2021 TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA

Fáilte go comórtais Bailte Slachtmhara SuperValu do 2021. Léigh an méid seo a leanas go cúramach le do
thoil sula gcomhlánaíonn tú d’fhoirm iontrála ag tabhairt faoi deara an teorainn méide ríomhphoist de 20MB.
Tá an-áthas orainn roinnt urraitheoirí nua a fhógairt faoinár gcatagóir Dámhachtainí Speisialta do
2021. Féach liosta na ndámhachtainí ar an láithreán seo le do thoil ag tabhairt níos mó sonraí faoi na
dámhachtainí speisialta seo. Má bhíonn aon deacrachtaí agat rochtain a fháil ar aon cheann de na
foirmeacha iarratais ar dhámhachtainí speisialta, déan teagmháil le do thoil le haonad Bailte Slachtmhara ag
tidytowns@drcd.gov.ie agus cuirfimid na foirmeacha ábhartha ar fáil duit le comhlánú. Má chuir tú isteach
ar cheann amháin nó níos mó de na Dámhachtainí Speisialta, a bhaineann le catagóir TidyTowns, ba cheart
duit é seo a thaifeadadh mar thionscadal ar d’fhoirm Iontrála na Bailte Slachtmhara.

1.
Is iad na téarmaí agus coinníollacha seo mar aon le haon treoirlínte atá leagtha amach i
Lámhleabhar Bailte Slachtmhara Supervalu nó i bhFoirm Iontrála Bailte Slachtmhara SuperValu na
rialacha iomaíochta (“na Rialacha”). Trí chur isteach ar an gcomórtas, aontaíonn iontrálaithe a bheith faoi
cheangal ag na Rialacha.
2.
Is í an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail (“an Roinn”) a eagraíonn Comórtas Bailte Slachtmhara
SuperValu (“an Comórtas”). I gcás aon díospóide beidh cinneadh na Roinne críochnaitheach.
3.
Chun cur isteach ar an gComórtas, caithfidh an t-iontrálaí a bheith ina chomhlacht ag iontráil
thar ceann baile, sráidbhaile, oileáin nó ceantair neamhspleách (“baile”) agus ba cheart go mbeadh sé ag
obair i dtreo a bheith ionadaíoch go ginearálta ar gach earnáil a chónaíonn nó a oibríonn sa bhaile.
4.
Ní cheadaítear ach iontrálaí amháin in aghaidh an bhaile. Sa chás go bhfuil níos mó ná iontrálaí
amháin ag baile, roghnóidh an Roinn, dá lánrogha féin, ceann chun páirt a ghlacadh sa Chomórtas.
5.
Ba cheart iontrálacha iomaíochta a dhéanamh ar an modh, agus faoin dáta deiridh, a shonrú. Ní
ghlacfar le hiontrálacha déanacha. Coinnigh na cáipéisí tacaíochta chomh gonta agus is féidir le do thoil
mar tá am teoranta ag na Breithneoirí an t-ábhar go léir a athbhreithniú, dá bhrí sin níor cheart ach ábhar
atá ábhartha do na tionscadail atá le breithniú a sholáthar.
6.
Ba cheart iontrálacha a chur isteach go leictreonach chuig tidytowns@drcd.gov.ie ar an dáta
deiridh nó roimhe, ba cheart an iontráil a bheith in aon ríomhphost amháin agus níor chóir go mbeadh
sé níos mó ná 20MB. Ní féidir iontrálacha a chur isteach trí DropBox, sciar Google File nó aon mhodh
comhroinnte comhad eile.
7.
Ba cheart go mbeadh faisnéis chúltaca chomh gonta agus is féidir agus níor cheart go mbainfeadh
sí ach le hiontráil na bliana seo. Ba cheart tagairt bhreise d’fhaisnéis bhreise don chatagóir chuí san
fhoirm iontrála. Fáiltíonn breithiúna roimh naisc chuig láithreáin ghréasáin nó na meáin shóisialta a

áireamh, ar féidir leo tacú le do ghníomhaíochtaí nó tuilleadh faisnéise a thabhairt. Molaimid duit gach
grianghraf a shainaithint, agus tagairt a dhéanamh dóibh go léir go soiléir le faisnéis faoin tionscadal
tionscnaimh éagsúla agus an dáta a tógadh an grianghraf.
8.
Eiseofar r-phost admhála ó sheoladh ríomhphoist TidyTowns na Roinne chuig gach comhfhreagras
a fhaightear maidir le 2021 iontráil. Déanfar liosta a nuashonrú go rialta ar shuíomh Gréasáin na Bailte
Slachtmhara ag liostáil na n-iontrálacha uile a cláraíodh do chomórtas 2021. Caithfidh gach iontrálaí
cuairt a thabhairt ar www.tidytowns.ie chun a chinntiú go bhfuarthas agus go cláraíodh a n-iontráil. Más
rud é seachtain tar éis an dáta deiridh, ní liostáiltear d’iontráil; téigh i dteagmháil le do thoil le haonad
Bailte Slachtmhara ar 076 100 6938, mura ndéantar amhlaidh d’fhéadfadh sé nach mbeadh d’iontráil
cláraithe do chomórtas 2021.
9.
Bronntar marcanna ar cháilíocht d’fhoirm iontrála. Ba cheart go mbeadh an fhoirm gonta agus
ba cheart go ndéanfadh sí tagairt shoiléir do gach obair a rinneadh ó Mheitheamh 2019. Maidir le do
thionscadail nua nó tionscadail chothabhála, tá sonraí aitheantais agus suímh tábhachtach. Dá réir sin
déan cinnte go bhfuil;
•
Tá suíomh gach tionscadail ar leithligh marcáilte ar an léarscáil nuair is cuí. Ar ndóigh,
b’fhéidir nach mbainfidh an riachtanas seo le roinnt míreanna - mar shampla obair shuirbhéireachta.
•

Cur síos gairid ar an tionscadal a sholáthar le sonraí cuí.

•
Cuir in iúl cathain a thosaigh an obair agus cathain a chríochnaigh sí, nó an dáta
críochnaithe beartaithe do thionscadail leanúnacha nó fadtéarmacha.
10.
Tá léarscáil mhaith baile nó sráidbhaile riachtanach chun d’iontráil. Tá léarscáil lámh-tharraingthe
inghlactha go foirfe mura bhfuil léarscáil fhoirmiúil chlóite ar fáil nó oiriúnach. Ba chóir go mbeadh an
léarscáil de mhéid inbhainistithe, A4 nó A3 ag brath ar leagan amach do bhaile nó sráidbhaile. Ainmnigh
na sráideanna agus na bóithre go léir de réir mar is gá agus marcáil na príomhfhoirgnimh phoiblí agus
na sainchomharthaí tíre. Moltar duit gan mapáil Google a úsáid mar is minic nach mbíonn sé seo soiléir
/ míchruinn. B’fhéidir go mbeadh na Léarscáileanna ‘Áit’ Uirbeach Suirbhéireachta Ordanáis Éireann
(nó Tuaithe mar is infheidhme) an-úsáideach duit. Is cuid riachtanach de mhapa é finscéal soiléir agus
moltar duit finscéal a chur ar an mbileog léarscáile féin. Agus tionscadail á n-uimhriú, ba chóir go
mbeadh uimhir 1 ar do chéad tionscadal faoi Streetscape & Public Places, agus an t-ord uimhriúil seo a
iompar i gcatagóirí ina dhiaidh sin. Níor cheart na huimhreacha a mhacasamhlú. Má mhainnítear léarscáil
leordhóthanach a áireamh d’fhéadfadh tionchar a bheith aige ar mharcanna faoin gcatagóir Pobail - Do
Phleanáil agus Rannpháirtíocht.
11.
Is féidir le grianghraif a bheith ina gcabhair mhór do do bhreithneoir. Tá grianghraif roimh agus
tar éis cabhrú leat, ní mholtar ach péire grianghraf de gach tionscadal nua. Má tá grianghraif á gcur
san áireamh agat, molaimid duit iad a ionchorprú san fhoirm faoin gcatagóir ábhartha nó mar aguisín
leis an bhfoirm i ndoiciméad WORD, is féidir leat suas le 6 ghrianghraf a fheistiú ar leathanach A4 go
héasca. Cuimhnigh teideal a chur ar gach grianghraf le go mbeidh a fhios ag an moltóir cén tionscadal a
dtagraíonn sé dó.
12.
Roghnóidh painéal moltóirí a cheapfaidh an Roinn buaiteoirí na nduaiseanna. Mura luaitear a
mhalairt bronnfar gach duais ar an iontrálaí.

13.
Scrúdóidh an moltóir tionscadail nua nó tionscadail chothabhála, a cuireadh i gcrích idir 1
Meitheamh 2019, agus dáta deiridh chomórtas 2021. Tosaíonn breithiúnais 2 sheachtain tar éis an dáta
deiridh.
14.
Fógrófar buaiteoirí na nduaiseanna i Ráithe 4 2021 agus bronnfar duaiseanna ar dhátaí a shocróidh
an Roinn. Mura ndéantar duais a éileamh ar an mbealach a shonróidh an Roinn, féadfar an duais a
aistarraingt nó buaiteoir malartach a roghnú. Forchoimeádann an Roinn an ceart duaiseanna a ionadú / a
athrú ag am ar bith.
15.
Ní féidir leis an Roinn glacadh le freagracht as aon damáiste, caillteanas, gortú nó díomá a
d’fhulaing aon iontrálaí a théann isteach sa Chomórtas nó mar thoradh ar ghlacadh le haon duais.
16.
Ní úsáidfear an fhaisnéis a sholáthraítear ach chun críocha an Chomórtais agus tionscnaimh
ghaolmhara a eagrú agus a chur chun cinn. Roinnfear sonraí teagmhála na gcoistí leis na hurraitheoirí agus
leis an gcuideachta priontála chun comhfhreagras postála le coistí a cheadú. Scriosfar na sonraí seo tar
éis gach postála. Scriosfar gach sonraí teagmhála ó choistí tar éis 3 bliana de réir threoirlínte GDPR.
17.
Is iad na príomhdhuaiseanna na duaiseanna a bhronntar ar iontrálaithe de bhua a scór foriomlán
sa Chomórtas, a ndéantar measúnú orthu faoi na catagóirí seo a leanas:
Struchtúr Catagóir Mharcála
• Pobal - Do Phleanáil & Rannpháirtíocht 60		
• Spásanna Glasa & Tírdhreachú 60		

• Tírdhreach & Áiteanna Poiblí 60

• Nádúr & Bithéagsúlacht i do Cheantar 50

• Inbhuanaitheacht-Ag déanamh níos mó le níos lú 50		
• Sráideanna Cónaithe & Limistéir Tithíochta 50		

• Rialú Slachtmhar agus Bruscair 90

• Cur Chuige Bóithre, Sráideanna agus Lánaí 50

Iomlán 470
18.

Is éard atá i nduaiseanna mura luaitear a mhalairt, duais airgid agus deimhniú.

19.
Bronntar an teideal foriomlán, Ireland’s Tidiest Town ar an iontrálaí leis an scór is airde sa
Chomórtas. Chomh maith le duais agus deimhniú airgid, faigheann an buaiteoir trófaí suthain (a chaithfear
a thabhairt ar ais don Roinn ina dhiaidh sin arna iarraidh sin), plaic agus maoiniú i dtreo lá ceiliúrtha an
bhliain dar gcionn. Tá sé ríthábhachtach go dtéann tú isteach faoin gCatagóir Daonra ceart.
20.
Bronntar na teidil Village Village, Tidiest Small, Tidiest Large Town agus Tidiest Large Urban Center
ar an iontrálaí leis an scór is airde i gcatagóirí daonra A&B, C&D, E & F agus G&H faoi seach. Chomh
maith le duais agus deimhniú airgid, faigheann an buaiteoir trófaí suthain, (a chaithfear a thabhairt ar ais
don Roinn ina dhiaidh sin arna iarraidh sin). Tá sé ríthábhachtach go dtéann tú isteach faoin gcatagóir
daonra ceart.

21.

Is iad seo a leanas na catagóirí daonra;

Catagóir daonra

Daonra		

Catagóir daonra		 Daonra

A 			

Faoin 200		

E 			

5,001 go dtí 10,000

B 			

201 go dtí 1,000

F 			

10,001 go dtí 15,000

C 			

1,001 go dtí 2,500

G 			

15,001 go dtí 25,000

D 			

2,501 go dtí 5,000

H 			

25,001 agus os cionn

22.
Bronntar na Dámhachtainí Réigiúnacha ar an iontrálaí céaduaire i ngach ceann de na réigiúin seo a
leanas:
Ceantar

Contaetha

Lár na tíre agus Thoir

Baile Átha Cliath, Cill Dara, Laois, an Longfort, Lú, An Mhí, Uíbh Fhailí,
an Iarmhí, Cill Mhantáin

Iarthuaisceart & Iarthar

An Cabhán, Dún na nGall, Liatroim, Muineachán, Sligeach, Gaillimh, Maigh Eo,
Ros Comáin

Theas & Lár-Iarthar

Corcaigh (Tuaisceart), Corcaigh (Theas), Corcaigh (West), Ciarraí, An Cláír,
Luimneach

Thoir Theas

Ceatharlach, Cill Chainnigh, Tiobraid Árann (Thuaidh), Tiobraid Árann (Theas),
Port Láirge, Loch Garman

23.
Bronntar na Dámhachtainí Contae ar an gcéad iontrálaí, an dara agus an tríú háit i ngach contae,
(roinntear Tiobraid Árann sa Tuaisceart agus sa Deisceart, agus Corcaigh i dTuaisceart, Theas agus
Iarthar). Bronntar an Gradam Endeavour ar an iontrálaí i ngach contae a rinne an feabhas céatadánach is
mó ar scór na bliana roimhe sin.
24.
Bronntar Bonn Óir, Airgid nó Cré-umha ar iontrálaí a bhfuil scór aige a thagann faoi raon sonraithe
marcanna bhuaiteoir iomlán an chomórtais mar seo a leanas;
Ór / Airgead / Cré-umha
Daonra A&B laistigh de 5 / laistigh de 10 / laistigh de 15
Daonra C&D laistigh de 10 / laistigh de 15 / laistigh de 20
Daonra E&F laistigh de 15 / laistigh de 20 / laistigh de 30
Daonra G&H laistigh de 20 / laistigh de 30 / laistigh de 40
25.
Féadfaidh tionscnaimh eile teacht chun cinn ó am go ham agus rachaidh an Roinn i dteagmháil le
bailte cáilithe de réir mar is gá.

