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Cuid I. GEARR-CHUNTAS AR AN GCOMÓRTAS 
 

CAIBIDIL 1. CUSPÓIR AN CHOMÓRTAIS 
I gcomhréir le forálacha Rialachán (CE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta 
an Aontais1, chomh maith le forálacha Iarscríbhinn I a ghabhann leis, chinn Parlaimint na hEorpa an 
comórtas ailtireachta seo a sheoladh chun plean imlíneach mionsonraithe a fháil ar mhaithe le 
hathchóiriú a dhéanamh ar fhoirgneamh Paul-Henri SPAAK sa Bhruiséil. 
Parlaimint na hEorpa: 
Ó 1979 i leith, is í Parlaimint na hEorpa an institiúid a ráthaíonn ionadaíocht dhaonlathach do gach 
saoránach de chuid an Aontais Eorpaigh. 
Tá sí comhdhéanta de 751 Fheisire, atá tofa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach i 28 dtír an Aontais 
Eorpaigh, a fheidhmíonn cumhacht reachtach agus bhuiséadach ar bhonn sainordú a fhaigheann siad 
ó na daoine a thoghann iad. 
I bhfoirgneamh Paul-Henri SPAAK, príomhfhoirgneamh Pharlaimint na hEorpa ina háitreabh sa 
Bhruiséil, ní hamháin go bhfaightear an Seomra Tionóil, ina mbíonn na suíonna iomlánacha ag na 
Feisirí, ach freisin tá saoráidí ann ina dtionóltar cruinnithe na gcoistí parlaiminteacha, ina n-eagraítear 
preasagallaimh agus ina gcuirtear fáilte roimh chuairteoirí. 
 

CAIBIDIL 2.  FÍS 
Tá Parlaimint na hEorpa ar cheann de chroíshiombailí an daonlathais san Eoraip, atá lárnach i nua-stair 
na mór-roinne. Tá tábhacht le hoidhreacht a foirgneamh, ní hamháin do reachtóirí Eorpacha ach do na 
saoránaigh chomh maith, trí spásanna tábhachtacha poiblí a chur ar fáil le haghaidh idirphlé agus chun 
taithí a fháil ar dhaonlathas Eorpach agus na luachanna a bhaineann leis sin. Is lárionaid iad na 
foirgnimh sin freisin chun ár gcomhoidhreacht dhaonlathach a chéiliúradh agus a chomóradh. Ba 
cheart oidhreacht na bhfoirgneamh a chaomhnú agus a fhorbairt tuilleadh mar shiombail láidir dár 
nua-stair. 

 
Is iomaí méadú atá tagtha ar an tionscadal Eorpach agus is 28 mBallstát atá ann faoi láthair. Déanann 
Parlaimint na hEorpa, trína Feisirí atá tofa go díreach, ionadaíocht ar os cionn 500 milliún saoránach 
Eorpach. Ag leanúint an phróisis stairiúil sin, tháinig méadú ar áitribh na n-institiúidí freisin agus 
rinneadh na háiseanna a oiriúnú le bheith ar aon dul le ról méadaithe na Parlaiminte, agus í ina 
comhreachtóir iomlán, trí scothdhálaí oibre a chur ar fáil d’Fheisirí na Parlaiminte. Le hinniúlachtaí 
méadaithe na Parlaiminte, bhí gá le comhar níos dlúithe le saoránaigh chun go mbeadh tuiscint níos 
fearr acu ar an tionscadal Eorpach. 
 

 Guth ar son na saoránach IS EA Parlaimint seo na bhFeisirí.  

Tá sí oscailte do na saoránaigh, bíonn caidreamh aici leo agus cuireann sí taithí neamhghnách 
ar fáil dóibh. Bíonn an t-idirghníomhú leis na saoránaigh ag forbairt: ar dtús is daoine iad atá 
ag dul thar bráid, ansin is cuairteoirí iad, ar ball bíonn siad rannpháirteach agus ansin bíonn 
siad ina gcomhreachtóirí. Spreagtar rannpháirtíocht na saoránach sa tionscadal Eorpach trí 
fháilte a chur rompu, gan beann ar a n-éagsúlacht ná a luachanna.  

 Is mian le Parlaimint na hEorpa sampla a thabhairt trína cur chuige uileghabhálach ó thaobh 
an chomhshaoil de:  

                                                           
1 Ar a dtugtar “an Rialachán Airgeadais” freisin sa doiciméad seo 
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Beidh an foirgneamh nua comhtháite agus cónasctha lena thimpeallacht uirbeach, nádúrtha 
agus shóisialta.  
Tá sé beartaithe go mbeidh sé marthanach, agus déanfar an mharthanacht sin a thomhas ó 
thaobh inúsáidteachta, inchothabháilteachta, solúbthachta agus inoiriúnaitheachta de. Ní mór 
an tsolúbthacht a bhreithniú ó thaobh spáis, ama agus teicnící de. 
Ba cheart go ndéanfaí dea-chleachtais mharthanachta agus inbhuanaitheachta a chomhtháthú 
san fhoirgneamh agus ina phróiseas forbartha, le cothromaíocht idir simplíocht agus 
teicneolaíocht dhea-thomhaiste. (Go sonrach, aerchóiriú éiceolaíoch agus geilleagar ciorclach.) 
Tá sé mar aidhm ag an tionscadal athchóirithe tionchar comhshaoil dearfach a chruthú. Tá a 
huaillmhian ó thaobh an chomhshaoil de leagtha amach ag Parlaimint na hEorpa mar Chairt i 
dtaca le dea-shampla comhshaoil, atá i gceangal leis seo in Iarscríbhinn 1. 
 

CAIBIDIL 3.  CUSPÓIR 
Tá sé mar aidhm ag an gcomórtas dhá choincheap a roghnú (tuilleadh mionsonraí i gCuid V - Caibidil 
1) a chuirfear faoi bhráid Bhiúró Pharlaimint na hEorpa, a roghnóidh an coincheap a ndéanfaidh 
oibreoir deartha agus tógála (“design & build”) forbairt mhionsonraithe air ansin ar bhonn 
neamhspleách ón dearthóir. 
Trí bhíthin an choincheapa, tá sé mar aidhm bhunúsach ag an gcomórtas an méid seo a leanas a shainiú:  

 na toisí seachtracha agus toisí na spásanna móra inmheánacha; 

 caidreamh, agus go háirithe an caidreamh leis an gcomhshaol, an caidreamh 
inmheánach/seachtrach trí bhíthin an imchlúdaigh foirgnimh, an caidreamh idir feidhmeanna, 
an caidreamh idir úsáideoirí éagsúla agus an foirgneamh; 

 an t-atmaisféar seachtrach agus inmheánach trí bhíthin na ngnéithe sin; 

 an deis uaillmhian Pharlaimint na hEorpa a fhorbairt trí bhíthin an deartha ailtireachta agus 
teicníce a thiocfaidh ar ball i réimse an deartha agus na tógála (“design & build”). 

Is ar na bunúis sin a dhéanfar meastóireacht ar na coincheapa. Má dhéanann na coincheapa a chuirfear 
chun cinn tagairt d’ábhair, d’uigeachtaí nó do dhathanna, áfach, is mar threoir amháin a bheidh an 
fhaisnéis sin. Má tá tagairt don chineál faisnéise sin sa tionscadal atá le forbairt, cuirfear ar aghaidh í 
chuig an oibreoir deartha agus tógála (“design & build”) agus measfaidh an t-oibreoir sin a mhéid a 
bheidh siad le cur san áireamh ó thaobh uaillmhian agus chuspóirí Pharlaimint na hEorpa de. 
Beidh Parlaimint na hEorpa mar ráthóir ar an gcoincheap vis-à-vis an t-oibreoir deartha agus tógála 
(“design & build”). Sa cháil sin, féadfaidh sí cúnamh a iarraidh ar dhearthóir an choincheapa le linn 
chéimeanna forbartha an tionscadail. 
Mar bheart réamhchúraim, áfach, forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart dul i mbun an 
tionscadail nó gan dul ina bhun, agus cúnamh a lorg nó gan é a lorg. 
 

CAIBIDIL 4. COMHTHÉACS 
Tá foirgneamh Paul-Henri Spaak mar chuid de champas arb ionann a mhéid ina iomláine agus 665 000 
m², ina bhfuil tuairim is deich bhfoirgneamh. Is é 84 000 m²(2) achar dromchla an fhoirgnimh atá ann 
faoi láthair agus d’fhéadfaí é sin a mhéadú faoi na forálacha pleanála uirbí reatha. Is ann atá an Seomra 
Tionóil atá ag Parlaimint na hEorpa sa Bhruiséil, ina suíonn 751 Fheisire a thagann ó gach ceann de 
thíortha an Aontais Eorpaigh.  
I bParlaimint na hEorpa, mar thionól ilchultúrtha agus ilteangach, inar gnách 24 theanga a labhairt agus 
ateangaireacht a dhéanamh orthu, cuimsítear mana na hEorpa: “aontaithe san éagsúlacht”. 
Tá an foirgneamh ar an acomhal idir dhá zón pleanála uirbí éagsúla ó thaobh foirme agus feidhmeanna 
de agus tá sé buailte ar cheann de na páirceanna móra sa Bhruiséil, Páirc Léopold, ina bhfuil roinnt 
ionaid chultúrtha agus eolaíocha éagsúla suite. 
                                                           
2 Achar dromchla inúsáidte: thart ar 39 000 m² 
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CAIBIDIL 5. FEIDHMEANNA 
Ní mór go mbeadh an méid seo a leanas san fhoirgneamh a bheidh ann amach anseo: 

 An Seomra Tionóil, a mbeidh spás ann do na Feisirí Eorpacha uile mar aon le cuairteoirí; 

 Seomraí na gcoistí parlaiminteacha agus na gcruinnithe tríthaobhacha3; 

 Spás fáilte, teacht le chéile agus oiliúna do shaoránaigh; 

 Spásanna prótacail; 

 Spásanna do na meáin; 

 Spásanna i gcomhair gníomhaíochtaí cultúrtha; 

 Spásanna teacht le chéile; 

 Spásanna tacaíochta le haghaidh ghníomhaíochtaí uile Pharlaimint na hEorpa. (Tá cur síos orthu 
seo in Iarscríbhinn 2). 

Chun éagsúlacht sna tionscadail arna dtíolacadh a cheadú, tíolactar feidhmeanna áirithe den chlár 
uileghabhálach mar roghanna agus tíolactar cinn eile le hacmhainneacht íosta agus le hacmhainneacht 
idéalach. Leagtar amach na gnéithe sin san Iarscríbhinn thuasluaite. 
Le leagan amach na bhfeidhmeanna, ba cheart go gcruthófaí éascaíocht úsáide, infheictheacht 
nádúrtha a dhéanann íoslaghdú ar chomharthaíocht agus, go háirithe, slíbhealaí a bheidh leagtha 
amach go soiléir d’úsáideoirí, le haghaidh ócáidí prótacail, do na meáin, do chuairteoirí agus ó thaobh 
lóistíochta de.  
Thairis sin, ba cheart go mbeadh cuairteoirí in ann slíbhealach a leanúint a rachaidh i gcion ar bhealach 
dearfach orthu. 
Le solúbthacht an fhoirgnimh, ba cheart go mbeifí in ann, ar bhonn gearrthéarmach, na spásanna a 
úsáid ar iliomad slite agus, ar bhonn fadtéarmach, ba cheart go bhféadfaí an úsáid dá bhfuil siad 
beartaithe a athrú go héasca. 
  

CAIBIDIL 6. ATHCHÓIRIÚ 
Cé gur tharla go leor oibríochtaí scartála / atógála sa cheantar ina bhfuil na hInstitiúidí Eorpacha suite, 
mar gheall ar chur chuige comhshaoil atá bunaithe ar anailís saolré agus ar uaillmhian Réigiún 
Príomhchathrach na Bruiséile ó thaobh geilleagar ciorclach a fhorbairt de, ní mór breithniú a 
dhéanamh, ó thaobh an leasa chéanna de, ar oibríocht athchóirithe in ionad oibríocht atógála.  
 
Mar gheall ar staid ghinearálta an fhoirgnimh, ní mór, in aon chás, dian-athchóiriú a dhéanamh. 
Le coincheap an Athchóirithe, féadfar leas a bhaint as cur chuige oscailte don dá phróiseas tógála 4. 
 
 

  

                                                           
3 Is cruinnithe idir-réitigh reachtaigh iad na cruinnithe tríthaobhacha ina dtagann ionadaithe an Choimisiúin, na Comhairle agus na Parlaiminte 
le chéile 

4 féach freisin Airteagal IV.3.1  
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Cuid II. AN NÓS IMEACHTA 

CAIBIDIL 1. FAISNÉIS GHINEARÁLTA 

 CUR  SÍ OS  GA I RI D AR  A N  N ÓS I MEA CHTA  

Is éard atá i gceist leis an nós imeachta seo ná comórtas teoranta ina bhfuil dhá chéim, eadhon: 

 Céim roghnaithe na n-iarrthóirí; 

 Céim chomórtas na bpleananna imlíneacha féin. 

Le linn na chéad chéime, roghnóidh Parlaimint na hEorpa, as measc na n-iarratas arna dtíolacadh, 
gearrliosta de na hiarrthóirí a bheidh le coinneáil sa chomórtas bunaithe ar chritéir oibiachtúla lena 
ndéanfar meastóireacht ar acmhainneacht eacnamaíoch agus ghairmiúil na n-iarrthóirí ar bhonn 
chuspóir an chomórtais. 
Ag deireadh na céime sin, tabharfar cuireadh do na hiarrthóirí, ar a ngairtear ‘iomaitheoirí’ freisin thíos, 
a bheidh ar an ngearrliosta chun bheith rannpháirteach sa chéim imlíneach féin den chomórtas, ar lena 
linn a iarrfar orthu a bplean imlíneach a thíolacadh agus cuirfear an plean sin faoi bhráid bord 
roghnúcháin, a mbeidh sé de chúraim air meastóireacht agus aicmiú a dhéanamh air agus an buaiteoir 
a ainmniú. 
Tugtar tuilleadh faisnéise maidir le leagan amach na gcéimeanna níos faide ar aghaidh sa doiciméad 
seo. 
 

 COINNÍOLLACHA RANNPHÁIRTÍOCHTA  

Gan dochar do chur i bhfeidhm fhorálacha Chaibidil 2 de Chuid II den doiciméad seo, tá rannpháirtíocht 
sa chomórtas seo oscailte faoi na coinníollacha céanna do gach duine nádúrtha nó dlítheanach mar 
aon le heintitis phoiblí: 

 as Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh; 

 as tríú tír a bhfuil comhaontú curtha i gcrích aici leis an Aontas Eorpach i réimse an tsoláthair 
phoiblí; 

 as tríú tír a bhfuil Comhaontú Iltaobhach maidir le Soláthar Rialtais a tugadh i gcrích laistigh 
den Eagraíocht Dhomhanda Trádála (GPA de chuid EDT) daingnithe aici. 

Faisnéis thábhachtach d’iarrthóirí ón Ríocht Aontaithe: 
 
Ceadaítear d’oibreoirí eacnamaíocha atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe a n-iarratais don chomórtas seo, 
agus plean imlíneach má roghnaítear iad don ghearrliosta, a thíolacadh. 
 
I gcás tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach, bheadh feidhm ag na rialacha rochtana 
ar nósanna imeachta soláthair phoiblí agus comórtas is infheidhme d’iarrthóirí ó thríú tíortha i leith 
oibreoirí eacnamaíocha atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe ó dháta oifigiúil an tarraingt siar, mura bhfuil 
a mhalairt comhaontaithe idir an Ríocht Aontaithe agus AE le linn na gcaibidlíochtaí reatha. 
 
Mura dtugtar rochtain rannpháirtíochta faoi fhorálacha dlíthiúla a mbeidh feidhm leo tar éis an 
tarraingt siar, bheadh ar Pharlaimint na hEorpa rannpháirtithe atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe a 
eisiamh ón gcomórtas. D’fhéadfadh an t-eisiamh tarlú ag céim ar bith den nós imeachta sula mbeidh 
an buaiteoir ainmnithe. 

 GRÚPAÍ D’OIBREOIRÍ EACNAMAÍOCHA  

Tugtar cead do ghrúpaí d’oibreoirí eacnamaíocha a bheith rannpháirteach sa chomórtas seo. 
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Féadfaidh Parlaimint na hEorpa glacadh le grúpaí i bhfoirmeacha éagsúla dlíthiúla ar choinníoll go 
ráthaíonn na grúpaí sin, ina aon chás, go mbeidh dliteanas comhpháirteach agus leithleach ag 
comhaltaí na ngrúpaí i leith Pharlaimint na hEorpa. 
Má chuireann grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha iarratas isteach, ní mór go mbeadh ionadaí dlíthiúil an 
ghrúpa ina ailtire nó ina hailtire. 
De bhun fhorálacha Airteagal 6 de dhlí na Beilge an 20 Feabhra 1939, ina sonraítear “nach bhfuil 
feidhmiú gairme mar ailtire ag luí le gairm mar chonraitheoir oibríochtaí poiblí nó príobháideacha”, 
déanfar conraitheoirí oibríochtaí poiblí nó príobháideacha atá ina gcuid de ghrúpa eacnamaíoch atá 
rannpháirteach sa chomórtas seo a eisiamh de bheith rannpháirteach i ngach nós imeachta soláthair 
phoiblí d’oibríochtaí a bhaineann le tionscadal athchóirithe fhoirgneamh PHS sa Bhruiséil. 
 

 DUAISEANNA  

Gach iomaitheoir a mbeidh páirt glactha acu sa dara céim den chomórtas agus nach mbeidh ainmnithe 
mar bhuaiteoir, ach a mbeidh plean imlíneach curtha isteach acu atá ar chaighdeán sách ard agus a 
bheidh ag comhlíonadh forálacha rialacha an chomórtais, tabharfar íocaíocht de EUR 50 000 gan CBL 
dóibh tar éis sonrasc i gcomhair “lánghlanadh críochnaitheach” a bheith faighte. 
Má chuireann iomaitheoir plean imlíneach isteach i gcomhair gach próiseas tógála, athchóirithe agus 
atógála (féach IV.1), ar pleananna imlíneacha iad atá ar chaighdeán sách ard agus a bheidh ag 
comhlíonadh forálacha rialacha an chomórtais, tabharfar íocaíocht de EUR 75 000 gan CBL don 
iarrthóir, tar éis sonrasc i gcomhair “lánghlanadh críochnaitheach” a bheith faighte. 
I ndáil leis sin, gheobhaidh buaiteoir an chomórtais suim de EUR 150 000 gan CBL, tar éis sonrasc i 
gcomhair “lánghlanadh críochnaitheach” a bheith curtha isteach acu. 
Ní féidir na duaiseanna thuas a chomhthiomsú. 
 

 AN TORADH A BHEIDH AR RANNPHÁIRTÍOCHT SA CHOMÓRTAS  

Tuigtear le rannpháirtíocht sa chomórtas seo go nglacann an t-iarrthóir leis na coinníollacha a leagtar 
síos sna doiciméid seo a leanas: 

 An fógra comórtais; 

 Na rialacha seo agus na hiarscríbhinní a ghabhann leo. 

Is iad na hiarrthóirí a sheasann caiteachais arna dtabhú trí rannpháirtíocht sa chomórtas seo agus ní 
dhéanfar na caiteachais sin a aisíoc. 
 
Má dhéantar iarratas, déanfar clárú agus próiseáil ar shonraí pearsanta (mar shampla, ainm, seoladh, 
CV).  
Déanfar sonraí den sórt sin a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 maidir le daoine 
nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an 
Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (Féach freisin II.1.9). 
 
Beidh an fhreagracht iomlán ar iarrthóirí, agus iad rannpháirteach sa chomórtas, i gcás achomhairc a 
bhaineann le gníomhaíochtaí faoi chuimsiú an chomórtais. Glacann na hiomaitheoirí na hoibleagáidí a 
leagtar síos le forálacha Airteagal 129 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad 
ginearálta an Aontais. 
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 RÚNDACHT 

Tabharfaidh na hiomaitheoirí geallúint nach nochtfaidh siad aon fhaisnéis (go sonrach faisnéis 
riaracháin, bhuiséadach, theicniúil, eagrúcháin, oibríochtúil etc.) agus nach dtarchuirfidh siad aon 
doiciméad arna fháil le linn an chomórtais, ós rud é go meastar gach faisnéis agus gach doiciméad a 
bheith rúnda. 
Féadfaidh a bheith mar thoradh ar aon sárú ar rúndacht faoi mar a leagtar amach thuas, go ndéanfar 
iarratas an tsáraitheora a dhiúltú láithreach gan beann ar an gcéim den nós imeachta a mbeidh an t-
iarratas sin aige. 
  

 CEARTA ÚDAIR 

Ní mór d’iomaitheoirí na nithe seo a leanas a dhearbhú do Pharlaimint na hEorpa: 
i) céannacht na ndearthóirí a chuir a roghanna cruthaitheachta i bhfeidhm ar na pleananna imlíneacha, 
na bréagshamhlacha, pleananna agus tionscadail arna dtíolacadh; 
(ii) go ndearna na dearthóirí sin, atá curtha ar an eolas go cuí faoi choinníollacha an chomórtais ag 
iomaitheoirí, a gcearta eacnamaíocha a aistriú go bailí agus i scríbhinn go dtí an t-iomaitheoir agus, 
laistigh de na teorainneacha dá bhforáiltear i rialacha an chomórtais, a gcearta morálta i leith na 
bpleananna imlíneacha agus na dtionscadal sin a tharscaoileadh. 
 
Chuige sin, beidh dearbhú ar onóir, arna shíniú ag ionadaí dlíthiúil na n-iomaitheoirí, ag gabháil leis an 
doiciméad tairisceana a chuirfear isteach leis an bplean imlíneach. Is é éifeacht an dearbhaithe sin go 
gcuirfear an t-iomaitheoir faoi dhliteanas maidir le ceart eacnamaíocha na foirne cruthaitheachta agus 
tréigean teoranta chearta morálta na foirne sin. 
 
Beidh úinéireacht ag Parlaimint na hEorpa ar na doiciméid, pleananna imlíneacha, bréagshamhlacha, 
lena n-áirítear san fhormáid bunaidh, pleananna agus meáin eile arna dtíolacadh mar chuid den 
chomórtas. 
 
Geallann na hiomaitheoirí, faoi choinníollacha an Airteagail seo, gach ceart úsáide maidir le pleananna 
imlíneacha, bréagshamhlacha, pleananna agus saothair eile a aistriú chuig Parlaimint na hEorpa. 
Déanfar na cearta úsáide aistrithe a fheidhmiú i gcomhthéacs na faisnéise agus na cumarsáide a 
bhaineann leis an gcomórtas agus le cur chun feidhme féideartha tionscadail. Tá aistriú na gceart 
úsáide sin toilithe le haghaidh úsáidí ar chríoch an Aontais Eorpaigh agus, i gcás atáirgthe nó 
cumarsáide ar an Idirlíon nó modh cumarsáide eile le héifeacht dhomhanda, ar fud an domhain. 
Áiritheofar go háirithe sna cearta úsáide sin: 

a. cearta atáirgthe agus foilseacháin i ngach formáid agus gach meán arna roghnú ag Parlaimint na 
hEorpa, lena n-áirítear ar páipéar agus ar ríomhaire;  

b. cearta dáileacháin cóipeanna atáirgthe de na saothair; 
c. cearta oiriúnaithe, i ngach foirm, go háirithe chun críocha úsáid chumarsáide na Parlaiminte nó 

chun athchóiriú nó atógáil fhoirgneamh PHS a chur i gcrích; 
d. cearta cumarsáide leis an bpobal, ar dhóigh ar bith, gan beann ar an modh cumarsáide, agus go 

háirithe trí shreang nó gan sreang, trí mhodh satailíte, trí chábla, ar an Idirlíon agus i 
dtaispeántais. 

Tá tarscaoileadh na gceart a shainítear thuas mar chuid den chúiteamh as rannpháirtíocht sa dara céim 
den chomórtas agus d’íocaíocht na duaise le hiomaitheoirí mar a shainmhínítear in Airteagal II.1.4 de 
rialacha an chomórtais. Leis an duais arna híoc le hiomaitheoirí, ceadaítear don Pharlaimint mionréitigh 
pháirteacha a mholann iarrthóirí sa chomórtas a athúsáid. Ní bheidh aon íocaíocht ná cúiteamh breise 
ag gabháil leis an duais de bharr chearta úsáide Pharlaimint na hEorpa a shainítear sa cheathrú fomhír 
thuas den Airteagal seo. 
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Geallann Parlaimint na hEorpa go luafar ainm na n-iomaitheoirí agus na ndearthóirí, de réir úsáidí 
inghlactha ginearálta, gach uair is féidir nuair a úsáidfear meáin agus saothair na dtionscadal. 
 
Tugtar do Pharlaimint na hEorpa freisin an ceart chun chéad fhoilseacháin a mhéid a bhaineann leis na 
tionscadail, mar aon leis an gceart chun chéad taispeántais maidir leis na pleananna imlíneacha, 
bréagshamhlacha, pleananna agus meáin eile arna dtíolacadh ag iomaitheoirí mar chuid den 
chomórtas. Ní chinnfidh na dearthóirí cathain, cá háit nó cé na himthosca ina nochtfar a saothair den 
chéad uair. 
 
Mar chúiteamh ar íocaíocht na nduaiseanna dá bhforáiltear d’iomaitheoirí a chuirfidh plean imlíneach 
comhréireach isteach, tugtar an ceart do Pharlaimint na hEorpa dul i mbun an tionscadail arna roghnú 
nó gan dul ina bhun, nó an méid atá sa phlean ó thaobh coincheap sonrach de a oiriúnú nó a chríochnú, 
agus é sin a chur i gcrích. Tarscaoilfidh dearthóir an tionscadail arna roghnú a cheart chun na pleananna 
imlíneacha agus eilimintí eile den choincheap ginearálta a oiriúnú agus glacann sé le tarscaoileadh an 
ceart chun cur i gcoinne na gcinntí arna ndéanamh ag céim dhearadh mionsonraithe agus chur chun 
feidhme athnuachan fhoirgneamh Paul-Henri Spaak. 
 
Trína rannpháirtíocht sa chomórtas, ceadaíonn na hiomaitheoirí, i gcás a dtionscadail a bheith 
roghnaithe le cur i gcrích, atáirgeadh agus cur in iúl don phobal, ar aon mheán agus i bhfoirm ar bith, 
d’íomhá fhoirgneamh athchóirithe PHS, agus atáirgeadh a phlean imlínigh arna úsáid go hiomlán nó go 
páirteach sa tógáil deiridh, agus tarscaoilfidh sé a chearta cóipchirt chun cur ina choinne. Tugtar an t-
údarú sin chun tairbhe Pharlaimint na hEorpa, na n-institiúidí Eorpacha eile agus na n-údarás 
feidearálach, réigiúnach agus áitiúil sa Bheilg. Déanfar tarscaoileadh na gceart dá bhforáiltear san 
fhomhír reatha, agus a dtréigean páirteach, a chúiteamh trí íocaíocht de 100 000 EUR gan CBL ó 
Pharlaimint na hEorpa i gcomaoin sonrasc íocaíochta deiridh. Geallann Parlaimint na hEorpa go luafar 
ainm na n-iomaitheoirí agus na ndearthóirí, de réir úsáidí inghlactha ginearálta, gach uair is féidir. 
 
  

 POIBLÍOCHT 

Toirmisctear aon tagairt a dhéanamh don chomórtas seo, go háirithe i réimse na poiblíochta tráchtála, 
i dteistiméireachtaí proifisiúnta nó i bhfoilseacháin de chuid na n-iarrthóirí, ach amháin sa chás go 
mbeidh údarú i scríbhinn faighte roimh ré ó Pharlaimint na hEorpa. 
 

 SONRAÍ PEARSANTA 

Má dhéantar iarratas, déanfar clárú agus próiseáil ar shonraí pearsanta (mar shampla, ainm, seoladh, 
CV).  
Déanann Parlaimint na hEorpa, ina cáil mar an comhlacht atá freagrach as eagrú an chomórtais, a 
áirithiú go bpróiseáiltear sonraí pearsanta na n-iarrthóirí i ndlúthchomhlíonadh Rialachán (AE) 
2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le 
sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, go sonrach a mhéid a bhaineann le rúndacht agus 
slándáil na sonraí sin. 
Is oifigigh a ainmneoidh Stiúrthóireacht D - An Stiúrthóireacht um Thionscadail Tógála de chuid na 
hArdstiúrthóireachta um Bonneagar agus um Lóistíocht, agus na hoifigigh sin amháin a dhéanfaidh 
próiseáil ar shonraí pearsanta, agus ní dhéanfaidh siad í ach amháin chun críocha an chomórtais.  
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Arna iarraidh sin dóibh, féadfaidh iarrthóirí mionsonraí a fháil i leith a sonraí pearsanta agus féadfaidh 
siad aon sonraí pearsanta nach bhfuil cruinn nó iomlán a cheartú.  
Maidir le gach ceist a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta, féadfaidh an t-iarrthóir iad a chur faoi 
bhráid Stiúrthóireacht D - An Stiúrthóireacht um Thionscadail Tógála.  
Ós rud é gurb iad na hiarrthóirí féin a sholáthróidh na sonraí, áfach, ní dhéanfar aon cheartúcháin a 
iarrfar tar éis an dáta deiridh chun iarratais a dhéanamh a chur san áireamh i meastóireacht na n-
iarratas.  
Beidh gach iarrthóir i dteideal dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí aon tráth 
maidir le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta. 
 

 ÚSÁID TEANGACHA 

Úsáid teangacha i ndáil leis an nós imeachta 
Tarraingítear aird na n-iarrthóirí ar na gnéithe seo a leanas: 

 Tá rialacha an chomórtais ar fáil i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh. I gcás 
amhras maidir le haistriúchán, áfach, is é an leagan Fraincise an t-aon leagan údarásach. 

 Ní iarrfar aistriúchán ar dhoiciméid tacaíochta oifigiúla a chur ar fáil, i.e. na doiciméid sin a eisíonn 
údaráis náisiúnta, eagraíochtaí gairmiúla náisiúnta nó comhlachtaí comhchosúla, a mhéid a 
bhaineann le critéir eisiaimh agus roghnúcháin, fad is go bhfuil siad scríofa i dteanga oifigiúil de 
chuid an Aontais Eorpaigh. 

 Is i bhFraincis agus i mBéarla amháin atá fáil ar na foirmeacha caighdeánacha atá le húsáid chun 
na doiciméid a bheidh sa chomhad iarratais a tharraingt suas. 

 Déanfar meastóireacht ar na hiarratais ar bhonn na leaganacha Fraincise nó Béarla de na doiciméid 
arna dtíolacadh ag na hiarrthóirí, nó, i gcás inarb iomchuí, ar bhonn na n-aistriúchán go Béarla nó 
Fraincis a dhéanfaidh Ardstiúrthóireacht an Aistriúcháin i bParlaimint na hEorpa. 

Iarrthóirí a thíolacfaidh a ndoiciméid i dteanga nach Fraincis nó Béarla í, glacfaidh siad leis go 
ndéanfar meastóireacht ar a n-iarratas ar bhonn na n-aistriúchán thuasluaite, agus tarscaoileann 
siad aon cheart achomharc a dhéanamh i gcoinne aistriúchán nó léirmhíniú a mheasann siad a 
bheith mícheart. 

 Is i bhFraincis agus i mBéarla amháin a bheidh fáil ar dhoiciméid tagartha an chomórtais do 
phleananna imlíneacha. 

 Ní mór go mbeadh na doiciméid arna dtíolacadh ag na hiomaitheoirí le linn chomórtas na 
bpleananna imlíneacha i bhFraincis nó i mBéarla agus sna teangacha sin amháin. 

 Is i bhFraincis agus in Ollainnis amháin atá reachtaíocht áitiúil na Bruiséile. 

Mar gheall ar na gnéithe sin, tá sé bunriachtanach go mbeadh sáreolas ar an bhFraincis agus/nó ar 
an mBéarla ag go leor daoine den fhoireann a gcuirfear de chúram uirthi, má roghnaítear an t-
iarratas, an plean imlíneach a chur i gcrích.  
 
 
 
 
Úsáid teangacha i gcás conradh a thabhairt chun críche i ndiaidh an chomórtais. 
I gcás ina gcinnfidh Parlaimint na hEorpa conradh a thabhairt chun críche le dearthóir an tionscadail a 
roghnóidh sí, is iad an Fhraincis agus an Béarla na teangacha oibre a bheidh ann ó thaobh fheidhmiú 
na gconarthaí sin de.   
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 SCEIDEAL MEASTA AN CHOMÓRTAIS  

Tá an sceideal measta i gceangal leis seo in Iarscríbhinn 3. 
 

 NA DOICIMÉID A BHAINEANN LEIS AN NÓS IMEACHTA  

Tá na doiciméid lena mbeidh iarrthóirí in ann a n-iarratais a thíolacadh don chéad chéim den chomórtas 
agus, go sonrach, na foirmeacha caighdeánacha, ar fáil lena n-íoslódáil saor in aisce ag an suíomh 
gréasáin https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Cuirtear na doiciméid sin ar fáil i bhformáid inathraithe agus i bhformáid do-athraithe. 
Is ar mhaithe le cur le chéile an chomhaid iarratais a éascú atá na doiciméid atá i bhformáid inathraithe 
ann. 
Ní údaraítear do na hiarrthóirí ach amháin na spásanna iomchuí ar na doiciméid seo a chomhlánú, 
agus ní údaraítear aon athrú ar an téacs atá ann cheana féin. 
I gcás neamhréir idir na doiciméid inathraithe agus do-athraithe, is iad na doiciméid i bhformáid do-
athraithe amháin atá údarásach. 
Maidir leis na doiciméid lena gcuirfear ar chumas na n-iarrthóirí a roghnófar ag deireadh na chéad 
chéime a dtionscadal a thíolacadh, seolfaidh Parlaimint na hEorpa díreach chucu iad go tráthúil. 
 

 CAITEACHAS 

Is iad na hiarrthóirí a sheasann caiteachais arna dtabhú trí rannpháirtíocht sa chomórtas seo agus ní 
dhéanfar na caiteachais sin a aisíoc. 
 

CAIBIDIL 2.  TEAGMHÁIL LE LINN AN NÓS IMEACHTA  
Tá diantoirmeasc ar theagmháil idir Parlaimint na hEorpa agus na hiarrthóirí nó idir na hiarrthóirí agus 
an bord roghnúcháin le linn an nós imeachta ina iomláine, seachas sna cásanna a luaitear anseo thíos, 
murach sin déanfar an t-iarrthóir a eisiamh ón nós imeachta. 
 

 LE LINN CHÉIM AN ROGHNÚCHÁIN  

A. Teagmháil ar thionscnamh an iarrthóra 
Maidir le hiarrthóirí ar mian leo tuilleadh faisnéise a fháil maidir leis an nós imeachta féin nó maidir 
leis na doiciméid a bhaineann leis an nós imeachta, ní mór dóibh a gceisteanna a chur i scríbhinn, roimh 
an 11/12/2019 chuig an seoladh seo a leanas: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 

Tagairt an nós imeachta seo: COMÓRTAS Uimh. 06D40/2019/M052 
Ní fhreagróidh Parlaimint na hEorpa ceisteanna ó bhéal, ceisteanna a chuirtear isteach tar éis an 
spriocdháta ná ceisteanna nach bhfuil i bhfoclaíocht chuí nó atá dírithe chuig an seolaí mícheart.  
Tarchuirfear na ceisteanna arna bhfáil agus na freagraí comhfhreagracha tríd an suíomh 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, atá inrochtana do gach iarrthóir, tráth nach 
déanaí ná an 17/12/2019.   
 
B. Teagmháil ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm


Comórtas Uimh.  06D40-2019-M052 
  12 

Athchóiriú ar PHS  Rialacha an Chomórtais 

Ar a tionscnamh féin, más léir do sheirbhísí na hinstitiúide gur ann d’earráid, easpa cruinnis, easnamh 
nó aon locht ábharach eile i dtéacs na ndoiciméad a bhaineann leis an nós imeachta, féadfaidh 
Parlaimint na hEorpa na hiomaitheoirí a chur ar an eolas tríd an suíomh gréasáin seo a leanas: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Dá bhrí sin, iarrtar ar na hiarrthóirí an suíomh sin a cheadú ar bhonn rialta le linn chéim an roghnúcháin. 
 

 LE LINN CHÉIM CHOMÓRTAS NA bPLEANANN A IMLÍNEACHA 

A. Teagmháil ar thionscnamh an iomaitheora 
Ar iarraidh i scríbhinn ó na hiomaitheoirí, féadfaidh Parlaimint an hEorpa faisnéis bhreise a sholáthar 
chun críche míniú a thabhairt ar nádúr an chomórtais, ar théarmaí an chuireadh chun comórtais agus 
ar dhoiciméid eile a bhaineann le céim chomórtas na bpleananna imlíneacha, agus chun na críche sin 
amháin. 
Ní mór na ceisteanna a sheoladh tríd an ríomhphost chuig an seoladh seo a leanas amháin: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Ní mór go mbeadh an tagairt “COMÓRTAS Uimh. 06D40/2019/M052” ag gabháil leis na ceisteanna. 
Cuirfear in iúl do na hiomaitheoirí cad é an spriocdháta chun ceisteanna a chur nuair a sheolfar an 
cuireadh chun comórtais chucu. 
Ní thabharfar freagra ar cheisteanna a chuirtear isteach tar éis an spriocdháta ná ceisteanna nach 
bhfuil i bhfoclaíocht chuí nó atá dírithe chuig an seolaí mícheart. 
Comhthiomsófar na ceisteanna agus na freagraí i ndoiciméad a sheolfar tríd an ríomhphost chuig na 
hiomaitheoirí uile ar an dáta a chuirfear in iúl leis an gcuireadh chun comórtais, ar a dhéanaí. 
 
B. Teagmháil ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa 
Ar a tionscnamh féin, más léir do sheirbhísí na hinstitiúide gur ann d’earráid, easpa cruinnis, easnamh 
nó aon locht ábharach eile i dtéacs an chuiridh chun comórtais, i dtéacs rialacha an chomórtais nó i 
dtéacs aon doiciméid eile a bhfuil gá leis chun plean imlíneach a chur isteach, féadfaidh Parlaimint na 
hEorpa na hiomaitheoirí a chur ar an eolas ar an dáta céanna agus faoi choinníollacha atá díreach mar 
an gcéanna. Is trí ríomhphost amháin a dhéanfar an fhaisnéis sin a chur in iúl. 

 
C. Teagmháil le linn na cuairte roghnaí ar na suíomhanna 
Le linn na cuairte roghnaí ar na suíomhanna, ní údarófar do na hiomaitheoirí ceisteanna ginearálta a 
chur, nach mbaineann le gnéithe nós imeachta nó teicniúla den chomórtas. 
Má theastaíonn ó iomaitheoirí ceisteanna níos beaichte a chur tar éis cuairt roghnach a thabhairt ar 
na suíomhanna, féadfaidh siad iad a chur i gcomhréir le forálacha mhír A thuas.  
 
D. Teagmháil leis an mbord roghnúcháin 
Toirmisctear gach teagmháil idir iomaitheoirí agus comhaltaí an bhoird roghnúcháin, lena n-áirítear 
teagmháil ar mhaithe le míniú a thabhairt ar nádúr an chomórtais, ar fhorálacha na rialacha seo, ar 
théarmaí an chuireadh chun comórtais nó ar aon doiciméad eile de chuid an nós imeachta.  
 
E. Teagmháil idir iomaitheoirí 
Toirmisctear gach teagmháil idir iomaitheoirí le linn an chomórtais, seachas nuair a bheidh siad i láthair 
ag cuairteanna roghnacha. 
 

CAIBIDIL 3. AN BORD ROGHNÚCHÁIN 

 COMHDHÉANAMH AN BHOIRD ROGHNÚCHÁIN  

Beidh an bord roghnúcháin comhdhéanta de 11 lánchomhalta: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm


Comórtas Uimh.  06D40-2019-M052 
  13 

Athchóiriú ar PHS  Rialacha an Chomórtais 

 Beirt Leas-Uachtarán de Pharlaimint na hEorpa; 

 Beirt Ionadaí ó Réigiún Príomhchathrach na Bruiséile; 

 Ailtire ó riarachán Pharlaimint na hEorpa; 

 Pedwar ailtirí ó lasmuigh de Pharlaimint na hEorpa; 

 Pleanálaí uirbeach ó lasmuigh de Pharlaimint na hEorpa; 

 Saineolaí comhshaoil; 

agus chomhaltaí ionaid. 
 

 RÉAMHSCRÚDÚ NA bPLEANANNA IMLÍNEACHA  

Sula gcuirfear faoi bhráid an bhoird roghnúcháin iad, déanfaidh rúnaíocht an bhoird tuarascáil a 
réiteach agus roghnúcháin na dtionscadal a fhíorú ag féachaint an bhfuil rialacha an chomórtais á 
gcomhlíonadh agus an bhfuil na tionscadail i gcomhréir leis na sonraí bunúsacha, leis an gclár agus le 
haon doiciméadacht uile eile a chuirtear faoi bhráid iomaitheoirí, agus déanfar an fíorú sin: 

 ó thaobh riaracháin de, trína sheiceáil ar cuireadh an t-iarratas isteach roimh an spriocdháta, an 
bhfuil na doiciméid uile is gá ann agus an bhfuil an t-iarratas á chur chuig an mbord i ndíth ainm; 

 ó thaobh riachtanais theicniúla an tionscadail de, de réir mar atá cur síos déanta orthu i rialacha 
an chomórtais seo agus sna hiarscríbhinn a ghabhann leo.  

Ar an mbealach céanna, luafar sa tuarascáil ó rúnaíocht an bhoird roghnúcháin má tá aon earráidí sa 
dréachtú, clárú nó ríomh a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do na doiciméid atá curtha isteach ag 
iomaitheoirí. 
Déanfaidh rúnaíocht an bhoird roghnúcháin anailís ar an bplean imlíneach ar bhonn rúnda. Ní luafar 
ainm na n-iomaitheoirí sa tuarascáil réamhscrúdaithe agus is leis an gcód aitheantais dá bhforáiltear 
in airteagal IV.2.3 amháin a dhéanfar tagairt do na pleananna imlíneacha. 
Cuirfear an tuarascáil réamhscrúdaithe faoi bhráid an bhoird roghnúcháin sula gcuirfidh sé tús leis na 
gníomhaíochtaí meastóireachta atá sannta dó. 
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 NÓS IMEACHTA OIBRE AN BHOIRD ROGHNÚCHÁIN  

Beidh lánaird ag an mbord roghnúcháin ar an tuarascáil réamhscrúdaithe, cinnfidh sé cibé an bhfuil nó 
nach bhfuil na pleananna imlíneacha ag comhlíonadh fhorálacha rialacha an chomórtais agus 
ullmhóidh sé tuarascáil maidir le comhlíonadh le haghaidh gach plean imlínigh. 
Déanfaidh an bord roghnúcháin meastóireacht ar na pleananna imlíneacha bunaithe ar na doiciméid 
arna gcur isteach ag iomaitheoir, seachas an clúdach litreach ina mbeidh cód aitheantais an phlean 
imlínigh. 
Déanfaidh an bord roghnúcháin a eisiaimh ón nós imeachta aon tionscadal nach gcomhlíonann na 
coinníollacha riachtanacha sna rialacha, sa chlár agus i ngnéithe eile den chomórtas. Eisiafaidh sé 
freisin aon tionscadal a bhfuil bradaíl fhollasach le sonrú ann nó aon tionscadal a mheasfar nach leor 
an méid oibre atá curtha isteach ann. Sna cásanna sin, ní bheidh aon íocaíocht ag dul chuig dearthóirí 
na dtionscadal sin. 
Le linn obair an bhoird roghnúcháin, is seachtar comhaltaí, arb ailtirí aon trian díobh ar a laghad, a 
bheidh sa chóram. 
Déanfaidh an bord roghnúcháin idirdhealú idir pleananna imlíneacha a mholann athchóiriú a 
dhéanamh agus pleananna imlíneacha a mholann scartáil/atógáil a dhéanamh, de réir na gcritéar a 
leagtar síos i bhforálacha Airteagal IV.3.1. 
Déanfaidh an bord roghnúcháin meastóireacht ar na pleananna imlíneacha de réir na gcritéar a leagtar 
síos i bhforálacha Airteagal IV.3.2.  
Déanfaidh an bord roghnúcháin na pleananna imlíneacha a rangú agus is é a ainmneoidh an tionscadal 
a mbeidh an bua aige.  
Déanfaidh an bord roghnúcháin cinneadh críochnaitheach bunaithe ar rangú na bpleananna 
imlíneacha, arna n-aithint go huathúil tríd an gcód aitheantais dá dtagraítear in Airteagal IV.2.3. A 
luaithe a bheidh an cinneadh críochnaitheach sin déanta agus sínithe ag comhaltaí an bhoird 
roghnúcháin, cláróidh Parlaimint na hEorpa go hoifigiúil é. 
Ullmhóidh an bord roghnúcháin tuarascáil ina mbeidh na nithe seo a leanas: 

 liosta na n-iomaitheoirí de réir a gcód, in ord fiúntais agus an nós imeachta a úsáideadh á 
léiriú; 

 cur síos ar na heilimintí láidre agus na heilimintí laga a bhí in iarratas an bhuaiteora agus 
sa tionscadal is fearr faoin bpróiseas eile; 

A luaithe a bheidh sé sin i gcrích, féadfar na clúdaigh litreach ina mbeidh cód aitheantais na bpleananna 
imlíneacha a oscailt chun dearthóir gach plean imlínigh a shainaithint. 
Beidh cinntí an bhoird roghnúcháin ceangailteach ar an údarás conarthach. Ní féidir iad a achomharc. 
Gan dochar don mhéid sin thuas, más rud é nach mbeidh doiciméad tairisceana curtha isteach ag 
iomaitheoir, nach mbeidh an doiciméad tairisceana sin sínithe aige nó aici nó má tá aon 
fhorchoimeádas sa tairiscint, beidh sé de cheart ag Parlaimint na hEorpa, tar éis di anailís agus 
comhairliúcháin fhéideartha a dhéanamh, an t-iarrthóir sin a eisiaimh. Má tharlaíonn a leithéid i gcás 
an bhuaiteora, beidh sé de cheart ag an bParlaimint an t-iomaitheoir is fearr de réir rangú an bhoird 
roghnúcháin as measc na n-iomaitheoirí nach bhfuil eisiata a ainmniú in áit an bhuaiteora. 
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Cuid III. CÉIM AN ROGHNÚCHÁIN 

CAIBIDIL 1. FAISNÉIS GHINEARÁLTA 

 CUSPÓIRÍ AN ROGHNÚCHÁIN  

Tá sé d’aidhm ag céim an roghnúcháin gearrliosta d’iarrthóirí a chur le chéile a dtabharfar cuireadh 
dóibh a bpleananna imlíneacha a chur isteach le haghaidh chomórtas na bpleananna imlíneacha féin. 
Le linn na céime sin, cinnteoidh Parlaimint na hEorpa, ar lámh amháin, go mbeidh cead ag na hiarrthóirí 
atá ar an ngearrliosta páirt a ghlacadh sa chomórtas i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme agus le 
cuspóirí an chomórtais, agus, ar an lámh eile, nach bhfuil siad in aon cheann de na staideanna eisiaimh 
a shainmhínítear sa Rialachán Airgeadais (féach thíos) agus go bhfuil acmhainneacht eacnamaíoch agus 
scileanna gairmiúla leordhóthanacha acu le bheith rannpháirteach. 
Ar choinníoll gurb indéanta é bunaithe ar líon na n-iarratas a chuirtear isteach, roghnófar 10 n-iarrthóir 
ar a laghad agus 25 iarrthóir ar a mhéid le dul ar aghaidh go dtí an dara céim den chomórtas. 
 

 FOLÁIREAMH 

Measúnófar iarratais bunaithe ar na comhaid iarratais.  
Iarrtar ar na hiarrthóirí foirmeacha iarratais a chomhlánú agus faisnéis a soláthar i bhformáid ar leith.  
Beidh doiciméid tacaíochta áirithe le cur i gceangal leis an gcomhad iarratais.  
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa cinn eile a iarraidh le linn an nós imeachta. 
Más rud é go mainníonn na hiarrthóirí na doiciméid tacaíochtaí is gá a chur isteach lena gcomhad 
iarratais, go mainníonn siad na doiciméid atá iarrtha ag Parlaimint na hEorpa le linn an nós imeachta a 
chur isteach faoin spriocdháta a leagfar síos nó nach bhfuil na doiciméid tacaíochta ag teacht lena 
ndearbhuithe, d’fhéadfaí a n-iarratais a eisiaimh. 
Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara go mbeidh doiciméid agus/nó doiciméid tacaíochta 
áirithe ann nach mór iad le cur i gceangal leis an gcomhad iarratais nó mura ndéanfar an méid sin go 
ndéanfar an t-iarratas a dhiúltú go huathoibríoch. 
Tá na doiciméid agus/nó doiciméid tacaíochta sin sonraithe níos faide ar aghaidh sa doiciméad seo. 
 

CAIBIDIL 2.  CRITÉIR EISIAIMH AGUS ROGHNÚCHÁIN 

 CRITÉIR EISIAIMH  

Tá an nós imeachta seo faoi réir Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta 
an Aontais, dá ngairfear ‘an Rialachán Airgeadais’ anseo feasta. 
Más rud é go mbeidh aon iarrthóir i gceann de na staideanna dá bhforáiltear in Airteagail 136 agus 141 
den Rialachán Airgeadais, déanfar iad a eisiaimh ón gcomórtas nó beidh cosc ar a n-ainmniú mar 
bhuaiteoir. 
Tá téacs iomlán Airteagail 136 agus 141 den Rialachán Airgeadais ar fáil in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh L 193 an 30 Iúil 2018, agus níl ach míreanna áirithe de á thabhairt anseo thíos. 
 
Airteagal 136 den Rialachán Airgeadais 
1) Eisiafaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach duine nó eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 

135(2)5, ó pháirt a ghlacadh i nósanna imeachta um dhámhachtain atá á rialú leis an Rialachán seo 

                                                           
5 An Rialachán Airgeadais 
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nó ó bheith roghnaithe chun cistí de chuid an Aontais a chur chun feidhme sa chás go bhfuil an 
duine nó an t-eintiteas sin i gceann amháin nó níos mó de na staideanna eisiaimh seo a leanas:   

a) tá an duine nó an t-eintiteas ina fhéimheach, faoi réir nósanna imeachta dócmhainneachta nó 
imeachtaí foirceanta, tá a sócmhainní á riar ag leachtaitheoir nó ag cúirt, i gcomhshocraíocht 
le creidiúnaithe, tá a ngníomhaíochtaí gnó curtha ar fionraí, nó tá sé in aon chás comhchosúil 
a eascraíonn as nós imeachta den chineál céanna dá bhforáiltear faoi dhlí an Aontais nó faoin 
dlí náisiúnta;  

b) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach go raibh an 
duine nó an t-eintiteas ag sárú a chuid oibleagáidí i ndáil le cánacha a íoc nó ranníocaíochtaí 
slándála sóisialta a dhéanamh i gcomhréir leis an dlí is infheidhme;  

c) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach go raibh an 
duine nó an t-eintiteas ciontach i mí-iompar gairmiúil tromchúiseach trí dhlíthe nó rialacháin 
nó caighdeáin eiticiúla is infheidhme na gairme lena mbaineann an duine a shárú, nó go raibh 
sé i mbun aon iompair éagóraigh a bhfuil tionchar aige ar a inchreidteacht ghairmiúil i gcás ina 
léirítear leis an iompar sin intinn éagórach nó mórfhaillí, lena n-áirítear, go háirithe, aon 
cheann de na nithe seo a leanas:  

i) thug an duine nó an t-eintiteas bréagléiriú go calaoiseach nó go faillíoch ar fhaisnéis a 
theastaíonn chun a fhíorú nach bhfuil foras eisiaimh ann nó chun na critéir roghnúcháin 
nó incháilitheachta a chomhlíonadh nó i gcomhlíonadh an ghealltanais dhlíthiúil;  

ii) chuaigh sé i mbun comhaontú le daoine nó eintitis eile chun iomaíocht a shaobhadh;  

iii) sháraigh sé cearta maoine intleachtúla; 

iv) rinne sé iarracht tionchar a imirt ar phróiseas cinnteoireachta an oifigigh atá freagrach le 
linn an nós imeachta um dhámhachtain;  

v) rinne sé iarracht teacht ar fhaisnéis rúnda a d’fhéadfadh buntáistí míchuí a thabhairt dó sa 
nós imeachta um dhámhachtain;  

d) suíodh le breithiúnas críochnaitheach go raibh an duine nó an t-eintiteas ciontach in aon 
cheann díobh seo a leanas:  

i) calaois, de réir bhrí Airteagal 3 de Threoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle 6 agus Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir le cosaint leasanna airgeadais 
na gComhphobal Eorpach, a tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Iúil 1995 ón gComhairle 7;  

ii) éilliú, mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(2) de Threoir (AE) 2017/1371 agus éilliú 
gníomhach de réir bhrí Airteagal 3 den Choinbhinsiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne an 
éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh 
páirteach ann, a tarraingíodh suas le Gníomh an 26 Bealtaine 1997 8 ón gComhairle agus 
iompar dá dtagraítear in Airteagal 2(1) de Chinneadh Réime 2003/568/CGB ón gComhairle 
9, chomh maith le héilliú mar a shainmhínítear i ndlíthe infheidhme eile é;  

iii) iompar a bhaineann le heagraíocht choiriúil, amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de 
Chinneadh Réime 2008/841/CGB ón gComhairle 10; 

                                                           
6 Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna 
airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).  

7 IO C 316, 27.11.1995, lch. 48 

8 IO C 195, 25.6.1997, lch. 1. 

9 Cinneadh Réime 2003/568/CGB an 22 Iúil 2003 ón gComhairle maidir le héilliú a chomhrac san earnáil phríobháideach (IO L 192, 31.7.2003, 
lch. 54). 

10 Cinneadh Réime 2008/841/CGB ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 2008 maidir leis an gcomhrac i gcoinne na coireachta eagraithe (IO 
L 300, 11.11.2008, lch. 42). 
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iv) sciúradh airgid nó maoiniú na sceimhlitheoireachta, de réir bhrí Airteagal 1(3), (4) agus (5) 
de Threoir (AE)2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle11;  

v) cionta sceimhlitheoireachta nó cionta a bhaineann le gníomhaíochtaí 
sceimhlitheoireachta, mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1 agus Airteagal 3 de 
Chinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle 12, faoi seach, nó na cionta sin a 
spreagadh, cabhrú leo, iad a neartú nó ag féachaint leis na cionta sin a dhéanamh, amhail 
dá dtagraítear in Airteagal 4 den Chinneadh sin;  

vi) saothar leanaí nó cionta eile a bhaineann le gáinneáil ar dhaoine amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 2 de Threoir 2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle13;  

e) gur léirigh an duine nó an t-eintiteas easnaimh shuntasacha maidir leis na príomhoibleagáidí a 
chomhlíonadh atá ag baint le gealltanas dlíthiúil a chomhlíonadh arna mhaoiniú ag buiséad an 
Aontais agus gur eascair ceann de na torthaí seo a leanas as:  

i) luathfhoirceannadh gealltanais dhlíthiúil;  

ii) cur i bhfeidhm damáistí leachtaithe nó pionós conarthach eile; nó  

iii) fuair oifigeach údarúcháin, OLAF nó an Chúirt Iniúchóirí na heasnaimh sin amach tar éis 
seiceálacha, iniúchtaí nó imscrúduithe;  

f) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach go ndearna 
an duine nó an t-eintiteas neamhrialtacht de réir bhrí Airteagal 1(2) de Rialachán (CE, Euratom) 
Uimh. 2988/95 ón gComhairle 14;  

g) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach gur 
chruthaigh an duine nó an t-eintiteas eintiteas i ndlínse eile agus é mar aidhm aige dul timpeall 
ar oibleagáidí fioscacha, sóisialta nó oibleagáidí dlíthiúla eile i ndlínse a oifige cláraithe, a 
riaracháin lárnaigh nó a lárionaid riaracháin;  

h) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó cinneadh riaracháin críochnaitheach gur cruthaíodh 
eintiteas leis an intinn dá dtagraítear i bpointe (g). 

 
2) Airteagal 141 den Rialachán Airgeadais 

Déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach rannpháirtí a dhiúltú i gcás nós imeachta um 
dhámhachtain más fíor i gcás an rannpháirtí sin:  
a) go bhfuil sé i staid eisiaimh arna bunú i gcomhréir le hAirteagal 136;  
b) gur thug sé bréagléiriú ar an bhfaisnéis a éilítear mar choinníoll le páirt a ghlacadh sa nós imeachta, 

nó gur mhainnigh sé an fhaisnéis sin a sholáthar;  
c) go raibh baint aige cheana le doiciméid a ullmhú a úsáideadh i nós imeachta um dhámhachtain 

agus gur sáraíodh, tríd sin, prionsabal na córa comhionainne, lena n-áirítear saobhadh iomaíochta 
nach féidir a leigheas ar shlí eile.  

Tabharfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach do na rannpháirtithe eile sa nós imeachta um 
dhámhachtain an fhaisnéis ábhartha a malartaíodh i gcomhthéacs rannpháirtíocht an rannpháirtí sa 

                                                           
11 Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 chun cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais 
chun críocha sciúrtha airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón 
gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73). 

12 Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac (IO L 164, 22.6.2002, 
lch. 3). 

13 Treoir 2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le gáinneáil ar dhaoine a chosc agus a chomhrac 
agus na híospartaigh atá thíos léi a chosaint, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2002/629/CGB ón gComhairle (IO L 101, 15.4.2011, 
lch. 1). 

14 Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a 
chosaint (IO L 312, 23.12.1995, lch. 1). 
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nós imeachta um dhámhachtain amhail dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír a ullmhú nó 
tabharfaidh sé an fhaisnéis a tháinig as an rannpháirtíocht sin dóibh.  
Roimh aon diúltú den sórt sin, tabharfar an deis don rannpháirtí a chruthú nach sáraíonn a 
rannpháirtíocht sa nós imeachta um dhámhachtain a ullmhú prionsabal na córa comhionainne. 
3) Beidh feidhm ag Airteagal 133(1) den Rialachán Airgeadais mura tugadh údar le diúltú i gcomhréir 

le pointe (a) den chéad fhomhír de mhír 1 den Airteagal seo le cinneadh maidir le heisiamh a 
rinneadh i leith an rannpháirtí, tar éis imscrúdú ar a bharúlacha. 

 

 CRITÉIR ROGHNÚCHÁIN 

Cé is moite de na hiarratais a bhaineann le ceann de na staideanna eisiaimh dá dtagraítear in 
Airteagal III.2.1 den doiciméad seo, déanfar meastóireacht ar gach iarratas de réir na gcritéar 
roghnúcháin seo a leanas. 
I gcás ina bhfaigheadh Parlaimint na hEorpa líon níos lú ná 25 iarratas, ní úsáidfear ach na critéir 
roghnúcháin seo a leanas: 

 Critéir maidir le hacmhainneacht rialála 

 Critéir maidir le hacmhainneacht eacnamaíoch agus airgeadais 

 Critéir neamhualaithe maidir le hacmhainneacht theicniúil agus ghairmiúil 
Má fhaigheann Parlaimint na hEorpa líon níos mó ná 25 iarratas, i gcás ex aequo i measc na n-iarratas 
tar éis meastóireacht a dhéanamh orthu ar bhonn na gcritéar roghnúcháin i dtaobh acmhainneacht 
ualaithe theicniúil agus ghairmiúil de, déanfar tarraingt idir na hiarratais ex aequo. 
Is do na hiarrthóirí sin a bheidh ar an ngearrliosta tar éis an nós imeachta roghnúcháin, agus dóibhsean 
amháin, a thabharfar cuireadh plean imlíneach amháin nó dhá plean imlíneach a chur isteach. 
 
Critéir maidir le hacmhainneacht rialála 
Ní mór d’iarrthóirí na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh: 
a bheith cláraithe ar rolla gairme nó ceirde. 
I gcás grúpaí d’oibreoirí eacnamaíocha, cuirfidh gach comhalta den ghrúpa doiciméad tacaíochta ar 
fáil. 
 
Critéir maidir le hacmhainneacht eacnamaíoch agus airgeadais 
Ní mór d’iarrthóirí a chruthú go raibh láimhdeachas EUR 1 000 000 ar a laghad bainte amach acu in 
earnáil na hailtireachta gach bliain airgeadais in 2016, 2017 agus 2018. 
I gcás grúpaí, ríomhfar láimhdeachas an iarrthóra trí láimhdeachas gach comhalta den ghrúpa in earnáil 
na hailtireachta a shuimiú do na blianta airgeadais ábhartha. 
 
Critéir maidir le hacmhainneacht theicniúil agus ghairmiúil 
1. Critéir roghnúcháin gan ualú 

 Ní mór don iarrthóir a léiriú go bhfuil an méid seo a leanas ar a laghad ar a gcairt eagrúcháin: 

o ceathrar ailtirí a bhfuil 10 mbliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil dearbhaithe acu ag 
comhaireamh siar ón dáta deiridh chun iarratais a chur isteach, sa nuathógáil agus/nó san 
athchóiriú agus/nó sa phleanáil uirbeach; 

o beirt ailtirí a bhfuil 5 bliana ar a mhéad de thaithí ghairmiúil dearbhaithe acu ag comhaireamh 
siar ón dáta deiridh chun iarratais a chur isteach, sa nuathógáil agus/nó san athchóiriú agus/nó 
sa phleanáil uirbeach. 

I gcás grúpaí, cuirfear san áireamh cairt eagrúcháin gach comhalta den ghrúpa chun meastóireacht a 
dhéanamh ar an iarratas bunaithe ar na critéir thuasluaite. 

 Ní mór d’iarrthóirí trí theistiméireacht ar a laghad a sholáthar do thionscadail a raibh siad ina 
ndearthóirí nó dearthóirí comhpháirteacha iontu, a gcaithfidh ceann amháin ar a laghad díobh a 
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bheith ina thionscadal tógtha, agus ar tionscadail iad a bhaineann le foirgnimh ilfheidhmeacha, atá 
suite i gceantar uirbeach agus 120 000 m² ar a laghad mar achar iomlán dromchla (don 3 
thionscadal) ag roinnt leo, agus iad a bheith curtha i gcrích nó tógtha sna 10 mbliana díreach roimh 
an dáta deiridh chun iarratais a chur isteach.  

Féadfar tionscadail thógtha a lua in ionad tionscadail nach bhfuil tógtha fós. 
 
 
 
2. Critéir roghnúcháin le hualú 
A. Critéir maidir leis an bhfoireann 
Ní mór d’iarrthóirí foireann a chur i láthair a gcuirfear de chúram uirthi, má roghnaítear an t-iarratas, 
an plean imlíneach a chur i gcrích i gcomhréir le nádúr agus raon feidhme an tionscadail, agus ní mór 
dóibh cúiseanna a thabhairt maidir le comhdhéanamh na foirne, lena n-áirítear ó thaobh éagsúlachta, 
ilchultúrachais agus ilteangachais de. Tá faisnéis ar fáil d’iarrthóirí in Iarscríbhinn 5 a ghabhann le 
rialacha an chomórtais faoi ghnéithe áirithe teicniúla a d’fhéadfadh cabhrú leo maidir le 
comhdhéanamh na foirne. 
Déanfar meastóireacht ar chomhdhéanamh na foirne ar bhonn na gcritéar seo a leanas: 

 E.1 as 50 pointe: Méid, dearcadh iomlánaíoch na ngairmeacha, cothroime agus comhlántacht na 
foirne i dtaca le riachtanais an tionscadail; 

 E.2 as 10 bpointe: Comhoibrithe roimhe sin idir na daoine den fhoireann agus rannpháirtíocht na 
ndaoine sin sna tionscadail atá luaite mar thagairt;  

 E.3 as 30 pointe: Dearcadh comhshaoil na foirne; 

 E.4 as 10 bpointe: Éagsúlacht, ilchultúrachas agus ilteangachas na foirne. 

 
B. Critéir maidir le hacmhainneacht an iarrthóra tionscadal a chur i gcrích. 
Chun meastóireacht a dhéanamh ar na critéir maidir le hacmhainneacht an iarrthóra tionscadal a chur 
i gcrích, tíolacfaidh na hiarrthóirí 3 thionscadal atá curtha i gcrích acu agus a mheasann siad a bheith 
ábhartha do cheann amháin nó níos mó de na critéir thíos. 
Déanfar meastóireacht ar gach tionscadal ceann ar cheann agus is ionann tionscadal amháin agus aon 
trian den ghrádú.  
Déanfar meastóireacht ar acmhainneacht iarrthóra tionscadal a chur i gcrích bunaithe ar na tionscadail 
arna dtíolacadh agus ar bhonn na gcritéar seo a leanas: 

 T.1 as 25 phointe: Ábharthacht an tionscadail, ó thaobh a inchomparáideacht leis na tionscadail is 
ábhar don chomórtas seo (ó thaobh láithreach, cineáil, méid nó feidhmeanna de), agus/nó; 

 T.2 as 25 phointe: Ábharthacht an tionscadail ó thaobh a shamhaltais de (mar a mhíneoidh an t-
iarrthóir), agus/nó; 

 T.3 as 25 phointe: Ábharthacht an tionscadail ó thaobh chastacht a chláir agus/nó eiseamlárachais 
de, maidir leis an gcaoi a bhfreastalaíonn sé ar riachtanais na n-úsáideoirí, agus/nó; 

 T.4 as 25 phointe: Ábharthacht an tionscadail ó thaobh a eiseamlárachais comhshaoil de. 

Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara nach bhfuil na critéir carnach go heisiach, agus mar sin, go 
bhféadfar tionscadail a chur aghaidh nach gcomhlíonann na critéir ar fad ach atá ábhartha i dtaobh na 
gcritéar atá comhlíonta acu. 
 

 DOICIMÉID AGUS DOICIMÉID TACAÍOCHTA ATÁ RIACHTANACH  

1. Doiciméid agus doiciméid tacaíochta maidir le critéir eisiaimh 
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Déanfaidh iarrthóirí dearbhú sollúnta a chur isteach lena ndeimhneofar nach bhfuil siad i gceann de na 
staideanna dá dtagraítear i bhforálacha Airteagail 136 agus 141 den Rialachán Airgeadais.  
Ní mór an dearbhú sin a tharraingt suas ar bhonn foirm chaighdeánach arna soláthar i measc na 
ndoiciméad nós imeachta (Féach airteagal II.1.12) a mbeidh ar ionadaí dlíthiúil an iarrthóra é a 
chomhlánú ina iomláine, le dáta agus síniú. 
Áiritheofar leis an dearbhú freisin gealltanas ón iarrthóir go mbeidh a iarratas bailí ar feadh thréimhse 
iomlán an nós imeachta agus go nglacann sé go hiomlán le coinníollacha an chomórtais, go háirithe 
téarmaí na rialacha seo. 
I gcás iarratas arna thíolacadh ag grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha, ní mór do gach comhalta den ghrúpa 
dearbhú sollúnta a thíolacadh. 

Ní mór an dearbhú sollúnta sin a chur i gceangal leis an gcomhad iarratais nó mura ndéanfar an méid 
sin déanfar an t-iarratas a dhiúltú go huathoibríoch. 

Ba cheart d’iarrthóirí a thabhairt faoi deara, ag deireadh chéim an roghnúcháin, nach mór do na 
hiarrthóirí a roghnófar na doiciméid tacaíochta seo a leanas a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa 
gan mhoill: 

 Sliocht ón taifead breithiúnach arna eisiúint le deireanas nó, dá uireasa sin, doiciméad 
coibhéiseach arna eisiúint le deireanas ag údarás breithiúnach nó riaracháin sa tír ina bhfuil sé 
bunaithe, á thaispeáint nach bhfuil an t-iarrthóir arna roghnú i gceann de na staideanna dá 
dtagraítear in Airteagal 136 (1) (c) go (h) den Rialachán Airgeadais; 

 Deimhniú arna eisiúint le deireanas ag údarás inniúil an Stáit lena mbaineann, á chruthú nach bhfuil 
an t-iarrthóir sa staid dá dtagraítear in Airteagal 136 (1) (a) agus (b) den Rialachán Airgeadais. 

Más rud é nach sa tír lena mbaineann a dhéantar na doiciméid nó na deimhnithe dá dtagraítear thuas 
a eisiúint, agus i ndáil leis na cásanna eisiaimh eile dá dtagraítear in Airteagal 136 den Rialachán 
Airgeadais, féadfar, ina n-ionad sin, ráiteas faoi mhionn, nó dá uireasa sin, ráiteas sollúnta a thabhairt 
arna dhéanamh ag an bpáirtí leasmhar os comhair údaráis bhreithiúnaigh nó riaracháin, os comhair 
nótaire nó os comhair comhlachta ghairmiúil cháilithe sa tír ina bhfuil sé bunaithe. 
Níl sé de cheangal ar na hiarrthóirí arna roghnú cruthúnas doiciméadach dá dtagraítear thuas a 
tíolacadh más rud é gur féidir le Parlaimint na hEorpa an cruthúnas doiciméadach sin a rochtain ar 
bhunachar sonraí náisiúnta, saor ó mhuirear, nó más rud é go ndearnadh an cruthúnas sin a thíolacadh 
chuici cheana chun críocha nós imeachta um sholáthar eile agus ar choinníoll nár eisíodh na doiciméid 
i dtrácht níos mó ná aon bhliain amháin roimhe sin agus go bhfuil siad fós bailí.  
I gcás den sórt sin, ní mór don iarrthóir a chur in iúl cad é an bunachar sonraí ina bhféadfaidh Parlaimint 
na hEorpa an fhaisnéis a theastaíonn a fháil, nó dearbhú ar onóir a dhéanamh gur cuireadh na 
doiciméid tacaíochta ar fáil cheana féin i nós imeachta roimh sin, ag lua dó cad é an nós imeachta sin, 
agus nár tháinig aon athrú ar a staid ó shin. 
Ní bheidh cinneadh roghnúcháin na n-iarrthóirí sa chéad chéim críochnaitheach agus ní thabharfar 
cuireadh don iarrthóir páirt a ghlacadh sa dara céim den chomórtas go dtí go mbeidh na doiciméid 
tacaíochta thuasluaite faighte agus ar choinníoll go ndeimhníonn na doiciméid sin dearbhuithe an 
iarrthóra. 
NÓTA TÁBHACHTACH: Tá lánchead ag iarrthóirí na doiciméid tacaíochta thuasluaite a chur isteach 
lena gcomhad iarratais ach ní gá dóibh é sin a dhéanamh. Má dhéanann siad é sin, agus má 
roghnaítear iad, ní bheidh orthu na doiciméid tacaíochta a thíolacadh arís. 
 
2. Doiciméid agus doiciméid tacaíochta a bhaineann le critéir maidir le hacmhainneacht theicniúil agus 
ghairmiúil 
A. Critéar maidir le hacmhainneacht rialála 

 Tíolacfaidh iarrthóirí i gceangal lena gcomhad iarratais cóip dhigiteach de dhoiciméad 
tacaíochta a léiríonn go bhfuil siad cláraithe ar rolla gairme nó ceirde a n-áit bhunaíochta. 

Ní mór na doiciméid sin a chur i gceangal leis an gcomhad iarratais nó mura ndéanfar an 
méid sin déanfar an t-iarratas a dhiúltú go huathoibríoch. 
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B. Critéar maidir le hacmhainneacht eacnamaíoch agus airgeadais 

 Tíolacfaidh iarrthóirí i gceangal lena gcomhad iarratais cóip dhigiteach de na cláir 
chomhardaithe do 2016, 2017 agus 2018. 

Ní mór na doiciméid sin a chur i gceangal leis an gcomhad iarratais nó mura ndéanfar an 
méid sin déanfar an t-iarratas a dhiúltú go huathoibríoch. 

 
C. Critéar maidir leis an bhfoireann. 

 Tíolacfaidh iarrthóirí an méid seo a leanas i gceangal lena gcomhad iarratais: 

o Curricula vitae ó cheathrar ailtirí a bhfuil 10 mbliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil 
dearbhaithe acu ag comhaireamh siar ón dáta deiridh chun iarratais a chur isteach, 
bunaithe ar theimpléad EUROPASS15; 

o Curricula vitae ó bheirt ailtirí a bhfuil 5 mbliana ar a mhéad de thaithí ghairmiúil 
dearbhaithe acu ag comhaireamh siar ón dáta deiridh chun iarratais a chur isteach, 
bunaithe ar theimpléad EUROPASS. 

Ní mór na curricula vitae sin a chur i gceangal leis an gcomhad iarratais nó mura ndéanfar an 
méid sin déanfar an t-iarratas a dhiúltú go huathoibríoch. 

D. Critéar maidir le teistiméireachtaí 

 Tíolacfaidh iarrthóirí i gceangal lena gcomhad iarratais comhaid lena gcuirtear i láthair na 
tionscadail teistiméireachta ar bhonn foirm chaighdeánach arna soláthar i measc na 
ndoiciméad nós imeachta (Féach Airteagal II.1.12) . 

Ní mór na comhaid tagartha sin a chur i gceangal leis an gcomhad iarratais nó mura ndéanfar 
an méid sin déanfar an t-iarratas a dhiúltú go huathoibríoch. 

 
 
3. Doiciméid agus doiciméid tacaíochta maidir le critéir roghnúcháin le hualú 
A. Critéir maidir leis an bhfoireann 

 Tíolacfaidh iarrthóirí i gceangal lena gcomhad iarratais nóta ina leagfar amach rogha na 
ndaoine a mbeidh orthu an plean imlíneach a thabhairt i gcrích i gcás ina roghnófar iad, agus 
na cúiseanna leis an rogha sin. 

Cruthófar an nóta sin ar bhonn foirm chaighdeánach arna soláthar i measc na ndoiciméad nós 
imeachta (Féach Airteagal II.1.12).  
Déanfar an doiciméad tacaíochta a chur i láthair i bhfoirm ina mbeidh 3 leathanach A4 (le cló 
ar thaobh amháin) ar a mhéid. 

Ní mór an nóta sin a chur i gceangal leis an gcomhad iarratais nó mura ndéanfar an méid sin 
déanfar an t-iarratas a dhiúltú go huathoibríoch. 

 

 Tíolacfaidh iarrthóirí i gceangal lena gcomhad iarratais liosta de chomhaltaí na foirne a 
gcuirfear de chúram uirthi, má roghnaítear an t-iarratas, an plean imlíneach a chur i gcrích. 
Beidh an liosta i bhfoirm thábla Excel bunaithe ar theimpléad arna soláthar i measc na 
ndoiciméad nós imeachta (Féach Airteagal II.1.12).  

Ní mór an tábla sin a chur i gceangal leis an gcomhad iarratais nó mura ndéanfar an méid sin 
déanfar an t-iarratas a dhiúltú go huathoibríoch. 

 
Léireofar ar an tábla sin faisnéis úsáideach, go háirithe faisnéis a bhaineann le hinniúlachtaí 
agus rannpháirteachas sna tionscadail arna dtíolacadh mar theistiméireachtaí faoi mhír B den 
airteagal seo.  

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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Léireofar ar an tábla sin freisin tagairt do curricula vitae na gcomhaltaí.  
Tá sé riachtanach go mbunófar an tábla ar an teimpléad atá curtha ar fáil (Féach Airteagal 
II.1.12). 
Is é an tábla sin amháin a dtabharfar aird air mar an liosta de comhaltaí foirne a gcuirfear de 
chúram uirthi, má roghnaítear an t-iarratas, an plean imlíneach a chur i gcrích. 
Leagfar amach sa liosta sin próifílí éagsúla de réir mar is rogha leis na hiarrthóirí.  
Is faoin iarrthóir a bheidh sé cineáil agus líon na bpróifílí a roghnú.  
Is é próifíl an chomhordaitheora an t-aon phróifíl atá riachtanach.  
Tá na próifílí atá ar fáil sa liosta anseo thíos: 
 

Duine ainmnithe Ceanglais íosta 

Comhordú 

Comhordaitheoir Duine amháin - Ailtire 

Leas-chomhordaitheoir Bunchéim ardoideachais 5 bliana 

Ailtireacht 

Ailtire Bunchéim ardoideachais 5 bliana 

Dearthóir BIM - ailtireacht Bunchéim ardoideachais 3 bliana 

Innealtóireacht struchtúr 

Innealtóir sibhialta Bunchéim ardoideachais 5 bliana 

Dearthóir BIM16 - Innealtóireacht struchtúr Bunchéim ardoideachais 3 bliana 

Dearthóir CAD17 - Innealtóireacht struchtúr Bunchéim ardoideachais 3 bliana 

Disciplíní eile a bhaineann le foirgnimh 

Innealtóir sibhialta Bunchéim ardoideachais 5 bliana 

Innealtóir nó teicneoir tionsclaíoch Bunchéim ardoideachais 3 bliana 

Disciplíní eile taobh amuigh den earnáil tógála Bunchéim ardoideachais 3 bliana 

 
B. Critéir maidir le cumas an iarrthóra tionscadal a chur i gcrích 
Tíolacfaidh iarrthóirí 3 thionscadal atá curtha i gcrích acu agus a mheasann siad a bheith ábhartha do 
cheann amháin nó níos mó de na critéir in Airteagal III.2.2 B. 
Déanfar gach tionscadal a chur i láthair trí bhíthin nóta míniúcháin, chun an tionscadal a thuiscint, a 
mhíneoidh a ábharthacht i leith na 4 chritéar.  
Déanfar gach tionscadal a chur i láthair ar fhoirm ina mbeidh 6 leathanach A4 ar a mhéid, le cló ar 
thaobh amháin den leathanach leis an téacs a bheidh le meas agus le léaráidí. 
I gcás inar tíolacadh tionscadail ar leith cheana mar chuid den mheastóireacht ar na critéir roghnúcháin 
gan ualú (féach thuas), ní mór fós féin iad a thíolacadh an athuair agus na doiciméid riachtanacha 
thuasluaite i gceangal leo. 

Ní foláir na doiciméid sin a chur i gceangal leis an gcomhad iarratais nó mura ndéanfar an méid sin 
déanfar an t-iarratas a dhiúltú go huathoibríoch. 

 

CAIBIDIL 3.  COMHDHÉANAMH AGUS CUR I LÁTHAIR AN 
CHOMHAID IARRATAIS 

                                                           
16 BIM: Samhaltú Faisnéise Tógála (Building Information Modeling) 

17 CAD: Dearadh Ríomhchuidithe (Computer assisted design) 
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 COMHDHÉANAMH AN CHOMHAID IA RRATAIS  

Is i scríbhinn amháin a fhéadfar iarratais a chur isteach agus é sin a dhéanamh i gceann de theangacha 
oifigiúla an Aontais Eorpaigh. 
Ní foláir an comhad iarratais a bheith comhdhéanta de na doiciméid seo a leanas: 

 litir chumhdaigh chun an t-iarrthóir a shainaithint a bheidh sínithe ag ionadaí dlíthiúil an 
iarrthóra; 

 cóip d’airteagail chomhlachais an iarrthóra chun a áit ghnó go háirithe a shainaithint. I gcás 
grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha, airteagail chomhlachais gach comhalta den ghrúpa; 

 i gcás grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha, doiciméad i bhformáid oscailte ina gcuirtear i láthair an 
leagan amach a bheidh ar an ngrúpa atá beartaithe, a shainaithníonn go soiléir an ról a bheidh 
ag gach comhalta den ghrúpa agus a ainmníonn ionadaí dlíthiúil an té sin; 

 doiciméad i bhformáid oscailte ina mbeidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad: 
o sainaitheantas an iarrthóra; 
o seoladh poist ag a measfar go mbeidh aon chomhfhreagras ó Pharlaimint na hEorpa 

maidir leis an nós imeachta seo faighte ag an iarrthóir; 
o seoladh ríomhphoist ag a measfar go mbeidh aon chomhfhreagras ríomhphoist ó 

Pharlaimint na hEorpa maidir leis an nós imeachta seo faighte ag an iarrthóir; 
o duine teagmhála a bheidh ainmnithe ag an iarrthóir chun dul chun cinn an nós 

imeachta a fhaire. 

 doiciméid tacaíochta riachtanacha a bhaineann leis na critéir eisiaimh; 

 doiciméid tacaíochta riachtanacha a bhaineann leis na critéir roghnúcháin le hualú nó gan ualú. 

 

 CUR I LÁTHAIR AN CHOMHAID IARRATAIS  

Cuirfear an comhad iarratais i láthair i bhfoirm litir chumhdaigh i bhfoirm pháipéir, a mbeidh CD-ROM 
amháin nó níos mó i gceangal léi, ar a mbeidh cóip dhigiteach de na doiciméid agus / nó doiciméid 
tacaíochta riachtanacha sábháilte. 
I measc na ndoiciméad atá le híoslódáil don nós imeachta seo (Féach Airteagal II.1.12), tá comhad ‘zip’ 
dar teideal ‘Iarratas - Comhad leictreonach’. 
Ní mór duit an comhad sin, ina bhfuil fillteáin agus fofhillteáin ina gcaithfidh tú do dhoiciméid agus /nó 
do dhoiciméid tacaíochta riachtanacha a shábháil, a íoslódáil agus na treoracha a leanas á n-urramú 
go hiomlán agat. 
Agus doiciméid agus / nó doiciméid tacaíochta á sábháil agat, bí cinnte na formáidí comhaid reatha a 
úsáid lena chinntiú go mbeidh na bogearraí is coitianta in ann iad a léamh. 
Bí cinnte freisin nach n-úsáideann tú ach meáin stórála atá ar ardchaighdeán agus cinntigh, sula 
seolfaidh tú nó sula gcuirfidh tú isteach d’iarratas, go bhfuil na meáin stórála go hiomlán inléite agus 
go bhfuil na doiciméid ar fad atá stóráilte orthu inrochtana. 

I gcás aon doiciméad nach mbeidh inrochtana nó inléite measfar gurb ionann é agus doiciméad nár 
cuireadh ar fáil, agus ag brath ar an gcineál doiciméid a bheadh i gceist, d’fhéadfaí diúltú go 
huathoibríoch do d’iarratas dá bharr. 

Níor cheart do na CD-ROManna a bheith in-athscríofa (seisiún iata). 
Sa chomhad ‘zip’ dar teideal ‘Iarratas - Comhad leictreonach’, tá na fillteáin agus fofhillteáin seo a 
leanas: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
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 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Beidh na doiciméid agus / nó na doiciméid tacaíochta riachtanacha le sábháil sna fillteáin agus 
fofhillteáin éagsúla mar seo a leanas: 

 San fhillteán I - CAND, sábhálfaidh iarrthóirí: 
o cóip dhigiteach den litir chumhdaigh sínithe; 
o cóip dhigiteach de dhoiciméad, i bhformáid oscailte, ina mbeidh an fhaisnéis seo a 

leanas ar a laghad: 
 sainaitheantas an iarrthóra; 
 seoladh poist ag a measfar go mbeidh aon chomhfhreagras ó Pharlaimint na 

hEorpa maidir leis an nós imeachta seo faighte ag an iarrthóir; 
 seoladh ríomhphoist ag a measfar go mbeidh aon chomhfhreagras 

ríomhphoist ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an nós imeachta seo faighte 
ag an iarrthóir; 

 duine teagmhála a bheidh ainmnithe ag an iarrthóir chun dul chun cinn an nós 
imeachta a fhaire; 

 San fhofhillteán I - CAND\1 Stat, ba cheart d’iarrthóirí cóip dhigiteach dá n-airteagail 
chomhlachais a shábháil agus meabhraítear dóibh anseo, i gcás grúpa d’oibreoirí 
eacnamaíocha, nach mór do gach comhalta den ghrúpa a n-airteagail chomhlachais a 
thíolacadh. 
 

 San fhofhillteán I - CAND\2 Gr_op_eco, ba cheart d’iarrthóirí, i gcás iarratas arna thíolacadh 
ag grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha, cóip dhigiteach de dhoiciméad, i bhformáid oscailte, a 
shábháil ar doiciméad é ina gcuirtear i láthair an leagan amach a bheidh ar an ngrúpa atá 
beartaithe, a shainaithníonn go soiléir an ról a bheidh ag gach comhalta den ghrúpa agus a 
ainmníonn ionadaí an ghrúpa, chomh maith le hionadaí dlíthiúil an té sin. 

 San fhillteán II - JUSTIF_EXC, ba cheart d’iarrthóirí cóip dhigiteach den dearbhú sollúnta, 
comhlánaithe ina iomláine, le dáta agus síniú ó ionadaí dlíthiúil an iarrthóra, a shábháil.  

Meabhraítear anseo, i gcás iarratas arna thíolacadh ag grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha, nach 
mór do gach comhalta den ghrúpa dearbhú sollúnta a thíolacadh. 
 
Féadfaidh iarrthóirí, más mian leo é, cóip dhigiteach de gach ceann de na doiciméid tacaíochta 
a bhaineann leis na critéir eisiaimh mar a fhoráiltear le hAirteagal III.2.3 a shábháil san fhillteán 
seo freisin. 

 San fhofhillteán III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg, ba cheart d’iarrthóirí cóip dhigiteach de 
dhoiciméad tacaíochta a léiríonn go bhfuil siad cláraithe i rolla gairme nó ceirde a n-áit 
bhunaíochta a shábháil. 

Meabhraítear anseo, i gcás iarratas arna thíolacadh ag grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha, nach 
mór do gach comhalta den ghrúpa an doiciméad tacaíochta seo a thíolacadh. 

 San fhofhillteán III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin, ba cheart d’iarrthóirí cóip dhigiteach de na cláir 
chomhardaithe do 2016, 2017 agus 2018 a shábháil. 

Meabhraítear anseo, i gcás iarratas arna thíolacadh ag grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha, nach 
mór do gach duine den ghrúpa na cláir chomhardaithe seo a thíolacadh. 
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 San fhofhillteán III - JUSTIF-SEL\3 Pers, ba cheart d’iarrthóirí cóip dhigiteach de na curricula 
vitae, mar a cheanglaítear i bpointe (c) de mhír 2 d’Airteagal III.2.3, a shábháil. 

 San fhofhillteán III - JUSTIF-SEL\4 Refer, ba cheart d’iarrthóirí cóip dhigiteach de na comhaid 
tagartha, mar a cheanglaítear i bpointe (d) de mhír 2 d’Airteagal III.2.3, a shábháil. 

 San fhofhillteán III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq, ba cheart d’iarrthóirí cóip 
dhigiteach de na doiciméid tacaíochta, mar a cheanglaítear i bpointe (a) de mhír 3 d’Airteagal 
III.2.3, a shábháil. 

 San fhofhillteán III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj, ba cheart d’iarrthóirí cóip 
dhigiteach de na doiciméid tacaíochta, mar a cheanglaítear i bpointe (b) de mhír 3 d’Airteagal 
III.2.3, a shábháil. 
 

Nuair a bheidh sábháil na ndoiciméad agus / nó na ndoiciméad tacaíochta sna fillteáin agus fofhillteáin 
chomhfhreagracha curtha i gcrích ag iarrthóirí, déanfaidh siad na fillteáin agus fofhillteáin sin a 
thabhairt le chéile i gcomhad i bhformáid ‘.zip’ faoin ainm ‘Iarratas - Comhad leictreonach’ agus 
sábhálfaidh siad é ar CD-ROM amháin nó níos mó. 
I ngach iarratas ní mór go mbeadh ar a laghad CD-ROM amháin leis an teideal ‘Comhad iarratais - 
Comhad leictreonach - Bunleagan’ agus CD-ROM leis an teideal ‘Comhad iarratais - Comhad 
leictreonach - Cóip’, agus na teidil sin a bheith scríofa go díreach ar an CD-ROM. 
I gcás ina mbeidh gá le níos mó ná CD-ROM amháin i gcomhad iarratais, déanfar iad a uimhriú ó 1 go x 
leis an lipéad ‘Comhad iarratais - Comhad leictreonach - Bunleagan - Diosca x’ nó an lipéad ‘Iarratas 
- Comhad leictreonach - Cóip - Diosca x’ agus na teidil sin a bheith scríofa go díreach ar an CD-ROM. 
 

CAIBIDIL 4. SPRIOCDHÁTAÍ AGUS MODHANNA TÍOLACTHA 
AN IARRATAIS 

 SPRIOCDHÁTAÍ  

Tá an dáta deiridh do sheoladh nó do thíolacadh (féach Airteagal III.4.2) na n-iarratas socraithe don 
07/01/2020. 

Déanfar aon iarratas a sheolfar nó a chuirfear isteach i ndiaidh an dáta deiridh sin a dhiúltú go 

huathoibríoch. 

 

 MODHANNA TÍOLACTHA AN IARRATAIS  

Chun rúndacht agus sláine ábhar na gcomhad iarratais a áirithiú, ní mór iad a chur isteach i gclúdach 
litreach agus ansin an clúdach litreach sin a chur isteach i gclúdach litreach eile.  
Ba cheart an dá chlúdach litreach a bheith séalaithe.  
Tugtar cuireadh d’iarrthóirí úsáid a bhaint as na lipéid a sholáthraítear sna doiciméid nós imeachta 
(Féach Airteagal II.1.12), nach mbeidh ach le priontáil agus le greamú ar na clúdaigh litreach, chun 
tarchur a n-iarratas chuig seirbhís inniúil Pharlaimint na hEorpa a éascú. 
Ag brath ar an méid, tuigtear leis an téarma ‘clúdach litreach’ beart, pacáiste, bosca nó coimeádán eile; 
ní mór do thoisí an choimeádáin a bheith i gcomhréir a mhéid is féidir le toisí an ábhair atá istigh ann. 
Iarrtar ar iarrthóirí i ngach cás, is cuma cén cineál pacáiste a úsáidfear, aird a thabhairt ar chaighdeán 
na gclúdach litreach a úsáidtear chun a n-iarratas a chur isteach, chun a áirithiú nach sroichfidh siad an 
ceann scríbe i riocht stróicthe agus ar an gcaoi sin nach bhféadfaí rúndacht ná sláine a n-inneachair a 
áirithiú a thuilleadh. 
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I gcás ina n-úsáidfear clúdaigh litreach fhéinghreamaitheacha, ní mór iad a shéaladh le téip 
ghreamaitheach freisin agus ní mór don seoltóir a shíniú nó a síniú a chur trasna ar an téip 
ghreamaitheach sin. Measfar gur síniú é síniú lámhscríofa an tseoltóra nó stampa na cuideachta. 
Aon iarratas nach mbeidh a inneachar rúnda go dtí go n-osclófar na tairiscintí uile, diúltófar dó go 
huathoibríoch. 
Beidh ainm nó ainm gnó an iarrthóra ar an gclúdach litreach seachtrach, mar aon leis an seoladh cruinn 
inar féidir an bhreith a dhéanfar ar a iarratas a chur in iúl dó. 
 
Féadfar iarratais a chur isteach ar na bealaí seo de réir rogha an iarrthóra: 

 Leis an bpost (post cláraithe nó a choibhéis) nó le cuideachta chúiréireachta, a sheolfar tráth 
nach déanaí ná an dáta deiridh a léirítear thuas, arna fhianú leis an bpostmharc nó le dáta ar 
an duillín taiscthe, go dtí an seoladh a luaitear ar na lipéid atá curtha ar fáil. 

 Nó féadfaidh an t-iarrthóir é a thabhairt isteach de láimh chuig an tSeirbhís um Post Oifigiúil 
nó féadfaidh a n-ionadaí déanamh amhlaidh, ar dháta nach déanaí ná an spriocdháta agus an 
t-am atá sonraithe thuas. Déanfar seachadadh an iarratais a dheimhniú le hadmháil, a bheidh 
dátaithe agus sínithe i ndúblach, arna heisiúint ag an tSeirbhís um Post Oifigiúil i bParlaimint 
na hEorpa. Fónfaidh an dáta agus t-am ar an admháil mar an dáta agus an t-am tagartha. Seo 
a leanas uaireanta oscailte na Seirbhíse um Post Oifigiúil i bParlaimint na hEorpa, chuig a 
gcaithfear na hiarratais a chur: 

Oscailte Luan go Déardaoin, ó 9.00 go dtí 12.00 agus ó 14.00 go dtí 17.00, 
agus ar an Aoine ó 9.00 go dtí 12.00 

Bíonn an tSeirbhís Poist dúnta ar an Satharn agus ar an Domhnach agus ar laethanta saoire 
Pharlaimint na hEorpa. 

Ní féidir le Parlaimint na hEorpa a ráthú go bhfaighfear iarratais, is cuma conas a chuirfear isteach iad, 
lasmuigh d’uaireanta oscailte na Seirbhíse um Post Oifigiúil i bParlaimint na hEorpa a thugtar thuas. 
Ní bheidh Parlaimint na hEorpa freagrach as iarrthóirí a chur ar an eolas i gcás ina n-athraíonn uaireanta 
oscailte na Seirbhíse um Post Oifigiúil sa Pharlaimint tar éis eisiúint na ndoiciméad don chuireadh chun 
comórtais. I gcás iarrthóirí a bhfuil spéis acu cur isteach ar an gcomórtas is orthusan atá an dualgas na 
huaireanta oscailte luaite a dhearbhú sula gcuireann siad isteach a gcomhad iarratais iad féin. 
 

CAIBIDIL 5. MEASTÓIREACHT AR IARRATAIS 

 MEASTÓIREACHT AR IARRATAIS  

1. Meastóireacht maidir leis critéir roghnúcháin theicniúla agus ghairmiúla a bhaineann leis an 
bhfoireann  
Gheobhaidh gach iarrthóir marc iomlán NtotE as 100 pointe ar a mhéid a ríomhfar trí úsáid a bhaint as 
an bhfoirmle seo a leanas: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Dá bhrí sin gheobhaidh an t-iarrthóir a fhaigheann an marc NtotE is airde marc NE = 40% 
Gheobhaidh na hiarrthóirí eile marc a ríomhfar trí úsáid a bhaint as an bhfoirmle seo a leanas: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
áit arb ionann: 

 NtotEcand agus an marc NtotE a fhaigheann an t-iarrthóir 

 NtotEmax agus an marc NtotE is fearr a fhaightear as measc na n-iarrthóirí. 

 
Déanfar na marcanna NE1,  NE2,  NE3,  NE4 a bhronnadh maidir leis na critéir dá dtagraítear i bpointe (a) 
de mhír ‘Critéir roghnúcháin le hualú’ in Airteagal III.2.2. 
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2. Meastóireacht i ndáil leis na critéir roghnúcháin theicniúla agus ghairmiúla maidir le 
hacmhainneacht an iarrthóra tionscadal a chur i gcrích 

Déanfar gach tionscadal a thíolacfar a mheasúnú ceann ar cheann agus is ionann tionscadal amháin 
agus aon trian den scór.  
Gheobhaidh gach iarrthóir marc iomlán NtotC as 300 pointe ar a mhéid a ríomhfar trí úsáid a bhaint as 
an bhfoirmle seo a leanas: 
NtotC = NtotC-tionscadal1 +  NtotC-tionscadal2 +  NtotC-tionscadal3 

Áit arb ionann 
NtotC-tionscadal agus na pointí arna bhfáil don tionscadal á mheas faoi ceithre chritéar le chéile luaite anseo 
thíos de réir na foirmle seo a leanas: 
NtotC-tionscadal =(suim (T1, T2, T3, T4)/4 + uasmhéid (T1, T2, T3, T4)) x 2. 
 
Dá bhrí sin, gheobhaidh an t-iarrthóir a fhaigheann an marc NtotC is airde an marc seo a leanas: 
NC = 60% 
Gheobhaidh na hiarrthóirí eile marc a ríomhfar trí úsáid a bhaint as an bhfoirmle seo a leanas: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
áit arb ionann: 

 NtotCcand agus an marc NtotC a fhaigheann an t-iarrthóir 

 NtotCmax agus an marc NtotC is fearr a fhaightear as measc na n-iarrthóirí. 

 
Déanfar acmhainneacht iarrthóra tionscadal a chur i gcrích a mheas i leith na dtionscadal arna 
dtíolacadh de bhun na gcritéar i bpointe (b) den mhír dar teideal ‘Critéir roghnúcháin le hualú’ in 
Airteagal III.2.2. 
 
3. Marc deiridh  
As an meastóireacht ar iarratais a mhéid a bhaineann leis na critéir roghnúcháin theicniúla agus 
ghairmiúla le hualú, bronnfar marc deiridh Nf le huasmhéid de 100%. 
Bainfear amach an marc deiridh NF trí úsáid a bhaint as an bhfoirmle seo a leanas: 
NF = NE + NC  
Áit arb ionann: 

 NE agus an marc a gheofar ón meastóireacht ar na critéir a bhaineann leis an bhfoireann le 
huasmhéid de 40% (féach thuas); 

 NC agus an marc a gheofar ón meastóireacht ar na critéir a bhaineann le hacmhainneacht an 
iarrthóra tionscadal a chur i gcrích le huasmhéid de 60% (féach thuas). 

Ar deireadh, déanfar rangú ar na hiarratais bunaithe ar an marc NF a gheobhaidh siad. 
I gcás comhscóir, tabharfar faoi chrannchur. 
 

 NA TORTHAÍ A CHUR IN IÚL  

Maidir leis na hiarrthóirí a chuirfear as an áireamh, déanfaidh Parlaimint na hEorpa iad a chur ar an 
eolas go comhuaineach agus ar bhonn aonair, á rá leo nár glacadh lena n-iarratas. I ngach cás, 
déanfaidh Parlaimint na hEorpa na cúiseanna leis an diúltú don tairiscint agus na modhanna féideartha 
achomhairc a chur in iúl. 
Déanfaidh Parlaimint na hEorpa an cinneadh maidir leis na hiarrthóirí a roghnaíodh a chur in iúl do na 
hiarrthóirí sin an tráth céanna a chuirfidh sí an cinneadh diúltaithe in iúl do na hiarrthóirí a diúltaíodh.  
I gcás ar bith, ní bheidh an bhreith roghnúcháin cinntitheach go dtí go mbeidh an fhianaise 
dhoiciméadach is gá maidir leis na critéir eisiaimh tíolactha ag an iarrthóir ar éirigh leis nó léi agus go 
dtí go mbeidh an fhianaise sin glactha ar láimh ag Parlaimint na hEorpa.  
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I gcás iarrthóra nár roghnaíodh a n-iarratas, nach bhfuil i gcás eisiaimh agus a bhfuil a n-iarratas i 
gcomhréir le doiciméid an chomórtais, féadfaidh siad tuilleadh eolais a fháil faoi na cúiseanna ar 
diúltaíodh dá n-iarratas, ach é sin a iarraidh i scríbhinn, i litir nó i ríomhphost. Is iad na hiarrthóirí a 
mbeidh iarratas inghlactha curtha isteach acu, agus iadsan amháin, a fhéadfaidh ceist a chur faoi 
ghnéithe agus buntáistí na n-iarratas atá ar an ngearrliosta agus faoi ainm na n-iarrthóirí atá 
roghnaithe. Ní chuirfear gnéithe áirithe faisnéise i bhfios, áfach, más rud é go bhfágfadh sé sin go gcuirfí 
bac ar chur i bhfeidhm an dlí, go mbeadh sé contrártha do leas an phobail nó go ndéanfaí dochar do 
leasanna dlisteanacha gnó gnóthas poiblí nó príobháideach nó go bhféadfaí iomaíocht chothrom 
eatarthu a shaobhadh. 
 

 AN NÓS IMEACHTA A CHUR AR FIONRAÍ  

Más gá, tar éis fógra faoi thorthaí na céime roghnúcháin a bheith tugtha agus sula dtosófar ar chéim 
na bpleananna imlíneacha, féadfaidh Parlaimint na hEorpa tús na céime a chur ar fionraí chun é a 
scrúdú tuilleadh más cóir sin ag féachaint do na hiarrataí nó do na tuairimí a thugann tairgeoirí nár 
éirigh leo nó tairgeoirí a mheas go ndearnadh éagóir orthu, nó ar bhonn aon fhaisnéis ábhartha eile a 
fhaightear. Ní mór na hiarrataí, tráchtaireachtaí nó an fhaisnéis sin a fháil laistigh de thréimhse 10 lá 
féilire ag tosú an lá tar éis dháta fógartha comhuaineach na gcinntí diúltaithe agus roghnúcháin. Más 
rud é go socraítear fionraí a dhéanamh, déanfar é a chur in iúl do na hiarrthóirí uile laistigh de thrí lá 
oibre ón tráth a rinneadh an cinneadh maidir le fionraí. 
Tar éis na scrúduithe breise a eascróidh ó fhionraí an nós imeachta, féadfaidh Parlaimint na hEorpa a 
cinneadh i dtaobh an roghnúchán a dhaingniú, í a mhodhnú nó, más gá, an nós imeachta a chealú. 
Déanfar na cúiseanna atá le haon chinneadh breise a lua agus a chur in iúl i scríbhinn do na hiarrthóirí 
uile atá sa chomórtas. 
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Cuid IV. CÉIM CHOMÓRTAS NA 
BPLEANANNA IMLÍNEACHA FÉIN 

CAIBIDIL 1. FÁISNÉIS GHINEARÁLTA 
Beidh rannpháirtíocht i gcéim chomórtas na bpleananna imlíneacha teoranta do na hiarrthóirí a 
roghnófar ó chéim roghnúcháin na n-iarratas ar choinníoll go mbeidh na doiciméid tacaíochta a iarradh 
don roghnúchán curtha ar fáil acu agus nach gcruthaíonn na doiciméid tacaíochta sin aon amhras faoi 
roghnú na n-iarrthóirí.  
As seo síos tagrófar do na hiarrthóirí a roghnaítear amhlaidh mar ‘na hiomaitheoirí’. 
Beidh ar na hiomaitheoirí páirt a ghlacadh sa chomórtas seo faoin bhfoirm dhlíthiúil chéanna 
(comhpháirtíocht shealadach, grúpa, ailtire, cuideachta, etc.) agus a ghlac siad chun a n-iarratas a 
thíolacadh. 
Is ag na hiomaitheoirí amháin a bheidh rochtain ar dhoiciméid shonracha an chomórtais, agus ní bheidh 
an rochtain sin ag na hiarrthóirí eile. 
Ceadófar do gach iomaitheoir plean imlíneach amháin a chur i láthair, bíodh sin faoin bpróiseas 
athchóirithe nó próiseas atógála, nó féadfaidh siad plean imlíneach amháin a chur i láthair do gach aon 
cheann den dá phróiseas (chun tuilleadh a fháil amach faoi na rialacha maidir leis na próisis, féach 
Airteagal IV.3.1). 
 

CAIBIDIL 2. NÓS IMEACHTA 

 CUIREADH 

Tabharfaidh Parlaimint na hEorpa cuireadh do na hiomaitheoirí chuig céim chomórtas na bpleananna 
imlíneacha trí litir cuireadh chun comórtais a sheoladh go comhuaineach chucu.  
I gceangal leis an litir sin, agus sábháilte ar CD-ROM amháin nó níos mó, beidh na doiciméid uile a 
bheidh úsáideach chun an plean imlíneach agus comhad iarratais an chomórtais a chur le chéile, chomh 
maith le faisnéis úsáideach eile, go háirithe maidir le féilire chéim chomórtas na bpleananna 
imlíneacha. 
 

 CUAIRT AR NA SUÍOMHANNA  

Féadfaidh na hiomaitheoirí páirt a ghlacadh i gcuairt roghnach ar na suíomhanna a eagrófar ar dháta a 
chuirfear in iúl dóibh leis an gcuireadh chun comórtais. 
Eagrófar dhá chuairt ar na suíomhanna, ceann i bhFraincis agus an ceann eile i mBéarla.  
Ní fhéadfaidh na hiomaitheoirí páirt a ghlacadh ach i gceann amháin de na cuairteanna.  
Beidh líon na rannpháirtithe do gach iomaitheoir teoranta ag cúigear.  
Déanfar láithreacht na n-iomaitheoirí a dheimhniú le liosta tinrimh a bheidh le síniú ag a n-ionadaithe 
roimh thús na cuairte. 
Ag deireadh gach ceann de na cuairteanna sin, réiteoidh Parlaimint na hEorpa tuarascáil chuairte a 
sheolfar go comhuaineach trí ríomhphost chuig an ngrúpa rannpháirtithe. 
Is iad seo a leanas na modhanna chun páirt a ghlacadh sa chuairt ar na suíomhanna: 
Ocht lá oibre ar a dhéanaí roimh dháta na cuairte chuig na suíomhanna a bheidh roghnaithe ag an 
iomaitheoir, déanfaidh an t-iomaitheoir ríomhphost a sheoladh chuig Parlaimint na hEorpa ag an 
seoladh INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu, leis an bhfaisnéis seo a leanas: 

 sainaitheantas an iomaitheora; 

 seoladh ríomhphoist an iomaitheora; 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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 ainm, post, uimhir chárta aitheantais agus dáta breithe na rannpháirtithe sa chuairt (féadfaidh 5 
ionadaí ar a mhéid in aghaidh gach iomaitheora páirt a ghlacadh ann). 

Meabhraítear anseo go bhfuil rialacha diana i bhfeidhm maidir le rochtain a fháil ar fhoirgnimh 
Pharlaimint na hEorpa agus go mbeidh rochtain faoi réir údarú éigeantach a fháil roimh ré. 
I gcás nach gcuirfear an fhaisnéis thuasluaite ar fáil laistigh den tréimhse ama socraithe, ní bheidh ar 
chumas na seirbhísí atá i gceannas ar an nós imeachta sin na húdaruithe rochtana riachtanacha a 
fháil do bhur n-ionadaithe, agus dá bhrí sin diúltófar cead isteach do na hionadaithe sin. 

Tá an áit choinne socraithe ag doras an Ionaid um Chreidiúnú atá i bhfoirgneamh Altiero SPINELLI de 
chuid Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil. 
Lá na cuairte: 
Bí cinnte go mbeidh bhur n-ionadaithe in am don choinne.  
Bí ar an eolas go dtabharfar suaitheantas rochtana sealadach do gach ionadaí i dtús na cuairte chun 
rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa a bhfuil baint acu leis an gcuairt agus go mbeidh 
orthu liosta tinrimh a léiríonn a láithreacht a shíniú. Dá bhrí sin, chuirfeadh aon mhoill bac ar thabhairt 
amach an tsuaitheantais agus ar shíniú an liosta agus d’fhéadfadh sé go gcuirfí as an áireamh don 
chuairt ar na suíomhanna tú. 

Is faoi na hiarrthóirí a bheidh sé aon chostais taistil a bhainfidh leis na cuairteanna a chlúdach agus ní 
bheidh aon aisíocaíocht le fáil ó Pharlaimint na hEorpa ina leith.  
 

 COMHAID I nDÍTH AINM 

Ar gach doiciméad a bhaineann leis an gcomhad do phleananna imlíneacha ní mór cód aitheantais, a 
mheasfar a bheith ionann le síniú agus inisiliú, a mharcáil, agus é sin a dhéanamh ar an gcéad 
leathanach más doiciméad téacs atá i gceist, nó san eochair más líníocht atá i gceist, nó in áit atá le 
feiceáil go soiléir de réir rogha an iomaitheora do gach cineál eile doiciméad. 
Beidh na gnéithe seo a leanas le cur i bhfeidhm maidir leis an gcód: 

 Ní mór go mbeadh 8 gcarachtar sa chód: 5 litir agus 3 uimhir arabacha, idir 1 agus 9; 

 Ní mór go mbeadh ar a laghad dhá cheann den chúig litir clóscríofa ina gceannlitreacha; 

 Ní cheadaítear na litreacha ná uimhreacha céanna a úsáid faoi dhó; 

 Ní cheadaítear spásanna idir na carachtair, comharthaí poncaíochta, aicinn ná aon siombail 
eile; 

 Fágtar ord na litreacha agus na n-uimhreacha faoin iomaitheoir. 

Beidh an cód le clóscríobh de réir na ngnéithe cló seo a leanas: 

 Ainm an chló: Arial 

 Méid an chló: 12 

 Dath an chló: dubh 

 Modh an chló: gnáthchló (normal) 

I dteannta na ndoiciméad don mheastóireacht ar phleananna imlíneacha a dhéanfar a mharcáil mar 
atá léirithe thuas, ní mór d’iarrthóirí clúdach litreach a chur isteach freisin, nach mbeidh aon mharc ná 
cruth de chineál ar bith uirthi trína bhféadfaí an t-iomaitheoir a shainaithint seachas tríd an gcód 
aitheantais. 
Ní mór don chlúdach litreach sin a bheith iomlán teimhneach agus dúnta ar gach bealach teicniúil de 
réir rogha an iomaitheora lena chinntiú nach bhféadfar í a bhearnú. 
Ní bheidh an bord roghnúcháin ná an Institiúid freagrach má osclaítear an clúdach litreach sin trí 
thimpiste. 
Is faoin iomaitheoir atá sé mar sin modh dúnta cuí a roghnú.  
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Sa chlúdach litreach sin, níor cheart go mbeadh aon doiciméad eile de chineál ar bith seachas dearbhú 
ina n-insítear cad é an cód aitheantais atá roghnaithe don phlean imlíneach agus an doiciméad 
tairisceana, a bheidh bunaithe ar fhoirm shamplach a bheidh i gceangal leis an gcuireadh chun 
comórtais agus a bheidh le comhlánú, dátú agus síniú ag ionadaí dlithiúil an iomaitheora. 
Seachas an doiciméad sin, a bheidh i gclúdach litreach nach n-osclófar go dtí tar éis chinneadh an 
bhoird roghnúcháin, níor cheart in aon chás go bhféadfaí an t-iomaitheoir a shainaithint ar aon cheann 
de na doiciméid uile a thíolacfar don chomórtas. 
Dá bhrí sin, níor cheart go mbeadh aon lógó, comhartha, siombail, nóta, ná ar bhonn níos ginearálta, 
aon mharc ná cruth de chineál ar bith ar na doiciméid sin trína bhféadfaí an t-iomaitheoir a shainaithint.  
Tá aird ar leith le tabhairt freisin ar aon fhaisnéis a bheadh sa réimse ‘airíonna’ i ndoiciméid agus ábhar 
digiteach. 

Má dhéantar aon doiciméad a thíolacadh nach gcomhlíonann na rialacha seo thuas maidir le 
doiciméid a bheith i ndíth ainm, déanfar an comhad don phlean imlíneach a dhiúltú go 
huathoibríoch. 

 

CAIBIDIL 3.  CRITÉIR MAIDIR LE HIDIRDHEALÚ A 
DHÉANAMH IDIR NA PLEANANNA IMLÍNEACHA AGUS 

MEASTÓIREACHT A DHÉANAMH ORTHU 

 CRITÉIR MAIDIR LE hIDIRDHEALÚ  

Chun Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas go soiléir maidir le toradh obair an bhoird roghnúcháin 
agus ionas go mbeidh an Pharlaimint in ann cinneadh críochnaitheach a ghlacadh (Féach thíos), 
déanfaidh an bord roghnúcháin idirdhealú ar na pleananna imlíneacha á n-aicmiú mar chinn a mbeadh 
scartáil/atógáil i gceist leo agus cinn a mbeadh athchóiriú i gceist leo trí na critéir seo a leanas a chur i 
bhfeidhm: 

 Measfar gur tionscadal athchóirithe atá i gceist le tionscadal a choimeádann ar a laghad 80% 
de dhlús an struchtúir reatha. 

 Measfar gur tionscadal scartála/atógála, atá i gceist le tionscadal a choimeádann níos lú ná 
80% de dhlús an struchtúir reatha. 

 

 CRITÉIR MHEASTÓIREACHTA 

Déanfaidh an bord roghnúcháin na pleananna imlíneacha a mheas trí na critéir seo a leanas a chur i 
bhfeidhm, de réir an ualaithe atá luaite anseo thíos.  

A NAISC LEIS AN TIMPEALLACHT UIRBEACH, NÁDÚRTHA AGUS SHÓISIALTA  15% 

 
  Siombalachas  

 
  Ceangal leis an gcomhshaol  

 
  Oscailteacht  -  fáilteachas  

B COINCHEAP AILTIREACHTA AGUS COMHSHAOIL  32% 

 
  Siombalachas an fhoirgnimh agus na spásanna laistigh  

 
  Cáilíocht ailtireachta an fhoirgnimh agus na spásanna laistigh  

 
  Cur chuige bithaeráide agus comhshaoil  

 
  Cáilíocht an tSeomra Tionóil  

 
  Eispéireas uathúil do chuairteoirí  
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C GNÓTHÚ CUSPÓIRÍ SPÁSÚLA AGUS FEIDHMIÚLA AGUS CUSPÓIRÍ INBHUANAITHEACHTA  30% 

 
  Togra feidhmiúil  

 
  Ceangail idir na feidhmeanna  

 
  Sruth  

 
  Solúbthacht sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma  

D COMHLEANÚNACHAS TEICNIÚIL  23% 

 
  Cuspóirí comhshaoil  

 
  Cuspóirí struchtúir  

 
  Cuspóirí inrochtaineachta  

 
  Cuspóirí slándála  

 

CAIBIDIL 4.  INNEACHAR AGUS LEAGAN AMACH AN 
CHOMHAID LEIS AN BPLEAN IMLÍNEACH 

 INNEACHAR AN CHOMHAID LEIS AN bPLEAN IMLÍNEACH  

NÓTA TÁBHACHTACH: beidh feidhm ag na forálacha uile seo a leanas i ngach cás, cibé acu an 
mbeartaíonn an t-iomaitheoir plean imlíneach amháin nó dhá phlean imlíneacha a thíolacadh (féach 
Cuid IV - Caibidil 1). 
 I gcás ina mbeartaíonn an t-iomaitheoir dhá phlean imlíneacha a thíolacadh, ní mór don iarrthóir an 
dá phlean imlíneacha a chur isteach in dhá chomhad ar leithligh, i gcomhréir leis na rialacha seo a 
leanas. 
 Bíodh an cód aitheantais céanna, mar a shainítear in Airteagal IV.2.3, ag an dá chomhad. 

 
A. Maidir leis na doiciméid do na pleananna imlíneacha, caithfidh cuid acu a bheith i bhfoirm 

pháipéir agus cuid eile acu a bheith i bhformáid dhigiteach: 

 Ní mór na nithe seo a leanas a chur isteach i bhfoirm pháipéir: 

o An seicliosta; 

o An clúdach litreach séalaithe a bheidh i gcomhréir le forálacha Airteagal IV.2.3 
thuasluaite agus ina mbeidh, ar páipéar freisin, an doiciméad tairisceana a bheidh 
comhlánaithe go hiomlán, agus a bheidh dátaithe agus sínithe ag ionadaí dlíthiúil an 
iarrthóra, agus cuirfidh an t-ionadaí sin a inisileacha nó a hinisileacha le gach 
leathanach den doiciméad freisin; 

o Na cláir thaispeántais; 

o Gach doiciméad eile (dhá chóip). 

 

 Ní mór na nithe seo a leanas a chur isteach i bhformáid dhigiteach: 

o Cláir thaispeántais i bhformáid fhosaithe (pdf);  

o Gach doiciméad eile i bhformáidí digiteacha bunaidh agus fosaithe (pdf). 

 
Ní mór do na pleananna imlíneacha a bheith iomlán. 
I bhfianaise go n-éilítear na hiarratais a chur i ndíth ainm agus go bhfuil comhionannas le háirithiú i 
measc iarrthóirí, ní bheidh riarachán Pharlaimint na hEorpa in ann a iarraidh ar iarrthóirí ar leith aon 
cheartúchán a dhéanamh ar chomhaid na bpleananna imlíneacha atá neamhiomlán nó doléite, nó nár 
cuireadh i gcrích i gcomhréir leis an bhformáid a éilíodh. 
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Beidh CD-ROM ag gabháil leis an gcuireadh chun comórtais ina mbeidh go háirithe zipchomhad ar a 
mbeidh mar theideal ‘Plean imlíneach - comhad digiteach’. 
Sa zipchomhad sin beidh fillteáin agus fofhillteáin inar féidir leis na hiarrthóirí na doiciméid a iarraidh 
orthu a sholáthar i bhformáid dhigiteach a shábháil. 
 
B. Inneachar 
Seo a leanas na doiciméid don phlean imlíneach is gá a sholáthar: 

 An seicliosta  

Ní mór an seicliosta a bheith bunaithe ar an teimpléad arna sholáthar sa CD-ROM a ghabhann le 
litir an chuireadh chun comórtais. 
Cuireann an seicliosta ar chumas an iarrthóra a áirithiú go bhfuil na doiciméid don phlean imlíneach 
iomlán.  
Cuireann sé ar chumas Pharlaimint na hEorpa a áirithiú go ndearna an t-iarrthóir iomláine na 
ndoiciméad a sheiceáil. 

 Clúdach litreach séalaithe agus i ndíth ainm ina mbeidh an t-iarrthóir in ann an doiciméad 
tairisceana a chur. 

Cuimsítear sa doiciméad tairisceana sin: 
o Dearbhú maidir leis an gcód aitheantais a roghnaíodh don phlean imlíneach; 
o Dearbhú an dearthóra; 
o Gealltanas faoi mhisean cúnaimh i gcás ina gcinnfidh Parlaimint na hEorpa an cúram sin a 

leagan ar an iarrthóir; 

Ní mór don doiciméad tairisceana sin a bheith bunaithe ar theimpléad arna sholáthar sa CD-ROM 
a ghabhann le litir an chuireadh chun comórtais. 
Ní mór an doiciméad tairisceana a chomhlánú go cuí, an dáta a bheith leis agus é a bheith sínithe 
ag an duine/na daoine a bhfuil an t-údarás acu gníomhú thar ceann an iarrthóra.  
Bíodh an cód aitheantais uimhriúil ar an gclúdach litreach séalaithe, ar mhaithe le haitheantas 
amháin, i gcomhréir le forálacha Airteagal IV.2.3. 
 

 Na cláir thaispeántais  

Ní mór do na hiarrthóirí 6 chlár taispeántais a sholáthar i bhformáid DIN A1 ar léiriú grafach iad, 
gan téacs, agus atá féinmhínitheach a ndóthain. 
I mbuntásc an leathanaigh bíodh cód aitheantais an doiciméid, cód aitheantais 8 gcarachtar an 
iarrthóra agus uimhriú na gclár taispeántais.  
Ní mór na cláir thaispeántais a sholáthar freisin i bhformáid dhigiteach fhosaithe (.pdf). 
Ní mór a bheith in ann amharc ar na cláir thaispeántais ar leithligh óna chéile. 
Níl cead téacs a bheith sna léirithe grafacha ach féadtar tagairtí uimhriúla a chur iontu.   
Ní mór dhá chlár taispeántais a chur isteach freisin i bhformáid A3 ina mbeidh na heochracha, 
déanta ar bhonn na samhla a ghabhann leis an gcuireadh chun comórtais.  
Bíodh na cláir thaispeántais i bhformáid DIN agus déanta de chúrchlár ar tiús 10mm; beidh siad le 
húsáid go hingearach. 
 

 Ní mór don chomhad do na pleananna imlíneacha iad seo a leanas a áireamh:  

o Doiciméad dar teideal ‘Doiciméad A: An Phríomhthuarascáil’ 

Sa doiciméad sin ní mór sainiú a dhéanamh ar shaintréithe cáilíochta agus feidhmiúla an 
tionscadail agus réasúnú a thabhairt ann ar an réiteach a glacadh don dearadh uirbeach agus 
ailtireachta, agus a léiriú go bhfuiltear ag cloí le ceanglais chlár athchóirithe Fhoirgneamh Paul-
Henri SPAAK. 
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Bíodh sé ina dhoiciméad tuairisciúil, mínitheach agus tacúil, arna tharraingt suas i bhformáid 
A4. Bíodh teorainn 4 leathanach A4 recto le gach doiciméad18. Níl sé i gceist leis an teorainn 
leathanach sin réamh-mheas a dhéanamh ar an líon leathanach a bheidh ag teastáil ón iarrthóir 
dá thuarascáil, agus d’fhéadfadh an líon leathanach a bheith níos ísle ná sin, ach socraíonn sé 
an t-uaslíon leathanach a chuirfidh an bord roghnúcháin san áireamh, má théann an líon 
leathanach thairis sin. 
Ní mór cloí leis na ceanglais seo a leanas sna doiciméid: 
 Sna doiciméid bíodh imeall 1.5cm ann ar chlé agus 1cm ar dheis, bíodh an leagan amach 

struchtúrtha agus bíodh na doiciméid curtha le chéile i gceart. Bain úsáid as clómhéid 12 
ar a laghad. I mbuntásc an leathanaigh bíodh cód aitheantais an doiciméid (litreacha agus 
uimhreacha), cód aitheantais 8 gcarachtar an iarrthóra agus uimhriú na leathanach. Ní 
mór Word a úsáid don fhormáid dhigiteach bhunaidh. 

 Ní mór na doiciméid a sholáthar i bhformáid .doc. Bíodh na táblaí, na liostaí agus na 
ríomhanna i bhformáid .xls nó i bhformáid chomhoiriúnach. 

 Níl cead téacs a bheith sna léirithe grafacha ach féadtar tagairtí uimhriúla a chur iontu 
agus eochair arb é a fhormáid dhigiteach bhunaidh Word nó Excel. 

 
Bíodh an tuarascáil comhdhéanta de na caibidlí seo a leanas: 
A1. Achoimre fheidhmeach 

 Achoimre ar an tionscadal, (bíodh an achoimre sin teoranta do 3 leathanach A4 recto (taobh 
amháin) de théacs agus de léirithe); 

A2. Cur síos ar an gcomhtháthú agus ar na naisc leis an timpeallacht uirbeach, nádúrtha agus shóisialta 
 Nóta mínitheach maidir le coincheap an chomhtháthaithe agus na nasc, go háirithe i dtéarmaí 

siombalacha agus éifeachta agus i dtéarmaí na hoscailteachta agus an fháilteachais. Conas mar 
a chomhtháthaíonn an foirgneamh atá á chur i láthair lena thimpeallacht uirbeach, nádúrtha 
agus shóisialta agus cad iad na naisc atá aige leis an timpeallacht sin? Cad iad na réimsí lena n-
idirghníomhaíonn sé? Conas mar a léiríonn an cur chuige seachtrach na 3 ais líne radhairc? 
Conas mar a fheidhmíonn an tionscadal faoin dianchreat don phleanáil uirbeach agus cad iad 
na tairbhí a bhaineann leis faoin gcreat sin? (Bíodh an nóta sin teoranta do 8 leathanach A4 
recto (taobh amháin) de théacs agus de léirithe); 

A3. Cur síos ar an gcoincheap ailtireachta agus comhshaoil 
 A.3.1 Nóta míniúcháin maidir le siombalachas an fhoirgnimh agus maidir leis na spásanna 

inmheánacha, (bíodh an nóta sin teoranta do 2 leathanach A4 recto (taobh amháin) de théacs 
agus de léirithe); 

 A.3.2 An réasúnú foriomlán atá leis na roghanna ailtireachta a rinneadh i bhfianaise 
shaintréithe ailtireachta an fhoirgnimh agus na spásanna inmheánacha. Cad iad na tosaíochtaí 
a bhaineann leis an gcoincheap ailtireachta? (Bíodh an nóta sin teoranta do 8 leathanach A4 
recto (taobh amháin) de théacs agus de léirithe.); 

 A.3.3 Cur síos ar chur chuige bithaeráide thaobh istigh agus thaobh amuigh an fhoirgnimh. 
(Bíodh an nóta sin teoranta do 8 leathanach A4 recto (taobh amháin) de théacs agus de 
léirithe.); 

 A.3.4 Cur síos ar an seomra tionóil a chuimseoidh go príomha radharcanna fíorúla den seomra 
tionóil atá beartaithe (radharcanna ‘bréagshamhla19’ agus scáileanna de dhath liath), 
taobhchló ar a fhad agus léaráid chothrománach. Ní mór do na doiciméid dheireanacha sin a 
bheith fanta inléite san fhormáid a éilíodh. Bíodh san áireamh sa téacs míniú ar an gcoincheap. 

                                                           
18 Féadtar aon leathanach A4 recto déthaobhach a ionadú le A3 amháin recto 

19 Tabhair faoi deara nach n-áirítear sa chomórtas go ndéanfaí sainiú ar na hábhair bhailchríche 
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(Bíodh an nóta sin teoranta do 6 leathanach A3 recto (taobh amháin) de théacs agus de 
léirithe.); 

 A.3.5 Cur síos ar an eispéireas uathúil do chuairteoirí Cén chúis a dtiocfadh duine a bheadh ag 
dul thar bráid, nó turasóir, mac léinn nó saoránach, a bhfuil spéis acu i saol Pharlaimint na 
hEorpa, nó aon duine eile, chun an foirgneamh a fheiceáil nó chun cuairt a thabhairt air? Cén 
chúis a dtiocfaidís ar ais nó cén chúis a molfaidís an chuairt? (Bíodh an nóta sin teoranta do 6 
leathanach A4 recto (taobh amháin) de théacs agus de léirithe.); 

A4. Cur síos ar ghnóthú na gcuspóirí spásúla agus feidhmiúla 
 A.4.1 Réasúnú leis an togra i bhfianaise thosaíochtaí an choincheapa atá nasctha leis an gcur 

chuige agus ní mór dó a léiriú conas a fhreagraíonn an réiteach do riachtanais chlár 
athchóirithe fhoirgneamh Paul-Henri Spaak agus do riachtanais úsáideoirí an fhoirgnimh 
amach anseo. (Bíodh an nóta sin teoranta do 8 leathanach A4 recto (taobh amháin) de théacs 
agus de léirithe.); 

 A.4.2 Sreabhchairt inmheánach le haghaidh na bhFeisirí, na gcuairteoirí, ócáidí prótacail, na 
meán agus na lóistíochta agus é léirithe le dathchóid na bhfeidhmeanna éagsúla (féach 
Iarscríbhinn 4). (Bíodh na léaráidí sin teoranta do 5 leathanach A3 recto de ghrafaicí.); 

 A.4.3 Cur síos ar sholúbthacht ghearrthéarmach agus fhadtéarmach an fhoirgnimh. Conas a 
d’fhéadfaí na spásanna a chur in oiriúint do ghníomhaíochtaí éagsúla? Conas a d’fhéadfadh an 
foirgneamh forbairt le caitheamh ama? Cad a éascódh na hathruithe sin? (Bíodh an nóta sin 
teoranta do 6 leathanach A4 recto (taobh amháin) de théacs agus de léirithe.); 

 

A5. Cur síos ar an gcoincheap teicniúil 
 A.5.1 An coincheap comhshaoil: cur síos ar an gcoincheap i leith an chomhshaoil, ar an gcaoi a 

gcomhtháthóidh an ailtireacht é sin, acmhainneacht forbartha nó infhorbartha an tionscadail 
i ndáil le cuspóirí na cairte eiseamláire (Iarscríbhinn 1). (Bíodh an nóta sin teoranta do 6 
leathanach A4 recto (taobh amháin) de théacs agus de léirithe.); 

 A.5.2 Na príomhréitigh theicniúla atá molta do struchtúr an fhoirgnimh. (Bíodh an nóta sin 
teoranta do 2 leathanach A4 recto (taobh amháin) de théacs agus de léirithe.); 

 A.5.3 An coincheap ‘dearadh do chách’ cur síos ar conas a cuireadh san áireamh sa tionscadal 
an inrochtaineacht do dhaoine a bhfuil soghluaisteacht laghdaithe acu, ar inrochtaineacht í ó 
cheantar máguaird an tsuímh chuig bealaí isteach an fhoirgnimh agus chuig taobh istigh an 
fhoirgnimh. (Bíodh an nóta sin teoranta do 3 leathanach A4 recto (taobh amháin) de théacs 
agus de léirithe.) 

 A.5.4 Cur síos ar conas a cuireadh san áireamh sa tionscadal slánchoimeád na faisnéise a 
chuirfear isteach i gcomhthéacs an chuireadh chun comórtais. (Bíodh an nóta sin teoranta do 
3 leathanach A4 recto (taobh amháin) de théacs agus de léirithe.) 

A6. Tábla de na hachair dhromchlaí augs de chóimheasa 
 A6.1 Tábla ina leagtar amach na hachair dhromchlaí san áitreabh chomh maith le sonraí 

cainníochtúla eile agus cóid na bhfeidhmeanna agus iad leagtha amach de réir na foirme a 
cuireadh ar fáil mar chuid den chuireadh chun comórtais; 

 A6.2 Tabla ina léirítear na hachair dhromchlaí laistigh de chreat an fhoirgnimh agus cineál na 
ndromchlaí sin agus iad leagtha amach de réir na foirme a cuireadh ar fáil mar chuid den 
chuireadh chun comórtais; 

 

 Doiciméad dar teideal ‘Doiciméad B: Líníochtaí agus doiciméid ghrafacha eile’ 

Ní mór do na doiciméid a dhéanann suas Doiciméad B a bheith i gcomhréir leis na rialacha seo a 
leanas: 
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 I ndoiciméad B bíodh na doiciméid ghrafacha is gá a sholáthar ina bhformáid bhunaidh DIN A1, 
agus iad fillte i gceart i bhformáid A4, agus curtha isteach i gclúdaigh litreach indibhidiúla 
phlaisteacha, agus ní mór cóip laghdaithe i bhformáid A3 a bheith ag gabháil leis, ar cóip í nach 
bhfuil fillte.  

 Níl cead téacs a bheith sna doiciméid ghrafacha ach féadtar tagairtí alfa-uimhriúla agus eochair 
a bheith iontu. Bíodh an fortheideal léirithe ar A3. Ní mór Word nó Excel a úsáid don fhormáid 
dhigiteach. 

 Ní mór an fhormáid dhigiteach .dwg a úsáid le haghaidh na líníochtaí agus déanfar na líníochtaí 
a tharraingt suas ag úsáid AUTOCAD nó feidhmchlár comhoiriúnach. Ní mór an scála líníochta 
seo a úsáid: aonad amháin líníochta = 1 cm. 

 Ní mór an bhréagshamhail/na bréagshamhlacha BIM20 a úsáidfear chun na líníochtaí a 
tharraingt suas a chur ar fáil i bhformáid a chumasóidh cuardach a dhéanamh orthu ó 
amharcóir caighdeánach.  

 

 
 

Scála Íoslíon 
doiciméad 

Uaslíon 
doiciméad 

Formáid 
DIN 

1. Plean um pleanáil uirbeach na ceathrún 
Eorpaí agus radharc foriomlán ar an 
bhfoirgneamh lena bhealaí isteach agus 
lena phasáistí, taobhclónna rilífe ar an 
suíomh ag Rue du Luxembourg agus Rue 
Wiertz  

1/1000 1 2 A0 

2. Íosmhéid de 4 chianphointe féachana 
uirbeacha de réir mar a leagtar amach 
sa chuireadh chun comórtais 

 4 10 A4 

3. Léaráidí de gach urlár os cionn talún 
agus faoi thalamh den tionscadal 
ailtireachta, le teorannú léirithe, le 
fonótaí agus le dathú le haghaidh na 
gcineálacha éagsúla spásanna i 
gcomhréir leis an gclár 

1/500   le sainiú ag 
an ailtire 

4. Ar a laghad 2 thaobhchló ina léirítear 
leibhéal an urláir 

1/500 2 6 le sainiú ag 
an ailtire 

5. Ingearchlónna seachtracha an 
fhoirgnimh 

1/500 4 6 le sainiú ag 
an ailtire 

6. Ar a laghad 4 gharpheirspictíocht 
‘bhréagshamhla’ den fhoirgneamh ag 
amharc air ón taobh amuigh agus a 
chomhtháthú leis an timpeallacht atá 
ann cheana féin 

 4 8 A3 

7. Ar a laghad 4 pheirspictíocht 
‘bhréagshamhla’ de phríomhlimistéir 
an tionscadail: an seomra tionóil, an 
príomhchlós agus na spásanna 
struchtúracha den tionscadal  

 4 8 A4 

                                                           
20 Go háirithe, na gnéithe de bhréagshamhail an struchtúir, d’imchlúdach an fhoirgnimh, de na feidhmeanna, de na toirteanna iomlána agus 
mionsonraithe a eascraíonn ó chruthú na dtáblaí d’achair dhromchlaí agus na peirspictíochtaí ar a bhfuil na híomhánna fíorúla bunaithe 
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8. Sreabhchairteacha le haghaidh na 
gcuairteoirí, na bhfeisirí, ócáidí 
prótacail agus na lóistíochta.  

 1 2 A0 

9. An choincheap ‘Dearadh do chách’ agus 
é mínithe le léaráid (limistéir inrochtana 
léirithe le dathanna) 

 1 2 A1 

10. Peirspictíochtaí ‘bréagshamhla’ den 
struchtúr  

 3 10 A3 

 
 

 LEAGAN AMACH AN CHOMHAID DON PHLEAN IMLÍNEACH  

Bíodh an comhad don phlean imlíneach i bhfoirm litir thionlacain ar páipéar, agus bíodh na nithe seo 
ag gabháil leis: 

 Clúdach litreach séalaithe ina mbeidh doiciméad tairisceana an iarrthóra; 
 

 Fillteán amháin nó roinnt fillteán, ar a mbeidh an lipéad ‘fillteán A / [cód aitheantais]’ ina mbeidh: 
o An seicliosta 
o Na doiciméid a dhéanann suas doiciméad A; 
o CD-ROM amháin nós níos mó, ar a mbeidh scríofa go díreach ‘Doiciméad A – [cód 

aitheantais] – Leagan Bunaidh’, agus ar an CD-ROM sin beidh na doiciméid a dhéanann 
suas doiciméad A i bhfoirm dhigiteach.  

o CD-ROM amháin nós níos mó, ar a mbeidh scríofa go díreach ‘Doiciméad A – [cód 
aitheantais] – Cóip’ agus ar an CD-ROM sin beidh na doiciméid a dhéanann suas doiciméad 
A i bhformáid dhigiteach.  

I gcás ina n-úsáidtear níos mó ná fillteán amháin, bídís uimhrithe ó 1 go dtí x agus ar gach ceann 
bíodh lipéad ar a mbeidh scríofa ‘fillteán A - [cód aitheantais] - uimh. x’ 
Bíodh na lipéid a úsáidfear bán, i bhformáid 192mm * 39 mm, agus bídís greamaithe de dhroim 
na bhfillteán. 
Ní mór iad a phriontáil ag úsáid clófhoireann Arial, gnáthchló (normal), clómhéid 12, dath dubh. 
I gcás ina n-úsáidtear níos mó ná CD-ROM amháin, bídís uimhrithe ó 1 go x ar a mbeidh scríofa go 
díreach ‘Doiciméad A - [cód aitheantais] - Leagan Bunaidh - Diosca x’ nó ‘Doiciméad A - [cód 
aitheantais] - Cóip - Diosca x’. 
 

 Fillteán amháin nó roinnt fillteán, ar a mbeidh an lipéad ‘fillteán B / [cód aitheantais]’ ina mbeidh: 
o Na doiciméid a dhéanann suas doiciméad B ar a mbeidh an lipéad ‘fillteán B/ [cód 

aitheantais]’; 
o CD-ROM amháin nós níos mó, ar a mbeidh scríofa go díreach ‘Doiciméad B – [cód 

aitheantais] – Leagan Bunaidh’, agus ar an CD-ROM sin beidh na doiciméid a dhéanann 
suas doiciméad B i bhformáid dhigiteach. 

o CD-ROM amháin nós níos mó, ar a mbeidh scríofa go díreach ‘Doiciméad B – [cód 
aitheantais] – Cóip’, agus ar an CD-ROM sin beidh na doiciméid a dhéanann suas doiciméad 
B i bhformáid dhigiteach. 

I gcás ina n-úsáidtear níos mó ná fillteán amháin, bídís uimhrithe ó 1 go dtí x agus ar gach ceann 
bíodh an lipéad ‘fillteán B - [cód aitheantais] - uimh. x’. 
Bíodh na lipéid a úsáidfear bán, i bhformáid 192mm * 39 mm, agus iad greamaithe de dhroim na 
bhfillteán. 
Ní mór iad a phriontáil ag úsáid clófhoireann Arial, gnáthchló (normal), clómhéid 12, dath dubh. 
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I gcás ina n-úsáidfear níos mó ná CD-ROM amháin, bídís uimhrithe ó 1 go x ar a mbeidh scríofa go 
díreach ‘Doiciméad B - [cód aitheantais] - Leagan Bunaidh - Diosca x’ nó ‘Doiciméad B - [cód 
aitheantais] - Cóip - Diosca x’. 
 

 6 chlár taispeántais. 

 
 

CAIBIDIL 5. SPRIOCDHÁTAÍ AGUS MODHANNA TÍOLACTHA 
AN CHOMHAID DO NA PLEANANNA IMLÍNEACHA 

 SPRIOCDHÁTAÍ AGUS MODHANNA TÍOLACTHA AN CHOMHAID DO 
NA PLEANANNA IMLÍNEACHA 

Beidh spriocdháta agus sprioc-am do chur isteach na gcomhad do na pleananna imlíneacha (féach 
Airteagal  IV.5.2)) sonraithe i litir an chuireadh chun comórtais. Diúltófar d’aon chomhad sceitsí a 
chuirfear isteach i ndiaidh an spriocdháta agus an sprioc-am sin. 
 
 

 MODHANNA TÍOLACTHA AN CHOMHAID DO NA PLEANANNA 
IMLÍNEACHA 

Chun rúndacht agus sláine ábhar na gcomhad do na pleananna imlíneacha a áirithiú, ní mór na 
tairiscintí a chur isteach i gclúdach litreach dúbailte.  
Bíodh an dá chlúdach litreach séalaithe.  
Iarrtar ar na hiarrthóirí úsáid a bhaint as na lipéid a chuirfear ar fáil le litir an chuireadh chun comórtais, 
a bheidh priontáilte agus stampáilte ar na clúdaigh litreach, chun na comhaid do na pleananna 
imlíneacha a chur chuig an tseirbhís chuí i bParlaimint na hEorpa. 
Ag brath ar cé chomh mór agus atá sé, tuigtear leis an téarma ‘clúdach litreach’ beart, pacáiste, bosca 
nó coimeádán eile; ní mór do thoisí an choimeádáin a bheith i gcomhréir a mhéid is féidir le toisí an 
ábhair atá istigh ann. 
I ngach cás, agus is cuma cén saghas pacáistithe a úsáidfear, iarrtar ar iarrthóirí aird a thabhairt ar 
cháilíocht na gclúdach litreach nó an phacáistithe a úsáideann siad chun a gcomhaid do na pleananna 
imlíneacha a thíolacadh, ionas nach mbeidh siad stróicthe nuair a shroichfidh siad mar nach mbeifear 
in ann, sa chás sin, rúndacht ná sláine a n-ábhair a áirithiú. 
I gcás ina n-úsáidfear clúdaigh litreach fhéinghreamaitheacha, bídís séalaithe le téip ghreamaitheach 
freisin agus ní mór don seoltóir a shíniú nó a síniú a chur trasna ar an téip ghreamaitheach sin. Measfar 
gur síniú é síniú lámhscríofa an tseoltóra nó stampa na cuideachta. 
I gcás gach comhad do phlean imlíneach nárbh fhéidir rúndacht a ábhair a choinneáil slán, diúltóidh an 
oifig dóibh. 
Ní mór an cód aitheantais a roghnaigh an t-iarrthóir a bheith ar an gclúdach litreach seachtrach. 
 
Tá rogha ag iarrthóirí maidir le conas comhad an phlean imlínigh a chur isteach: 

 Féadfaidh siad é a chur le cuideachta chúiréireachta, agus beidh an dáta seachadta atá ar 
admháil na cuideachta cúiréireachta mar fhianaise go bhfuair an Pharlaimint an t-iarrtas, ag an 
seoladh atá luaite ar na lipéid a bheidh curtha ar fáil. 

 nó féadfaidh iarrthóirí é a thabhairt isteach de láimh chuig an tSeirbhís um Post Oifigiúil nó 
féadfaidh a ionadaí nó a hionadaí déanamh amhlaidh, ar dháta nach déanaí ná an spriocdháta 
agus sprioc-am atá sonraithe thuas. Ní mór dhá chóip den admháil a fháil ón tSeirbhís um Post 
Oifigiúil i bParlaimint na hEorpa mar fhianaise gur tíolacadh an comhad do na pleananna 
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imlíneacha, agus beidh gá dáta agus síniú a bheith ar na hadmhálacha sin. Beidh an dáta agus 
an t-am a luaitear ar na hadmhálacha sin ina fhianaise den dáta agus am a fuarthas an t-
iarratas. Seo a leanas uaireanta oscailte na Seirbhíse um Post Oifigiúil i bParlaimint na hEorpa, 
ag a gcaithfear na comhaid do na pleananna imlíneacha a chur: 

Oscailte Luan go Déardaoin, ó 9.00 go dtí 12.00 agus ó 14.00 go dtí 17.00, 
agus ar an Aoine ó 9.00 go dtí 12.00 

Bíonn an tSeirbhís Poist dúnta ar an Satharn agus ar an Domhnach agus ar laethanta saoire 
Pharlaimint na hEorpa. 

Ní féidir le Parlaimint na hEorpa glacadh le comhaid do phleananna imlíneacha a tharchuirtear 
ar bhealach ar bith lasmuigh d’uaireanta oscailte na Seirbhíse um Post Oifigiúil sa Pharlaimint 
mar atá sonraithe thuas. 
Ní bheidh Parlaimint na hEorpa freagrach as a chur in iúl do na hiarrthóirí i gcás ina n-athraíonn 
uaireanta oscailte na Seirbhíse um Post Oifigiúil sa Pharlaimint tar éis di doiciméid an chuireadh 
chun comórtais a eisiúint. I gcás iarrthóirí a bhfuil spéis acu cur isteach ar an gcomórtas is 
orthusan atá an fhreagracht na huaireanta oscailte fógartha a dhearbhú sula gcuireann siad 
isteach a gcomhad don phlean imlíneach iad féin. 
 

CAIBIDIL 6. TORTHAÍ A CHUR IN IÚL 
Ag an am céanna, déanfaidh Parlaimint na hEorpa gach iarrthóir a chur ar an eolas go hindibhidiúil 
maidir leis an gcinneadh i leith a bplean imlínigh, agus déanfar amhlaidh tríd an ríomhphost. 
Sna foláirimh a chuirfear chuig na hiarrthóirí nár éirigh leo, cuirfear in iúl dóibh na bearta cúitimh ar 
féidir leo dul ar a n-iontaoibh. 
Maidir leis an bhfógra a chuirfear chuig an iarrthóir ar éirigh leis nó léi, ní gealltanas é an fógra sin ón 
institiúid go bhfuil sí chun an té sin a cheapadh, i dtéarmaí a thionscadal a roghnú le cur chun feidhme, 
ná ó thaobh oibleagáid a bheith ar an institiúid i leith an té sin chun cúram eile a chomhlíonadh. 
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Cuid V. AN NÓS IMEACHTA IARDAIN 

CAIBIDIL 1. ROGHA AN BHIÚRÓ 
Déanfar an tionscadal ar éirigh leis sa chomórtas agus an tionscadal is fearr le haghaidh an phróisis 
eile, eadhon athchóiriú nó scartáil/atógáil, a chur i láthair Bhiúró Pharlaimint na hEorpa, an comhlacht 
atá freagrach as gnóthaí riaracháin, eagrúcháin agus airgeadais fheidhmiú na hinstitiúide. 
Beidh an cur i láthair sin bunaithe ar thuarascáil an bhoird roghnúcháin, ina mbeidh cuntas ar fhiúntais, 
buntáistí agus míbhuntáistí an tionscadail nó na dtionscadal a chuirfear i láthair. Áireofar sa chur i 
láthair sin go háirithe na conclúidí ó mheastóireacht neamhspleách a dhéanfar ar chostais an dá 
thionscadal a roghnófar, ar bhonn comhchoiteann a chuirfear in iúl leis an gcuireadh chun comórtais. 
Trína bheith rannpháirteach sa chomórtas, glacann na hiomaitheoirí le torthaí na meastóireachta sin. 
Ar an mbonn sin, cinnfidh an Biúró ar an tionscadal deiridh a roghnófar lena fhorbairt. 
Chomh luath agus a bheidh sé sin i gcrích, osclófar na clúdaigh litreach ar a bhfuil an cód aitheantais 
de na pleananna imlíneacha chun dearthóir gach plean a shainaithint. 
Déanfar tarscaoileadh na gceart maidir le híomhanna an fhoirgnimh athchóirithe, de réir mar a 
shainítear iad san fhomhír dheireanach d’Airteagal II.1.7, a atáirgeadh agus a chur in iúl don phobal ag 
deireadh an nós imeachta i gcomhréir le Airteagal 11(1)(b) den Iarscríbhinn a ghabhann leis an 
Rialachán Airgeadais, agus an tréigean dá bhforáiltear san fhomhír sin, a chúiteamh trí shuim de 
100 000 EUR gan CBL a íoc leis an iomaitheoir a thíolacann an tionscadal a roghnófar chun cur chun 
feidhme, tar éis sonrasc i gcomhair “lánghlanadh críochnaitheach” a bheith curtha isteach aige nó aici. 
 

CAIBIDIL 2. AN MISEAN CÚNAIMH 

 SONRAÍ GINEARÁLTA 

Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart, gan aon ghá di déanamh amhlaidh, tús a chur le nós 
imeachta idirbheartaíochta leis an iarrthóir a roghnófar, d’fhonn conradh seirbhíse a shíniú le haghaidh 
misean iardain a ghabhann leis an gcoincheap i gcomhthéacs an nós imeachta d’ainmniú an oibreora 
don Dearadh & Tógáil agus dá fhorbairt. 
I gcás ina gcinnfeadh Parlaimint na hEorpa an nós imeachta dá dtagraítear thuas a thionscnamh, 
déanfar amhlaidh i gcomhréir le forálacha Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad 
ginearálta an Aontais, go háirithe pointe (d) d’Airteagal 11(1) d’Iarscríbhinn I den rialachán sin. 
Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa freisin an ceart tús a chur le nós imeachta idirbheartaíochta le 
dearthóir tionscadal eile arna dtíolacadh don Bhiúró de bhun fhorálacha Rialachán (AE, Euratom) 
2018/1049 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais 
is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, agus go háirithe pointe (b) d’Airteagal11.1 
d’Iarscríbhinn 11 den Rialachán sin. 
 

 AN MISEAN 

Faoi réir thabhairt i gcrích an chonartha, déanfar cur síos ar an misean sa dréachtchonradh chomh 
maith leis na téarmaí agus na coinníollacha teicniúla a ghabhann leis an misean, a chuirfear in iúl ag 
tús an nós imeachta idirbheartaithe. 
Áireoidh sé sin na céimeanna seo a leanas, ach ní bheidh sé teoranta dóibh: 

 Cúnamh le linn ullmhú agus stiúradh an idirphlé iomaíoch 

 Cúnamh sula dtabharfar isteach na ceadúnais 

 Cúnamh le linn bhreithmheas na gceadúnas 
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 Cúnamh do bhainistiú an athraithe 

I gcás ina dtugtar conradh i gcrích, ní áiritheofar ach cúnamh do Pharlaimint na hEorpa le linn ullmhú 
agus stiúradh an nós imeachta maidir le hidirphlé iomaíoch, ach beidh cur chun feidhme seirbhísí eile 
roghnach go fóill. 
 

 IDIRPHLÉ IOMAÍOCH 

Gan dochar d’fhorálacha na míre seo a leanas, ní fhéadfaidh dearthóir nó dearthóirí an tionscadail a 
roghnóidh Parlaimint na hEorpa lena chur i gcrích, in aon chás, páirt a ghlacadh i bpróiseas an idirphlé 
iomaíoch, ar próiseas é a bhforchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart é a thionscnamh ag 
deireadh an chomórtais, ná teagmháil a dhéanamh leis na rannpháirtithe sa phróiseas idirphlé 
iomaíoch dá dtagraítear thuas, ná dul i gconradh ar bith leo. 
I gcás ina mbeidh conradh le síniú idir Parlaimint na hEorpa agus dearthóir nó dearthóirí an tionscadail 
a roghnóidh Parlaimint na hEorpa lena chur i gcrích, forálfaidh an conradh sin do na maoluithe ar an 
riail ghinearálta sin agus leagfar síos ann na rialacha cur chun feidhme.  
 
 

CAIBIDIL 3.  TAISPEÁNTAS POIBLÍ NA BPLEANANNA 
IMLÍNEACHA 

Ag deireadh an chomórtais le haghaidh pleananna imlíneacha nó ag deireadh an nós imeachta 
idirbheartaíochta leis an mbuaiteoir, i gcás ina gcinneann an Pharlaimint tús a chur le nós imeachta 
den sórt sin, eagróidh Parlaimint na hEorpa taispeántas poiblí de na pleananna imlíneacha go léir ó na 
hiarrthóirí a measadh iad a bheith inghlactha.  
Tabharfar cuireadh do na hiarrthóirí go léir freastal ar an réamhléiriú den taispeántas poiblí. 
Tar éis dheireadh thaispeántas na bpleananna imlíneacha, féadfar pleananna imlíneacha na n-iarrthóirí 
go léir nár éirigh leo a tharraingt siar agus é sin a dhéanamh, trí choinne, laistigh de 30 lá féilire.  
Féadfar iarrataí a chur isteach tríd an ríomhphost chuig an seoladh seo a leanas: 
INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

Cuid VI. LIOSTA NA N-IARSCRÍBHINNÍ 
 
 
Iarscríbhinn 1: Plean d'Fhoirgneamh Eiseamláireach i dtearmaí Comhshaoil  
Iarscríbhinn 2: Tábla feidhmeanna 
Iarscríbhinn 3: Sceideal measta 
Iarscríbhinn 4:  Suíomh, láthair agus radharcanna den fhoirgneamh atá ann faoi láthair 
Iarscríbhinn 5: Disciplíní teicniúla 
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