúnta: is as tír ina bhfuil an Clár ar siúl é an t-aon tionscnóir 
amháin. 
Seimineár Óige Tras-náisiúnta: ní mór gurb as tír ina bhfuil an Clár ar siúl é gach 
aon tionscnóir agus ní mór dó an Réamhchomhaontú a shíniú a ghabhann leis an 
bhfoirm iarratais.  

Líon na dTionscnóirí 
Cruinniú Óige Náisiúnta: tionscnóir amháin agus is as tír ina bhfuil an Clár ar siúl é.  
Seimineár Óige Tras-náisiúnta: tionscnóirí ó chúig tíortha ar a laghad ina bhfuil an 
Clár ar siúl agus ar ballstát den AE í ceann amháin díobh ar a laghad.  

Rannpháirtithe 
Incháilithe 

Rannpháirtithe óga: daoine óga idir 15 agus 30 bliain d’aois a bhfuil cónaí dlíthiúil 
orthu i dtír ina bhfuil an Clár ar siúl.  
Lucht déanta beartais: má tá sé i gceist go nglacfaidh lucht déanta beartais nó 
saineolaithe sa réimse óige páirt is féidir leo déanamh amhlaidh is cuma cén aois iad nó 
cad as dóibh.  

Líon na 
rannpháirtithe 

Cruinniú Óige Náisiúnta: 15 rannpháirtí ar a laghad. 
Seimineár Óige Tras-náisiúnta: 30 rannpháirtí ar a laghad.  

Iona(i)d na 
Gníomhaíochta 

Cruinniú Óige Náisiúnta: cuirtear an Ghníomhaíocht ar siúl i dtír an tionscnóra.  
Seimineár Óige Tras-náisiúnta: cuirtear an Ghníomhaíocht ar siúl i dtír ceann 
amháin de na tionscnóirí. 

Tréimhse an togra Idir 3 agus 18 mí. 

Tréimhse na 
Gníomhaíochta 

Cruinniú Óige Náisiúnta: níl aon tréimhse shonraithe i gceist.  
Seimineár Óige Tras-náisiúnta: idir 1 lá agus 6 lá. 

Clár na 
Gníomhaíochta 

Cruinniú Óige Náisiúnta: Ní mór clár ama don nGníomhaíocht a chur mar 
iarscríbhinn leis an bhFoirm Iarratais.   
Seimineár Óige Tras-náisiúnta: Ní mór clár ama mionsonraithe don nGníomhaíocht 
le haghaidh gach lá a chur mar iarscríbhinn leis an bhFoirm Iarratais.   

Cé a fhéadann 
iarratas a 
dhéanamh? 

Iarratais a chuirtear isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin:  
Glacann tionscnóir amháin feidhm an chomhordaitheora agus déanann iarratas chuig 
an nGníomhaireacht lena mbaineann (féach an mhír “Cé chuige a ndéantar iarratas? 
thíos) ar an togra ar fad thar ceann na dtionscnóirí go léir. Ní mór do thionscnóir a 
dhéanann iarratas chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin a bheith cláraithe go 
dlíthiúil le bliain amháin anuas ar a laghad faoin spriocdháta chun a iarratas a chur 
isteach. 
Iarratais a chuirtear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta: 
Glacann an tionscnóir a dhéanann óstaíocht ar an nGníomhaíocht feidhm an 
chomhordaitheora agus déanann iarratas chuig an nGníomhaíocht lena mbaineann 
(féach an mhír “Cé chuige a ndéantar iarratas? thíos) ar an togra ar fad thar ceann na 
dtionscnóirí ar fad. 
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Cé chuige a 
ndéantar iarratas? 

Iarratais a chuirtear isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin:  
 Seimineár Óige Tras-náisiúnta: iarratais ar thogra ó 1) chomhlachtaí atá 

gníomhach ar an leibhéal Eorpach sa réimse óige, nó 2) iarrthóir incháilithe ar bith 
ar baill den gcomhlacht céanna atá gníomhach ar an leibhéal Eorpach sa réimse 
óige iad formhór na dtionscnóirí nó ar baill chleamhnaithe den gcomhlacht áirithe 
seo iad.    

 
Iarratais a chuirtear isteach chuig na Gníomhaireachtaí Náisiúnta:  
 Seimineár Óige Tras-náisiúnta: iarratais ar thograí ó iarrthóirí incháilithe eile; 

ní mór iad a chur isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta sa tír ina gcuirtear 
an Ghníomhaíocht ar siúl  

 Cruinniú Óige Náisiúnta: iarratais ar thogra ó iarrthóir incháilithe; ní mór iad a 
chur isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta sa tír ina gcuirtear an 
Ghníomhaíocht ar siúl.   

Cathain a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an togra a chur isteach faoin spriocdháta d’iarratais a fhreagraíonn do dháta 
tosaigh an togra (féach ar chuid C den Treoir seo, le do thoil). 

Conas a dhéantar 
iarratas? 

Ní mór an t-iarratas a thabhairt isteach de réir na módúlachtaí iarratais a bhfuil cur-síos 
déanta orthu i gCuid C den Treoir seo. 

Critéir eile 

Cosaint agus slándáil na rannpháirtithe óga: 
Ní mór don iarrthóir ráthaíocht a thabhairt go nglacfar bearta cuí chun a chinntiú go 
mbeidh cosaint agus slándáil na rannpháirtithe óga a bhfuil baint dhíreach acu leis an 
togra deimhnithe (féach Cuid A den Treoir seo, le do thoil).   

Critéir eisiaimh 

  
Agus an fhoirm á síniú aige ní mór don iarrthóir a chur in iúl nach bhfuil sé i gcás ar 
bith a chuirfeadh bac air deontas a fháil ón Aontas Eorpach (féach Cuid C den Treoir 
seo, le do thoil).   

Critéir roghnúcháin 

Acmhainn 
airgeadais 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil foinsí maoinithe seasmhacha leordhóthanacha 
maoinithe aige chun an ghníomhaíocht a chothú ar feadh na tréimhse ar fad ina bhfuil 
an togra á chur i gcrích agus go bhfuil ar a acmhainn rannchuidiú lena mhaoiniú. 

Acmhainn 
oibriúcháin 

Ní mór don iarrthóir a chruthú go bhfuil na hinniúlachtaí a bhfuil gá leo aige chomh 
maith le dóthain inspreagtha chun an togra beartaithe a chur i gcrích. 

 
Critéir bronnta  
Measúnófar na tograí in aghaidh na gcritéar seo a leanas: 
 

Bainteacht le 
cuspóirí agus 
tosaíochtaí an Chláir  
(20%) 

Bainteacht le: 
 cuspóirí ginearálta an Chláir 
 sainchuspóirí an fho-Ghnímh  
 buan-tosaíochtaí an Chláir  
 agus leis na tosaíochtaí bliantúla a aithnítear ar an leibhéal Eorpach agus, má 

bhaineann nó más sonraithe, ar an leibhéal náisiúnta. 
Bainteacht le 
cuspóirí beartas 
óige an AE   
(20%) 

Tá bainteacht shoiléir ag an togra le tosaíochtaí agus le cuspóirí Chreatlach an 
chomhair Eorpaigh sa réimse óige – is é sin, cuirtear béim go soiléir ar na hábhair 
tosaíochta atá ag an Idirphlé Struchturtha – nó tá bainteacht ag an togra le topaicí 
Eorpacha.  
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Cáilíocht an togra 
agus modhanna 
oibre beartaithe 
(40%) 

 Cáilíocht plean an togra  
(cáilíocht na comhpháirtíochta / rannpháirtiú gníomhach na dtionscnóirí go léir sa 
togra; cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin; Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí; 
cáilíocht na tréimhse measúnaithe; cáilíocht na mbearta a áirithíonn cosaint agus 
slándáil na rannpháirtithe)   

 Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
(téama comhleasa agus bainteacht le grúpa na rannpháirtithe óga; modhanna 
foghlama neamhfhoirmiúla a chuirtear i ngníomh; baint ghníomhach na 
rannpháirtithe leis an togra; forbairt shóisialta agus phearsanta na rannpháirtithe a 
bheith á cur chun cinn; an ghné idirchultúrtha; an ghné Eorpach)  

 Cáilíocht iarmhairtí an togra 
(tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach; suntasacht an 
togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh, scaipeadh agus saothrú na 
dtorthaí).                                   

Próifíl agus líon na 
rannpháirtithe agus 
na dtionscnóirí 
20%) 

Rannpháirtíocht daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu 
Líon na rannpháirtithe  
Líon na dtíortha agus na dtionscnóirí comhpháirtíochta atá rannpháirteach  
Cothromaíocht inscne. 
 

  
 
 

Tuilleadh eolais áisiúil faoi Chruinnithe daoine óga leo siúd atá 
freagrach as beartas óige  

Rannpháirtiú lucht déanta beartais / saineolaithe faoi fho-Ghníomh 5.1  

Más rud é go bhfuil sé i gceist go nglacfaidh lucht déanta beartais / saineolaithe páirt sa Ghníomhaíocht ní féidir  
na costais a thabhaítear go díreach de bharr a rannpháirtíochta (taisteal, bia, lóistín, víosa, sainriachtanais, srl.) a 
chlúdach le deontas  an Chláir Óige i mBun Gnímh. Ba chóir na costais seo a chlúdach le cabhair ó fhoinsí 
maoinithe eile atá ag an togra, ar nós ranníocaíochtaí ó na tionscnóirí, agus / nó cúnamh náisiúnta, réigiúnach, 
áitiúil nó príobháideach.  

Sampla de Chruinniú daoine óga leo siúd atá freagrach as 
beartas óige  

Ba í cuspóir an togra ná seimineár a mhairfeadh ar feadh 5 lá a eagrú do dhaoine óga idir 18 agus 25 bliana 
d’aois agus do shaineolaithe i réimse an bheartas óige. Bhí clár na himeachta bunaithe ar cheardlanna 
d’fhoghlaim neamhfhoirmiúil agus ar léachtaí agus bhí sé roinnte ina dhá chuid. Ba iad daoine óga a thug na 
léachtaí maidine dá gcuid ‘mac léinn’, is é sin, na saineolaithe agus na déantóirí beartais. Bhí na seisiúin um 
thráthnóna dírithe ar ar cheardlanna a bhí á n-éascú ag saineolaithe agus ag déantóirí beartais. Pléadh beartais 
óige agus fíor-shaol óige na háite iontu. Imríodh cluichí cumarsáide agus sóisialta mar chuid de na 
gníomhaíochtaí foghlama. Mar thoradh ar an gcur chuige seo bhí ar chumas na rannpháirtithe aghaidh a thabhairt 
ar ábhair éagsúla. Bhí ar chumas na saineolaithe agus na ndéantóirí beartais feabhas a chur ar a dtuiscint ar 
thuairimí agus ar riachtanais na ndaoine óga. Droim ar ais, bhí ar chumas daoine óga tuiscint níos fearr a fháil ar 
na slite ina n-oibríonn na próisis cinnteoireachta a bhfuil a n-iarmhairtí ag dul i bhfeidhm ar a saol agus is trí 
mholtaí a comhaontaíodh le chéile a bhí deis acu tionchar a imirt ar chinntí a ghlacfar amach anseo. 

 



 

Cad iad na rialacha maoinithe?  
Ní mór buiséad an togra a leagan amach de réir na rialacha seo a leanas:   
 

Costais Incháilithe Sásra 
airgeadaithe 

Méid Riail maidir le 
leithdháil 

Dualgais tuairiscithe 

Costais na 
Gníomhaíochta 

Costais díreacha incháilithe 
- Costais taistil (Ticéad eitilte den ghrád barraine, ticéad traenach 
den 2ú grád).   
- Costais lóistín/bia  
- Eagrú seimineár, cruinnithe, comhairliúcháin, gníomhaíochtaí   
- Costais foillseacháin/aistriúcháin/ faisnéise 
- Scaipeadh agus saothrú na dtorthaí 
- Costais eile a bhfuil ceangal díreach acu le cur i ngníomh an 
togra  
 
Costais neamhdhíreacha incháilithe  
Tá méid ráta chomhréidh nach mó ná 7% de na costais 
neamhdhíreacha incháilithe é incháilithe faoi na costais 
neamhdhíreacha. Costais iad a thabhaíonn an tairbhí ó thaobh 
riaracháin ghinearálta de agus a bhféadfar glacadh leo mar 
chostais a thabhaítear de thoradh an togra a bheith á eagrú 
(m.sh. sonraisc leictreachais nó idirlín, costais áitribh, costas 
foirne buaine srl.) 

Céatadán de na 
fíorchostais  
 
 

75% d’iomlán na 
gcostas incháilithe 
(ach amháin má 
iarrann an t-iarrthóir 
% níos lú den 
deontas ón AE) 
Uasmhéid €50 000  
 

Coinníollach: ní mór cur 
síos soiléir a thabhairt sa 
bhfoirm iarratais ar na 
cuspóirí agus ar chlár na 
Gníomhaíochta  

Caithfear na costais a 
tabhaíodh a chosaint ina n-
iomláine, cóip de na ticéid 
taistil/sonraisc a chur ar fáil 
(costais díreacha amháin). 
Caithfear cur-síos a 
dhéanamh sa tuarascáil 
dheiridh ar na nithe a 
baineadh amach. 
Liosta de shínithe bunaidh 
ó na rannpháirtithe go léir 
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Togra maith a fhorbairt  
I dtábla na ‘gCritéar Bronnta’ sa bhfo-ghníomh seo tugtar liosta de na critéir a úsáidtear chun measúnú a 
dhéanamh ar cháilíocht togra. Anseo thíos tugtar roinnt comhairle mar chúnamh duit chun togra maith a chur le 
chéile.  

Cáilíocht Plean an Togra 
 Cáilíocht na comhpháirtíochta/rannpháirtiú gníomhach tionscnóirí go léir an togra  

Bíonn fíor-ghá le comhoibriú réidh éifeachtach idir na tionscnóirí chun tionscadal a fhorbairt go rathúil. Ní 
mór do thionscnóirí a chruthú go bhfuil ar a gcumas comhpháirtíocht chomhtháite a chur ar bun agus a 
reáchtáil ina bhfuil gach comhpháirtí ag obair go gníomhach agus a bhfuil comhspriocanna aici. Ina thaobh 
seo ba chóir cuimhneamh ar na nithe seo a leanas: an méid líonraithe a dhéantar, comhoibriú agus 
tiomantas gach tionscnóra sa togra; próifíl agus cúlra na dtionscnóirí más rud é go bhfuil cáilíochtaí áirithe ag 
teastáil de bharr nádúr nó sprioc an Ghnímh; feidhmeanna agus tascanna gach tionscnóra atá 
rannpháirteach sa togra a bheith comhaontaithe agus sonraithe go soiléir; cumas na comhpháirtíochta a 
chinntiú go gcuirfear an togra i ngníomh go héifeachtach; obair leantach a dhéanamh ar na torthaí a 
baineadh amach tríd an nGníomhaíocht agus iad a scaipeadh. Tá sé i gceist gur i dteannta na n-eagraíochtaí 
óige siúd atá gníomhach i ndíospóireachtaí ar shaincheisteanna óige ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, 
náisiúnta nó ar an leibhéal Eorpach agus tríothu a chuirtear tograí atá dírithe ar an Idirphlé Struchtúrtha i 
gcrích. Agus é seo á chur san áireamh, is go mór mhór ar chomhairlí óige agus ar eagraíochtaí óige neamh-
rialtasacha náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla atá rannpháirteach i struchtúir dá short atá an fo-ghníomh seo 
dírithe bíodh is nach iad seo amháin a fhéadann páirt a ghlacadh inti. Ba chóir go mbeadh de chuspóir ag 
tograí dá leithéid slite nuálacha éifeachtacha a fhorbairt chun teagmháil a bhunú le spriocghrúpaí eile agus 
iad a mhealladh isteach sa togra, go háirithe daoine óga a bhfuil ag obair go gníomhach acu leis an tsochaí 
ach nach bhfuil aon bhaint acu le haon chreatlach struchtúrtha ar bith. Ina theannta sin ba chóir go ndéanfaí 
teagmháil, trí thograí dá short, le daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu. Moltar go láidir do na tionscnóirí 
comhaontú comhpháirtíochta inmheánach a shíniú eatarthu féin; bheadh de chuspóir ag a leithéid de 
chomhaontú freagrachtaí, tascanna agus rannchuidiú airgid atá le déanamh ag gach páirtí atá ag glacadh 
páirte sa togra a shainiú. 

 
 Cáilíocht na tréimhse ullmhúcháin  

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an tréimhse ullmhúcháin chun a chinntiú go n-éireoidh le togra. Is le linn na 
tréimhse seo gur chóir do na tionscnóirí comhthéama an togra a chomhaontú. Ba chóir dóibh a machnamh a 
dhéanamh ar tascanna a roinnt amach, ar chlár na nGníomhaíochtaí, ar mhodhanna oibre, ar phróifíl na 
rannpháirtithe agus ar shocruithe praiticiúla (ionad, aistriú na rannpháirtithe, lóistín, ábhar tacaíochta). Ina 
theannta sin ba chóir go bhfeabhsófaí baint na rannpháirtithe sa nGníomhaíocht le linn na tréimhse 
ullmhúcháin, é sin agus go n-ullmhófaí iad le haghaidh teagmhálacha idirchultúrtha le daoine óga eile ó 
chúlraí difriúla agus ó chultúir dhifriúla.  

 
 Cáilíocht Clár na nGníomhaíochtaí 

Ba chóir go mbeadh clár na Gníomhaíochta sonraithe go soiléir, indéanta, cothrom agus go mbeadh nasc idir 
an clár agus cuspóirí an togra agus an Chláir Óige i mBun Gnímh; ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe 
deiseanna foghlama. Ba chóir go n-úsáidfí modhanna oibre éagsúla sa chlár agus go gcuirfí in oiriúint é do na 
rannpháirtithe chun a chinntiú go mbainfear na torthaí foghlama is fearr amach a d’fhéadfadh teacht as a 
leithéid de chlár. 

 
 Cáilíocht na tréimhse measúnaithe.  

I dtreo is go mbeidh an togra agus na torthaí a thagann as níos inbhuanaithe táthar ag súil go ndéanfaidh na 
tionscnóirí agus na rannpháirtithe próiseas measúnaithe i ndeireadh an togra. Bheifí ag súil go gcuirfeadh an 
próiseas measúnaithe críochnaitheach ar a gcumas a mheas cé acu ar baineadh cuspóirí an togra agus na 
rudaí a raibh na tionscnóirí agus na rannpháirtithe ag súil leo amach nó nár baineadh. Ina theannta sin ba 
chóir go leagfadh an measúnú béim ar na torthaí foghlama a bhain daoine aonair agus tionscnóirí amach a 
bhí rannpháirteach. 
 
Lasmuigh den measúnú críochnaitheach moltar seisiúin measúnaithe a chur ar siúl roimh an nGníomhaíocht, 
lena linn agus ina diaidh chun a chinntiú go leanann an Ghníomhaíocht ar aghaidh go mín réidh. Ba chóir go 
gcuirfeadh measúnú roimh an Ghníomhaíocht ar chumas an ghrúpa/na ngrúpaí coigeartú cruinn a dhéanamh 
ar phlean an togra. Ag an am céanna tá seisiúin measúnaithe leanúnacha tábhachtach chun aiseolas a fháil ó 
rannpháirtithe agus chun an Ghníomhaíocht a oiriúnú dá réir. 
 

 
 Cáilíocht na mbearta a áirithíonn cosaint agus slándáil na rannpháirtithe 

D’ainneoin na ndualgas maidir le hárachas polasaí do gach rannpháirtí agus údarú tuismitheora do 
rannpháirtithe faoi bhun 18 mbliana (féach cuid A den Treoir seo, le do thoil) le linn céim phleanála agus 
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ullmhúcháin an togra ba chóir do thionscnóirí cosaint agus slándáil na rannpháirtithe a phlé agus díriú isteach 
ar an reachtaíocht, ar bheartas agus ar chleachtas a d’fhéadfadh athrú ó thír amháin go tír eile. Déanfaidh na 
tionscnóirí deimhin de go bpléifear ceisteanna maidir le priacal agus le cosaint daoine óga sa togra. Ní mór 
líon dóthanach ceannairí a bheith i láthair chun a chur ar chumas daoine óga a n-eispéireas foghlama a 
chomhroinnt i dtimpeallacht atá go maith sábháilte agus faoi chosaint. Má bhíonn an dá inscne 
rannpháirteach sa togra b’fhearr dá mbeadh mná agus fir i ngrúpa na gceannairí. Moltar nósanna imeachta 
éigeandála a bheith ullmhaithe, (m.sh. sonraí teagmhála don tír aíochta agus don tír dhúchais a bhfuil teacht 
orthu 24/7, ciste éigeandála, plean cúltaca, trealamh leighis, oiliúint garchabhrach a bheith ag duine amháin 
de na ceannairí ar a laghad, teagmhálacha seirbhísí éigeandála, nós imeachta nochta, srl.) Is áisiúil an rud é 
leis, ‘cód iompair’ coiteann a chur ar bun a chabhróidh le ceannairí an ghrúpa agus leis na rannpháirtithe 
araon urraim a thabhairt do chaighdeáin iompair chomhaontaithe, (m. sh. úsáid alcóil, tobac, srl.). Ag an am 
céanna spreagtar na ceannairí chun teacht ar chomhthuiscint agus ar dhearcadh eatarthu féin i leith 
saincheisteanna áirithe – go háirithe i gcásanna éigeandála. Is féidir teacht ar tuilleadh eolais agus ar liostaí 
seiceála i dTreoirlínte faoi Phriacal agus Chosaint Daoine Óga (breathnaigh Aguisín III den Treoir seo, le do 
thoil).  
 

Cáilíocht ábhar agus modheolaíocht an togra  
 Téama comhleasa agus a ábharthacht i ndáil le grúpa na rannpháirtithe  

Ba chóir coincheap téamach soiléir a bheith ag an togra a dhéanfaidh na rannpháirtithe  
a chíoradh i dteannta a chéile. Ba chóir an téama a roghnaíodh a bheith comhaontaithe ag na rannpháirtithe 
i dteannta a chéile agus é ag léiriú a gcuid suimeanna agus riachtanas. Ní mór an téama a thaispeáint i 
ngníomhaíochtaí laethúla an togra.  

 
 Modhanna foghlama neamhfhoirmiúla á gcur i bhfeidhm  

Ba chóir go bhfaigheadh na rannpháirtithe agus na tionscnóirí go léir cumais (eolas, scileanna agus 
dearcthaí) nó go gcuirfidís feabhas ar na gnéithe seo, mar thoradh ar an togra agus ba chóir go leanfadh 
forbairt phearsanta, shoch-oideachasúil agus ghairmiúil as do gach duine a bhfuil baint aige/aici leis. Is trí 
fhoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus trí fhoghlaim neamhfhoirmiúil a bhainfear é seo amach. Féadfar leas 
a bhaint as modhanna foghlama a d’úsáidfí lasmuigh den gcuraclam (ceardlanna, rólaisteoireacht, 
gníomhaíochtaí faoin spéir, cluichí briseadh oighir, cluichí boird, srl.) d’fhonn díriú ar riachtanais éagsúla na 
rannpháirtithe agus chun na torthaí a bhfuiltear ag súil leo a bhaint amach. Ba chóir an togra a bhunú ar 
phróiseas foghlama a spreagann cruthaitheacht, rannpháirtíocht ghníomhach agus tionscnaíocht (spiorad na 
fiontraíochta). Ba chóir próiseas foghlama dá leithéid a phleanáil agus anailís a dhéanamh air ar feadh 
tréimhse an togra: ba chóir áit a thabhairt do na rannpháirtithe chun a machnamh a dhéanamh ar eispéiris 
agus ar thorthaí foghlama.  
 

 Baint ghníomhach na rannpháirtithe leis an togra   
Ba chóir ról gníomhach a bheith ag na rannpháirtithe i gcur i ngníomh an togra an oiread agus is féidir: go 
gcuirfeadh clár laethúil na Gníomhaíochta agus na modhanna oibre fonn ar na rannpháirtithe páirt a 
ghlacadh san obair an oiread agus is féidir agus go spreagfaidís próiseas foghlama iontu. Ba chóir baint 
ghníomhach a bheith ag na rannpháirtithe leis, i dtréimhsí ullmhúcháin agus measúnaithe an togra. Ba chóir 
deis a bheith ag na rannpháirtithe ábhair éagsúla a chíoradh ar bhonn comhionann gan aird ar a gcumas 
teanga ná ar scileanna eile nach iad. 

 
 Cur chun cinn á dhéanamh ar fhorbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe  

Ba chóir go gcuirfeadh an togra ar chumas na rannpháirtithe a bhféinmhuinín a neartú nuair a bhíonn orthu 
aghaidh ar thabhairt ar eispéiris, ar dhearcthaí agus ar iompar nua; scileanna, cumais agus eolas a fháil nó a 
chothú a chuireann forbairt shóisialta nó phearsanta chun cinn. Ba chóir do na tionscnóirí aird a thabhairt ar 
phróisis fhoghlama a spreagtar le linn gach céim den togra.  

 
 An Ghné idirchultúrtha 

Bheifí ag súil go méadódh an Ghníomhaíocht tuiscint dhearfach ar chultúir iasachta agus go dtacódh sí le plé 
agus le teagmhálacha idirchultúrtha le rannpháirtithe ó chúlraí difriúla agus ó chultúir dhifriúla. Ina theannta 
sin bheifí ag súil go neartódh sé an comhrac i gcoinne na claontachta, an chiníochais agus i gcoinne tuairimí 
a chothódh eisiamh sóisialta agus go ndéanfadh sé iad a chosc. Ba chóir go mbeadh caoinfhulaingt agus 
tuiscint ar éagsúlacht mar thoradh air. 

 
 An Ghné Eorpach 

Ba chóir go rannchuideodh an togra le próiseas oideachais na rannpháirtithe agus go méadódh sé a dtuiscint 
ar an gcomhthéacs Eorpach/idirnáisiúnta ina maireann siad. D’fhéadfaí an ghné Eorpach atá i dtogra a léiriú 
leis na tréithe seo a leanas:   
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 go gcothaíonn an togra mothú na saoránachta Eorpaí i ndaoine óga agus cabhraíonn sé leo tuiscint 
a fháil ar a ról mar chuid den Eoraip mar atá sí agus mar a bheidh sí 

 go dtaispeánann an togra comhchúram i leith saincheisteanna i dtaobh sochaí na hEorpa, leithéidí 
ciníochas, seineafóibe, frith-Sheimíteachas, mí-úsáid drugaí  

 go bhfuil téama an togra nasctha le hábhair de chuid an AE, leithéidí méadú an AE, feidhmeanna 
agus gníomhaíochtaí forais na hEorpa, gníomh an AE i leith cúrsaí a imríonn tionchar ar dhaoine óga  

 go bpléifí sa togra prionsabail bunaithe an AE, is é sin, prionsabail na saoirse, agus an daonlathais, 
cearta an duine, na saoirsí bunúsacha, agus riail an dlí. 

Cáilíocht an togra ó thaobh iarmhairtí de 
 Tionchar, éifeacht iolraitheach agus obair leantach  

Ní chóir go mbeadh tionchar ag togra ar rannpháirtithe na Gníomhaíochta amháin. Iarrtar ar thionscnóirí 
iarracht a dhéanamh ar daoine eile a mhealladh chuig gníomhaíochtaí an togra an oiread agus is féidir (ón 
gcomharsanacht, ón gceantar áitiúil, srl.  
 
Ba chóir go mbeadh radharc fadtéarmach mórthimpeall an togra agus ba chóir é a phleanáil d’fhonn éifeacht 
iolraitheach chomh maith le tionchar inbhuanaithe a bhaint amach. Is féidir éifeacht iolraitheach a bhaint 
amach má chuirtear ina luí ar ghníomhaithe eile leas a bhaint as torthaí na Gníomhaíochta i gcomhthéacs 
nua, mar shampla. Ba chóir do na tionscnóirí spriocghrúpaí a aimsiú a d’fhéadfadh gníomhú mar iolraitheoirí 
(daoine óga, oibrithe óga, na meáin, ceannairí polaitiúla agus ceannairí tuairime, lucht cinnteoireachta de 
chuid an AE) d’fhonn cuspóirí agus torthaí an togra a scaipeadh. Baineann gné thábhachtach de thionchar an 
togra leis na torthaí foghlama a bhíonn air: Déantar foghlaim i dtograí Oiliúna agus Líonraithe ar leibhéil 
éagsúla agus foghlaimíonn gach gníomhaí atá rannpháirteach ann. Gnóthaíonn rannpháirtithe/oibrithe óige 
cumais nua, mar shampla, ar nós cumais shibhialta agus shóisialta, chomh maith le scileanna a bhaineann 
lena bhforbairt ghairmiúil. (De bhreis air seo cothaíonn tionscnóirí agus pobail áitiúla cumais agus forbraíonn 
siad a gcuid líonraithe san Eoraip). Ina thaobh seo moltar do thionscnóirí bearta a ghlacadh a chinnteoidh go 
mbeidh torthaí foghlama an togra le feiscint. I dtreo is gur féidir aitheantas a thabhairt do na torthaí 
foghlama agus iad a bhailíochtú moltar úsáid a bhaint as cur chuige a spreagann machnamh ar an bpróiseas 
foghlama (féadann cur chuige an Phas Óige samhlacha agus smaointe nua a thabhairt).  
 
De bhreis air seo iarrtar ar thionscnóirí agus ar rannpháirtithe a machnamh a dhéanamh go rianúil ar bhearta 
a d’fhéadfaí a ghlacadh chun a chinntiú go ndéanfar obair leantach ar thogra. An gcuirfear an imeacht ar siúl 
arís? An féidir le tionscnóir nua a bheith gafa i dtogra nua?  Conas a fhéadfar leanúint de dhíospóireacht ar 
choincheap an téama agus cad iad na céimeanna a d’fhéadfaí a thógáil anois? An féidir tograí nua a phleanáil 
agus a chur i ngníomh faoi Ghníomhartha eile den gClár Óige i mBun Gnímh?  
 

 
 Suntasacht an togra/suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh 

Ba chóir do thionscnóirí a machnamh a dhéanamh i dteannta a chéile ar bhearta atá dírithe ar suntasacht a 
dtogra agus suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh go ginearálta a mhéadú. Tá acmhainn sa bhreis i 
gcruthaitheacht na dtionscnóirí agus na rannpháirtithe chun eolas faoin dtogra agus faoi na deiseanna atá á 
dtairiscint ag an gClár Óige i mBun Gnímh chomh maith, a scaipeadh. Tugtar faoi bhearta suntasachta go 
mór mór roimh chur i ngníomh an togra agus lena linn. Is féidir bearta dá leithéid a roinnt ina ndá aicme 
ghinearálta:  

 
 Suntasacht an togra 

Ba chóir do thionscnóirí agus do rannpháirtithe poiblíocht a dhéanamh ar an togra – agus ar a 
aidhmeanna agus a chuspóirí chomh maith. Ina theannta sin ba chóir dóibh ‘teachtaireacht na 
hóige’ a scaipeadh ar feadh na tréimhse ina bhfuil an togra á chur i ngníomh. D’fhéadfaidís ábhar 
eolais a chur le chéile chun feasacht ar an togra a spreagadh; d’fhéadfaí urchar poist nó téacsanna 
a sheoladh; póstaeir, greamaitheoirí, earraí fógraíochta (t-léinte, caipíní, pinn, srl); d’fhéadfaí 
cuireadh a thabhairt d’iriseoirí chun breathnú ar an togra; eisiúintí preasa a chur amach nó ailt a 
scríobh do nuachtáin áitiúla, do shuíomhanna idirlín nó do nuachtlitreacha; ríomhghrúpa a chur ar 
bun, spás idirlín a dhéanamh, gailearaí grianghraf nó blag ar an idirlíon, srl. 

 
  Suntasacht an Chláir Óige i mBun Gnímh 

Lasmuigh de bheith faoi dhualgas lógó oifigiúil an Chláir Óige i mBun Gnímh a úsáid (féach ar chuid 
C den Treoir seo, le do thoil) ba chóir do gach togra feidhmiú mar ‘iolraitheoir’ ar an gClár Óige i 
mBun Gnímh d’fhonn an t-eolas a mhéadú ar na deiseanna a thairgeann an Clár do dhaoine óga 
agus d’oibrithe óige san Eoraip agus lastall di. Tugtar cuireadh do na tionscnóirí faisnéis faoin gClár 
a chur san áireamh (m. sh. faisnéis faoi Ghníomhartha an Chláir nó faoina chuspóirí agus a 
ghnéithe tábhachtacha, faoi spriocghrúpaí, srl.) i ngach beart a dtugtar faoi chun suntasacht an 
togra a chur chun cinn (féach na samplaí thuas). D’fhéadfadh na tionscnóirí seisiúin eolais nó 
ceardlanna a fhí isteach sa chlár Gníomhaíochta. D’fhéadfaidís rannpháirtíocht in imeachtaí a 
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phleanáil chomh maith, (seimineáir, comhdhálacha, díospóireachtaí) a eagraítear ar leibhéil éagsúla 
(go háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta).  
 

 Na torthaí a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu 
Iarrtar ar gach tionscnóir bearta a ghlacadh chun torthaí an togra a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu, na 
torthaí foghlama a bhí air san áireamh, ar mhaithe le gach gníomhaí a bhí páirteach ann. D’fhéadfadh an 
chuma chéanna a bheith ar ghnáthbhearta scaipthe agus saothraithe agus atá ar na bearta a ghlactar chun 
suntasacht togra a chur chun cinn (luaite thuas); is í an phríomhdhifríocht go ndírítear bearta scaipthe agus 
saothraithe ar thorthaí togra seachas ar ghníomhaíochtaí agus ar chuspóirí an togra. Ar an ábhar seo glactar 
bearta scaipthe agus saothraithe go mór mór nuair a bhíonn an Ghníomhaíocht críochnaithe. 
 
Mar aon leis na gnáthbhearta scaipthe agus saothraithe d’fhéadfadh na tionscnóirí bearta breise a chur ar 
bun chun an luach atá ar thorthaí a dtogra a scaipeadh agus aird a tharraingt air. Is é a áirítear ar shamplaí 
na mbearta breise scaipthe agus saothraithe ná imeachtaí poiblí a eagrú (láithreoireachtaí, comhdhálacha, 
ceardlanna…); táirgí closamhairc a chruthú (dlúthdiosca; DVD…); comhar fadtéarmach leis na meáin a chur 
ar bun (giotaí don raidió/Teilifís/bpreas, agallaimh, rannpháirtiú i gcláir éagsúla raidió/teilifíse…); ábhar eolais 
a chur le chéile (nuachtlitreacha, bróisiúir, leabhráin, lámhleabhair dea-chleachtais…); tairseach idirlín a 
dhéanamh, srl.  
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CUID C – EOLAS D’IARRTHÓIRÍ 

Tugtar cuireadh anseo do na tionscnóirí go léir a bhfuil ar intinn acu togra a chur isteach chun cúnamh airgid ón 
Aontas Eorpach a fháil faoin gClár Óige i mBun Gnímh an mhír seo a léamh go cúramach. Dréachtadh an mhír 
seo de réir na bhforálacha atá déanta sa Rialú Airgeadais a ghabhann le deontais ón AE.    

1. Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i mBun 
Gnímh a chur isteach?  

Ní mór duit déanamh de réir na dtreoracha thíos chun togra faoi Óige i mBun Gnímh a chur isteach: 
 
 cinntigh go gcomhlíonann do thogra critéir an Chláir  
 cinntigh go gcomhlíonann do thogra na coinníollacha airgeadais  
 comhlánaigh d’iarratas agus cuir isteach é chuig an nGníomhaireacht lena mbaineann 

(Gníomhaireacht Feidhmiúcháin nó Gníomhaireacht Náisiúnta). 

Céim 1: A chinntiú go gcomhlíontar critéir an Chláir  
Mar thionscnóir agus mar iarrthóir ionchais ní mór duit a dheimhniú go gcomhlíonann do thogra na critéir seo a 
leanas: critéir incháilitheachta, critéir eisiaimh, critéir roghnúcháin agus critéir bronnta. 

Critéir Incháilitheachta 
Baineann na critéir incháilitheachta go mór mhór le cineál an togra, leis an spriocghrúpa agus leis na coinníollacha 
faoina ndéantar an t-iarratas ar dheontas a chur isteach ar a leithéid de thogra. Mura gcomhlíonann do thogra na 
critéir seo diúltófar é gan a thuilleadh measúnaithe a dhéanamh air. Cé go mbaineann cuid de na critéir 
incháilitheachta le gach Gníomh agus gach fo-Ghníomh den gClár ní bhaineann cuid eile díobh ach le 
Gníomhartha agus le fo-Ghníomhartha sonracha.  
 
I dtreo is go gcáileoidh do thogra ní mór dó na critéir incháilitheachta go léir a chomhlíonadh a bhaineann leis an 
nGníomh nó leis an bhfo-Ghníomh faoina ndéantar an t-iarratas. Chun teacht ar mhionsonraí na gcritéar 
incháilitheachta a bhaineann le Gníomhartha nó le fo-Ghníomhartha sonracha féach ar Chuid B den Treoir seo.  

Critéir eisiaimh 
Ní mór d’iarrthóirí a dhearbhú nach bhfuil siad i gcás ar bith de na cásanna a bhfuil cur síos déanta orthu in 
Airteagail 93 agus 94 den Rialachán Airgeadais a bhaineann le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach 
(Rialachán ón gComhairle (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002) agus atá mínithe thíos.  
 
Eisiafar iarrthóirí ó rannpháirtíocht sa Chlár Óige i mBun Gnímh más rud é go bhfuil siad i gceann ar bith de na 
dálaí seo a leanas:  
 
 go bhfuil sé ina fhéimheach nó go bhfuil sé á fhoirceannadh, má tá a ghnó á riar ag na 

cúirteanna, má tá socrú déanta aige le creidiúnaithe, má tá gníomhaíochtaí gnó fionraithe, má tá sé faoi réir 
imeachtaí maidir leis na gnóthaí seo nó má tá sé in aon chás dá leithéid a thagann d’imeachtaí dá shórt dá 
bhfuil foráil déanta sa reachtaíocht nó i rialacháin náisiúnta  

 gur ciontaíodh as cion é i ndáil lena iompar gairmiúil trí bhreithiúnas a bhfuil cumhacht res 
judicata aige 

 go raibh sé ciontach i mí-iompar gairmiúil tomchúiseach a cruthaídh trí mhodh ar bith a 
fhéadann an t-údarás conartha a chosaint  

 nach bhfuil dualgais comhlíonta aige a bhaineann le híocaíocht ranníocaíochtaí slándála sóisialta 
nó le híocaíocht cánach de réir forálacha dlí na tíre ina bhfuil sé bunaithe nó leis na forálacha dlí i dtír an 
údaráis chonartha nó le forálacha dlí na tíre ina bhfuil an conradh le cur i gníomh  

 gur tugadh breithiúnas air a bhfuil cumhacht res judicata aige, mar thoradh ar chalaois, ar 
éillitheacht, ar bhaint a bheith aige le heagraíocht chóiriúil nó mar thoradh ar aon ghníomhaíocht 
mhídhleathach eile a dhéanann díobháil do leasa aigeadúla an Chomhphobail  

 má dearbhaíodh go bhfuil sárú conartha tromchúiseach déanta aige i ndiaidh nós imeachta 
soláthair eile a bhí airgeadaithe ag buiséad an Aontais Eopaigh de bharr nár chomhlíon sé a chuid dualgas 
conartha. 
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Ní thabharfar cúnamh aigid d’iarrthóirí más rud é go bhfuil:  
 
 coimhlint leasa acu  
 siad ciontach as bréagléiriú ó thaobh soláthar an eolais de atá á iarraidh ag an údarás conartha mar 

choinníoll le haghaidh rannpháirtíochta sa nós imeachta bronnadh conartha, nó má theipeann orthu an t-
eolas seo a chur ar fáil.  

 
ar an dáta a mbronntar an conradh.  
 
De réir Airteagal 93 go 96 den Rialachán Airgeadais d’fhéadfaí pionósanna riaracháin agus airgeadais a fhorchur 
ar iarrthóirí atá ciontach as bréagléiriú nó a bhfaightear amach ina dtaobh go bhfuil teipthe go tromchúiseach 
orthu a ndualgais chonartha a chomhlíonadh faoi nós imeachta bronnadh conartha roimhe seo.  
 
Baineann na critéir eisiaimh seo le gach Gníomh agus le gach Fo-ghníomh den gClár Óige i mBun Gnímh. Chun na 
forálacha seo a chomhlíonadh ní mór d’iarrthóirí ‘dearbhú onóir’ a shíniú ina deimhnítear nach bhfuil siad i gcás ar 
bith de na cásanna dá ndéantar tagairt in Airteagail 93 agus 94 den Rialachán Airgeadais. Is mír shonrach den 
bhfoirm iarratais é an ‘dearbhú onóir’ seo.  

Critéir roghnúcháin  
Cuireann na critéir roghnúcháin ar chumas na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin nó na Gníomhaireachta Náisiúnta 
acmhainn airgeadais agus oibriúcháin an iarrthóra i dtaobh cur i ngníomh an togra bheartaithe de a mheas. 
Baineann na critéir roghnúcháin seo le gach Gníomh agus le gach fo-Ghníomh den gClár Óige i mBun Gnímh. 
 
Is é is brí le hacmhainn airgeadais ná go bhfuil foinsí airgid seasmhacha leordhóthaineacha ag an iarrthóir chun a 
ghníomhaíocht a choinneáil ar feadh tréimhse an togra ar fad.  
 
Tabhair faoi deara nach gá dóibh seo a leanas a n-acmhainn airgeadais a dheimhniú:  
 
 iarrthóirí a chuireann iarratas isteach ar dheontas nach mó ná 25 000 euro é  
 comhlachtaí poiblí  
 grúpaí neamhfhoirmiúla de dhaoine óga  
 eagraíochtaí idirnáisiúnta na hearnála poiblí a cuireadh ar bun trí chomhaontuithe idir-rialtais nó 

gníomhaireachtaí sainfheidhme a cuireadh ar bun ag eagraíochtaí dá leithéid  
 Coiste Idirnáisiúnta na Croise 
 Cónaidhm Idirnáisiúnta Cumann na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg.  
 
I ngach cás eile ní mór don iarrthóir na nithe seo a leanas a chur faoi iamh i dteannta leis an iarratas:  
 
 cuntas brabúis agus caillteanais an iarrthóra  
 clár comhardaithe na bliana airgeadais deiridh a bhfuil na cuntais dúnta ina leith 
 foirm sonraí bainc atá comhlánaithe ag an iarrthóir agus é deimhnithe ag an mbanc (tá gá le 

sínithe bunaidh) 
 
Más rud é go gcuirtear iarratas isteach ar dheontais le haghaidh tograí atá níos mó ná EUR 500 000 ní mór 
tuairisc iniúchóireachta ó iniúchóir seachtrach faofa a chur isteach. Deimhneoidh an tuairisc sin cuntais na bliana 
airgeadais deiridh atá ar fáil.  
 
Má mheasann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó an Ghníomhaireacht Náisiúnta ar bhonn na ndoiciméad seo 
nach bhfuil an cumas airgdeadais a bhfuil gá leis cruthaithe nó nach bhfuil sé sásúil féadfaidh siad:  
 
 tuilleadh eolais a lorg  
 ráthaíocht bainc a éileamh  
 comhaontú deontais a thairiscint nach bhfuil aon réamh-airgeadú ag gabháil leis nó a bhfuil 

réamh-airgeadú laghdaithe ag gabháil  
 an t-iarratas a dhiúltú. 
 
Is é is brí le cumas oibriúcháin ná nach mór don iarrthóir a thaispeáint go bhfuil na hinniúlachtaí agus an 
spreagadh aige atá riachtanach chun an togra beartaithe a chur i ngníomh. Tá mír faoi leith sa bhfoirm iarratais 
ina thaobh seo. Maidir le tairbhithe athfhillteacha úsáidfear fianaise as tograí de chuid an chláir Óige i mBun 
Gnímh a bhí acu roimhe seo chun a n-acmhainneacht oibriúcháin a mheas.  



      

128  
 

 
 

__________________________________________________________________________
Óige i mBun Gnímh – Treoir an Chláir 

__________________________________________________________________________

Critéir bronnta 
Is táscairí iad na critéir bronnta a chuireann ar chumas na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin nó na 
Gníomhaireachta Náisiúnta measúnú a dhéanamh ar cháilíocht na dtograí dá bhfuiltear ag lorg deontas.  
 
Is ar bhonn na gcritéar seo a bhronnfar deontais do na tograí siúd a uasmhéadóidh éifeachtacht iomlán an Chláir 
Óige i mBun Gnímh.  
 
Cuirfidh na critéir bronnta sa Treoir seo ar an eolas tú cad iad na gnéithe go díreach a chuirfear san áireamh chun 
measúnú a dhéanamh ar do thogra.  
 
Cé go mbaineann cuid de na critéir bronnta le gach Gníomh agus le gach fo-Ghníomh den gClár ní bhaineann cuid 
eile díobh ach le Gníomhartha agus le fo-Ghníomhartha áirithe.  
 
Déantar cur-síos ar na critéir bronnta a ghabhann le Gníomh nó le Fo-Ghníomh ar bith i gCuid B den Treoir seo. 
Ina theannta seo, i ndáil le Gníomh nó le fo-Ghníomh ar bith sa Treoir seo a bhainistítear ar go lárnach, 
cinnteoidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin go ndáilfear conarthaí go cothrom ar iarrthóirí rathúla ó thaobh a 
dtíre bunaidh de. Measúnófar an critéar seo – i measc critéar eile nach é – mar chuid den gcatagóir dheiridh den 
mír ina bpléitear na “Critéir Bronnta”  a ghabhann le gach Gníomh/fo-Ghníomh ábhartha.  

Céim 2: Súil ar na coinníollacha airgeadais  

Cineálacha Deontais 
Tá na cineálacha deontais seo a leanas ar fáil: 
 
 aisíocaíocht de chéatadán de na fíorchostais incháiltithe  
 cnapshuimeanna (méideanna socraithe)  
 airgeadú de réir ráta chothroim (scála costas aonaid nó céatadán socraithe)  
 comhcheangal de na roghanna thuas. 
 
Íoctar deontas mar aisíocaíocht céatadáin trí cion sainithe de na costais incháilithe a tabhaíodh go hiarbhír le linn 
an togra a aisíoc (m. sh. 70% de chostais taistil na rannpháirtithe faoi fho-Ghníomh 1.1).  
 
Méid socraithe is ea cnapshuim a leithdháiltear i dtaobh costas áirithe riachtanacha a ghabhann le cur i ngníomh 
an togra. (m.sh. an 360 euro a leithdháiltar do chostais Gníomhaíochta i Malartú Óige i dtír chomhpháirtíochta 
faoi fho-Ghníomh 3.1).  
 
Maidir le hairgeadú de réir ráta chothroim, clúdaíonn sé seo catagóir áirithe caiteachais trí scála caighdeánach 
costas aonaid a úsáid (m. sh. 250 euro x líon na n-oibrithe deonacha x líon na míonna a chaitear i mbun Seirbhís 
Dheonach na hEorpa thar lear, méid atá leithdháilte do mheantóireacht neartaithe faoi Ghníomh 2), é sin nó trí 
úsáid a bhaint as céatadán socraithe (7% de chostais incháilithe díreacha mar thacaíocht i leith costas 
neamhdhíreach faoi fho-Ghníomh 1.3).  
 
Is minic a úsáidtear cnapsuimeanna agus airgeadú de réir ráta chothroim mar shásraí airgeadaithe faoin gClár 
Óige i mBun Gnímh. Cabhraíonn na saghsanna deontais seo le hiarrthóirí méid an deontais a bhfuiltear ag súil leis 
a ríomh, rud a chuireann ar a gcumas pleanáil réadúil a dhéanamh don togra.  
 
Maidir le sonraí an sásra airgeadaithe a ghabhann le gach Gníomh nó le gach fo-Ghníomh, léigh Cuid B den Treoir 
seo, le do thoil.  

Comhairgeadú 
Is dreasacht é deontas ón Aontas Eorpach chun togra a chur i gcrích nach bhféadfaí a dhéanamh murach an 
tacaíocht airgeadais ón AE. Tá an deontas seo bunaithe ar phrionsabal an chomhairgeadaithe. Ciallaíonn 
comhairgeadú go mb’fhéidir nach leor an deontas ón AE chun costais iomlána an togra a chlúdach; ba chóir don 
iarrthóir an deontas ón AE a chomhlánú le rannchuidiú airgid dá chuid féin agus / nó le cúnamh náisiúnta, 
réigiúnach, áitiúil nó príobháideach. Ní bhaineann an riail seo le tacaíocht a thugtar mar chapshuimeanna nó mar 
airgeadú de réir ráta chothroim; maidir le tacaíochtaí a thugtar mar chéatadán de na costais iarbhír, ní mór don 
iarrthóir a chur in iúl sa bhfoirm iarratais cén rannchuidiú a íocfar as foinsí eile seachas an deontas ón AE. 
 
Glactar le ranníocaíochtaí comhchineáil mar fhoinse comhairgeadaithe incháilithe. 
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Is é is ranníocaíocht chomhchineáil ná soláthar earraí nó seirbhísí saor in aisce ó tríú páirtithe do thairbhí. Dá bhrí 
sin ní féidir earraí agus seirbhísí dá leithéid a iontráil i gcuntais tairbhí. Ní mór go bhfuil na ranníocaíochtaí 
comhchineáil nasctha le cur i ngníomh an togra; ní mór dóibh a bheith riachtanach agus iomchuí.  
 
Samplaí de ranníocaíochtaí comhchineáil incháilithe:  
 
 earraí atá deonaithe don tairbhí nó a chuirtear ar fáil dó: trealamh teicniúil (ceamairí, ríomhairí, teilgeoirí 

sleamhnáin) trealamh oifige, saintrealamh gairme (ina n-áirítear trealamh leighis do dhaoine faoi 
mhíchumais)  

 seirbhísí a thugann daoine aonair go deonach saor in aisce: iompar, aistriuchán, cócaireáil, cóitseáil, seirbhísí 
leighis.  

Ní ghlactar leo seo a leanas mar rannchuidiú comhchineáil incháillithe: 
 
 foireann bhuan tairbhithe  
 réadmhaoin: talamh, foirgnimh, áitribh a chur ar fáil  
 ranníocaíochtaí comhchineáil a bhaineann le costais nach gcáilíonn de réir an chomhaontú 

deontais nó a chuid aguisíní  
 

Ní mór nach sáróidh an luach a ríomhtar le haghaidh ranníocaíochtaí comhchineáil iad seo a leanas:  
 
 na costais a thiteann go hiarbhír agus atá á dtacú go cuí ag doiciméid cuntasaíochta na dtríú 

páirtithe a thug na ranníocaíochtaí seo don tairbhí saor in aisce cé go dtiteann na costais chomhfhreagracha 
orthu  

 na costais a nglactar leo de ghnáth ar an margadh faoi chaibidil le haghaidh an tsaghas 
ranníocaíochta atá i gceist mura seastar aon chostais.  

Neamh-bhrabúsach  
B’fhéidir nach bhfuil de chuspóir ná d’éifeacht ag an deontas brabús a sholáthar don tairbhí. Sainmhínítear brabús 
mar bharrachas i bhfáltais thar costais. Go praiticiúil, is ionann sin agus a rá go laghdófar an deontas de réir mar 
atá ioncam iomlán togra ag dul thar costas deiridh iomlán an togra i ndiaidh anailís a dhéanamh ar an tuarascáil 
dheiridh. Ní bhaineann an riail seo le tacaíocht a thugtar mar chnapshuimeanna nó mar airgeadú de réir ráta 
chothroim.  
 
Más léir go bhfuil brabús déanta ag togra d’fhéadfadh go mbeadh air méideanna a íocadh roimhe sin a aisíoc.  

Ní dhéantar airgeadú dúbailte  
Ní bhronnfar ach deontas amháin as buiséad an AE ar gach aon togra dá dtugtar tacaíocht ar leibhéal an AE. Dá 
bhrí sin ní féidir airgeadú eile ón Aontas Eorpach a thabhairt do thogra a fhaigheann tacaíocht faoin gClár Óige i 
mBun Gnímh.  
 
Tabhair faoi deara: má bronnadh deontas oibriúcháin ort as buiséad an Aontais Eorpaigh (mar shampla faoi fho-
Ghníomh 4.1 den gClár Óige i mBun Gnímh) níl tú i dteideal tacaíocht airgid a fháil i leith costas incháilithe 
neamhdhíreacha a mheastar a bheidh ag gabháil le tograí faoi fho-Ghníomhartha áirithe.  
 
Ina theannta sin iarrtar ort a thabhairt faoi deara nach féidir le rannpháirtithe a bheith gafa go díreach i ndá 
thogra nó i níos mó tograí de chuid Óige i mBun Gnímh amháin ag an am céanna (m. sh. Oibrí Deonach i Seirbhís 
Dheonach na hEorpa atá rannpháirteach i ngrúpa de dhaoine óge atá i mbun Tionscnamh Óige).  
 
I dtreo go seachnaítear airgeadú dúbailte ní mór don iarrthóir foinsí agus méideanna aon airgeadaithe eile atá 
faighte aige nó a bhfuil iarratas déanta aige air sa bhliain airgeadais chéanna a lua sa mhír chuí den bhfoirm 
iarratais, is cuma an i leith an togra nó i leith aon tograí eile, deontais oibriúcháin san áireamh.  

Céim 3: Comhlánaigh an fhoirm iarratais agus cuir isteach í  
Glacann tionscnóir amháin feidhm an chomhordaitheora agus cuireann iarratas amháin isteach chuig an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin nó chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta thar ceann na dtionscnóirí go léir. 
 
Má dhéantar measúnú dearfach ar an iarratas agus má roghnaítear é beidh an t-iarrthóir ina thairbhí comhaontú 
deontais amháin a mholfaidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó an Ghníomhaireacht Náisiúnta le haghaidh 
maoiniú an togra iomláin.  
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Nós imeachta iarratais 
Déantar cur-síos i gCuid B den Treoir seo ar na critéir incháilitheachta atá le comhlíonadh i ndáil leis an nós 
imeachta a ghabhann le hiarratas ar thogra faoi Ghníomh ar bith nó faoi fho-Ghníomh ar bith.  Ina theannta sin ní 
mór do na iarrthóirí aird a thabhairt ar na forálacha atá mínithe thíos.  
 
Ní ghlacfar le hiarratas ach amháin má:   
 
 chuirtear isteach é ar an bhfoirm cheart, é comhlánaithe ina iomláine agus dáta air  
 tá sé sínithe ag an duine atá údaraithe gealltanas a thabhairt atá ina cheangal dlí thar ceann an 

iarrthóra   
 thaispeánann sé buiséad atá ag teacht leis na rialacha maoinithe  
 chomhlíonann sé na creitéir sheachadta  
 chuirtear isteach í faoin spriocdháta. 
 
Maidir le tograí a chuirtear isteach chuig Gníomhaireacht Náisiúnta, tugtar faoi deara nach bhféadfaidh an t-
iarrthóir céanna níos mó ná trí thogra a chur isteach faoi gach fo-Ghníomh i ngach babhta.  
 
Maidir le tograí a chuirtear isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin, tugtar faoi deara nach bhféadfaidh 
an t-iarrthóir céanna níos mó ná aon togra amháin a chur isteach faoi gach fo-Ghníomh i ngach babhta, agus 
nach bhféadfaidh an chomhpháirtíocht chéanna níos mó ná aon togra a chur isteach faoi gach fo-Ghníomh i 
ngach babhta. 

An fhoirm iarratais oifigiúil a úsáid 
Ní mór na hiarratais: 
 
 a scríobh ar an bhfoirm iarratais atá saindéanta dó. Is féidir na foirmeacha a fháil ach teagmháil a dhéanamh 

leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin nó le Gníomhaireacht Náisiúnta. Is féidir iad a íoslódáil leis, ó 
shuíomhanna idirlín an Choimisiúin Eorpaigh, na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin agus na nGníomhaireachtaí 
Náisiúnta (léigh Iarscríbhinn I den Treoir seo, le do thoil)   

 a scríobh i gceann de theangacha oifigiúla an AE  
 a clóscríobh. 
 
Tabharfaidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin ríomh-fhoirmeacha isteach de réir a chéile. Cuirfear tús leis seo 
le spriocdhátaí d’iarratais i 2011. Agus iad a bheith tugtha isteach, beidh ar gach iarrthóir a n-iarratais a chur 
isteach ar na ríomh-fhoirmeacha a bhaineann leo. Ní ghlacfar ach le hiarratais a cuireadh isteach ar líne agus a 
bhfuil a n-uimhreacha tagartha togra acu mar fhianaise. Is orthu seo amháin a dhéanfar tuilleadh measúnaithe. 
Tá gach eolas faoin nós imeachta iarratais ar líne ar  ar fáil ar shuíomh idirlín na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin.  
 
Ní mór na doiciméid ar fad dá dtagraítear sa bhfoirm iarratais a thabhairt isteach i dteannta an fhoirm iarratais.  

Cruthúnas ar do stádas dlí a sholáthar  
Ní mór don iarrthóir an méid seo a leanas a chur ar fáil: 
 
Eagraíocht neamh-rialtasach: 
 
 foirm sonraí bainc, í comhlánaithe agus sínithe go cuí (faoi iamh leis an bhfoirm iarratais)  
 sliocht as an iris/clár trádála oifigiúil agus teastas um dliteanas Cánach Breisluacha (más rud é 

go bhfuil an uimhir chlár trádála agus an uimhir Chánach Breisluacha mar a chéile, mar atá i roinnt tíortha, 
níl gá ach le ceann amháin de na huimhreacha).   

 
Comhlacht poiblí: 
 
 foirm sonraí bainc, í comhlánaithe agus sínithe go cuí (faoi iamh leis an bhfoirm iarratais)  
 rún nó cinneadh dlíthiúil nó doiciméad oifigiúil eile a bunaíodh i ndáil leis an gcomhlacht poiblí.  
 
Duine aonair: 
 
 í comhlánaithe agus sínithe go cuí (faoi iamh leis an bhfoirm iarratais)  
 fótachóip de chárta aitheantais agus / nó de phas. 
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Buiséad réamh-mheasta 
Ní mór buiséad réamh-mheasta mionsonraithe a chur isteach i dteannta le hiarratais (faoi iamh leis an iarratas) 
ina luaitear gach praghas in euro. Ní mór d’iarrthóirí as tíortha lasmuigh de limistéar an euro úsáid a bhaint as na 
rátaí comhshó atá foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh sraith C, sa mhí ina gcuireann siad an t-iarratas 
isteach. Tá tuilledh eolais ar na rátaí atá i bhfeidhm ar shuíomh an Choimisiúin ar 
www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/.  

 
Ní mór buiséad an togra a dhréachtú de réir na rialacha maoinithe a bhaineann leis an nGníomh nó leis an bhfo-
Ghníomh ábhartha agus ní mór go dtaispeánfaidh siad go soiléir na costais a cháilíonn le haghaidh cúnamh airgid 
ón Aontas Eorpach.  

Comhlíon na critéir seachadta 
Ní mór bunchóip den iarratas a sheachadadh chuig seoladh an chomhlachta atá i gceannas ar an roghnúchán, na 
Gníomhaireachta Feidhmiúcháin nó chuig seoladh Gníomhaireachta Náisiúnta. Tá sonraí na gcomhlachtaí atá i 
gceannas ar roghnúchán i gCuid B den Treoir seo.   
 
Ní mór na hiarratais a sheachadadh: 
 
 tríd an bpost, dáta mar atá an stampa poist  
 trí sheirbhís teachtaireachta, dáta de réir mar a fuarthas ón tseirbhís teachtaireachta é. 
 
D’fhéadfadh go nglacann roinnt Gníomhaireachtaí Náisiúnta foirm iarratais a sheachadaítear:  
 
 go pearsanta, dáta mar dháta ar a bhfuarthas an t-iarratas 
 ar líne.  

 
Mar ghnáthriail ní ghlactar le hiarratais a sheoltar tríd an bhfacs nó trí r-phost. D’fhéadfadh go nglacann roinnt 
Gníomhaireachtaí Náisiúnta le hiarratais a sheoltar tríd an bhfacs nó trí r-phost, áfach, ar choinníoll go seolfar 
iarratas bunaidh (sínithe) mar chúltaca faoin spriocdháta.  

 
Ní féidir aon athruithe a dhéanamh nuair atá an t-iarratas curtha isteach. D’fhéadfadh an Ghníomhairecht 
Feidhmiúcháin nó Gníomhaireacht Náisiunta deis a thabhairt d’iarrthóir earráidí foirmealta nó earráidí follasacha a 
cheartú san iarratas laistigh de spriocdháta réasúnta. I gcásanna mar seo ní mór don nGníomhaireacht 
Feidhmiúcháin agus do na Gníomhaireachtaí Náisiúnta teagmháil a dhéanamh i scríbhinn leis an iarrthóir.  
 

Tabhair aire don Spriocdháta 
Ní mór an t-iarratas a chur isteach faoin spriocdháta a fhreagraíonn do dháta tosaigh an togra. 
 
Tá cúig spriocdháta in aghaidh na bliana do thograí a chuirtear isteach chuig Gníomhaireacht Náisiúnta: 
 

Tograí a thosaíonn idir Spriocdháta don iarratas 
1 Bealtaine agus 30 Meán Fómhair 1 Feabhra 
1 Iúil agus 30 Samhain  1 Aibreán 
1 Meán Fómhair agus 31 Eanáir  1 Meitheamh 
1 Nollaig agus 30 Aibreán  1 Meán Fómhair 
1 Feabhra agus 31 Iúil  1 Samhain 

 
Tá trí spriocdháta in aghaidh na bliana do thograí a chuirtear isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta:  
 

Tograí a thosaíonn idir Spriocdháta don iarratas 
1 Lúnasa agus 31 Nollaig 1 Feabhra 
1 Nollaig agus 30 Aibreán 1 Meitheamh 
1 Márta agus 31 Iúil 1 Meán Fómhair 

Idirdhealaú idir dátaí an togra agus dátaí na Gníomhaíochta 
Ní mór dhá shaghas dátaí a thaispeáint i ngach togra a chuirtear isteach faoin gClár Óige i mBun Gnímh: dátaí an 
togra agus dátaí na Gníomhaíochta.  
 
Dátaí an togra 

http://www.ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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Seo iad dátaí tosaigh agus críoch an togra. Is é an t-am idir na dátaí seo an tréimhse incháilitheachta; ciallaíonn 
sé seo nach mór na costais atá nasctha leis an togra a thabhú i gcaitheamh na tréimhse seo. Tá an t-ullmhú agus 
an measúnacht dheiridh ar an togra (lena n-áirítear machnamh ar obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh). 
 
Dátaí na Gníomhaíochta 
Seo hiad dátaí na tréimhse ina dtarlaíonn an phríomh-Ghníomhaíocht (m.sh. an chéad lá agus lá deiridh Malartú 
Ógra, seimineár, srl.). Níl ullmhú agus measúnacht dheiridh (lena n-áirítear machnamh ar obair leantach a 
d’fhéadfaí a dhéanamh) san áireamh sa tréimhse seo. Dá bhrí sin tá dátaí na Gníomhaíochta laistigh de dhátaí an 
togra agus b’fhearr gan iad a bheith i gcomhthráth leo toisc go bhfuiltear ag súil go dtabhaítear costais roimh an 
bpríomh-Ghníomhaíocht agus ina diaidh, chomh maith.  
 
Tosaíonn an tréimhse incháilitheachta ar an lá atá sonraithe sa gcomhaontú deontais, is é sin, dáta tosaigh an 
togra. Is féidir caiteachas a údarú sula bhfuil an comhaontú sínithe más féidir le tairbhí a chruthú go bhfuil gá le 
tús a chur leis an togra sula bhfuil an comhaontú sínithe. I gcás ar bith ní féidir an dáta ar a mbeidh costais 
incháilithe den gcéad uair a bheith roimh an dáta ar ar cuireadh an t-iarratas isteach ar dtús.  
 
Ba chóir a thabhairt faoi deara gur gá go dtarlaíonn an teagmhas as a n-éiríonn tabhú an chostais laistigh den 
tréimhse incháilitheachta ach nach gá go n-íocfar an costas le linn tréimhse incháilitheachta an togra. 
Mar shampla, is féidir sonrasc na gcostas a thabhaítear mar thoradh ar sholáthar seirbhíse (m. sh. aistriúcháin, 
lóistín, bia, taisteal srl.) nó mar thoradh ar sholáthar ábhair chun an togra a chur i gcrích a chur isteach nó a íoc 
roimh thosach an togra nó i ndiaidh deireadh an togra ar choinníoll:  
 gur soláthraíodh na seirbhísí seo/seachadaíodh an t-ábhar seo laistigh den tréimhse incháilitheachta; 
 nár tabhaíodh na costais seo roimh an dáta ar cuireadh an t-iarratas ar dheontas isteach. 
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Léaráid: Timthriall Togra. Idirdhealú idir dátaí Togra agus dátaí Gníomhaíochta   

 
Spriocdháta chun iarratas a chur is
 

teach 
 

Gnáthriail: 3 mhí le haghaidh tograí a 
chuirtear isteach ar an leibhéal díláraithe 
 
‐Gnáthriail: 6 mhí le haghaidh tograí a 
churitear isteach ar an leibhéal láraithe 
 
Dáta tosaigh an togra       
Céim ullmhúcháin 
Dáta tosaigh na gníomhaíochta 
Cur i ngníomh na gníomhaíochta 
Dáta deiridh na gníomhaíochta 

                                           
réimhse 
cháilitheachta                     

T
in
  

Céim measúnachta (ina náirítear machnamh ar obair 
leantach ionchais) 
 

Tréimhse 
incháilithe

Tréimhse 
incháilitheachta                  

achta                  

Dáta deiridh an togra 
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2. Cad a tharlóidh nuair a bheidh an t-iarratas istigh?  

Téann gach iarratas a fhaigheann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin agus an Ghníomhaireacht Náisiúnta faoi 
nós imeachta roghnúcháin.  

An Nós Imeachta Roghnúcháin 
Is mar seo a leanas a dhéantar iarratais a roghnú: 
 
 déantar iad a scrúdú in aghaidh na gcritéar incháilitheachta, na gcritéar roghnúcháin agus na 

gcritéar  
 ansin déantar measúnú ar na hiarratais ar éirigh leo sna scrúduithe seo agus déantar iad a 

rangú de réir na gcritéar bronnta.  

An Cinneadh Deiridh 
Nuair a bhíonn an measúnú críochnaithe agus deimhniú coinníollacha airgeadais an iarrthóra déanta déanann an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó an Ghníomhaireacht Náisiunta cinneadh maidir leis na tograí a mhaoineofar. 
Bunófar an cinneadh ar mholadh an Choiste Roghnúcháin agus ar an mbuiséad atá ar fáil.  

Fógra maidir le Cinntí Maoiniú a Bhronnadh  
Iarratais a cuireadh isteach chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin:  
 
Ba chóir go gcuirfí iarrthóirí ar an eolas faoi thorthaí an nós imeachta roghnúcháin le linn an chúigiú mí i ndiaidh 
an spriocdháta d’iarratais, de ghnáth. 
 
Iarratais a cuireadh isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta:  
 
Ba chóir go gcuirfí iarrthóirí ar an eolas faoi thorthaí an nós imeachta roghnúcháin le linn an dara mhí i ndiaidh an 
spriocdháta d’iarratais, de ghnáth. 
 
Cuirfear na torthaí in iúl do gach iarrthóir ar éirigh leo agus nár éirigh leo i scríbhinn. Nuair a bhíonn an nós 
imeachta roghnúcháin críochnaithe ní sheolfar na comhaid iarrtais agus an t-ábhar a ghabhann leo ar ais chuig na 
hiarrthóirí, is cuma cén toradh atá ar an nós imeachta. 
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3. Cad a tharlóidh má fhaomhtar d’iarratas? 

An Comhaontú Deontais 
Más rud é go bhfaomhann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó Gníomhaireacht Náisiúnta iarratas go cinnte 
déanfar comhaontú deontais idir an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin / Gníomhaireacht Náisiúnta agus an tairbhí. 
Sa chomhaontú seo sonrófar na coinníollacha agus an leibhéal maoinithe agus is in euro a luafar na méideanna. 
 
I dtaobh tairbhí as Ballstáit an Aontais Eorpaigh Tá cinneadh deontais curtha in ionad comhaontú deontais ag an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin. Is gníomh aontaobhach é an cinneadh deontais lena mbronntar fóirdheontas 
don tairbhí. Murab ionann agus comhaontú deontais ní gá don tairbhí an cinneadh a shíniú agus féadann sé 
tabhairt faoin togra láithreach bonn nuair a fhaigheann sé é. Ní mór do thairbhí na gnáthchoinníollacha a 
chomhlíonadh atá ina gcuid dhílis den gcinneadh deontais. Is féidir iad a íoslódáil ó shuíomh idirlín na 
Gníomhaireachta Feidhmiúcháin:  
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php 
Maidir le tograí a roghnaíonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin, tá sé i gceist go bhfaigheadh tairbhí na cinntí 
deontais / comhaontuithe deontais chun síniú a chur leo faoin séú mhí i ndiaidh an spriocdháta chun iarratais a 
fháil.  
 
Maidir le tograí a roghnaíonn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta tá sé beartaithe go bhfaigheadh na tairbhí na 
comhaontuithe chun síniú a chur leo faoin tríú mí i ndiaidh an spriocdháta chun iarratais a fháil.  
 
Ní mór an comhaontú seo a shíniú agus a chur ar ais chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta (nó chuig an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin más rud é gur eisíodh comhaontú deontais) láithreach bonn. Is í an 
Ghníomhaireacht Náisiúnta (nó an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin) an páirtí deireanach a shíneoidh an 
comhaontú.  
 
Tá samhlacha de chomhaontuithe deontais a úsáidtear faoin gClár Óige i mBun Gnímh ar shuíomh idirlín an 
Choimisiúin.  

Méid an Deontais  
Má ghlactar le hiarratas ní hionann sin agus gealltanas go mbronnfar an méid maoinithe atá iarrtha ag an 
iarrthóir. D’fhéadfaí an méid maoinithe a iarradh a laghdú de réir sainrialacha airgeadais a ghabhann le gach 
Gníomh agus / nó de thoradh ar anailís ar a fheabhas agus a chruthaigh an eagraíocht is iarrthóir i ndáil lena 
hacmhainneacht chun an deontas a bhronn an comhphobal a tharraingt anuas.  
 
Má bhronntar deontas ní hionann é sin agus teidlíocht do dheontas i mblianta dá éis sin. 
 
Ba chóir a thabhairt ar aird gur uasmhéid an deontais é an méid deontais atá beartaithe ag an gcomhaontú agus 
nach féidir é a ardú i gcás ar bith. Ina theannta sin ní chóir go rachadh an méid a leithdháiltear thar an méid a 
iarradh.  
 
Ní mór gur féidir na cistí atá aistrithe ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin nó ag an nGníomhaireacht Náisiúnta 
a aithint sa gcuntas nó sa bhfo-chuntas atá ainmnithe ag an tairbhí.  
 
Cé atá i dteideal an Deontas ón AE a fháil 
 
Cé go n-aistrítear an deontas ón AE chuig an iarrthóir (an Eagraíocht Comhordúcháin), an eagraíocht arb í an 
tairbhí í agus a shíníonn an comhaontú deontais agus ar a bhfuil an fhreagracht airgeadais as an togra ar fad, tá 
de chuspóir ag a leithéid de dheontas na costais a thiteann ar na tionscnóirí go léir a chlúdach. Dá bhrí sin ní mór 
an deontas ón AE a roinnt amach idir na tionscnóirí de réir a gcuid feidhmeanna, tascanna agus gníomhaíochtaí 
atá acu nó atá á ndéanamh acu sa togra. Chun fadhbanna sa gcomhpháirtíocht a sheachaint moltar go láidir do 
na tionscnóirí socrú foirmiúil a dhéanamh eatarthu maidir leis an obair, na freagrachtaí agus an cion den deontas 
AE a gheobhaidh gach aoinne acu trí comhaontú inmheánach i scríbhinn a dhéanamh. 

Costais incháilithe 
Chun go gcáileoidh costais faoin gClár seo ní mór: 
 
 go bhfuil siad riachtanach chun an togra a chur i ngníomh 
 go bhfuil siad curtha san áireamh sa bhuiséad sealadach atá ag gabháil leis an gcomhaontú  
 go bhfuil siad ar aon dul le bunphrionsabail bainistiú fónta airgeadais, go háirithe ó thaobh luach 

ar airgid agus éifeachtacht ó thaobh costais de   

http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
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 go dtabhaítear iad le linn saolré an togra mar atá sonraithe sa gcomhaontú  
 go bhfuil siad tabhaithe go hiarbhír ag an tairbhí, go bhfuil siad taifeadta i gcuntais an tairbhí de 

réir prionsabail chuntasaíochta is infheidhme agus go bhfuil siad dearbhaithe de réir riachtanans na 
reachtaíochta cánach agus slándála sóisialta atá i bhfeidhm   

 gur féidir iad a aithint agus a dheimhniú agus go dtacaítear leo ag doiciméid tacaíochta 
bhunaidh.  

 
Costais dhíreacha incháilithe 
 
Is costais dhíreacha incháilithe iad na costais siúd ar féidir iad a aithint, le haird chuí ar incháilitheacht de réir mar 
atá sonraithe thuas, mar shainchostais a bhaineann go díreach le feidhmiú an togra agus a fhéadtar a ghearradh 
air go díreach dá bharr. 
 
Costais neamhdhíreacha incháilithe (costais riaracháin) 
 
I saghsanna áirithe togra tá méid ráta chomhréidh nach mó ná 7% de chostais dhíreacha incháilithe an togra é 
incháilithe faoi chostais neamhdhíreacha. Seasann sé seo do gnáthchostais riaracháin an tairbhí a fhéadfar a 
ghearradh ar an togra. Is féidir teacht ar shonraí na rialacha maoinithe a ghabhann le Gníomhartha agus le fo-
Ghníomhartha i gCuid B den Treoir seo.   
 
B’fhéidir nach n-áirítear costais a cuireadh isteach faoi cheannteideal buiséid eile i gcostais neamhdhíreacha.  
 
Níl costais neamhdhíreacha incháilithe má tá deontas oibriúcháin á fháil ag an tairbhí cheana as buiséad an 
Aontais Eorpaigh (mar shampla faoi fho-Ghníomh 4.1 den gClár Óige i mBun Gnímh).  

 
Costais nach gcáilíonn 
 
Ní ghlacfar leis na costais seo a leanas mar chostais incháilithe: 
 
 toradh ar chaipiteal  
 fiachas agus muirir seirbhís fiachais  
 soláthair do chaillteanais nó do dhliteanais a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo  
 ús dlite 
 fiach amhrasach 
 caillteanais ar chomhshó  
 CBL, ach amháin más féidir leis an tairbhí a chruthú nach féidir leis é a aisghabháil  
 costais atá dearbhaithe ag an tairbhí cé gur clúdaíodh iad i ngníomh nó i gclár oibre eile atá ag 

fáil deontais ón AE  
 ró-chaitheamh nó caitheamh rábach. 

Nósanna imeachta Íocaíochta  

A) Nós imeachta ina ndéanta aon íocaíocht amháin roimh ré  
I gcás formhór na dtograí a dtacaítear leo faoin gClár Óige i mBun Gnímh tá nós imeachta i gceist ina ndéantar 
aon íocaíocht amháin roimh ré agus íocaíocht dheiridh / aisghabháil an iarmhéid dlite, mar seo a leanas:  

Íocaíocht lena ndéantar airgeadú roimh ré  
Aistreofar íocaíocht lena ndéantar airgeadú roimh ré de 80% chuig an tairbhí laistigh de 45 lá ón dáta ar a 
shíníonn an páirtí deireanach den dá pháirtí an comhaontú agus ar a bhfaightear ráthaíochtaí cuí ar bith, más cuí. 
Is é is cuspóir do réamhairgeadú ná cúlchnap a thabhairt don tairbhí.  
 
An tIarmhéid a íoc nó a aisghabháil  
Socrófar an méid a íocfar san íocaíocht dheiridh leis an tairbhí de réir torthaí na tuarascála deirí. Ní mór an 
tuarascáil dheiridh a chur isteach laistigh de dhá mhí ó dháta deiridh an togra (tá foirmeacha oifigiúla don 
tuarascáil dheiridh ar fáil ó shuíomhanna idirlín an  Choimisiúin Eorpaigh, na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin agus 
na nGníomhaireachtaí Náisiúnta).  
 
Má tá na costais incháilithe iarbhír a thabhaigh an tairbhí le linn an togra níos lú ná mar a réamh-mheasadh 
d’fhéadfaí an maoiniú a laghdú dá réir agus beidh ar an tairbhí aon mhéideanna iomarcacha atá aistrithe cheana 
féin mar íocaíochtaí réamhairgeadaithe a aisíoc, má bhaineann.  
 
Má íoctar an tacaíocht mar chnapshuimeanna nó mar scálaí costas aonaid ní gá na costais a tabhaíodh go hiarbhír 
a dheimhniú. Ní mór don tairbhí, má iarratar air é, doiciméid a chur ar fáil áfach, a chruthaíonn gur reáchtáladh 
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na gníomhaíochtaí a eagraíodh le tacaíocht ón Aontas Eorpach i ndáiríre. Tá sonraí na rialacha maoinithe a 
ghabhann le Gníomhartha agus le fo-Ghníomhartha ar fáil i gCuid B den Treoir seo.  

B) Nós imeachta má dhéantar dhá ranníocaíocht réamh-airgeadaithe  
I roinnt cásanna glacfaidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nós imeachta ina ndéantar dhá ranníocaíocht 
réamh-airgeadaithe agus íocaíocht dheiridh nó aisghabháil an iarmhéid dhlite, mar a mhínítear thíos. Cuirtear an 
nós imeachta i bhfeidhm maidir le:  
 
 tograí a chuireann grúpaí neamhfhoirmiúla de dhaoine óga isteach a iarrann deontas atá níos 

mó ná 25 000 euro 
 tograí i Seirbhís Dheonach na hEorpa a leanann ar aghaidh ar feadh 6 go 24 mí agus a iarrann 

deontas os cionn 50 000 euro, más rud é nach bhfuil na hoibrithe deonacha aitheanta ag céim an iarratais.  
  
Íocaíocht réamh-airgeadaithe 
Aistreofar 40% mar íocaíocht réamh-airgeadaithe tosaigh chuig an tairbhí laistigh de 45 lá ón dáta ar a síníonn an 
páirtí deireanach an comhaontú agus ar a bhfuarthas na ráthaíochtaí cuí, má bhaineann.  
 
Íocaíocht réamh-airgeadaithe breise  
Aistreofar 30% mar an dara íocaíocht réamh-airgeadaithe chuig an tairbhí laistigh de 45 lá ón lá gur fhaomh an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó an Ghníomhaireacht Náisiunta iarratas an tairbhí ar íocaíocht réamh-
airgeadaithe breise. Tá seans nach n-íocfar an dara íocaíocht réamh-airgeadaithe seo ach amháin nuair a bheidh 
70% ar a laghad den chéad íocaíocht réamh-airgeadaithe ídithe.  
 
Íocaíocht nó aisghabháil an iarmhéid  
Deimhneofar méid na híocaíochta deirí nó an méid a aisíocfaidh an tairbhí ar bhonn na tuarascála deirí a chuirfear 
isteach laistigh de dhá mhí ón dáta ar críochnaíodh an togra (tá foirmeacha oifigiúla don tuarascáil dheiridh ar fáil 
ar shuíomhanna idirlín an Choimisiúin Eorpaigh, na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin agus na nGníomhaireachtaí 
Náisiúnta).  
 
Má tá na costais incháilithe iarbhír a thabhaigh an tairbhí le linn an togra níos lú ná mar a measadh ar dtús 
d’fhéadfaí an maoiniú a laghdú dá réir agus iarrfar ar an tairbhí, más cuí, aon bharrachas a aistríodh cheana mar 
íocaíochtaí réamh-airgeadaithe a aisíoc.  
 
Má íoctar an tacaíocht mar chnapshuim nó mar scálaí costas aonaid ní gá na costais a tabhaíodh go hiarbhír a 
dheimhniú. Ní mór don tairbhí doiciméid a chur ar fáil áfach, má iarratar air é, a chruthaíonn gur reáchtáladh na 
gníomhaíochtaí a eagraíodh le cúnamh ó mhaoiniú ón Aontas Eorpach i ndáiríre. Féach ar Chuid B den Treoir seo 
chun sonraí faoi na rialacha a bhaineann le Gníomhaíochtaí agus le fo-Ghníomhaíochtaí a fháil.  

Príomhfhorálacha eile a ghabhann le conradh  

Níl deontais aisghníomhach  
Ní féidir aon deontas a bhronnadh ar thograí atá curtha i gcrích cheana féin. 
 
Is féidir deontas a bhronnadh ar thogra a bhfuil tús curtha leis más féidir leis an iarrthóir a chruthú go raibh gá 
leis an togra a chur ar siúl sula raibh an comhaontú sínithe. I gcásanna dá leithéid níl cead aon chaiteachas a 
cháilíonn i gcomhair airgeadaithe a thabhú roimh an dáta ar a gcuirtear an t-iarratas isteach.  

 
Is ar phriacal an tairbhí féin a chuirtear tús le togra sula sínítear an comhaontú agus ní dóichí go mbronnfar 
deontas dá bharr. 

Ráthaíocht 
D’fhéadfadh go n-iarrfadh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó na Gníomhaireachtaí Náisiúnta ar an tairbhí a 
fuair deontas ráthaíocht a thabhairt dóibh roimh ré d’fhonn na rioscaí airgeadais a bhaineann le híocaíocht réamh-
airgeadaithe a laghdú.  
 
Iarrtar ráthaíocht dá shórt chun dliteanas doghairthe a chur ar an gcomhlacht a thugann urra nó chun a chinntiú 
gurb é a fheidhmíonn mar ráthóir céad-ghairme i leith na ndualgas atá ar thairbhí an deontais. 
 
Ní mór do bhanc nó d’fhoras airgeadas formheasta atá bunaithe i gceann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh 
ráthaíocht a thabhairt. Más rud é go bhfuil an tairbhí bunaithe i dtír eile ina bhfuil an Clár ar siúl nó i dTír 
Chomhpháirtíochta d’fhéadfadh go n-aontóidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó Gníomhaireacht Náisiúnta 
go dtabharfadh banc nó foras airgeadais atá bunaithe sa tír sin an ráthaíocht má mheasann sí go bhfuil 
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sábháilteacht agus tréithe an bhanic nó an fhoras airgeadais ar choibhéis le banc nó le foras airgeadais atá 
bunaithe i mBallstát. 
 
Is féidir ráthaíocht tríú pháirtí a thugann tionscnóir atá ina chomhpháirtí sa gcomhaontú deontais seo a chur in 
ionad na ráthaíochta. 
 
Bainfear an ráthaíocht de réir a chéile, de réir mar a urscaoilfear an réamh-airgeadú trí iarmhéideanna a íocfar 
leis an tairbhí a bhaint, ar aon dul leis na coinníollacha atá sonraithe sa gcomhaontú deontais.   
 
Tá comhlachtaí poblí agus eagraíochtaí idirnáisiúnta den earnáil phoiblí atá curtha ar bun trí chomhaontuithe idir-
rialtais, sainghníomhaireachtaí atá curtha ar bun ag eagraíochtaí dá leithéid, Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge 
agus Cónaidhm Idirnáisiúnta Cumainn Náisiúnta na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg díolmhaithe ón bhforáil 
seo.   

Fo-chonarthaí agus conradh soláthair a bhronnadh 
Gan dochar d’fheidhmiú na Treorach 2004/18/CE, más rud é go bhfuil gá le fo-chonradh nó conradh soláthair a 
bhronnadh chun togra a chur i ngníomh, ba chóir do thairbhí deontais an conradh a bhronnadh ar an tairiscint a 
thairgeann an luach ar airgead is fearr, is é sin, don tairiscint a thairgeann an cóimheas is fearr idir praghas agus 
cáilíocht. Ní mór dóibh a ndícheall a dhéanamh ag an am céanna, chun coimhlint leasa a sheachaint.  
 
Más gá le conradh soláthair a bhronnadh go bhfuil a luach os cionn 60 000 euro chun togra a chur i ngníomh 
d’fhéadfadh go n-iarrafidh an Ghníomhaireacht Náisiúnta nó an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin ar thairbhí cloí le 
sainrialacha de bhreis ar na rialacha siúd dá ndéantar tagairt sa sliocht thuas. Bunófar na sainrialacha seo ar 
rialacha atá mar chuid de Rialú Airgeadais an AE. Déanfar iad le haird chuí do luach na gconarthaí faoi chaibidil, 
do mhéid coibhneasta na ranníocaíochta ón Aontas Eorpach i gcóimheas le costas iomlán an togra agus don 
riosca.  

Eolas ar na deontais a bronnadh  
Ní mór deontais a bronnadh i gcaitheamh na bliana airgeadais a fhoilsiú ar Shuíomh Idirlín an Choimisiúin, na 
Gníomhaireachta Feidhmiúcháin agus / nó na Gníomhaireachta Náisiúnta le linn an chéad leath den bhliain i 
ndiadh deireadh na bliana airgeadais dár bronnadh iad.  
 
Féadfar an t-eolas a fhoilsiú leis, i meán eile atá oiriúnach, Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh san áireamh. 
 
Foilseoidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin agus na Gníomhaireachtaí Náisiúnta an t-eolas seo a leanas (ach 
amháin más rud é go bhféadfadh an t-eolas seo slándáil an tairbhí a chur i mbaol nó dochar a dhéanamh dá leas 
airgeadais:  
 
 ainm agus seoladh an tairbhí 
 cuspóir an deontais 
 méid a bronnadh agus ráta maoinithe. 

Poiblíocht 
Lasmuigh de bhearta atá i gceist ar mhaithe le suntasacht an togra a chur chun cinn agus tairbhe a bhaint as na 
torthaí (is critéir bronnta iad seo) tá dualgais maidir le íosmhéid poiblíochta ag gabháil le gach togra dá dtugtar 
deontas.  
 
Ní mór do thairbhithe aitheantas soiléir a thabhairt do thacaíocht an Aontais Eorpaigh ina gcumarsáid agus ina 
bhfoilseacháin ar fad, cibé cuma nó meán ina bhfuil siad, an tIdirlíon san áireamh, nó nuair a reáchtáiltear 
gníomhaíochtaí a n-úsáidtear an deontas ina gcomhair.  
 
Ní mór é seo a dhéanamh de réir na dtreoracha seo a leanas:  

Lógó an Chláir Óige i mBun Gnímh a úsáid (mar a thaispeáintear é sa phictiúr thíos) agus an abairt seo ag gabháil 
leis: ‘Maoiníodh an tionscadal seo le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach. Tuairimí an údair amháin atá san 
fhoilseachán [scéala] seo, agus ní bheidh an Coimisiún freagrach as aon úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as an eolas 
atá ann.’ Ní mór an chlófhoireann Tahoma a úsáid chun an abairt seo a lua. 

Tá aistriúcháin an lógó agus na habairte samhlaí thuas go gach teanga oifigiúil an AE ar fáil ag an seoladh seo a 
leanas:  
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html 
Mura gcomhlíontar na forálacha seo ina n-iomláine d’fhéadfaí deontas an tairbhí a laghdú.  

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en.html
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Lógó oifigiúil an Chláir Óige i mBun Gnímh (éigeantach) 
 

 
 
Ina theannta seo moltar go láidir do thairbhí na riachtanais ghrafacha thuas a chomhlíonadh agus an deilbhín 
téama óige a thaispeáintear anseo thíos a úsáid: 
 
An deilbhín téama óige (moltar go láidir é a úsáid) 
 

 
 
 
Tá tuilleadh eolais ar úsáid an lógó agus ar an deilbhín téama óige ar fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin agus 
ó na Gníomhaireachtaí Náisiúnta. 

Iniúchóireacht agus Monatóireacht  
D’fhéadfadh go dtabharfar cuairt iniúchóireachta agus / nó cuairt monatóireachta ar thogra a fuair deontas. 
Gabhfaidh an tairbhí air, le síniú a ionadaí dhlíthiúil, cruthúnas a thabhairt gur baineadh úsáid cheart as an 
deontas. D’fhéadfadh an tAontas Eorpach, an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin, Gníomhaireachtaí Náisiunta agus / 
nó Cúirt Iniúchóirí na hEorpa nó comhlacht ar thug siad údarás dó, scrúdú a dhéanamh ar úsáid an deontais uair 
ar bith le linn tréimhse an chomhaontaithe agus le linn tréimhse cúig bliana ón dáta a chuaigh an comhaontú in 
éag.  

Cosaint Sonraí 
Déanfar na sonraí pearsanta go léir atá sa gcomhaontú deontais a phróiseáil de réir: 
 
 Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine 

aonair a chosaint i dtaca le sonraí pearsanta a bheith á bpróiseál ag institiúidí agus ag eagraíochtaí an 
Aontais Eorpaigh agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin  

 má bhaineann, reachtaíocht náisiúnta na tíre inar roghnaíodh an t-iarratas.  
 
Is i ndáil le cur i ngníomh agus i ndáil le measúnú an Chláir amháin a phróiseáilfear na sonraí seo, gan dochar 
d’aistriú na sonraí a d’fhéadfaí a dhéanamh, chuig na comhlachtaí atá freagrach as imscrúdú agus iniúchadh a 
dhéanamh de réir reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (seirbhísí iniúchóireachta inmheánaí an Choimisiúin Eorpaigh, 
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, Painéal um Mírialtachtaí Airgeadais nó chuig an Oifig Frith-Chalaoise Eorpach). Tá 
tuilleadh eolais ar phróiseáil sonraí pearsanta faoin gClár Óige i mBun Gnímh agus ar na húdaráis náisiúnta agus 
Eorpacha a ndéanfar teagmháil leo má tá ceisteanna nó gearán ann ar fáil ar shuíomh idirlín an Choimisiúin ag 
http://ec.europa.eu/youth    

Na Rialacha is infheidhme  
Cinneadh Uimh. 1719/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle den 15 Samhain 2006 lena 
mbunaítear an Clár ‘Óige i mBun Gnímh’ don tréimhse 2007 go 2013.   
 
Rialachán ón gComhairle (CE, Euratom) Uimh. 1995/2006 den 13 Nollaig 2006 lena leasaítear an Rialú Airgeadais 
is infheidhme do bhuiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach Uimh. 1605/2002. 
 
Rialachán ón gCoimisiún (CE, Euratom) Uimh. 1248/2006 den 7 Lúnasa 2006 lena leasaítear Rialachán Uimh. 
2342/2002 a shonraíonn rialacha mionsonraithe chun an Rialachán Airgeadais a chur i ngníomh. 

http://ec.europa.eu/youth
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IARSCRÍBHINN I – SONRAÍ TEAGMHÁLA 

 
 
 

An Coimisiún Eorpach 
 
 
 

Ardstiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir  
(DG EAC) 

Aonad E2: An Clár Óige i mBun Gnímh 
Aonad E1: Beartais Óige 

B - 1049 An Bhruiséil 
 

Teil.: +32 2 299 11 11 
Facs: +32 2 295 76 33 

 
R-phost: eac-youthinaction@ec.europa.eu  

Suíomh Idirlín: http://ec.europa.eu/youth/index_en.html  
 

_____ 
 
 

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Clos-amhairc agus Cultúir  
Aonad P6: Óige 

BOUR 01/01 
Avenue du Bourget 1  
B-1140 An Bhruiséil 

 
Teil.: +32 2 29 75615 
Facs: +32 2 29 21330 

 
R-phost: eacea-p6@ec.europa.eu 

 
Suíomh Idirlín: http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php 

 
 
 
 
 
 

 
Tairseach Óige na hEorpa 

Tairseach fhuinniúil idirghníomhach i 20 teanga a fheastalaíonn ar dhaoine óga  
 

 http://europa.eu/youth/ 
 

mailto:eac-youthinaction@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
mailto:eacea-p6@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
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Gníomhaireachtaí Náisiunta sna Tíortha ina bhfuil an 
Clár ar siúl  

 
BĂLGARIJA 
National Centre "European Youth Programmes and 
Initiatives" 
125, Tsarigradsko shose blvd. bl.5 
BG - 1113 Sofia  
Tel: +359-2-9300572 /+359-2-9817577  
Facs: +359-2-9818360  
Suíomh Idirlín: www.youthbg.info  
 

DANMARK 
Danish Agency for International Education 
Fiolstraede 44 
DK - 1171 Copenhagen K 
Tel: +45 3395 7000 
Facs: +45 33 95 7001 
Suíomh Idirlín: www.iu.dk/ungdom 
 

BELGIQUE - Communauté française 
Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Rue du Commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Teil.: +32-2-219.09.06 
Facs: +32-2-218.81.08 
Suíomh Idirlín: http://www.lebij.be 
 

DEUTSCHLAND 
JUGEND für Europa (JfE) 
Deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN 
AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 Bonn 
Teil.: +49-228/9506-220 
Facs: +49-228/9506-222 
Suíomh Idirlín: www.webforum-jugend.de 
 

BELGIE - Vlaamse Gemeenschap 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat, 26 
B - 1000 Brussel 
Teil.: +32-2-209.07.20 
Facs: +32-2-209.07.49 
Suíomh Idirlín: http://www.jint.be 
 

EESTI 
Foundation Archimedes - Euroopa Noored Eesti büroo 
Koidula, 13A 
EE - 10125 Tallin 
Teil.: +372-6979.220 
Suíomh Idirlín: http://euroopa.noored.ee 
 

BELGIEN - Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Quartum Center 
Hütte, 79/16 
B - 4700 Eupen 
Teil.: +32-(0)87-56.09.79 
Facs: +32-(0)87.56.09.44 
Suíomh Idirlín: www.jugendbuero.be 
 

ELLAS 
Hellenic National Agency 
for the EU Programme YiA and Eurodesk 
Institute for Youth (IY) 
417, Acharnon Street 
GR - 111 43 Athens 
Teil.: +30-210.25.99.360 
Facs: +30-210.25.31.879 
R-phosts:   eurodesk@neagenia.gr 
Suíomh Idirlín: http://www.neagenia.gr 
 

ČESKÁ REPUBLIKA 
Ceska narodni agentura Mladez 
Narodni insitut deti a mladeze 
Na Porici 1035/4 
CZ – 110 00 Praha 1 
Tel: +420 221 850 900 
Facs: +420 221 850 909 
Suíomh Idirlín: www.mladezvakci.cz 
  

Error! Hyperlink reference not 
valid.ESPAÑA 
Agencia Nacional Española 
C/ José Ortega y Gasset, 71 
E - 28.006 Madrid 
Tél.: +34-91-363.76.06/+34-91-363.77.40 
Facs: +34-91-363.76.49 
Suíomh Idirlín: 
http://www.juventudenaccion.injuve.es 
 

CROATIA – AN CHRÓIT 
Agency for Mobility and EU Programmes 
Gajeva 22, 
HR-10 000 Zagreb 
Teil.:  +385 (0)1 500 5952 
Facs +385 (0)1 500 5699 
Suíomh Idirlín : www.mobilnost.hr   
 

FRANCE 
Agence Française du Programme Européen Jeunesse 
en Action (AFPEJA) 
Institut National de la Jeunesse et de l'Education 
Populaire (INJEP) 
95 avenue de France  
FR - 75650 Paris cedex 13  
Teil.: +33-1.70.98.93.69  
Facs: : +33-1.39.17.27.57  
Suíomh Idirlín : www.jeunesseenaction.fr 
 

http://www.youthbg.info/
http://www.iu.dk/ungdom
http://www.lebij.be/
http://www.webforum-jugend.de/
http://www.jint.be/
http://euroopa.noored.ee/
http://www.jugendbuero.be/
mailto:Eurodesk@neagenia.gr
http://www.neagenia.gr/
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://www.iu.dk/ungdom
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IRELAND-ÉIRE 
Léargas 
189, Parnell St. 
IRL - Dublin 1 
Teil.: +353-1-873.1411 
Facs: +353-1-873.1316 
Suíomh Idirlín: www.leargas.ie/youth 
 

ICELAND 
Evrópa Unga Fólksins 
Laugavegi, 170-172 
IS - Reykjavík 105 
Teil.: +354-551.93.00 
Facs: +354-551.93.93 
Suíomh Idirlín: http://www.euf.is 
 

ITALIA 
Agenzia Nazionale per i Giovani 
Via Sabotino, 4 
IT - 00195 Roma  
Teil.: +39-06.37.59.12.01 
Facs: +39.06.3280.3204  
Suíomh Idirlín: www.agenziagiovani.it   
 

LUXEMBOURG 
Service National de la Jeunesse 
138, Boulevard de la Pétrusse 
LU – 2330 Luxembourg 
Teil.: (+352) 247-86477 
Suíomh Idirlín: http://www.snj.lu/europe  

KYPROS 
Youth in Action 
National Agency 
Youth Board of Cyprus 
6 Evgenias & Antoniou Theodotou 
1060 Nicosia 
P.O.Box 20282 
CY - 2150 Nicosia 
Teil.: +357-22-40.26.20/16 
Facs: +357-22-40.26.53 
Suíomh Idirlín: www.youth.org.cy 
 

MAGYARORSZÁG 
National Employment and Social Office  
Mobilitás National Youth Service 
Youth in Action Programme Office 
Szemere utca 7 
HU - 1054 Budapest, HU - 1525 Budapest,  Postbox. 
20 
Teil.: +36-1-374.9060 
Facs: +36-1-374.9070 
Suíomh Idirlín: www.mobilitas.hu 
 

LATVIJA 
State Agency "Agency for International Programs for 
Youth" 
Teatra Str.3 
LV - 1050 Riga 
Teil.: +371-6721.32.02 
Facs: +371-6735.80.60 
Suíomh Idirlín: www.jaunatne.gov.lv 
 

MALTA 
EUPU - European Union Programmes Unit 
36, Old Mint Street 
MT - Valletta VLT12 
Teil.: +356-21.255.087/255.663 
Facs: +356-255.86.139 
Suíomh Idirlín:  www.yia.eupa.org.mt 
 
 

LIECHTENSTEIN 
Aha - Tipps & Infos für junge Leute 
Bahnhof Postfach 356 
FL - 9494 Schaan 
Teil.: +423-239.91.15 
Facs: +423-239.91.19 
Suíomh Idirlín: http://www.aha.li 
 

NEDERLAND 
Nederlands Jeugd Instituut (NJi) 
Catharijnesingel, 47 
Postbus 19221 
NL - 3501 DE Utrecht 
Teil.: +31-30.230.65.50 
Facs: +31-30.230.65.40 
Suíomh Idirlín: www.youthinaction.nl 
 

LIETUVA 
Agency of International Youth Cooperation 
Pylimo, 9-7 
LT - 01118 Vilnius 
Teil.: +370-5-249.70.03 
Facs: +370-5-249.70.05 
Suíomh Idirlín: http://www.jtba.lt 
 

NORGE 
BUFDIR - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Stensberggata 25, Oslo 
NO - 0032 Oslo 
Teil.: +47 46 61 50 00  
Facs +47 22 98 01 06 
Suíomh Idirlín: http://www.iz.or.ataktivungdom.eu 

POLSKA 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Polska Narodowa Agencja Programu  
“Młodzież w działaniu” 
ul. Mokotowska 43 
PL - 00-551 Warsaw 
Teil.: +48-22-622.37.06 
Facs: +48-22-622.37.08 
www.mlodziez.org.pl 
 

ÖSTERREICH 
Interkulturelles Zentrum 
Österreichische Nationalagentur "Jugend in Aktion" 
Lindengasse 41/10 
A-1070 Vienna  
Teil.: +43-1-586.75.44-16 
Facs: +43-1-586.75.44-9 
Suíomh Idirlín: www.iz.or.at 

http://www.leargas.ie/youth
http://www.euf.is/
http://www.agenziagiovani.it/
http://www.snj.lu/europe
http://www.youth.org.cy/
http://www.mobilitas.hu/
http://www.jaunatne.gov.lv/
http://www.aha.li/
http://www.youthinaction.nl/
http://www.jtba.lt/
http://www.iz.or.ataktivungdom.eu/
http://www.mlodziez.org.pl/
http://www.iz.or.at/


                               

143  

________________________________________________________________________
Iarscríbhinn I – Sonraí Teagmhála   

________________________________________________________________________

AN PHORTAINGÉIL 
Agência Nacional para a Gestão do Programa 
Juventude em Acção 
Rua de Santa Margarida, n.º 6 
4710-306 Braga - Portugal 
Tel: (351) 253 204 260 
Facs: (351) 253 204 269 
Suíomh Idirlín: http://www.juventude.pt 

SUOMI – AN FHIONLAINN 
Centre for International Mobility (CIMO) 
Youth in Action Programme 
P.O. Box 343 (Hakaniemenranta 6) 
FI - 00531 Helsinki 
Teil.: +358-207.868.500 
Facs: +358-207.868.601 
Suíomh Idirlín: http://www.cimo.fi/youth-in-action 
 

SVERIGE 
Ungdomsstyrelsen/National Board for Youth Affairs 
Magnus Ladulåsgatan, 63A (seoladh le haghaidh 
cuairteanna) 

Box 17 801 (seoladh poist) 

SE - 118 94 Stockholm 
Teil.: +46-8-566.219.00 
Facs: +46-8-566.219.98 
Suíomh Idirlín: http://www.ungdomsstyrelsen.se 
 

AN RÓMÁIN 

National Agency for Community Programmes in the 
Field of Education and Vocational Training. 
Calea Serban Voda, no. 133, 3-rd floor 
RO - 040205 Bucharest 
Teil.: +40-21-201.07.00 
Facs: +40-21-312.16.82 
Suíomh Idirlín: www.anpcdefp.ro 
 
 

SLOVENIJA 
Zavod MOVIT NA MLADINA 
Dunajska cesta, 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Teil.: +386-(0)1-430.47.47 
Facs: 386-(0)1-430.47.49 
Suíomh Idirlín: http://www.mva.si 
 

AN EILVÉIS 
ch Foundation  
Dornacherstr. 28A 
PO Box 246 
CH-4501 Solothurn 
Teil.: +41-32-346-18-18 
Facs: +41-32-346-18-02 
Suíomh Idirlín: www.ch-go.ch 
 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
IUVENTA - Národná Agentúra Mládež v akcii 
Búdková cesta 2 
SK - 811 04 Bratislava 
Teil.: +421-2-59.296.301 
Facs: +421-2-544.11.421 
Suíomh Idirlín: http://www.mladezvakcii.sk 
 

TÛRKIYE 
Centre for EU Education and Youth programmes  
Mevlana Bulvari N° 18 
TR - 06520 Balgat Ankara  
Teil.: +90-312.4096061  
Facs: +90-312.4096116  
Suíomh Idirlín: www.ua.gov.tr  

UNITED KINGDOM 
British Council 
10,  Spring Gardens 
UK - SW1 2BN London 
Teil.: +44 (0)161.957.7755 
Facs: +44 (0)161.957.7762 
Suíomh Idirlín: 
http://www.britishcouncil.org/youthinaction.htm 
 

 

http://www.juventude.pt/
http://www.cimo.fi/youth-in-action
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.mva.si/
http://www.ch-go.ch/
http://www.mladezvakcii.sk/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.britishcouncil.org/youthinaction.htm
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Ionaid Acmhainne Óige SALTO agus an tArdán Euro-Med  
 
IONAD ACMHAINNE SALTO UM OILIÚINT 
AGUS COMHAR  
c/o JUGEND für Europa, Deutsche Agentur für das 
EU-Programm JUGEND IN AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 BONN 
Teil.: +49-228-950.62.71 
Facs: +49-228-950.62.22 
R-phost: trainingandcooperation@salto-youth.net or 
youthpass@salto-youth.net 
Suíomh Idirlín: http://www.salto-
youth.net/trainingandcooperation or 
http://www.youthpass.eu 
 

IONAD ACMHAINNE SALTO OIRDHEISCEART NA 
hEORPA 
MOVIT NA MLADINA 
Dunajska, 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Teil.: +386-1-430.47.47 
Facs: +386-1-430.47.49 
R-phost: see@salto-youth.net  
Suíomh Idirlín: http://www.salto-youth.net/see/ 

IONAD AMHAINNE SALTO UM CHUIMSIÚ 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat 26 
B - 1000 Brussel 
Teil.: +32-2-209.07.20 
Facs: +32-2-209.07.49 
R-phost: inclusion@salto-youth.net 
Suíomh Idirlín: http://www.salto-youth.net/inclusion/  

IONAD ACMHAINNE SALTO OIRTHEAR NA 
hEORPA & AN RÉIGIÚN CUGAIS  
Polish National Agency of the Youth in Action Programme 
Foundation for the Development of the 
Education System 
ul. Mokotowska 43 
PL - 00-551 Warsawa 
Teil.: +48-22-622.37.06/+48-22-621.62.67 
Facs: +48-22-622.37.08/ +48-22-621.62.67 
R-phost: eeca@salto-youth.net  
Suíomh Idirlín: http://www.salto-youth.net/eeca/ 
 

IONAD SALTO UM ÉAGSÚLACHT CHULTÚRTHA  
British Council 
10,  Spring Gardens 
UK - SW1A 2BN London 
Teil.: +44 (0)161.957.7755 
Facs: +44 (0)161.957.7762 
Suíomh Idirlín: http://www.salto-
youth.net/diversity/ 
 

IONAD ACMHAINNE SALTO UM 
RANNPHÁIRTÍOCHT 
Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Rue du commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Teil.: +32-2-219.09.06 
Facs: +32-2-548.38.89 
R-phost: participation@salto-youth.net   
Suíomh Idirlín: http://www.salto-youth.net/participation  
 

IONAD ACMHAINNE SALTO UM FHAISNÉIS 
Ungdomsstyrelsen/National Board for Youth 
AffairsMagnus Ladulåsgatan, 63A 
Box 17 801 
SE- 118 94 Stockholm 
Teil.: +46-8-566.219.00  
Facs: +46-8-566.219.98 
R-phost: irc@salto-youth.net 
 

IONAD ACMHAINNE SALTO EUROMED  
Institut National de la Jeunesse et de l'Education 
Populaire (INJEP) 
95 avenue de France  
FR - 75650 Paris cedex 13  
Teil.: + 33 1 70 98 93 50 
Facs. + 33 1 70 98 93 60 
R-phost: euromed@salto-youth.net  
Suíomh Idirlín: http://www.salto-youth.net/euromed/  
 

ARDÁN ÓIGE i gCEANTAR EORPACH NA 
MEÁNMHARA  
European Union Programmes Agency 
36 Old Mint Street, Valletta VLT 1514, Malta 
Teil.: +356 25586149 
Facs: +356 25586139 
R-phost: info@euromedp.org 
Suíomh Idirlín: http://www.euromedp.org/ 
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Eurodeisc 
 
 
 
AN OSTAIR 
ARGE Österreichische Jugendinfos 
Lilienbrunngasse 18/2/41 
A – 1020 Wien 
Teil.: +43.1.216.48.44/56 
Facs: +43.1.216.48.44/55 
Suíomh Idirlín : 
http://www.infoup.at 
http://www.jugendinfo.cc 
 

AN FHRAINC 
CIDJ 
101 quai Branly 
F - 75015 Paris 
Teil.: +33 1 44 49 13 20 
  +33 6 84 81 84 51 
Facs: +33 1 40 65 02 61 
Error! Hyperlink 
reference not valid.Suíomh 
Idirlín :  http://www.cidj.com 
 

NORGE 
Eurodesk Norway 
BUFDIR - Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet  
Stensberggata 25, Oslo 
N – 0032 Oslo 
Teil.:      +47 46 61 50 00 
Facs:      +47 22 98 01 06 
Suíomh Idirlín : 
http://www.eurodesk.no 
 

BELGIQUE – Communauté 
française 
Bureau International Jeunesse 
(B.I.J.) 
Rue du commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Teil.: +32-2-219.09.06 
Facs: +32-2-218.81.08 
Suíomh Idirlín: http://www.lebij.be 
 

AN UNGÁIR 
Mobilitàs Orszàgos Ifjùsagi Szolgàlat 
Mobilitas National Youth Service 
H-1024 Budapest, 
Zivatar u.1-3 
Tel: +36-1-438-1050 
Facs: +36-1-438-1055 
Suíomh Idirlín: www.eurodesk.hu 
www.mobilitas.hu 

AN PHÓLAINN 
Eurodesk Polska 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Polska Narodowa Agencja Programu 
“Młodzież w działaniu” 
ul. Mokotowska 43. 
PL - 00-551 Warszawa; 
Teil.: +48-22 622.66.70 
Facs: +48-22 622.80.81  
Suíomh Idirlín: 
http://ww.eurodesk.pl  
 

 
 
BELGIE – Vlaamse Gemeenschap 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat 26 
B - 1000 Brussel 
Teil.: +32-2-209.07.20 
Facs: +32-2-209.07.49 
Suíomh Idirlín: http://www.jint.be 
 

AN ÍOSLAINN 
Evrópa Unga Fólksins 
Laugavegi, 170-172 
IS – Reykjavík 105 
Teil.: +354-551.93.00 
Facs: +354-551.93.93 
Suíomh Idirlín: http://www.euf.is 
 

AN PHORTAINGÉIL 
Instituto Português da Juventude 
DICRI 
Avenida da Liberdade 194 R/c 
P – 1269-051 Lisboa 
Teil.: +351.21.317.92.00 
Facs: +351.21.317.92.19 
Suíomh Idirlín: 
http://juventude.gov.pt 
 

BELGIEN – Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 
JIZ St. Vith - 
Jugendinformationszentrum 
Hauptstrasse 82 
B-4780 St.Vith 
Teil.:  +32-80-221.567 
Facs:  +32-80-221.566 
Suíomh Idirlín: 
 http://www.jugendinfo.be  
 

IRELAND  - EIRE 
Léargas  
Youth Work Service  
189-193 Parnell Street 
IRL – Dublin 1 
Tél.: +353-1-873.14.11 
Facs: +353-1-873.13.16 
Suíomh Idirlín: 
http://www.eurodesk.ie 
 

AN RÓMÁIN 

National Agency for Community 
Programmes in the Field of 
Education and Vocational Training. 
Calea Serban Voda, no. 133, 3-rd 
floor 
RO – 040205 Bucharest 
Teil.: +40-21-201.07.00 
Facs: +40-21-312.16.82 
Suíomh Idirlín: www.anpcdefp.ro  
 

AN BHULGÁIR 
National Centre "European Youth 
Programmes and Initiatives" 
125, Tsarigradsko shose blvd. bl.5 
BG - 1113 Sofia  
Teil.: +359 2 971 47 81 
Facs: + 359 870 45 59 
Suíomh Idirlín: www.eurodesk.bg 
 

ITALIA 
Coordinamento Nazionale 
Eurodesk Italy 
Via 29 Novembre,49  
I - 09123 Cagliari 
Teil.: + 39 070 68 48179 
N° Verde: 800-257330 
Facs: +39 070 65 4179 
Suíomh Idirlín : 
http://www.eurodesk.it  
 

POBLACHT NA SLÓVAICE 
IUVENTA – Národná agentúra 
Mládež v akcii 
Búdková cesta 2.  
SK - 811 04 Bratislava 
Teil.: +421-2-592 96 310 
Facs: +421-2-544 11 421 
Suíomh Idirlín : 
http://www.eurodesk.sk  
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POBLACHT NA SEICE 
EURODESK 
CNA YOUTH/NIDM MSMT 
Na Poříčí 12 
CZ – 110 00  Praha 1 
Teil.:/Facs: +420 224 872 886 
Suíomh Idirlín: www.eurodesk.cz 
 

AN LAITVIA 
EURODESK LATVIA 
Teatra str. 3, 
LV - 1050 Riga , Latvia 
Teil.: +371-67358065 
Facs: +371-722.22.36 
Suíomh Idirlín: 
http://www.jaunatne.gov.lv 
 

AN tSLÓIVÉIN 
Eurodesk Slovenija 
MOVIT NA MLADINA 
Dunajska cesta 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Teil.: +386-(0)1-430.47.48  
Facs: +386-(0)1-430.47.49  
Error! Hyperlink 
reference not valid.Error! 
Hyperlink reference not 
valid.Suíomh Idirlín: 
http://www.eurodesk.si 
 

AN CHRÓIT 
Agency for Mobility and EU 
Programmes 
Gajeva 22, 
HR-10 000 Zagreb 
Teil.:  +385 (0)1 500 5952 
Facs +385 (0)1 500 5699 
http://www.mobilnost.hr 

 LIECHTENSTEIN 
Aha - Tipps & infos für junge Leute 
Eurodesk Liechtenstein 
Bahnhof, Postfach 356 
FL - 9494 Schaan 
Teil.: +423-239.91.17 
Facs: +423.239.91.19 
R-phost: eurodesk@aha.li  
Suíomh Idirlín : http://www.aha.li 
 

 SUOMI - FINLAND 
Centre for International Mobility 
(CIMO) 
Youth in Action Programme 
/Eurodesk 
P.O. BOX 343 (Hakaniemenranta 6) 
FI - 00531  Helsinki 
Teil.:  +358-207 868 500 
Facs:   +358-207 868 601 
Suíomh Idirlín :  
http://www.maailmalle.net 
 

AN DANMHAIRG 
Danish Agency for International 
Education 
Fiolstraede 44 
DK - 1171 Copenhagen K 
Tel: +45 3395 7000 
Facs: +45 33 95 7001 
Suíomh Idirlín: 
http://www.udiverden.dk 
 

AN LIOTUÁIN 
Council of Lithuanian Youth 
Organisations  
Didzioji 8-5  
LT – 01128 Vilnius 
Teil.: +370 5 2791014 
Facs: +370 5 2791280 
Suíomh Idirlín : 
http://www.eurodesk.lt   
 

SVERIGE 
Ungdomsstyrelsen/National Board 
for Youth Affairs 
Magnus Ladulåsgatan, 63A 
Box 17 801 
SE – 118 94 Stockholm 
Teil.: +46-8-566.219.00 
Facs: +46-8-566.219.98 
Suíomh Idirlín: 
http://www.ungdomsstyrelsen.se  
 

DEUTSCHLAND 
Eurodesk Deutschland 
c/o IJAB e. V. 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 BONN 
Teil.: +49 228 9506 250 
Facs: +49 228 9506 199 
Suíomh Idirlín : 
http://www.eurodesk.de  
 

LUXEMBOURG 
Eurodesk 
Centre Information Jeunes 
Galerie Kons 
26, place de la Gare 
L – 1616 Luxembourg 
Teil.: +352 26293219 
Facs: +352 26 29 3215 
R-phost: lia.kechagia@info.jeunes.lu 
          luxembourg@eurodesk.eu  
Suíomh Idirlín :  http://www.cij.lu 
http://www.youth.lu 
 

AN EILVÉIS 
ch Foundation  
Dornacherstr. 28A 
PO Box 246 
CH-4501 Solothurn 
Tel: +41-32-346-18-18 
Facs: +41-32-346-18-02 
Suíomh Idirlín: www.ch-go.ch 

ELLAS 
Hellenic National Agency 
for the EU Programme YiA and 
Eurodesk 
Institute for Youth (IY) 
417, Acharnon Street 
GR – 111 43 Athens 
Teil.: +30-210.25.99.421/-428 
Facs: +30-210.25.31.879 
Suíomh Idirlín: 
http://www.neagenia.gr 
 

MALTA 
European Union Programmes Unit 
36, Old Mint Street 
Valletta VLT 12 
Malta 
Tel: +356 2558 6109 
Facs: +356 2558 6139 
Email: eurodeskmt@eurodesk.eu 
 

TURKIYE 
The centre for EU Education and 
Youth Programmes 
Mevlana Bulvari N° 18 
TR - 06520 Balgat 
Ankara  
Tel: +90-312.4096061 
Facs: +90-312.4096116 
Suíomh Idirlín: 
http://eurodesk.ua.gov.tr  
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ESPAÑA 
Instituto de la Juventud 
c/ José Ortega y Gasset, 71 
E – 28006 Madrid 
Teil.: +34 91 363.76.05 
Facs: +34 91 309.30.66 
Suíomh Idirlín : 
http://www.juventudenaccion.injuv
e.es 
Error! Hyperlink 
reference not valid.Error! 
Hyperlink reference not 
valid. 

NEDERLAND 
Netherlands Youthinstitute / NJi 
P.O. Box 19221 
NL 3501 DE Utrecht 
Tel: + 31 (0)30 2306 550 
Facs: + 31 (0)30 2306 540 
M: eurodesknl@eurodesk.eu 
Suíomh Idirlín: 
http://www.go-europe.nl 
 

UNITED KINGDOM 
Eurodesk UK 
British Council 
10 Spring Gardens 
London, SW1A 2BN 
United Kingdom  
Teil.: +44 (0)161.957.7755 
Facs: +44 (0)161.957.7762 
Suíomh Idirlín: 
http://www.eurodesk.org.uk 
 

ESTONIA 
European Movement in Estonia  
Estonia pst. 5 
EE - 10 143 Tallinn 
Teil.: +372 693 5235 
Facs: +372 6 935 202 
Suíomh Idirlín : 
http://www.eurodesk.ee  
http://www.euroopaliikumine.ee  
 

  

 
 

http://www.juventudenaccion.injuve.es/
http://www.juventudenaccion.injuve.es/
mailto:eurodesknl@eurodesk.eu
http://www.go-europe.nl/
http://www.eurodesk.org.uk/
http://www.eurodesk.ee/
http://www.euroopaliikumine.ee/
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Chomhpháirtíocht an Choimisiúin Eorpaigh/Comhairle na hEorpa i réimse na 
hÓige 

 
Comhairle na hEorpa – Ardstiúrthóireacht Óige agus Spóirt  

“An Chomhpháirtíocht” 
30 Rue de Coubertin 

F - 67000 Strasbourg Cedex 
Teil.: + 33 3 88 41 23 00 

Facs: + 33 3 88 41 27 77/78 
Suíomh Idirlín: www.coe.int/youth 

R-phost: youth@coe.int  
 

Suíomhanna Idirlín: 
Tairseach na Comhpháirtíochta: http://www.youth-partnership.net   

Suíomh Idirlín na Comhpháirtíochta Oiliúna: http://www.training-youth.net  
Ionad Eolais na hEorpa: www.youth-knowledge.net 

 
 
 

Fóram Óige na hEorpa 
 

Joseph II street, 120 
BE - 1000 An Bhruiséil 
Teil.: +32.2.230.64.90 
Facs:+32.2.230.21.23 

Suíomh Idirlín: http://www.youthforum.org/ 
 

http://www.coe.int/youth
mailto:youth@coe.int
http://www.youth-partnership.net/
http://www.training-youth.net/
http://www.youth-knowledge.net/
http://www.youthforum.org/
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IARSCRÍBHINN II – GLUAIS NA BPRÍOMHTHÉARMAÍ  

 
Sa ngluais seo tugtar liosta de phríomhthéarmaí a úsáidtear ar fud Treoir an Chláir; taispeáintear na téarmaí seo i 
gcló iodálach sa téacs.  
 
A 
 An Clár Óige Euro-Med: Clár réigiúnach a cuireadh ar bun mar chuid de chreatlach na tríú caibidle de 

Phróiseas Barcelona agus atá faoi bhainistíocht Oifig Chomhair EuropeAid de chuid an Choimisiúin. Tá 
tuilleadh eolais ar fáil ar Shuíomh Idirlín an Choimisiúin: http://www.euromedyouth.net. 

 An Ghné Eorpach: tosaíocht sa Chlár Óige i mBun Gnímh é seo. Ba chóir an ghné Eorpach a léiriú i ngach 
togra a fhaigheann tacaíocht ón gClár. Tá tuilledh eolais i gCuid A agus i gCuid B – gach Gníomh.   

 An Ghníomhaireacht Oideachais, Clos-Amhairc agus Cultúir (dá nglaoitear An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin, leis): tá an Ghníomhaireacht seo sa Bhruiséil agus tá sí freagrach as na Gníomhaíochtaí 
agus fo-Ghníomhaíochtaí siúd de Chlár Óige i mBun Gnímh a chur i ngníomh atá á mbainistiú go lárnach. Is 
féidir teacht ar tuilleadh eolais i gCuid A, sa mhír ‘Cé a chuireann an Clár Óige i mBun  
Gnímh i ngníomh?’ 

B 
 Bunaithe go dlíthiúil: eagraíocht nó comhlacht a chomhlíonann coinníollacha náisiúnta áirithe (clárú, 

ráiteas, foilsiú srl.) a chuireann ar a chumas aitheantas foirmiúil a fháil óna údarás náisiúnta. Más grúpa 
neamhfhoirmiúil de dhaoine óga atá i gceist meastar éifeacht choibhéiseach a bheith ag áit chónaithe 
dhlíthiúil a ionadaí dhlíthiúil chun críocha incháilitheachta i gcomhair deontais ón gClár Óige i mBun Gnímh.  

 Bunaithe go dlíthiúil: féach ar Chuid C – an mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i mBun 
Gnímh a chur isteach?’ 

C 
 Cairt Sheirbhís Dheonach na hEorpa: Doiciméad an Choimisiúin ina sonraítear ról gach tionscnóra i 

dtogra de chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa mar aon leis na prionsabail is tábhachtaí agus caighdeán 
cáilíochta na Seirbhíse. Tá tuilleadh eolais i gCuid B – Gníomh 2.  

 Ceannaire Grúpa: chun sainmhíniú a fháil féach ar Chuid B – an mhír faoi Ghníomh 1.1.  
 Céatadán na gcostas iarbhír: féach ar Chuid C -  an mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i 

mBun Gnímh a chur isteach?’ 
 Clár na Gníomhaíochta: léiriú grafach cosúil le barrachairt ar a leagtar amach uairniú, na príomh-

imeachtaí / théamaí agus fad Gníomhaíochta a ghabhann le togra. Más Gníomhaíocht ina bhfuil sraith 
gníomhaíochtaí inti atá i gceist ní gá go sonraítear imeachtaí / ábhair in aghaidh an lae ach tugtar clár ama 
ginearálta le haghaidh gach seachtain nó gach mí den nGníomhaíocht.    

 Cnapshuim: féach ar Chuid C – an mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i mBun Gnímh a 
chur isteach?’ 

 Cóitseálaí: féach ar Chuid B - Gníomh 1.2., le do thoil. 
 Cómhaoiniú: is é is brí le prionsabal an chómhaoinithe go bhfuil ar an tairbhí cuid de chostas togra a 

sheasamh atá á thacú ag an AE nó go gcuirtear ranníocaíochtaí eile seachas an deontas ón AE i leith costas 
an togra. Féach ar Chuid C den Treoir seo chun tuilleadh eolais a fháil. 

 Comhaontú deontais: foirm dhlíthiúil lena ngabhann an tairbhí air togra roghnaithe chur i gcrích agus 
gabhann an Ghníomhaireacht uirthi an deontas a thabhairt dó. Leis an gcomhaontú seo sonraítear na 
coinníollacha agus an leibhéal maoinithe a stiúróidh úsáid an chiste seo a thug an tAE. Tá tuilleadh eolais i 
gCuid C – an mhír ‘Cad a tharlóidh má fhaomhtar d’iarratas?’.  

 Comhaontú Óige na hEorpa: ionstraim pholaitiúil lena gcuirtear cur chuige níos comhaontaithe níos 
comhtháite chun cinn i leith gnóthaí óige i straitéis Liospóin. I mí Mhárta 2005 tháinig Comhairle na hEorpa 
ar an tuairim gur chóir do dhaoine óga tairbhe a bhaint as sraith beartas agus bearta atá comhtháite ina n-
iomláine i straités Liospóin agus í leasaithe. Ghlac sí le Comhaontú ina bhfuil trí shnáithe: fostaíocht, 
comhtháthú agus cur chun cinn sóisialta; oideachas, oiliúint agus soghluaiseacht; réiteach idir saol an 
teaghlaigh agus an saol oibre. Sainmhíneofar na bearta ábhartha sna trí réimse seo go háirithe i Straitéis 
Fostaíochta na hEorpa, sa Straitéis um Chuimsiú Sóisialta agus sa Chlár Oibre um Oideachas agus Oiliúint 
2010, chomh maith. 

 Comhaontú Seirbhís Dheonach na hEorpa : comhaontú inmheánach idir tionscnóirí Seirbhís Dheonach 
na hEorpa agus na hoibrithe deonacha a shocraíonn go foirmiúil leithdháileadh na dtascanna, na 
bhfreagrachtaí agus cion an deontais a íocann Seirbhís Dheonach na hEorpa. Tá tuilleadh eolais i gCuid B – 
Gníomh 2.  

 Comhordú an Mhodha Oscailte: modh idir-rialtasach a dhéanann creatlach le haghaidh comhair idir na 
ballstáit sa tslí gur féidir a gcuid beartas náisiúnta a threorú chun comhspriocanna áirithe a bhaint amach. 
Lasmuigh de chúrsaí Óige déantar Comhordú an Mhodha Oscailte in iliomad réimsí beartais eile ar nós 
fostaíocht, cuimsiú sóisialta, oideachas agus oiliúint. 

http://www.euromedyouth.net/
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 Comhpháirtí: tionscnóir atá rannpháirteach (cé nach é/í a dhéanann iarratas) i dtogra a reáchtáiltear ar 
bhonn chomhpháirtíochta. 

 Comhpháirtíocht: an bhaint atá ag tionscnóirí éagsúla le chéile agus iad ag tabhairt faoi thogra i dteannta 
a chéile. Is dlúthchomhar é seo a chuireann freagrachtaí airgeadúla agus oibríochta ar gach comhpháirtí: 
caithfear feidhmeanna a shonrú feidhmeanna, tascanna agus gníomhaíochtaí a leithdháileadh agus an 
deontas ón AE a roinnt.  

 Cónaí dhlíthiúil: duine atá aitheanta de réir dlíthe náisiúnta a t(h)íre mar chónaitheoir dlíthiúil.   
 Cosaint agus Slándáil: bunphrionsabail a bhaineann le bearta atá dírithe ar baol a sheachaint agus ar 

sábháilteacht daoine óga a chinnitiú (go háirithe sábháilteacht daoine óga faoi bhun 18 mbliana d’aois) atá 
gafa i dtogra de chuid Óige i mBun Gnímh. Is gné thábhachtach den gClár iad bearta cosanta agus slándála; 
féach ar Chuid A – an mhír  'Cad iad na cuspóirí, na tosaíochtaí agus na gnéithe tábhachtacha atá ag an 
gClár Óige i mBun Gnímh?’ chun tuilleadh eolais a fháil’.  

 Costais incháilithe: féach ar Chuid C, le do thoil – an mhír ‘Cad a tharlóidh má fhaomhtar d’iarratas?’  
 Costais neamhincháilithe: féach ar Chuid C, le do thoil – an mhír ‘Cad a tharlóidh má fhaomhtar 

d’iarratas?’'. 
 Creatlach athnuaite um Chomhar Eorpach i Réimse na hÓige: sraith d’ionstraimí lena sainmhínítear 

na sásraí le haghaidh comhair i réimse na hóige ar an leibhéal Eorpach. Ghlac Comhairle na nAirí leis an 
gcreatlach athnuaite um chomhar Eorpach i réimse na hÓige ina rún an 27 Samhain 2009. Tá an chreatlach 
athnuaite bunaithe ar ábhar atá i Straitéis na hÓige de chuid an AE, Teachtainteacht ón gCoimisiún Eorpach 
ar glacadh léi i mí Aibreáin 2009. Is é an teideal atá uirthi ná "Youth: Investing and empowering" (“Óige: Ag 
infheistiú agus ag cumasú”). Tá ocht réimse gníomhaíochta inti i sa lá atá inniu ann: Oideachas agus Oiliúint; 
Sláinte agus Folláine; Fostaíocht agus Fiontraíocht; Rannpháirtíocht, Gníomhaíochtaí Deonacha; Cuimsiú 
Sóisialta; Óige agus an Domhan; Cruthaitheacht agus Cultúr. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh idirlín an 
Choimisiúin: http://ec.europa.eu/youth/policies/policies_en.html. 

 Creidiúnú: próiseas lena gcinntítear go gcomhlíonann tionscnóirí ar mhian leo páirt a ghlacadh i dtogra de 
chuid Seirbhís Dheonach na hEorpa na caighdeáin cháilíochta réamhshocraithe a bhaineann le Gníomh 2. 
D’fhonn creidiúnú a fháil ní mór do thionscnóirí foirm ‘Léiriú Suime’ a chomhlánú agus a chur isteach ina 
luaitear cúiseanna agus smaointe ginearálta an tionscnóra i ndáil leis na gníomhaíochtaí faoi Sheirbhís 
Dheonach na hEorpa. Tá tuilleadh eolais i gCuid B – Gníomh 2.  

 Critéir bronnta: critéir a úsáideann an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó an Ghníomhaireacht Náisiúnta 
chun cáilíocht na dtograí siúd a mheas ar éirigh leo i scrúdú ar riachtanais incháilitheachta, eisiaimh agus 
roghnúcháin. Is féidir teacht ar tuilleadh eolais i gCuid C, sa mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi 
Óige i mBun Gnímh a chur isteach?’.  

 Critéir eisiaimh: dálaí a choscann iarrthóir ó deontas ón AE a fháil. Tá tuilleadh eolais ar fáil i gCuid C – sa 
mhír  'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i mBun Gnímh a chur isteach?’. 

 Critéir incháilitheachta: critéir a bhaineann le coinníollacha nach mór do thogra a chomhlíonadh, go 
háirithe i dtaca lena spriocghrúpa, lena ionad, lena thréimhse agus lena ábhar. Mura gcomhlíonann togra na 
critéir seo diúltófar é agus ní dhéanfar tuilleadh measúnaithe air. Is féidir teacht ar tuilleadh eolais i gCuid C, 
sa mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i mBun Gnímh a chur isteach?’. 

 Critéir roghnúcháin: critéir a chuireann ar chumas na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin nó na 
Gníomhaireachta Náisiúnta measúnú a dhéanamh ar chumas airgeadais agus ar chumas oibriúcháin an 
iarrthóra i ndáil le cur i gcrích an togra. Féach ar Chuid C -  an mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra 
faoi Óige i mBun Gnímh a chur isteach?’ chun tuilleadh eolais a fháil. 

 Cuairt Pleanála roimh ré: cuairt ar an Eagraíocht Óstála a thugtar le linn céim pleanála nó go luath le linn 
céim ullmhúcháin an togra. Is é is cuspóir do chuairteanna dá leithéid ná a chinntiú go nglactar san áireamh 
na coinníollacha go léir atá leagtha síos chun a chinntiú go mbeidh rath ar fhorbairt an togra.  

 Daoine óga a bhfuil níos lú deiseanna acu: ógánaigh a bhfuil baic áirithe á gcosc ó theacht ceart a fháil 
ar oideachas, ar shoghluaisceacht agus ar chuimsiú cothrom cóir sa tsochaí. Is féidir teacht ar tuilleadh eolais 
i gCuid A – an mhír 'Cad iad na cuspóirí, na tosaíochtaí agus na gnéithe tábhachtacha atá ag an gClár Óige i 
mBun Gnímh?’  

D 
 Dea-chleachtas: togra eiseamláireach a chuaigh i bhfeidhm go dearfach ar chleachtais ar fud a chuid 

gníomhaíochtaí, modhanna oibre agus torthaí. Dá bhrí sin ba chóir do thionscnóirí é a mhalartú, a scaipeadh 
agus tairbhe a bhaint as i gcomhthéacsanna agus i dtimpeallachtaí éagsúla.  

 Dualgais an chonartha: dualgais nach mór don tairbhí urraim a thabhairt dóibh trína shíniú ar chomhaontú 
deontais.  

E 
 Eagraíocht atá gníomhach ar an leibhéal Eorpach i réimse na hóige: Eagraíocht Eorpach Neamh-

rialtasach a shaothraíonn sprioc ar mhaithe le leas ginearálta Eorpach agus a bhfuil a cuid gníomhaíochtaí 
dírithe ar rannpháirtíocht daoine óga sa saol poiblí agus sa tsochaí agus ar fhorbairt gníomhaíochtaí um 
chomhar Eorpach i réimse na hóige. Ní mór go mbaineann a struchtúr agus a cuid gníomhaíochtaí 8 dtír ar a 
laghad ina bhfuil an Clár ar siúl. Féach ar Chuid A – an mhír ‘Cé a fhéadann a bheith rannpháirteach sa Chlár 
Óige i mBun Gnímh?’ chun tuilledh eolais a fháil.  

 Eagraíocht Comhordúcháin: tionscnóir a chuireann ceann amháin de na tascanna seo a leanas i gcrích, ar 
a laghad: 1) glacadh leis an bhfreagracht airgeadais agus riachacháin i leith an togra ar fad maidir leis an 

http://ec.europa.eu/youth/policies/policies_en.html
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nGníomhaireacht Náisiúnta, 2) comhordú a dhéanamh ar an togra i gcomhar leis na comhthionscnóirí, agus 
3) an deontas ón AE a dháileadh ar na tionscnóirí de réir a gcuid feidhmeanna sa togra. Glacann an 
Eagraíocht Comhordúcháin feidhm an ‘iarrthóra’.   

 Eagraíocht Óstála: tionscnóir a óstálann Gníomhaíocht / Seirbhís togra de chuid Óige i mBun Gnímh.  
 Eagraíocht Seolta: tionscnóir a chuireann amach (grúpa) rannpháirtí (rannpháirtithe) agus cuireann sé ar a 

chumas páirt a ghlacadh sa nGníomhaíocht/ sa tSeirbhís thar lear.  
 ENGO: féach ar shainmhíniú ‘eagraíocht atá gníomhach i réimse na hóige ar an leibhéal Eorpach’.  
 Europas: punann aonair a chuireann ar chumas na saoránach cruthúnas a thabhairt go soiléir ar a gcuid 

cáilíochtaí agus scileanna in áit ar bith san Eoraip. Cuimsíonn sé doiciméid atá deartha ar an leibhéal Eorpach 
chun trédhearcacht na gcáilíochtaí a fheabhsú. Tá de chuspóir aige soghluaiseacht a éascú dóibh siúd go léir 
ar mhian leo obair nó oiliúint a fháil áit ar bith san Eoraip. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Shuíomh Idirlín an 
Choimisiúin: http://ec.europa.eu/education/programmes/europass/index_en.html.  

F 
 Foghlaim lasmuigh den gCuraclam: ag tagairt don bhfoghlaim a dhéantar lasmuigh den gcuraclam 

oideachais foirmiúil. Glacann daoin páirt go deonach i bhfoghlaim lasmuigh den gcuraclam agus déantar 
pleanáil chúramach ar na gníomhaíochtaí chun forbairt phearsanta agus shóisialta na rannpháirtithe a 
chothú.   

 Foghlaim Neamhfhoirmiúil: ag tagairt don bhfoghlaim a dhéantar trí ghnáthghníomhaíochtaí an tsaoil, ag  
an obair, sa teaghlach, trí fhóillíocht, srl. Foghlaim trí ghníomhaíochtaí is ea í ar an gcuid is mó de. In earnáil 
na hóige déantar foghlaim neamhfhoirmiúil go mór mhór i dtionscnaimh óige agus fóillíochta, i grúpaí piaraí 
agus trí ghníomhaíochtaí deonacha srl.  

 Foirm Iarratais: d’fhonn cómhaoiniú a fháil ón gClár Óige i mBun Gnímh ní mór do thionscnóirí foirm 
iarratais oifigiúil a chomhlánú agus a chur isteach. Tá an fhoirm seo saindheartha le haghaidh iarratais ar 
mhaoiniú ón gClár seo. Is féidir foirmeacha a íoslódáil ó Shuíomh Idirnín an Choimisiúin ag: 
http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html.   

G 
 Gníomh / fo-Ghníomh: téarma cineálach a úsáidtear chun snáithe den gClár a shonrú (glaoitear ‘Gníomh’ 

air san Iarscríbhinn leis an gCinneadh lenar bunaíodh an Clár – mar shampla: Gníomh 2 Seirbhís Dheonach 
na hEorpa) nó d’fhoroinnt laistigh de shnáithe dá shórt (dá nglaoitear ‘Beart’ san Iarscríbhinn leis an 
gCinneadh lenar bunaíodh an Clár – mar shampla: Beart 1.1 Malartaí Ógra).  

 Gníomhaíocht: sraith gníomhaíochtaí a eagraítear i dtogra chun torthaí a sholáthar; is céim lárnach den 
togra é cur i ngníomh na Gníomhaíochta; tagann an chéim pleanála agus an chéim ullmhúcháin roimhe agus 
tagann an chéim measúnachta (mar aon le machnamh ar obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh) ina 
dhiaidh).  

 Gníomhaireachtaí Náisiúnta: struchtúir atá curtha ar bun ag na hÚdaráis Náisiúnta i ngach Tír ina bhfuil 
an Clár ar siúl chun an Clár Óige i mBun Gnímh a bhainistiú agus a chur i ngníomh ag leibhéal díláraithe. 
Féach ar Chuid A ‘Cé a chuireann an Clár Óige i mBun Gnímh i ngníomh?’ chun tuilleadh eolais a fháil.  

 Grúpa Comhpháirtíochta: i gcreat an fho-Ghnímh 1.1 is grúpa náisiúnta rannpháirtithe é grúpa 
comhpháirtíochta a ghlacann páirt i Malartú Ógra mar óstach nó mar ghrúpa de na grúpaí a sheolann daoine 
amach.  

 Grúpa Náisiúnta: dream rannpháirtithe arb as an tír chéanna dóibh.  
 Grúpa neamhfhoirmiúil de dhaoine óga: grúpa de dhaoine óga nach aonán dlíthiúil é faoin dlí náisiúnta 

is infheidhme, ar choinníoll go bhfuil ar chumas a n-ionadaithe dualgais dlíthiúla a ghabháil orthu féin thar a 
gceann. 

I 
 Iarrthóir: tionscnóir a chuireann togra isteach chun deontas a fháil. Cuireann an t-iarrthóir isteach ar an 

togra ar fad thar ceann na dtionscnóirí go léir.  
 Idirphlé struchtúrtha: ionstraim chun feabhas a chur ar chumarsáid idir daoine óga agus lucht déanta 

beartais na hEorpa. Is i ndáil le téamaí agus le huainiú atá sé struchtúrtha. Féach ar shuíomh idirlín an 
Choimisiúin http://ec.europa.eu/youth/policies/structured_en.html chun tuilleadh eolais a fháil. 

 Iolraitheoir: duine a bhaineann éifeacht iolraitheach as an togra ina raibh sé/sí rannpháirteach (go díreach 
no go neamhdhíreach) trí eolas faoin togra a scaipeadh d’fhonn a thionchar a threisiú. Féach ar Chuid B – 
gach Gníomh, chun tuilleadh eolais a fháil.  

 Ionad Acmhainne Óige SALTO: struchtúr atá bunaithe sa Chlár Óige i mBun Gnímh d’fhonn oiliúint agus 
faisnéis a chur ar fáil ar shainréimse téama nó réigiúnach. Féach ar ‘Ionaid Acmhainne Óige SALTO’ i gCuid A 
chun tuilleadh eolais a fháil. 

L  
 Léiriú Suime: léigh an sainmhíniú ar ‘creidiúnú’, le do thoil.  
 Líonra Eurodeisc: líonra chun faisnéis a sheachadadh faoi ghnóthaí a bhaineann le daoine óga agus leo 

siúd atá ag obair leo. Tugtar eolas ar dheiseanna Eorpacha i gcúrsaí oideachas, oiliúna agus óige, agus faoi 
rannpháirtíocht daoine óga i ngníomhaíochtaí Eorpacha. Is féidir teacht ar tuilleadh eolais i gCuid A, sa mhír 
‘Cé a chuireann an Clár Óige i mBun Gnímh i ngníomh?’  

 
 
M 

http://ec.europa.eu/education/programmes/europass/index_en.html
http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html
http://ec.europa.eu/youth/policies/structured_en.html
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 Modheolaíocht: modheolaíochtaí oideachais neamhfhoirmiúla éagsúla, sraith nósanna imeachta agus 
teicníochtaí a d’fhéadfaí a úsáid d’fhonn dul i ngleic le riachtanais éagsúla atá ag rannpháirtithe agus chun 
spriocanna a bhaint amach. Tá tuilleadh eolais i gCuid B – gach Gníomh. 

 Moladh le haghaidh togra: cur-síos ar thogra a shonraítear i bhfoirm iarratais agus a chuirtear isteach 
chun deontas a fháil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin nó ón nGníomhaireacht Náisiúnta.  

N  
 Na torthaí a scaipeadh agus tairbhe a bhaint astu: sraith gníomhaíochtaí atá dírithe ar tionchar togra a 

leathnú. Is gnéithe tábhachtacha den gClár iad scaipeadh na dtorthaí agus tairbhe a bhaint asstu; féach ar 
Chuid A – an mhír  Cad iad na cuspóirí, na tosaíochtaí agus na gnéithe tábhachtacha atá ag an gClár Óige i 
mBun Gnímh?'.  

O 
 Obair leantach: sraith gníomhaíochtaí/tograí a dhéantar nuair a bhíonn an togra críochnaithe d’fhonn saol 

torthaí an togra a bhuanú agus a dtionchar a mhéadú.  
 Oirdheisceart na hEorpa: féach ar an tábla i gCuid A an mhír – ‘Cé a fhéadann a bheith rannpháirteach sa 

Chlár Óige i mBun Gnímh?'. 
 Oirthear na hEorpa agus Réigiún Cugais: Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta sa Chlár Óige i 

mBun Gnímh; féach ar an tábla i gCuid A – an mhír ‘Cé a fhéadann a bheith rannpháirteach sa Chlár Óige i 
mBun Gnímh?’  

P 
 Pas Óige: straitéis aitheantais a chuireann ar chumas rannpháirtithe an Chláir Óige i mBun Gnímh teastas a 

fháil ina ndéantar cur-síos ar a n-eispéireas foghlama lasmuigh den gcuraclam agus a bhailíochtaíonn é. Tá 
tuilladh eolais i gCuid A – an mhír 'Cad iad na cuspóirí, na tosaíochtaí agus na gnéithe tábhachtacha atá ag 
an gClár Óige i mBun Gnímh?’  agus ar an suíomh www.youthpass.eu. 

 Pleanáil agus ullmhúchán: céim tosaigh an togra. I rith na tréimhse seo sonraítear gnéithe a bhaineann le 
heagrú, lóistíocht, ábhar agus modhanna d’fonn an togra a chur i ngníomh.  

R 
 Rannpháirtithe: i gcomhthéacs an Chláir Óige i mBun Gnímh meastar gur rannpháirtithe na daoine siúd a 

bhfuil baint iomlán acu leis an togra agus ar tairbhithe cuid an deontais ón Aontas Eorpach iad a ceapadh go 
sainráite d’fhonn costais a rannpháirtíochta a chlúdach. Faoi fho-Ghníomhartha áirithe (is é sin, Tionscnaimh 
Óige, Tograí Daonlathas Óige agus Cruinnithe daoine óga leo siúd atá freagrach as beartas óige) ní mór 
idirdhealú idir an catagóir rannpháirtithe seo agus daoine eile nach bhfuil ach baint neamhdhíreach acu leis 
an togra (m. sh. mar spriocghrúpa nó mar lucht éisteachta). Ba chóir gur dóibh siúd amháin a bhfuil baint 
dhíreach acu leis an togra a thagródh an t-eolas a thugtar sna foirmeacha. 

 Ráta Comhréidh: féach ar Chuid C, le do thoil, an mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i 
mBun Gnímh a chur isteach?’. 

S 
 Scála na gCostas Aonaid: féach ar Chuid C -  an mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i 

mBun Gnímh a chur isteach?’ chun tuilleadh eolais a fháil. 
 Spriocdháta d’iarratais: an dáta deiridh chun iarratas a chur isteach chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta 

nó chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin.  
T 
 Tairbhí: má roghnaítear an togra déanfar tairbhithe den gClar Óige i mBun Gnímh den iarrthóir agus dá 

chuid chomhpháirtithe. Síneoidh an t-iarrthóir rathúil an comhaontú deontais thar cheann na 
comhpháirtíochta agus glacann sé leis na freagrachtaí a ghabhann le cur i ngníomh an togra.  

 Timthriall Oiliúna agus Measúnachta Sheirbhís Dheonach na hEorpa: oiliúint agus measúnachtaí a 
chabhraíonn le hoibrithe deonacha roimh dhul i mbun seirbhíse, le linn na seirbhíse agus ina diaidh. Tá 
tuilleadh eolais ar fáil i gCuid B – Gníomh 2.  

 Tionchar: an éifeacht a bhíonn ag togra agus ag na torthaí a bhíonn air ar chórais agus ar chleachtais 
éagsúla. Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar chuid B – gach Gníomh. 

 Tionscnóir: eagraíocht, comhlacht nó grúpa daoine óga ar bith a bhfuil baint acu le cur i ngníomh togra de 
chuid Óige i mBun Gnímh. De réir a róil sa togra féadann tionscnóir feidhmiú mar chomhpháirtí, mar iarrthóir 
agus mar thairbhí. Féach ar na sainmhíniúcháin sa ghluais seo, le do thoil.  

 Tíortha an Chláir: féach ar Chuid A an mhír – ‘Cé a fhéadann a bheith rannpháirteach sa Chlár Óige i mBun 
Gnímh?'. 

 Tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa: an cheithre bhall den gClár ar tíortha de chuid 
Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa iad: An Íoslainn, Lichtinstéin, An Iorua agus an Eilvéis; féach ar an 
tábla i gcuid A – an mhír  ‘Cé a fhéadann a bheith rannpháirteach sa Chlár Óige i mBun Gnímh?’  

 Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta: féach ar an tábla i gCuid A, le do thoil – an mhír “Cé a 
fhéadann a bheith rannpháirteach sa Chlár Óige i mBun Gnímh?”. 

 Tíortha Comhpháirtíochta eile sa Domhan: féach ar an tábla i gCuid A, le do thoil – an mhír “Cé a 
fhéadann a bheith rannpháirteach sa Chlár Óige i mBun Gnímh?”. 

 Tíortha Comhpháirtíochta na Meánmhara: Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta sa Chláir Óige i 
mBun Gnímh; féach ar an tábla i gCuid A – an mhír ‘Cé a fhéadann a bheith rannpháirteach sa Chlár Óige i 
mBun Gnímh?’ 

http://www.youthpass.eu/
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 Tíortha Comhpháirtíochta: tíortha a fhéadann páirt a ghlacadh sa Chlár cé nach ‘tíortha ina bhfuil an Clár 
ar siúl iad’. Áirítear orthu Tíortha Comharsanachta Comhpháirtíochta (“Oirdheisceart na hEorpa’, ‘ Oirthear na 
hEorpa agus an Réigiún Cugais’ agus ‘Tíortha Comhpháirtíochta na Meánmhara’) mar aon le ‘Tíortha 
Comhpháirtíochta eile an Domhain’. Is féidir teacht ar liosta na dtíortha seo i gCuid A – an mhír “Cé a 
fhéadann a bheith rannpháirteach sa Chlár Óige i mBun Gnímh?”. 

 Togra deonaithe: togra a roghnaigh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin nó an Ghníomhaireacht Náisiúnta 
agus a dtugtar deontas don tairbhí ina thaobh faoin gClár.  

 Tosaíochtaí: féach ar Chuid A – an mhír 'Cad iad na cuspóirí, na tosaíochtaí agus na gnéithe tábhachtacha 
atá ag an gClár Óige i mBun Gnímh?’ . 

 Tréimhse an Togra: tréimhse a áiríonn tréimhse ullmhúcháin, cur i ngníomh na Gníomhaíochta agus an 
tréimhse measúnachta (machnamh agus obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh san áireamh). Chun 
tuilleadh eolais a fháil féach ar chuid C – an mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i mBun 
Gnímh a chur isteach?’ 

 Tréimhse incháilitheacha: eatramh ama a fhreagraíonn do ‘thréimhse an togra’. Níl cead tús a chur le 
togra a roghnaíodh níos luaithe ná dáta tosaithe an togra ná níl cead é a chríochnú níos déanaí ná dáta 
críochnaithe an togra. Ní mór na costais incháilithe a thabhú laistigh den tréimhse seo. Is féidir teacht ar 
tuilleadh eolais i gCuid C, sa mhír 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i mBun Gnímh a chur 
isteach?’.  

 Tréimhse na Gníomhaíochta: féach ar Chuid C - 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i mBun 
Gnímh a chur isteach?’. 

 Tréimhse togra: tréimhse a áiríonn an chéim ullmhúcháin, cur i ngníomh na Gníomhaíochta agus an chéim 
measúnachta (ina n-áirítear machnamh ar obair leantach a d’fhéadfaí a dhéanamh). Tá tuilleadh eolais i 
gCuid C 'Cad atá le déanamh agat chun togra faoi Óige i mBun Gnímh a chur isteach?’. 

 Tuarascáil dheiridh: foirm nach mór a chomhlánú agus a sheoladh chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta nó 
chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin laistigh de dhá mhí ó dháta deiridh an togra d’fhonn cur síos a 
dhéanamh ar chur i ngníomh an togra, agus chun cuntas a thabhairt ar ghnéithe airgeadúla iarbhír an togra 
(costais a tabhaíodh go hiarbhír agus ioncam). Is féidir foirmeacha a íoslódáil ó Shuíomh idirlín an 
Choimisiúin http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html.   

 
 

http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html
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IARSCRÍBHINN III – TAGAIRTÍ ÁISIÚLA 

Teideal Údar Nasc 
1. Beartas Óige Eorpach  
Príomh-dhoiciméid beartais óige 
na hEorpa (creatlach athnuaite um 
chomhar Eorpach i réimse na 
hóige san áireamh) 

 

An Coimisiún Eorpach, 
institiúidí eile den AE  

 

http://ec.europa.eu/youth/youth-
policies/doc1687_en.htm  

 

Tionscadal suaitheanta An Óige i 
mBun Gluaiseachta  

 

An Coimisiún Eorpach 
 

http://europa.eu/youthonthemove/index_
en.htm 

 
Moladh ón gComhairle maidir le 
Soghluaiseacht Oibrithe Deonacha 
óga ar fud an Aontais Eorpaigh  

Comhairle an Aontais 
Eorpaigh 

 

http://ec.europa.eu/youth/youth-
policies/doc1697_en.htm 

 
2. Saoránacht Eorpach 
Cúrsaí Oiliúna ar Shaoránacht 
Eorpach 

 

Ionad Acmhainne SALTO 
 

http://www.salto-
youth.net/EuropeanCitizenship/ 

 
Cúrsaí Oiliúna ar Shaoránacht 
Eorpach á dtairiscint ag an 
‘gComhpháirtíocht’.  

 

Comhpháirtíocht idir an 
Coimisiún Eorpach agus 
Comhairle na hEorpa i 
réimse na hóige  

 

http://www.youth-
partnership.net/INTEGRATION/TY/TCours
es/2007.html 

 

3. Rannpháirtíocht Daoine Óga 
Rannpháirtiú  

 
Ionad Acmhainne SALTO-
um Rannpháirtíocht na 
hÓige 

 

http://www.salto-youth.net/participation/ 
 

4. Éagsúlacht Chultúrtha 
Lámhleabhair agus acmhainní 
phraiticiúla ar éagsúlacht 
chultúrtha  

 

Ionad Acmhainne SALTO 
um Éagsúlacht Chultúrtha 
i measc na nÓg  

 

http://www.salto-
youth.net/diversityresources/ 

 

Lámhleabhair agus acmhainní 
phraiticiúla ar éagsúlacht 
chultúrtha  

 

Ionad Acmhainne SALTO 
um Éagsúlacht Chultúrtha 
i measc na nÓg  

 

http://www.salto-
youth.net/diversityresources/ 

 

5. Cuimsiú 
Straitéis um Chuimsiú a ghabhann 
leis an gClár Óige i mBun Gnímh  

 

An Coimisiún Eorpach 
 

http://ec.europa.eu/youth/focus/focus260
_en.htm 

 
Lámhleabhair phraiticiúla chun 
tacú le Tograí Cuimsithe  

 

Ionad Acmhainne SALTO-
um Chuimsiú na nÓg 

 

http://www.salto-
youth.net/InclusionForALL/ 

 
Tuarascáil an Fhóraim um 
Chuimsiú  2006 

 

Ionad Acmhainne SALTO-
um Chuimsiú na nÓg 

 

http://www.salto-
youth.net/download/1154/SaltoInclusionF
orumA4.pdf 

 
6. Foghlaim neamh-fhoirmiúil 
An Pas Óige: Aitheantas ar 
Fhoghlaim Neamh-fhoirmiúil  

 

Ionad Acmhainne SALTO 
um Oiliúint agus Comhar 
na nÓg  

 

http://www.salto-youth.net/youthpass/ 
 

7. An Pas Óige/An Europas 
Leathanach baile an Phas Óige  

 
An Coimisiún Eorpach 

 
http://www.youthpass.eu 

 
Leathanach baile an  
Europas  

 

Ionad Eorpach um 
Fhorbairt Ghairmoiliúna 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/europ
ass/preview.action 

 

http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc1687_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc1687_en.htm
http://www.salto-youth.net/EuropeanCitizenship/
http://www.salto-youth.net/EuropeanCitizenship/
http://www.salto-youth.net/participation/
http://www.salto-youth.net/diversityresources/
http://www.salto-youth.net/diversityresources/
http://www.salto-youth.net/diversityresources/
http://www.salto-youth.net/diversityresources/
http://www.salto-youth.net/download/1154/SaltoInclusionForumA4.pdf
http://www.salto-youth.net/download/1154/SaltoInclusionForumA4.pdf
http://www.salto-youth.net/download/1154/SaltoInclusionForumA4.pdf
http://www.salto-youth.net/youthpass/
http://www.youthpass.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action
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8. Na Torthaí a Scaipeadh agus Tairbhe a bhaint astu 
Scaipeadh agus tairbhe a bhaint 
as torthaí  
Suíomh idirlín ar an bhfreastalaí 
Eorpach   

 

An Coimisiún Eorpach 
 

http://ec.europa.eu/dgs/education_cultur
e/valorisation/index_en.html 

 

An Leabhrán Making Waves 
 

Ionad Acmhainne SALTO-
um Chuimsiú na nÓg 

 

http://www.salto-
youth.net/makingwaves/ 

 
Tuarascáil dheiridh an tseimineáir  
VIVA  

 

Gníomhaireacht Náisiúnta 
na Fraince 

 

http://www.injep.fr/Rapports-sur-d-
autres-thematiques.html 

 
9. Comhionannas Inscne 
Coimre tograí a phléann 
‘Comhionannas deiseanna d’fhir 
agus mhná’ faoin gClár ÓIGE  

 

An Coimisiún Eorpach 
 

http://ec.europa.eu/dgs/education_cultur
e/ega/youth_ega_2000-20031.pdf 

 

Comhionannas Inscne - AS 
Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta & 
Comhdheiseanna 

 

An Coimisiún Eorpach 
 

http://ec.europa.eu/employment_social/g
ender_equality/index_en.html 

 

DAPHNE II: Clár an AE um dhul i 
ngleic le foiréigin i gcoinne leanaí, 
daoine óga agus ban  

 

An Coimisiún Eorpach 
 

http://ec.europa.eu/justice_home/fundin
g/2004_2007/daphne/funding_daphne_e
n.htm  

 
Foiréigin atá bunaithe ar inscne, 
treoir d’obair allamuigh, le Save 
the Children (Sábháil na Leanaí) 

 

Save the Children (Sábháil 
na Leanaí) 

 

 
CANT SEE LINK HERE 

UNIFEM: ag obair le haghaidh 
cumasú na mban agus 
comhionannas inscne  

 

Ciste Forbartha do Mhná 
de chuid na Náisiún 
Aontaithe  

 

http://www.unifem.org/ 

 

10. Cosaint agus Sábháilteacht daoine óga  
Treoirlínte do dhea-chleachtas 

 
Gníomhaireacht Náisiúnta 
na hÉireann 

 

Leagan Béarla de Threoirlínte do dhea-
chleachtas: 
http://www.leargas.ie/youth/publications.
html 
 
Leaganacha i dteangacha eile: 
http://ec.europa.eu/youth/focus/focus123
2_en.htm 

 
Treoir tíre 
(Priacal agus Cosaint Daoine Óga 
san Aontas Eorpach)  

 

Gníomhaireacht Náisiúnta 
na hÉireann 
i gcomhar leis na 
Gníomhaireachtaí 
Náisiúnta go léir 

 

http://ec.europa.eu/youth/focus/focus12
32_en.htm 

Cód um Dhea-chleachtas i 
gCosaint Leanaí d’Earnáil na 
hOibre Óige  

An Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta, Éire 

 

http://www.childprotection.ie/CPYWS_We
b/index.html 

Tuarascáil ar Priacal agus Cosaint 
Daoine Óga  
Seimineár Eorpach 

 

Seimineár Eorpach 
27-30 Meitheamh 2006 
Mullach Íde, Baile Átha 
Cliath, Éire 

 

http://ec.europa.eu/youth/focus/focus12
32_en.htm 

11. Oiliúint 
Trealamh Oiliúna (T-Kits)  

 
Comhpháirtíocht idir an 
gCoimisiún Eorpach agus 
Comhairle na hEorpa i 
réimse na hóige  

 

http://www.youth-
partnership.net/INTEGRATION/TY/Publica
tions/T_Kits.html 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_en.html
http://www.salto-youth.net/makingwaves/
http://www.salto-youth.net/makingwaves/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ega/youth_ega_2000-20031.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ega/youth_ega_2000-20031.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_daphne_en.htm
http://www.leargas.ie/youth/publications.html
http://www.leargas.ie/youth/publications.html
http://www.leargas.ie/youth/publications.html
http://www.leargas.ie/youth/publications.html
http://www.childprotection.ie/CPYWS_Web/index.html
http://www.childprotection.ie/CPYWS_Web/index.html
http://www.childprotection.ie/CPYWS_Web/index.html
http://www.childprotection.ie/CPYWS_Web/index.html
http://www.youth-partnership.net/INTEGRATION/TY/Publications/T_Kits.html
http://www.youth-partnership.net/INTEGRATION/TY/Publications/T_Kits.html
http://www.youth-partnership.net/INTEGRATION/TY/Publications/T_Kits.html
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Dea-chleachtas in Oiliúint 
 

Na hIonaid Acamhinne 
SALTO 
 

http://www.salto-
youth.net/goodpractices/ 

Féilire Oiliúna Eorpach 
 

Na hIonaid Acamhinne 
SALTO 
 

http://www.salto-youth.net/training/ 

Bosca Uirlisí d’Oiliúint  
 

Na hIonaid Acamhinne 
SALTO 
 

http://www.salto-youth.net/toolbox/ 

TOY – Oiliúnóirí ar líne don Aos 
Óg 
 

Na hIonaid Acamhinne 
SALTO 
 

http://www.salto-youth.net/toy/ 
 

Eolas faoi uirlisí agus seisiúin 
Oiliúna atá á dtairiscint ag an 
‘gComhpháirtíocht’  

Comhpháirtíocht idir an 
gCoimisiún Eorpach agus 
Comhairle na hEorpa i 
réimse na hóige  
 

http://www.youth-
partnership.net/INTEGRATION/TY/Intro/i
ndex.html  

12. Comhrá Idirchultúrtha 
Bliain Eorpach an Chomhrá 
Idirchultúrtha 
 

An Coimisiún Eorpach 
 

http://ec.europa.eu/culture/portal/events/cur
rent/dialogue2008_en.htm 

13. Eolas faoin Aos Óg 
Ionad Eolais Eorpach um Bheartas 
Óige  
 

Comhpháirtíocht idir an 
gCoimisiún Eorpach agus 
Comhairle na hEorpa i 
réimse na hóige  
 

http://www.youth-
partnership.net/INTEGRATION/EKC/Intro/ind
ex.html 

14. Comhar Idirnáisiúnta 
Suíomh Idirlín Ionad Acmhainne 
SALTO 
d’Óige Oirthear na hEorpa agus an 
Réigiúin Chugais  

Ionad Acmhainne SALTO-
d’Óige Oirthear na hEorpa 
agus an Réigiúin Chugais  
 

http://www.salto-youth.net/eeca/ 

Suíomh Idirlin Ionad Acmhainne 
SALTO 
d’Óige Oirdheisceart na hEorpa  
 

Ionad Acmhainne SALTO 
d’Óige Oirdheisceart na 
hEorpa  
 

http://www.salto-youth.net/see/ 

Suíomh Idirlín Ionad Acmhainne 
SALTO d’Óige EuroMed  
 

Ionad Acmhainne SALTO 
d’Óige EuroMed  

http://www.salto-youth.net/euromed/ 

 Tairseach Comhpháirtíochta Óige 
Coimisiún-Comhairle na hEorpa  
 

Tairseach na 
Comhpháirtíochta idir an 
Coimisiún Eorpach agus 
Comhairle na hEorpa  
 

http://www.youth-
partnership.net/INTEGRATION/Overall_Portal
/Intro/index.html 
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