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An Clár Forbartha Tuaithe 2014-2020
LEADER
Foirm do Léiriú Spéise (LS)
NÓTA: Ní mór an fhoirm do Léiriú Spéise (LS) a chomhlánú sula
ndéanfar an t-iarratas féin ar mhaoiniú faoin gClár Forbartha Tuaithe
2014 – 2020 (LEADER).
Mura mbeidh an fhoirm seo comhlánaithe go hiomlán beidh moill ar
dhéileáil le do Léiriú Spéise agus ar aon phróiseáil bhreise ar iarratas ar
bith eile ar mhaoiniú ina dhiaidh sin faoin CFT 2014-2020 mar thoradh
air sin.
Treoir do Chomhlánú:
 Comhlánaigh an fhoirm seo ina hiomláine. Tá gach réimse éigeantach.
Is féidir an fhoirm a íoslódáil nó a chló ó shuíomh gréasáin na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta






(seoladh thíos) agus í a sheoladh ar an bpost chuig do Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúil le heolas
breise ar bith a mheasann tú a bheith ábhartha do do Léiriú Spéise.
Is féidir í a chomhlánú go leictreonach chomh maith agus í a chur ar ríomhphost chuig do Ghrúpa
Gníomhaíochta Áitiúil.
Is féidir cóip chrua den fhoirm seo a fháil ó do Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúil.
Rachaidh Oifigeach Forbartha Tuaithe ó do Ghrúpa Gníomhaíochta Áitiúil i dteagmháil leat nuair
a bheidh athbhreithniú déanta ar d’ Fhoirm do Léiriú Spéise.
Má theastaíonn cúnamh uait chun an fhoirm seo a chomhlánú, téigh i dteagmháil le do Ghrúpa
Gníomhaíochta Áitiúil, a bhfuil nasc chuige thíos.
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Tá gach réimse éigeantach agus ní mór gach ceann a chomhlánú.
Ainm do Ghrúpa
Gníomhaíochta
Áitiúil (GGÁ):

Ainm/Teideal an
Togra:
Ainm an
Tionscnóra/Ghrúpa
Pobail:
Príomhtheagmhálaí
an Tionscnóra:
Príomhuimhir
Ghutháin an
Tionscnóra:
Seoladh Rphoist an
Seoladh Rphoist an
Tionscnóra:
Tionscnóra:
Seoladh an
Tionscnóra:

Rangú an Tionscnóra:
Cuir marc sa bhosca cuí agus cuir cóipeanna de na cáipéisí rialúcháin taca isteach leis
an iarratas seo.
Trádálaí Aonair

Cineál Tionscnóra:
[Duine Aonair,
Grúpa Pobail,
Eagraíocht, Eile].

Tréad-uimhir:

Comhairle

Pobail
Feirmeoir(Más ea, teastaíonn an Tréad-uimhir thíos)
Iontaobhas
Grúpa foirmiúil Pobail/Deonach
Comhpháirtíocht
Cuideachtaí faoi Theorainn Ráthaíochta
Cuideachta
Theoranta
Cuideachta Ghníomhaíocht Ainmnithe teoranta
Comhlacht Poiblí
ag scaireanna
Carthanas Cláraithe
Duine
Príobháideach
Comharchumann cláraithe faoin Acht um Chumainn Tionscail
agus Choigiltis
Eile

An bhfuil maoiniú
LEADER faighte ag
an
Tionscnóir/nGrúpa
Pobail roimhe seo?
Cuir tic le ceann
amháin

TÁ
NÍL

EOLAS FAOIN TOGRA
Seoladh an Togra:

TÁ

Togra lonnaithe sa
Ghaeltacht:

NÍL
TÁ

Togra lonnaithe ar
Oileán:

NÍL
Costais Mheasta an
Togra:
[Costais Mheasta Iomlán]
Maoiniú LEADAR atá
ag teastáil don togra:
Foinsí Eile Maoinithe
an Togra
(Más ann dóibh Iasachtaí Bainc etc)

Déan cur síos gairid ar an togra atá beartaithe.
[Úsáid bileog bhreise má theastaíonn agus ceangail í leis an bhfoirm seo.]

Sínithe do agus thar ceann an Tionscnóra/Ghrúpa:
Deimhnímse/Deimhníonn muide go bhfuil na sonraí atá tugtha fíor agus cruinn chomh fada agus is
eol dom/dúinn.

Ainm Clóite: ________________________________

Síniú: ____________________________________

Ainm i mBloclitreacha:_________________________
Dáta: __________/__________________/_________
Coinneofar an t-eolas ar fad a sholáthraíonn tú, nó cuid de, ar ríomhaire agus i bhfoirm cóip
chrua. Úsáidfear an t-eolas seo do riar an Léirithe Spéise agus chun tuairisceáin
mhonatóireachta a chur ar fáil. Féadfaidh na Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla eolas a roinnt
lena chéile agus le ranna/gníomhaireachtaí rialtais chun cur ar a gcumas cosc a chur ar
iarratais chalaoiseacha nó chun coiriúlacht a aimsiú agus chun comhordú a dhéanamh ar
phróiseáil iarratais chomhlántacha. D'fhéadfadh sé freisin go mbeadh sé faoi réir oibleagáidí
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise arna leasú a chomhlíonadh.
Ní chuireann an polasaí seo isteach ar do chearta agus coinneofar d'eolas mar atá forordaithe
faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Uimh. Aitheantais LS: _____________________________ (Ginte ó chóras TF an CFT)
Cineál Glao: (Rollach / Le Teorainn Ama) ________________________________.
Príomhthéama an Chláir:
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Síniú Oifigeach an GGÁ: __________________________________
Ainm Clóite Oifigeach an GGÁ: ______________________________________
Dáta ar ar Fuarthas an fhoirm sa GGÁ ón Tionscnóir:
____________/__________________/________
Stampa Dáta an GGÁ:

