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ANNEX

IARSCRÍBHINN
a ghabhann leis an
Togra leasaithe le haghaidh
RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE
lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa,
Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach Muirí
agus Iascaigh agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste
Tearmainn agus Imirce, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim um Bainistiú
Teorainneacha agus um Víosaí

GA

GA

IARSCRÍBHINN
Leasaítear Iarscríbhinní I, II, V agus VII a ghabhann leis an togra COM(2018) 375 ón gCoimisiún mar
a leanas:
IARSCRÍBHINN I
(1) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

“Diminsin agus cóid le haghaidh na gcineálacha idirghabhála arna ndéanamh ag
CFRE, CSE+, an Ciste Comhtháthaithe agus CUAC - Airteagal 17(5)”
(2) Cuirtear an fonóta seo a leanas le teideal Thábla 1:
“* Le haghaidh an chuspóra shonraigh “é a chur ar chumas réigiún agus daoine
aghaidh a thabhairt ar thionchair shóisialta, eacnamaíocha agus chomhshaoil an
aistrithe chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh na haeráide de” a fhaigheann tacaíocht
ó CUAC, féadfar réimsí idirghabhála faoi aon chuspóirí beartais a úsáid, ar choinníoll
go mbeidh siad comhsheasmhach le hAirteagal [4] agus le hAirteagal [5] de Rialachán
(AE) [Rialachán CUAC nua] agus go mbeidh siad i gcomhréir leis an bplean ábhartha
críochach um aistriú cóir. Le haghaidh an chuspóra shonraigh seo, socraítear an
chomhéifeacht chun an tacaíocht le haghaidh chuspóirí an athraithe aeráide a ríomh ag
100 % i gcomhair na réimsí idirghabhála uile arna n-úsáid.”

IARSCRÍBHINN II
(1)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Phointe 1:

“1. Roghnú na gcuspóirí beartais agus cuspóir sonrach CUAC, más infheidhme
Tagairt: Airteagal 8(a), RFC (Rialachán na bhForálacha Coiteanna), Airteagal 3 de Rialacháin CTIL, CSI,
IBTV
Tábla 1: Roghnú na gcuspóirí beartais (agus cuspóir sonrach CUAC) le réasúnú
Cuspóir
roghnaithe

Clár

Ciste

An réasúnú chun an cuspóir beartais a
roghnú (nó cuspóir sonrach CUAC)
[3 500 in aghaidh an chuspóra]

”
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(2)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Phointe 5:

“5. An réamh-leithdháileadh airgeadais de réir cuspóir beartais agus de réir cuspóir sonrach CUAC
Tagairt: Airteagal 8(c) RFC
Tábla 4: An réamh-leithdháileadh airgeadais ó CFRE, CSE+, CUAC, CC agus CEMI de réir cuspóir
beartais*
Cuspóir
beartais/cuspóir
sonrach CUAC

CFRE

CSE+

CUAC

An Ciste
Comhtháthaithe

CEMI

Iomlán

Cuspóir beartais
1
Cuspóir beartais
2
Cuspóir beartais
3
Cuspóir beartais
4
Cuspóir beartais
5
Cuspóir sonrach
CUAC**
Cúnamh teicniúil
Leithdháileadh le
haghaidh 20262027
Iomlán
*Cuspóirí beartais agus cuspóir sonrach CUAC de réir Airteagal 4(1), RFC. I gcás CFRE, CSE+, CC agus CUAC, le haghaidh na mblianta
2021-2025; i gcás CEMI, le haghaidh 2021-2027.
**Cuir an tacaíocht chomhlántach CFRE agus CSE+ le haistriú chuig CUAC atá beartaithe san áireamh sa ró seo.”
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(3)

Faoi phointe 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 6:

“Tábla 6. Liosta na gclár a bhfuil réamh-leithdháiltí airgeadais acu*
Teideal [255]

Ciste

Catagóir réigiún

Clár 1

CFRE

Clár 1
Clár 1

CC
CSE+

Clár 1

CUAC –
Leithdháileadh***

Clár 1

CUAC – tacaíocht
chomhlántach
CSE+ le haistriú
chuig CUAC
CUAC – tacaíocht
chomhlántach
CFRE le haistriú
chuig CUAC
CFRE, CC, CSE+,
CUAC
CEMI
CTIL
CSI
IBTV
Gach ciste

Clár 1

Iomlán
Clár 2
Clár 3
Clár 4
Clár 5
Iomlán

Ranníocaíocht
AE

Ranníocaíocht
náisiúnta**

Iomlán

Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Na réigiúin is
forimeallaí agus
na réigiúin
thuaisceartacha is
teirce daonra
Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Na réigiúin is
forimeallaí agus
na réigiúin
thuaisceartacha is
teirce daonra
Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha

*Cuspóirí beartais agus cuspóir sonrach CUAC de réir Airteagal 4(1), RFC. I gcás CFRE, CSE+, CC agus CUAC le haghaidh na mblianta
2021-2025; i gcás CEMI, le haghaidh 2021-2027.
**I gcomhréir le hAirteagal 106(2) maidir le rátaí cómhaoinithe a chinneadh.
*** Réamh-leithdháileadh CUAC atá beartaithe – lena sonraítear ar leithligh leithdháileadh tosaigh CUAC agus tacaíocht chomhlántach
CSE+ agus CFRE le haghaidh na catagóire réigiún lena mbaineann, más eol cheana.”
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IARSCRÍBHINN V
(1)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil agus an chéad tábla:

“Teimpléad le haghaidh cláir a fhaigheann tacaíocht ó CFRE (sprioc na
hinfheistíochta le haghaidh fáis agus post), ó CSE+, ó CUAC, ón gCiste
Comhtháthaithe agus ó CEMI – Airteagal 16(3)
CCI
Teideal i mBéarla
Teideal sa teanga/sna teangacha
náisiúnta
Leagan
An chéad bhliain
An bhliain dheireanach
Incháilithe ó
Incháilithe go dtí
Uimhir chinneadh an Choimisiúin
Dáta chinneadh an Choimisiúin
Uimhir chinneadh leasaitheach an
Bhallstáit
Dáta theacht i bhfeidhm chinneadh
leasaitheach an Bhallstáit
Aistriú nach bhfuil suntasach
(Airt. 19.5)
Réigiúin NUTS arna gcumhdach
ag an gclár (neamhbhainteach i
gcás CEMI)
An Ciste lena mbaineann

*

[255 charachtar*]
[255]

[4]
[4]

Tá/Níl

CFRE
An Ciste Comhtháthaithe
CSE+
CUAC
CEMI

Tagraíonn na huimhreacha idir lúibíní cearnacha do líon na gcarachtar.”
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(2)

Faoi phointe 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 1 T:

“
ID

Teideal [300]

CT

1

Tosaíocht 1

Níl

An bunús leis an
ríomh

Ciste

Catagóir réigiúin
lena dtacaítear

Cuspóir Sonrach
atá roghnaithe

CFRE

Níos forbartha

CS 1

Aistriú

2

Tosaíocht 2

Níl

CSE+

Beagfhorbartha

CS 2

Na réigiúin is
forimeallaí agus na
réigiúin
thuaisceartacha is
teirce daonra
Níos forbartha

CS 3

Níos forbartha

CS 4

Aistriú
Beagfhorbartha

3

Tosaíocht 3

Níl

CC

Na réigiúin is
forimeallaí agus na
réigiúin
thuaisceartacha is
teirce daonra
Neamhbhainteach

4

Tosaíocht 4

Níl

CUAC*

Níos forbartha

CS 5

CS 6
CS CUAC

Aistriú
Beagfhorbartha
5

Cúnamh teicniúil tosaíochta

Is
ea

..

Tosaíocht thiomnaithe
(fostaíocht le haghaidh
daoine óga)
Tosaíocht thiomnaithe
Moltaí tír-shonracha
Tosaíocht thiomnaithe
Gníomhaíochtaí nuálaíochta
Tosaíocht thiomnaithe Díth
ábhartha

Níl

CSE+

Níl

CSE+

Níl

CSE+

CS 8

Níl

CSE+

CS 9

..
..

Neamhbhainteach

* Tá leithdháileadh CUAC agus an tacaíocht chomhlántach arna n-aistriú ó CFRE agus ó CSE+ san áireamh leis
seo.”
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(3)

Faoi phointe 3.A, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 15:

“
Catagóir
réigiún
CFRE

CSE+

CUAC*

Ionú 1

Ionú 2

Ionú 3

Ionú 4

Ionú 5

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Méid
(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

Níos forbartha
Beagfhorbartha
Aistriú
Na réigiúin is
forimeallaí
agus na
réigiúin
thuaisceartacha
is teirce daonra
Níos forbartha
Beagfhorbartha
Aistriú
Na réigiúin is
forimeallaí
agus na
réigiúin
thuaisceartacha
is teirce daonra
Níos forbartha
Beagfhorbartha
Aistriú

CC
CEMI
Iomlán

* Leithdháileadh tosaigh CUAC (gan acmhainní comhlántacha arna n-aistriú) laistigh de na teorainneacha a
leagtar síos in Airteagal 21.”
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(4)

Faoi phointe 3.A, cuirtear Tábla 18 nua isteach:

“Tábla 18: Leithdháileadh tosaigh CUAC don chlár1
Tagairt: Airteagal 21 a
Leithdháileadh tosaigh CUAC don chlár* de réir catagóir réigiúin

Níos forbartha

Aistriú

Beagfhorbartha

Leithdháileadh tosaigh CUAC don chlár*
* Clár lena mbaineann leithdháileadh CUAC.
1

Nuair is é CUAC an ‘ciste lena mbaineann’ (sonraí bunúsacha ar an gclár, lch. 1 den teimpléad cláir).”

(5)

Faoi phointe 3.A, cuirtear ticbhosca nua isteach, i ndiaidh Tábla 18:

“Aistriú éigeantach acmhainní CFRE agus CSE+ mar thacaíocht chomhlántach
le haghaidh an Chiste um Aistriú Cóir2
Aistriú chuig
CUAC

baineann sé le haistrithe inmheánacha laistigh den chlár lena mbaineann
leithdháileadh CUAC (Tábla 18A)
baineann sé le haistrithe ó chláir eile chuig an gclár lena mbaineann
leithdháileadh CUAC (Tábla 18B)
Neamhbhainteach (i.e. níl aon tacaíocht ó CUAC ag an gclár)

2

I gcás ina bhfaigheann clár a fhaigheann tacaíocht ó CUAC tacaíocht chomhlántach (cf. Airteagal 21a) laistigh den chlár
agus ó chláir eile ní mór Tábla 18A agus Tábla 18B araon a líonadh isteach.”
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(6)

Faoi phointe 3.A, cuirtear Tábla 18A nua isteach:

“Tábla 18A: Aistriú acmhainní CFRE agus CSE+ chuig an gCiste um Aistriú Cóir (CUAC)
laistigh den chlár

Leithdháileadh CUAC sa chlár* de réir catagóir réigiúin

Níos forbartha
Aistriú laistigh den chlár* (tacaíocht
chomhlántach) de réir catagóir réigiúin

CFRE

Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Na réigiúin is forimeallaí
agus na réigiúin
thuaisceartacha is teirce
daonra

CSE+

Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Na réigiúin is forimeallaí
agus na réigiúin
thuaisceartacha is teirce
daonra

Iomlán

Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Na réigiúin is forimeallaí
agus na réigiúin
thuaisceartacha is teirce
daonra

* Clár lena mbaineann leithdháileadh CUAC.”
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Aistriú

Beagfhorbartha

(7)

Faoi phointe 3.A, cuirtear Tábla 18B nua isteach:

“Tábla 18B: Aistriú acmhainní CFRE agus CSE+ ó chláir eile chuig an gCiste
um Aistriú Cóir (CUAC) sa chlár seo

Tacaíocht chomhlántach le haghaidh CUAC sa chlár seo
(uimhir CCI)* de réir catagóir réigiúin
Níos forbartha
Aistrithe ó chláir eile** de réir catagóir
réigiúin
Clár 1 (uimhir CCI)
CFRE

Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Na réigiúin is forimeallaí
agus na réigiúin
thuaisceartacha is teirce
daonra

CSE+

Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Na réigiúin is forimeallaí
agus na réigiúin
thuaisceartacha is teirce
daonra

Clár 2 (uimhir CCI)
Clár 3 (uimhir CCI)
Iomlán CFRE

Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Na réigiúin is forimeallaí
agus na réigiúin
thuaisceartacha is teirce
daonra

Iomlán CSE+

Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
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Aistriú

Beagfhorbartha

Na réigiúin is forimeallaí

Iomlán
* clár le leithdháileadh CUAC, a fhaigheann tacaíocht chomhlántach ó CFRE agus ó CSE+.
** clár a sholáthraíonn an tacaíocht chomhlántach ó CFRE agus ó CSE+ (foinse).”

An réasúnú maidir leis an aistriú éigeantach ó CFRE agus ó CSE+ bunaithe ar na cineálacha
idirghabhála atá beartaithe – Airteagal 17(3)(d)(viii)
Réimse téacs [3 000]

(8)

Faoi phointe 3.1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 10:

“
Tábla 10: Leithreasuithe airgeadais de réir bliana
Ciste
Catagóir réigiúin
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
CFRE*
Beagfhorbartha
Níos forbartha
Aistriú
Na réigiúin is
forimeallaí agus
na réigiúin
thuaisceartacha is
teirce daonra
Iomlán
CSE+*
Beagfhorbartha
Níos forbartha
Aistriú
Na réigiúin is
forimeallaí agus
na réigiúin
thuaisceartacha is
teirce daonra
Iomlán
CUAC**
Beagfhorbartha
Níos forbartha
Aistriú
Iomlán
An Ciste
Neamhbhainteach
Comhtháthaithe
CEMI
Neamhbhainteach
Iomlán
* Méideanna tar éis an aistrithe éigeantaigh i.e. más ón gclár seo a dhéantar an t-aistriú éigeantach ó CFRE agus ó CSE+, ní chuimsítear na
méideanna arna n-aistriú i méideanna CFRE agus CSE+.
** Sonraigh acmhainní iomlána CUAC mar thoradh ar Thábla 18 (i.e. leithdháileadh CUAC agus an tacaíocht chomhlántach arna n-aistriú ó
CFRE agus ó CSE+).”
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Iomlán

(9)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 3.2:

“3.2. Leithreasuithe airgeadais iomlána de réir ciste agus cómhaoiniú náisiúnta *
Tagairt: Airteagal 17(3)(f)(ii), Airteagal 17(6)
I gcás sprioc na hinfheistíochta le haghaidh fáis agus post:
Tábla 11: Leithreasuithe airgeadais iomlána de réir ciste agus cómhaoiniú náisiúnta
Cuspóir
Tosaíocht
An bonn chun tacaíocht
Ciste
Catagóir
beartais/CUAC nó
AE (iomlán nó phoiblí) a
réigiúin**
CT
ríomh

Tosaíocht 1

CT

CFRE

Tosaíocht 2

CSE+

Tosaíocht 3

CUAC****

Tosaíocht 4
CT Airt. 29 RFC

CC
CFRE nó
CSE+ nó CC
nó CUAC
CFRE nó
CSE+ nó CC
nó CUAC

CT Airt. 30 RFC

Iomlán CFRE

Poib./Iom.

Beagfhorbartha
Níos forbartha
Aistriú
Leithdháileadh
speisialta le
haghaidh na
réigiún is
forimeallaí agus
na réigiún
tuaisceartach is
teirce daonra
Beagfhorbartha
Níos forbartha
Aistriú
Na réigiúin is
forimeallaí agus
na réigiúin
thuaisceartacha is
teirce daonra
Beagfhorbartha
Níos forbartha
Aistriú

Níos forbartha
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Ranníocaíoch
t AE

Ranníocaío
cht
náisiúnta

(a)

(b)=(c)+(d)

Miondealú
táscach ar an
ranníocaíocht
náisiúnta
poiblí
príobhá
ideach
(c)
(d)

Iomlán

(e)=(a)+(
b)***

Ráta cómhaoinithe

(f)=(a)/(e)***

Aistriú
Beagfhorbartha
Leithdháileadh
speisialta le
haghaidh na
réigiún is
forimeallaí agus
na réigiún
tuaisceartach is
teirce daonra
Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha
Na réigiúin is
forimeallaí agus
na réigiúin
thuaisceartacha is
teirce daonra
Níos forbartha
Aistriú
Beagfhorbartha

Iomlán CSE+

Iomlán CUAC

Iomlán CC

Neamhbhaint
each

Móriomlán
* Roimh an athbhreithniú meántéarma in 2025 le haghaidh CFRE, CSE+, CC agus CUAC, leithreasuithe airgeadais le haghaidh na mblianta 2021 go 2025 amháin.
**Le haghaidh CFRE: réigiúin bheagfhorbartha, aistrithe, níos forbartha, agus, i gcás inarb infheidhme leithdháileadh speisialta le haghaidh na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra. I
gcás CSE+: réigiúin bheagfhorbartha, aistrithe, níos forbartha, agus, i gcás inarb infheidhme leithdháileadh breise le haghaidh na réigiúin is forimeallaí agus na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra. I gcás CC:
neamhbhainteach. I gcás cúnamh teicniúil, is ar an gciste a roghnaítear a bhíonn cur i bhfeidhm na gcatagóirí réigiúin ag brath.
*** I gcás inarb ábhartha do gach catagóir réigiúin.
**** Sonraigh acmhainní iomlána CUAC mar thoradh ar Thábla 18 (i.e. leithdháileadh CUAC agus an tacaíocht chomhlántach arna n-aistriú ó CFRE agus ó CSE+).”
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(10)

Faoi phointe 8, cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 14:

“
Sonrú as an úsáid a bhainfear as
Airteagal 88 agus Airteagal 89 RFC*

Úsáid a bhaint as aisíocaíocht ar chaiteachas
incháilithe bunaithe ar chostais aonaid,
cnapshuimeanna agus rátaí comhréidhe faoin
tosaíocht i gcomhréir le hAirteagal 88, RFC

Úsáid a bhaint as maoiniú nach bhfuil nasctha le
costais i gcomhréir le hAirteagal 89, RFC

Uimh.
Tosaíochta

Ciste

Tosaíocht
1

CFRE

Cuspóir sonrach (sprioc na
hinfheistíochta le haghaidh fáis
agus post) nó réimse tacaíochta
(CEMI)
CS 1
CS 2

Tosaíocht
2

CSE+

CS 3

Tosaíocht
3

CC

Tosaíocht
4

CUAC

CS CUAC

Tosaíocht
1

CFRE

CS 7

Tosaíocht
2

CSE+

Tosaíocht
3

CC

Tosaíocht
4

CUAC

CS 4
CS 5
CS 6

CS 8
CS 9
CS 10
CS 11
CS 12
CS CUAC

* Déanfar an fhaisnéis iomlán a sholáthar i gcomhréir leis na samhlacha sna haguisíní a ghabhann le RFC.”
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IARSCRÍBHINN VII
(1)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 1:

“
1.
2.
3.
4.
5.
Leithreasuithe airgeadais na tosaíochta bunaithe ar an gclár

Tosaíoch
t

Cuspóir
sonrach

Ciste

Catagóir
réigiúin

An bonn chun
ranníocaíocht
an Aontais a
ríomh*
(Ranníocaíocht
iomlán
nó
ranníocaíocht
phoiblí)

6.

An
leithreasú
iomlán
(EUR)

7.

Ráta
cómhaoinit
he
(%)

8.
9.
10.
Sonraí carnach faoi dhul chun cinn airgeadais an chláir

Costais
incháilithe
iomlán na noibríochtaí
arna roghnú
le tacaíocht a
thabhairt
dóibh (EUR)

An
ranníocaíocht ó
na cistí le
hoibríochtaí
arna roghnú le
tacaíocht a fháil
(EUR)

Cion den
leithdháileadh
iomlán arna
chumhdach leis
na hoibríochtaí
roghnaithe
[colún 7/colún
5x 100]

11.

Méid iomlán an
chaiteachais
incháilithe arna
thabhú ag
tairbhithe agus
arna íoc in
oibríochtaí cur
chun feidhme

<type='S’
input='G'>

<type='S
’
input='G
'>

<type='S’
input='G'>

Tosaíoch
t1
Tosaíoch
t2
Tosaíoch
t3

CS 1

CFRE

CS 2

CSE+

CS 3

Neamhbhai
nteach

Tosaíoch
t4
Iomlán

CS CUAC

An Ciste
Comhthá
thaithe
CUAC*
CFRE

Beagfhorbar
tha

<type='S’
input='G'>

<type='N’
input='G'>

<type='N' input='
G '>

<type='P’
input='G'>

Cion den
leithdháileadh
iomlán arna
chumhdach ag
caiteachas
incháilithe arna
thabhú ag
tairbhithe agus
arna íoc in
oibríochtaí cur
chun feidhme (%)

13.

Líon na noibríochtaí
arna roghnú

[colún 10/colún
5x100]
Ríomh

Ríomh

<type='S
’
input='G'
>

12.

<type='Cu'
input='M'>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input='M'>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>
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Iomlán

CFRE

Aistriú

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Iomlán

CFRE

Níos
forbartha

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Iomlán

CFRE

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Iomlán

CSE+

Leithdháilea
dh speisialta
le haghaidh
na réigiún is
forimeallaí
nó
na
réigiún
tuaisceartac
h is teirce
daonra
Beagfhorbar
tha

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Iomlán

CSE+

Aistriú

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Iomlán

CSE+

Níos
forbartha

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Iomlán

CSE+

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Iomlán

An Ciste
Comhthá
thaithe

Leithdháilea
dh speisialta
le haghaidh
na réigiún is
forimeallaí
nó
na
réigiún
tuaisceartac
h is teirce
daonra
Neamhbhai
nteach

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Iomlán

CUAC

Beagfhorbar
tha

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Iomlán

CUAC

Aistriú

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>
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Iomlán

CUAC*

Níos
forbartha

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

*Méideanna lena n-áirítear an tacaíocht chomhlántach arna n-aistriú ó CFRE agus ó CSE+.”

(2)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Thábla 7:

“
Ciste

Catagóir réigiúin

Ranníocaíocht an Aontais
[an bhliain féilire reatha]

CFRE

Beagfhorbartha
Aistriú
Níos forbartha
Na réigiúin is forimeallaí
agus na réigiúin
thuaisceartacha is teirce
daonra *

CCE
CSE+

Beagfhorbartha
Aistriú
Níos forbartha
Na réigiúin is forimeallaí
agus
na
réigiúin

Eanáir – Deireadh
Fómhair
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">

<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
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Samhain – Nollaig

[an bhliain airgeadais ina
dhiaidh sin]
Eanáir – Nollaig

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type='N'
input=' G '>

CUAC**

thuaisceartacha is teirce
daonra*
Beagfhorbartha
Aistriú
Níos forbartha

<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">
<type="Cu"
input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CSI
IBTV
* Níor cheart a thaispeáint anseo ach an leithdháileadh sonrach do na réigiúin is forimeallaí/na réigiúin thuaisceartacha is teirce daonra.
** Méideanna lena n-áirítear an cistiú comhlántach arna n-aistriú ó CFRE agus ó CSE+ de réir mar is iomchuí.”
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