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Ceisteanna an tSuirbhé
Is éard is aidhm leis an suirbhé seo ná ionchur a fháil ó gheallsealbhóirí maidir le téamaí féideartha
cistithe don Chlár PEACE PLUS mar aon le haiseolas faoi roghanna seachadta de réir mar a
thograítear leis na dréachtrialúcháin. Is éard is aidhm leis an doiciméad seo ná na ceisteanna a
bheidh san áireamh sa suirbhé a chur i láthair. Ná tabhair freagairt ar an doiciméad seo le do thoil.
Má ba mhian leat cóip chrua den cheistneoir a fháil iarr ceann ó PEACEPLUS@seupb.eu nó ó 00 44
(0) 28 90 266 660.
Clár nua trasteorann is ea PEACE PLUS, a bheidh ina chabhair chun sochaí níos rachmasaí, cobhsaí a
chruthú i dTuaisceart Éireann agus réigiún na teorann in Éirinn.
Bainfear an méid seo amach leis an gclár trí ghníomhaíochtaí síochána agus athmhuintearais a chistiú, agus
trí ghníomhaíochtaí a chistiú a bheidh mar chabhair le forbairt Thuaidh/Theas thrasteorann gheilleagrach
agus críche an réigiúin1. Léiríonn ainm an chláir an comhcheangal de ghníomhaíochtaí den dá chineál,
PEACE agus INTERREG, in aon chlár amháin áit a chiallaíonn “PLUS” gníomhaíochtaí leathana
geilleagracha, sóisialta agus comhshaoil, is díol suime Thuaidh agus Theas, a chuimsiú. Cuirimid fáilte
roimh fhreagairtí is cuma cé acu an raibh tú gafa le INTERREG nó PEACE roimhe seo. Is mór ar fad againn
na tuairimí uait. Tá an suirbhé déanta suas de 5 rannán. Molaim id duit “ Cuid 2 den Doiciméad Eolais faoi
Ghafacht le Geallsealbhóirí ” a léamh roimh duit freagairt a thabhairt, mar go dtagrófar dó seo sna ceisteanna.
Taobh amuigh de Rannán A, níl rannán ar bith éigeantach; freagair na ceisteanna sna rannáin eile áit is mian leat
déanamh amhlaidh. Bain úsáid as Rannán E le do thoil chun tuairimí níos ginearálta a thabhairt nach
measann tú go bhfuil siad clúdaithe sa suirbhé agus chun tuairiscí a nascadh mar thaca leis an bhfreagairt
áit a gcreideann tú go bhfuil se seo ábhartha d’fhorbairt an chláir.
Tá na freagairtí faoi réir ag teorainneacha ar na focal. Is chun freagairtí fócasaithe a spreagadh é seo agus
chun a chinntiú go bhféadfaidh CCSAE na freagairtí a anailísiú go héifeachtach mar chuid den phróiseas
chun an clár nua a fhorbairt go héifeachtach. Molaimid duit fianaise a chur san áireamh mar thaca leis na
freagairtí agat. Mar shampla, tá cead agat naisc le heolas tacaíochta a chur san áireamh mar chuid den
fhreagairt agat nó féadann tú ceangaltáin a chur le Rannán E.

Spriocdháta don fhreagairt
Mairfidh an próiseas gafachta ó 10 Nollaig 2019 go dtí 17:00 25 Feabhra 2020. Fáiltíonn CCSAE roimh
fhreagairtí luatha i dtreo is go bhféadfaidh dearcthaí, smaointe agus tuairimí cur le forbairtí agus
díospóireachtaí leanúnacha i rith an phróisis ghafachta.

Bealaí eile chun fáil gafa
Tá roinnt ócáidí eolais do gheallsealbhóirí eagraithe, agus beidh deis ag baill den phobal agus ag
geallsealbhóirí móra eile a dtuairimí a chur in iúl faoi na ceisteanna a ardaíodh sa doiciméad seo. Tá eolas
faoi na dátaí agus na láithreacha do na cruinnithe seo ar fáil ar shuíomh idirlín CCSAE ag
https://seupb.eu/peaceplus.

1

Cistithe roimhe seo faoi INTERREG.
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Úsáid na bhfreagairtí
Éilítear ort leis an suirbhé seo d’ainm agus do sheoladh poist a chur ar fáil. Is chun críche fíoraithe
amháin é seo agus chun freagairtí iomadúla ón duine nó ón eagraíocht chéanna a chosc. Ní
chuirfear freagairtí gan ainm sa chuntas.
Foilseoidh CCSAE achoimre ar na freagairtí. Más thar ceann eagraíochta atá tú ag freagairt féadaimid ainm
na heagraíochta a fhoilsiú mura n-iarrann tú a mhalairt thíos. Más mar dhuine aonair atá tú ag freagairt
féadaimid tagairt dá bhfuil sa fhreagairt agat ach ní do d’ainm ná do do sheoladh, agus ní fhoilseoimid rud ar
bith a shainaithneodh tú féin nó daoine eile.
In ainneoin an mhéid thuas, féadfar an t-eolas a chuirfidh tú ar fáil sa fhreagairt agat ar an suirbhé seo, eolas
pearsanta as an áireamh, a nochtadh de réir an Chóid Chleachtais um Shaoráil Faisnéise (Comhlachtaí Forfheidhmithe
Thuaidh / Theas agus Turasóireacht Éireann Teo.). Más mian leat go gcaithfí leis an eolas a chuirfidh tú ar fáil mar
eolas rúnda, déan teagmháil le do thoil le communications@seupb.eu, ach bíodh a fhios agat nach
bhféadaimid, faoin gCód Cleachtais, rúndacht a ráthú.



Táim ag freagairt thar ceann eagraíochta agus ní mian liom go bhfoilseofaí mionsonraí na
heagraíochta.
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A. Fút féin
Q.A.1 An thar ceann eagraíochta atá tú ag freagairt nó mar dhuine aonair?


Eagraíocht: Luaigh le do thoil d’ainm agus ainm agus seoladh na heagraíochta.



Duine Aonair: Luaigh le do thoil d’ainm agus do sheoladh

Q.A.2 Cé acu díobh seo a leanas is fearr mar chur síos ort? (Roghnaigh an méid is
infheidhme)


Is geallsealbhóir mé a bhfuil baint agam le bainistíocht na gclár PEACE nó INTERREG



Faighim cistiú nó fuair mé cistiú roimhe seo ó na cláir PEACE nó INTERREG (mar
chomhpháirtí tionscadail nó mar eagraíocht ar fhochonradh)



Chuir mé isteach ar chistiú ó na cláir PEACE nó INTERREG ach níor glacadh le m’iarratas



Bhí mé i mo rannpháirtí nó i mo thairbhí de thionscadal arna chistiú ag PEACE nó INTERREG



Ba mhian liom éirí gafa leis an gclár seo PEACE PLUS



Eile. Déan cur síos le do thoil:
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B (1). Fócas téamach: Gníomhaíochtaí tógála síochána
Beidh an clár PEACE PLUS ina chabhair chun sochaí níos rachmasaí, cobhsaí a chruthú i dTuaisceart Éireann
agus réigiún na teorann in Éirinn 2 trí chistiú a thabhairt do:
· gníomhaíochtaí síochána agus athmhuintearais, agus
· gníomhaíochtaí a bheidh mar chabhair le forbairt thrasteorann Thuaidh/Theas
gheilleagrach, sóisialta agus comhshaoil sa réigiún, i réimsí is díol suime Thuaidh agus
Theas.

Gníomhaíochtaí tógála síochána
Cisteoidh PEACE PLUS Síocháin agus Athmhuintearas, faoi Chuspóir Beartais den dréachtrialúchán AE.
Ceadaítear faoi seo cistiú a dheonú do na nithe seo a leanas:
·
·
·
·
·
·

Bearta ar mhaithe le comhtháthú sóisialta agus pobail a fheabhsú,
Feabhas a chur ar dheiseanna fostaíochta,
An rochtain ar oideachas ar ardchaighdeán a mhéadú,
An t-imeallú a laghdú trí thithíocht agus seirbhísí a fheabhsú,
An rochtain ar chúram sláinte ar ardchaighdeán a fheabhsú sa réigiún,
Gníomhaíochtaí tógála síochána eile.

Agus na riachtanais i do cheantar áitiúil féin á machnamh agat, ba mhian linn do thuairimí a fháil faoi cé acu de
na bearta seo is ábhartha chun Síocháin agus Athmhuintearas a bhaint amach.
B’fhéidir go mba mhaith leat, chun cabhrú leat leis na freagairtí, amharc ar chás-staidéir ar na tionscnaimh PEACE
atá ann cheana. Tá siad seo le fáil anseo: https://seupb.eu/case-studies.

2

An Cabhán, Dún na nGall, Liatroim, Lú, Muineachán agus Sligeach. Féadtar eagraíochtaí lasmuigh de cheantar an chláir a
chistiú nuair atá cuspóirí an tionscadail ina gcuidiú le cuspóirí an chláir laistigh den réigiún.
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Q.B.1 Tá liosta thíos de bhearta táscacha chun Síocháin agus Athmhuintearas a
bhaint amach. Rátaigh le do thoil ábharthacht gach aon chineáil birt mar
bhealach chun Síocháin agus Athmhuintearas a bhaint amach.
Níl
tairbheach
in aon
chor

2

3

5

6

7

1
Bearta ar mhaithe le
comhtháthú sóisialta
agus pobail a
fheabhsú.

Feabhas a chur ar
dheiseanna
fostaíochta.

An rochtain ar
oideachas ar
ardchaighdeán a
mhéadú.
An t-imeallú a laghdú
trí thithíocht agus
seirbhísí a fheabhsú.

An
rochtain
chúram sláinte
ardchaighdeán
fheabhsú.

4

Antairbheach
ar fad

ar
ar
a

Gníomhaíochtaí
tógála síochána eile.
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Níl a
fhios
agam
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Q.B.1i

Mínigh le do thoil an fáth gur thug tú an rátáil thuas: [Teorainn focal 500 focal]

Q.B.1ii Má tá cineálacha eile birt ann nach bhfuil clúdaithe sa Tábla ag Q.B.1 ach a measann tú
go bhfuil siad ábhartha chun Síocháin agus Athmhuintearas a bhaint amach sa cheantar
áitiúil agat, déan cur síos orthu thíos le do thoil. [Teorainn focal 1000 focal]

Q.B.1iii Céard iad na príomhdhúshláin agus na príomhdheiseanna do mhéadú na
Síochána agus an Athmhuintearais (ceist ar tugadh faoi roimhe seo faoin
chlár PEACE)? [Teorainn focal 1000 focal]

Q.B.1iv Liostaigh le do thoil moltaí ar bith do thionscnaimh nó tionscadail lena bhféadfaí tabhairt faoi
na dúshláin /deiseanna atá sainaitheanta i Q.B.1iii. [Teorainn focal 1000 focal]
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B (2). Fócas téamach: Forbairt gheilleagrach, sóisialta agus comhshaoil
an réigiúin Thuaidh/Theas
Beidh an clár PEACE PLUS ina chabhair chun sochaí níos rachmasaí, cobhsaí a chruthú i dTuaisceart Éireann
agus réigiún na teorann in Éirinn 2 trí chistiú a thabhairt do:
· gníomhaíochtaí síochána agus athmhuintearais, agus
· gníomhaíochtaí a bheidh mar chabhair le forbairt thrasteorann Thuaidh/Theas
gheilleagrach, sóisialta agus comhshaoil sa réigiún, i réimsí is díol suime Thuaidh agus
Theas.

Forbairt leathan gheilleagrach, sóisialta agus comhshaoil an réigiúin
Féadann PEACE PLUS forbairt leathan gheilleagrach, sóisialta agus comhshaoil an réigiúin a chistiú trí
thionscadail a mhaoiniú faoi na cúig Chuspóir Beartais go léir atá leagtha amach sna dréachtrialúcháin de chuid
an AE. Tá an próiseas chun a roghnú cé acu de na Cuspóirí Beartais seo a dhíreoidh PEACE PLUS air ar siúl i
gcónaí. Sin an fáth go mba mhaith linn do thuairimí a fháil faoi cé acu de na Cuspóirí Beartais a chumasódh
infheistíocht a mbeadh an tionchar ba mhó aici ar fhorbairt gheilleagrach, sóisialta agus comhshaoil an réigiúin.
B’fhéidir go mba mhaith leat, chun cabhrú leat leis na freagairtí, amharc ar chás-staidéir ar na tionscnaimh
INTERREG atá ann cheana. Tá siad seo le fáil anseo: https://seupb.eu/case-studies.

(2)

An Cabhán, Dún na nGall, Liatroim, Lú, Muineachán agus Sligeach. Féadtar eagraíochtaí lasmuigh de cheantar an chláir a
chistiú nuair atá cuspóirí an tionscadail ina gcuidiú le cuspóirí an chláir laistigh den réigiún.
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Q.B.2 Rátaigh ábharthacht Chuspóir Beartais 1: EORAIP NÍOS CLISTE
(i) D’fhéadfaí a áireamh ar na bearta faoin gCuspóir Beartais seo:
·
·
·
·
·

Bearta chun cumas nuálach an réigiúin a neartú
Bearta chun glacadh na hardteicneolaíochta a mhéadú
Bearta chun fás agus iomaíochas earnáil na bhFiontar Beag agus
Meánmhéide a mhéadú
Bearta chun feabhas a chur ar sheirbhísí dhigiteacha.

Níl ábhartha in aon
chor

Níl a fhios agam

1

2

3

4

5

6

7















An-ábhartha ar fad






Q.B.2i Mínigh le do thoil an fáth gur thug tú an rátáil thuas: [Teorainn focal 500 focal]

Q.B.3 Rátaigh ábharthacht Chuspóir Beartais 2: EORAIP NÍOS GLAISE, NÍOS ÍSLE
CARBÓIN
(i) D’fhéadfaí a áireamh ar na bearta faoin gCuspóir Beartais seo:
· bearta chun éifeachtacht fuinnimh a mhéadú,
· cumas breise táirgeachta fuinnimh in-athnuaite,
· greillí cliste i gcomhair bainistithe feabhsaithe fuinnimh,
· córais fheabhsaithe monatóireachta i gcomhair tubaiste, rabhaidh nó freagartha,
· cóireáil fheabhsaithe uisce agus fuíll,
· bearta chun an bhithéagsúlacht a fheabhsú.
·

Níl ábhartha in aon
chor
Níl a fhios agam

1

2

3

4

5

6

7















An-ábhartha ar fad
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Q.B.3i Mínigh le do thoil an fáth gur thug tú an rátáil thuas: [Teorainn focal 500 focal]

Q.B.4 Rátaigh ábharthacht Chuspóir Beartais 3: EORAIP NÍOS CÓNASCTHA
(i) Tá an Chuspóir Beartais seo ag díriú ar
iompar agus an infreastruchtúr TFC sa réigiún a fheabhsú sa réigiún intofa.
D’fhéadfaí a áireamh ar na bearta feabhsúcháin ar an
infreastruchtúr iompair trasteorann.

Níl ábhartha in aon
chor

Níl a fhios agam





1

2

3

4

5

6

7















An-ábhartha ar fad





Q.B.4i Mínigh le do thoil an fáth gur thug tú an rátáil thuas: [Teorainn focal 500 focal]
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Q.B.5 Rátaigh ábharthacht Chuspóir Beartais 4: EORAIP NÍOS SÓISIALTA
Ní mór na heilimintí PEACE go léir do PEACE PLUS a chur i gcomhthéacs na cuspóra seo.
Féadann an chuspóir seo, áfach, gníomhaíochtaí a chistiú chomh maith a bheidh scóip níos
leithne acu. I gcomhair na ceiste seo, ba mhian linn a fháil amach cé chomh ábhartha is a
bheadh Cuspóir Beartais 4 maidir le forbairt leathan gheilleagrach, sóisialta agus
comhshaoil an réigiúin. Ar na bearta a fhéadtar a chistiú faoin na gníomhaíochtaí tá:
·
·
·
·
·

Bearta ar mhaithe le comhtháthú sóisialta agus pobail a fheabhsú,
Feabhas a chur ar dheiseanna fostaíochta,
An rochtain ar oideachas ar ardchaighdeán a mhéadú,
An t-imeallú a laghdú trí thithíocht agus seirbhísí a fheabhsú,
An rochtain ar chúram sláinte ar ardchaighdeán a fheabhsú sa réigiún.

Níl ábhartha in aon
chor

Níl a fhios agam

1

2

3

4

5

6

7















An-ábhartha ar fad




Q.B.5i Mínigh le do thoil an fáth gur thug tú an rátáil thuas: [Teorainn focal 500 focal]

Q.B.6 Rátaigh ábharthacht Chuspóir Beartais 5: EORAIP NÍOS GAIRIDE DÁ
SAORÁNAIGH
(i) D’fhéadfaí a áireamh ar na bearta faoin gCuspóir Beartais seo:
·
·
·
·

Bearta chun an turasóireacht a neartú,
Bearta chun an oidhreacht chultúrtha a chur chun cinn,
Áiseanna pobail a fheabhsú,
Bearta chun an tslándáil a fheabhsú.

Clúdaíonn an Chuspóir Beartais seo ceantair uirbeacha, tuaithe agus
cósta.

Níl ábhartha in aon
chor

Níl a fhios agam

1

2

3

4

5

6

7















An-ábhartha ar fad
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Q.B.6i Mínigh le do thoil an fáth gur thug tú an rátáil thuas: [Teorainn focal 500 focal]

Q.B.7 Céard iad na príomhdhúshláin agus na príomhdheiseanna d’fhorbairt leathan
gheilleagrach agus críche cheantar an chláir (ceist ar tugadh faoi roimhe seo
faoin chlár INTERREG)? [Teorainn focal 1000 focal]

Q.B.8 Liostaigh le do thoil moltaí ar bith do thionscnaimh nó tionscadail lena
bhféadfaí tabhairt faoi na dúshláin /deiseanna atá sainaitheanta i Q.B.7.
[Teorainn focal 1000 focal]
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C. Simpliú méadaithe agus fócas ar thorthaí
Sa tréimhse reatha cláreagraithe PEACE agus INTERREG, thionscain CCSAE líon áirithe beart chun an tualach riaracháin ar iarratasóirí a laghdú agus chun cur le treoshuíomh na gclár i leith torthaí.
Tá roinnt forálacha sna dréachtrialúcháin chun bainistíocht agus feidhmiú na dtionscadal a shimpliú a
thuilleadh agus chun iad a dhíriú níos mó ar thorthaí. Tá CCSAE tiomanta do bheith ag tabhairt aghaidh i
gcónaí ar an dá sprioc seo agus chuirfeadh fáilte roimh thuairimí uait maidir le cé acu de na forálacha is mó
a bheadh éifeachtach.

Q.C.1i Cé chomh fada is a rachadh na bearta seo a leanas chun bainistíocht agus
feidhmiú na dtionscadal a shimpliú a thuilleadh?
Úsáid mhéadaithe rátaí comhréidhe
(i) Áit a ríomhtar costais trí ríomh uathoibríoch. Sampla de Ráta Comhréidh sa tréimhse
cláreagraithe 2014-2020 is ea an Ráta Comhréidh a n-éilíonn comhpháirtithe costais dá réir faoin
gCeannteideal Buiséid: “Costais Oifige agus Riaracháin”. Ní éilíonn tionscadail costais iarbhír a
bhaineann le hOifig agus Riarachán (fótachóipeáil, billí leictreachais etc). Ina áit sin, ríomhtar
luach na gcostas seo go huathoibríoch mar an ráta ag a n-aisíoctar “Costais Oifige agus
Riaracháin” (15% de Chostais intofa Foirne).

Níl ábhartha in aon
chor

Níl a fhios agam

1

2

3

4

5

6

7















An-ábhartha ar fad






Úsáid mhéadaithe costas aonaid
(i) Áit a bhfuil íocaíochtaí ceangailte le seachadadh aschuranna réamhaontaithe seachas bheith
bunaithe ar na costais dhíreacha a bhaineann leis an aschur a tháirgeadh. Sampla de Chostas Aonaid
sa tréimhse cláreagraithe 2014-2020 is ea an Costas Aonaid do FBManna atá ag freastal ar
cheardlann tionscadail. Faoin gCostas Aonaid seo, féadann comhpháirtithe táille a éileamh in aghaidh
gach FBM a fhreastalaíonn ar cheardlann, seachas na costais iarbhír a bhaineann leis an gceardlann.

Níl ábhartha in aon
chor

Níl a fhios agam

1

2

3

4

5

6

7















An-ábhartha ar fad
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Q.C.1ii Mínigh le do thoil an fáth gur thug tú na rátálacha thuas: [Teorainn focal 500
focal]

Q.C.1iii Tabhair mionsonraí le do thoil faoi bhearta ar bith nach bhfuil liostaithe thuas a rachadh chun
bainistíocht agus feidhmiú na dtionscadal a shimpliú a thuilleadh? [Teorainn focal 500 focal]
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D. Socruithe eile riaracháin agus seachadta
I gcomhair na gclár reatha, tá tacaíocht d’iarratasóirí féideartha ar fáil i roinnt foirmeacha éagsúla, suíomh
idirlín CCSAE, agus ócáidí chun glaonna ar chistiú a chur chun cinn san áireamh. Ba mhian le CCSAE
bealaí eile a mhachnamh chun tacaíocht a chur ar fáil d’fhorbairt tionscadal le linn na tréimhse nua
cláreagraithe.

Q.D.1i Tá liosta thíos de bhearta a d’fhéadfadh tacaíocht a chur ar fáil d’fhorbairt
tionscadal. Agus an scála thíos á úsáid agat, rátaigh le do thoil cé chomh
tairbheach is a bheadh na samplaí seo a leanas agus tú ag cur isteach ar
chistiú.
Níl
tairbheach
in aon
chor

2

3

4

5

6

Antairbheach
ar fad

7

1

Cúnamh saineolaithe
do thacaíocht
d’fhorbairt tionscadal

Ócáidí, ar a n-áirítear
ócáidí líonraithe agus
ceardlanna tacaíochta,
d’fhorbairt tionscadal
Ábhair bhreise bheith
foilsithe ar líne,
lámhleabhair agus
físeáin teagaisc san
áireamh, chun tacú le
forbairt tionscadal

Íocaíochtaí
cnapshuime i leith
costas ullmhaithe.
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Q.D.1ii Mínigh le do thoil an fáth gur thug tú na rátálacha thuas: [Teorainn focal 500
focal]

Q.D.1iii Tabhair mionsonraí le do thoil faoi bhearta ar bith a mholfá nach bhfuil liostaithe thuas a
bheadh tairbheach d’iarratasóirí féideartha le linn na Forbartha Tionscadal? [Teorainn
focal 500 focal]

Q.D.2

Ar cheart leanúint leis na socruithe reatha chun cistiú meaitseála a
fhoinsiú, nó ar cheart go gcuirfeadh an t-iarratasóir (poiblí nó
príobháideach) cuid den chistiú meaitseála nó an cistiú meaitseála ar fad
ar fáil? Mínigh an freagra le do thoil. Má chuimhneofá ar chur isteach ar
PEACE PLUS, luaigh sa bhfreagra uait le do thoil cé acu an mbeifeá sasta
cuid den chistiú meaitseála nó an cistiú meaitseála ar fad a chur ar fáil.
[Teorainn focal 500 focal]
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E. Tuairimí eile
Q.E.1 Tabhair tuairimí ar bith eile le do thoil maidir le Clár PEACE PLUS
amach anseo nach bhfuil san áireamh cheana féin i gceisteanna
roimhe seo. [Teorainn focal 1000 focal]

Q.E.2 Más eol duit tuarascálacha ar bith a d’fhéadfadh bheith mar bhonn eolais faoi fhorbairt an
Chláir PEACE PLUS amach anseo, cuir i gceangal na tuarascálacha anseo le do thoil:
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Arna fhoilsiú ag Comhlacht na gClár Speisialta AE
Oifig Bhéal Feirste:

An 7ú Urlár, Foirgneamh Clarence Thiar,
2 Sráid Clarence Thiar, Béal Feirste,
Tuaisceart Éireann,
BT2 7GP
Teil: +44 (0)28 9026 6660

R-phost: PEACEPLUS@seupb.eu
https://seupb.eu/PEACEPLUS

