
I bpáirt leo seo leanas:

Deontas do Chúnamh  
Teicniúil  
do Mhicr-Easpórtálaithe:
Treoracha faoin Maoiniú

Saoráil Faisnéise
Ní nochtfaidh an Oifig Fiontair 
Áitiúil aon eolas a gheobhaidh sé 
mar chuid den iarratas seo ach 
amháin mar a d’éileodh an dlí é, an 
tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 
san áireamh. Sna cásanna go léir 
ina dhéanfaí iarratas faoi bhun 
an Acht um Shaoráil Faisnéise, 
rachaidh an OFÁ i gcomhairle leis 
na hiarratasóirí sara ndéanfadh 
sé cinneadh a leithéid d’eolas a 
nochtadh.

Cosaint Sonraí
Seasaíonn an Oifig Fiontair Áitiúil 
go láidir le cosaint a thabhairt 
do do chuid príobháideachais. Tá 
Fógra faoi Chosaint Sonraí againn a 
thabharfaidh eolas duit mar gheall 
ar do chearta príobháideachais, 
agus a leagann amach conas a 
dhéanaimid-ne, mar Rialaitheoir 
Sonraí, cnuasach, úsáid, próiseáil, 
agus nochtadh ar na sonraí 
pearsanta fút-sa a bhaineann le do 
theagmháil linn-ne. Féadfaidh  

tú teacht ar chóip den fhógra 
príobháideachais seo againn-ne ag 
www.localenterprise.ie/legal.

Nóta:
Má fhaigheann tú cúnamh deontais, 
beidh tú istigh i liosta na dtairbhithe 
faoi Art. 115 (2) de Rialachán (AE) 
Uimh. 1303/2013 (Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna). Sonraítear 
go nua an liosta seo gach sé mhí, agus 
is féidir teacht air ar shuíomhanna na 
dTionól Réigiúnacha.

#AgFÍorúnaFíse
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Cuireann an Deontas do Chúnamh Teicniúil do Mhicr-Easpórtálaithe 
(CTME) ar chumas na gcliaintí fiosrú agus forbairt a dhéanamh ar 
dheiseanna nua sa mhargadh.

Maoiníonn an Deontas CTME cuid de na costaisí a fhéadfadh  
a bheith ort agus tú i mbun taighde ar mhargaí na heaspórtála,  
mar shampla, taispeántaisí ag Aontaí Trádála, ábhar margaíochta  
a ullmhú, nó suíomhanna gréasáin a fhorbairt chun díriú go sainiúil  
ar mhargaí thar lear.

Téarmaí an Deontais

 ¬ Clúdaíonn an deontas 50% de na costaisí cáilitheacha 
(gan CBL), oiread le €2,500 ar an méid faoi cheann 
aon bhliain amháin den fhéilire.

 ¬ Caithfear an t-iarratas a dhéanamh sara ndéanfaí aon 
chaiteachas.

 ¬ Má éiríonn leis an iarratasóirí, ba cheart dóibh 
a machnamh a dhéanamh ar leas a bhaint as 
Meantóir de chuid Fhiontraíocht Éireann chun plean 
margaíochta/easpórtála a fhorbairt.

Caithfidh an fiontar na crítéirí seo a 
chomhlíonadh:

 ¬ Ní fhéadfadh níos mó ná deichniúr a bheith fostaithe 
aige;

 ¬ Caithfidh sé a bheith lonnaithe laistigh den cheantar a 
bhaineann leis an OFÁ;

 ¬ Caithfidh sé a bheith ag feidhmiú i gcúrsaí tráchtála;

 ¬ Caithfear a léiriú go bhfuil margadh ann don earra nó 
don seirbhís atá i gceist;

 ¬ Caithfidh sé a bheith gníomach sa déantúsaíocht nó 
sna seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta

 ¬ Ní ceadmhach dó aon mhaoiniú a fháil don mholadh 
seo ó aon fhoinse eile

Cad a chlúdaíonn an Deontas CTME?
 ¬ Páirtíocht i n-aontaí agus i seónna trádála, chun 

costaisí na dtaispeáinteoirí a chlúdach, ina bhfuil an 
cíos nó na táillí as spás nó as seastáin agus taisteal 
agus cothabháil thar lear* san áireamh;

 ¬ Páirtíocht i n-imeachtaí idirnáisiúnta trádála 
chun gréasánú a dhéanamh a d’eagródh Gréasán 
Fiontraíochta na hEorpa;

 ¬ Forbairt Ábhar Margaíochta dírithe go sainiúil ar 
mhargaí nua easpórtála a iniúchadh;

 ¬ Aistriúchán, mar shampla, d’ábhar atá agat cheana 
(leabhráin, leathanaigh gréasáin, srl.) do mhargaí na 
heaspórtála;

 ¬ Forbairt ar shuíomhanna gréasáin dírithe ar an 
easpórtáil;

 ¬ Iniúchadh a dhéanamh ar phróiseasanna nua, laistigh 
nó lasmuigh den tigh, chun gnó easpórtála a fhorbairt, 
mar shampla, múnla nua gnó nó riachtanaisí teicniúla 
neamh-reachtúil a chomhlíonadh;

* Nóta: Ní chlúdófar costaistí taistil ná cothabhála ach amháin do thurasanna thar lear:
Costaisí Cáilitheacha an Taistil: Táillí Eitleáin, Báid, nó Traenach, ar an ráta eacnamúil; Míleáiste (60c per km) nó Carr a Thógáil ar Cíos ar an ráta eacnamúil  
(ní féidir an mhíleáiste a éileamh ar charr ar cíos)
Rátaí Cothabhála: Ráta Thar Oíche (tréimhse 24 uac): €200 an lá; Ráta an Lae (< 24 uac): €60
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Foirm Iarratais ar Chúnamh Teicniúil do Mhicr-Easpórtálaithe

1. Sonraí Teangmhála an Iarratasóra

2. Sonraí Gnó an Iarratasóra

Ainm

Sloinneadh

An Seoladh don Chomhfhreagras:

Uimhir fón póca an ghnó:

Uimhir líne thalún an ghnó:

Seoladh ríomh-phoist an ghnó:

Ainm an Ghnó:

An Chéim ina bhFuil an Gnó:
(Le ticeáil)

Roimh Thosú an  
Chomhlachta

Tosú an Chomhlachta  
(<18 mí)

An Borradh (>18 Mí)

Struchtúr an Ghnó
(Le ticeáil)

Trádálaí Aonair / Duine 
Aonair

Páirtnéireacht Comhlacht Teoranta

Seoladh an Ghnó

Líne Thalún Seoladh 
Ríomh-phoist

Suíomh Gréasáin

An Dáta a Thosaigh an Gnó ag Trádáil

Láimhdeachas Bliantúil (an bhliain deireannach de bhliain 
airgeadais an ghnó)

€

Uimhir an Chomhlachta ó Oifig Chláraithe na gComhlachtaí 
(OCR) (I gcás na gcomhlachtaí)
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Foirm Iarratais ar Chúnamh Teicniúil do Mhicr-Easpórtálaithe

3. Sonraí Earnáil an Tionscnaimh
Roghnaigh an earnáil nó na hearnálacha ina bhfuil nó ina mbeidh do ghnó ag feidhmiú

Seirbhísí á chur ar fáil do ghnónna eile An Timpeallacht/Na Teicneolaíochtaí Glasa

Dearthóireacht agus táirgeoireacht éadaí / faisin Táirgeoireacht agus próiseáil an bhídh

Na meáin digiteacha, an chumarsáid gan  
sreanganna

Táirgeoireacht an troscáin nó earraí éadroma eile 
do thomhaltóirí

Seirbhísí Idirnáisiúnta do Thomhaltóirí
Táirgeoireacht eile seachas na catagóirí anseo 
thuas

An Cheardaíocht Táirgeoireacht gléasanna leighis

Earraí Leictreonacha Táirgeoireacht na pacáistíochta

An Innealtóireacht Earraí Boga / Teicneolaíochtaí an Eolais

Tabhair cur síos gonta ar do ghnó anseo uait.
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Foirm Iarratais ar Chúnamh Teicniúil do Mhicr-Easpórtálaithe

4. Sonraí na Fostaíochta – Fostaíocht an Iarratasóra san Áireamh

Fostaíocht Faoi Láthair

Lán-aimseartha

Páirt-aimseartha

5. Eolas Margaíochta

Léirigh briseadh síos an díolacháin le linn an bhliain deireannach den fhéilire -

I nÉirinn                  %adán

Easpórtáil as Éirinn – Tíortha le 
sonrú –

∫

∫

∫

Straitéis Easpórtála
Déan cur síos ar an straitéis mhargaíochta atá agat faoi láthair:

Déan cur síos ar an straitéis easpórtála atá agat:

Cén fáth gur cheart don Oifig Fiontair Áitiúil tacú leis an iarratas uait-se ar Chúnamh Easpórtála?
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Foirm Iarratais ar Chúnamh Teicniúil do Mhicr-Easpórtálaithe

6. Sceideal Beartaithe an Chaiteachais
Clúdaíonn an deontas 50% de na costaisí cáilitheacha (gan CBL), oiread le €2,500 ar an méid

NÍOR MHÓR a THUISCINT:

 ¬ Caithfear meastachán a chur ar fáil maidir le gach ball beartaithe caiteachais os cionn €100

 ¬ Ní thabharfar san áireamh aon chaiteachas ach amháin caiteachas a thagann faoi réir cheann de na teidil seo leanas, 
agus a dhéantar tar éis Dáta an Iarratais.

 ¬ Ní cháileoidh íocaíochtaí le Forais an Stáit (Údaráis Áitiúla san áireamh) ná caiteachas ar an gcothabháil ghinearálta 
ná caiteachas as póca d’íocaíochtaí an deontais. 

Catagóir Soláthraitheoir Costas 
(100% den 
chostas)
€ (gan CBL)

Méid an  
deontais 
atáthar a lorg
(50% den  
chostas)

Meastachán
(má tá an figiúr 
os cionn €100)
(Le ticeáil)

Seó Trádála
(Táillí Freastail / Taispeántais / 
Cíosa a bhainfeadh le spás nó le 
seastáin ag taispeántaisí)

Seó Trádála
(Taisteal/Cothabháil)

Ábhar Margaíochta
(Don easpórtáil go sainiúil)

Forbairt Shuíomh Gréasáin
(Don easpórtáil go sainiúil)

Aistriúchán (ábhar ar nós 
leabhráin nó leathanaigh 
gréasáin do mhargaí na 
heaspórtála)

Iniúchadh ar phróiseasanna nua, 
laistigh nó lasmuigh den tigh, 
chun gnó easpórtála a fhorbairt

COSTAISÍ IOMLÁNA € €
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Foirm Iarratais ar Chúnamh Teicniúil do Mhicr-Easpórtálaithe

7. Caidreamh le Gníomhaireachtaí nó le hInstitiúidí Eile  
Dearbhú De Minimis – tacaíocht fachta ón Stát cheana (más ann dó)

a) An bhfuair an gnó seo, nó éinne dá thionscnóirí, maoiniú ó Ghníomhaireacht Fiontraíochta a mhaoiníonn an Stát? 
 
 FUAIR    NÍ bhFUAIR

 Más amhlaidh a FUAIR, níor mhór na sonraí a sholáthar, dáta, méid, agus aidhm an deontais san áireamh.

Costaisí measta na dtuarastal (a):

Cúnamh De Minimis

Cineál an chúnaimh a ceadaíodh 
(mar shampla, traenáil, dearbhán 
nuálaíochta, caipiteal síl, féide-
arthacht, caipiteal, fostaíocht, srl.) Dáta Méid (€) Gníomhaireacht

Sé an rud é Cúnamh De Minimis ná suimeanna teoranta de chúnamh Stáit a thabharfaí do chomhlacht áirithe, nach ceadm-
hach dó teorainn de €200,000 a shárú faoi cheann trí bliana fioscacha, beag beann ar thoirt ná ar shuíomh an chomhlachta.

D’fhéadfadh an Cúnamh De Minimis teacht ó aon fhoras nó gníomhaireacht nó Roinn Stáit. Más cuid de ghrúpa é an com-
hlacht, is leis an ngrúpa a bhaineann an teorainn de €200,000.

Bíodh fhios agat, má dhéanann tú ráiteas bréige chun figiúr faoi bhun an €200,000 a thaispeáint, go mb’fhéidir go mbeadh 
ort an deontas a dhíol ar ais, le hús anuas air.

b) An rachaidh an tionscnamh seo chun cinn mura gceadófar cúnamh an deontais?

 RACHAIDH    NÍ RACHAIDH
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Foirm Iarratais ar Chúnamh Teicniúil do Mhicr-Easpórtálaithe

8. Eolas Breise
(Caithfidh tú na ceisteanna seo leanas go léir a fhreagairt, nó d’fhéadfaí a mheas nach bhfuil an t-iarratas uait bailí.)

a) Seasaíonn an Oifig Fiontair Áitiúil go hiomlán le comhlíonadh ár gcuid dualgaisí trédhearcachta faoi bhun an Rialachán  
 Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Tá fógra againn faoi chosaint na sonraí pearsanta a thugann ár gcliaintí  
 ar láimh dúinn; tá sé ar fáil ag www.localenterprise.ie/legal. Tá eolas tábhachtach san fhógra sin mar gheall ar an slí a  
 dhéanaimid-ne próiseáil ar na sonraí pearsanta a thugann ár gcliaintí dúinn. Iarraimid ort an fógra a léamh go  
 cáiréiseach, agus féachaint chuige go mbíonn sé ar fáil do na daoine a dtugann tú féin sonraí pearsanta fúthu ar láimh  
 dúinn-ne (mar shampla, do chuid fostaithe féin).
 Ach tic a chur sa bhosca “Aontaím” anseo thíos, dearbhaíonn tú na nithe seo leanas: (a) go bhfuil do dhualgaisí féin i  
 gcúrsaí chosaint sonraí comhlíonta agat i dtaca leis na sonraí pearsanta a thugann tú ar láimh dúinn-ne, agus go bhfuil  
 sé d’údarás agat a leithéid de shonraí pearsanta a thabhairt dúinn; agus (b) go bhféachfaidh tú chuige go dtabharfar cóip  
 den fhógra seo againn-ne do na daoine a dtugann tú féin sonraí pearsanta fúthu ar láimh dúinn-ne (mar shampla, do  
 chuid fostaithe féin).

 Aontaím

b) Tharlódh sé go gcaithfí an t-iarratas seo a chur faoi bhráid Gníomhaireachtaí eile (ar bhonn daingean rúnda) mar chuid  
 den phróiseas próiseála. An dtoilíonn tú leis seo?

 Toilím  Ní thoilím

c) An bhfuil tú sásta eolas a fháil go leanúnach ón Oifig Fiontair Áitiúil?

 Táim    Nílim

Téarmaí agus Coinníollacha an Mhaoiniú

1. Glacann an t-iarratasóir leis nach dtabharfaidh an Oifig Fiontair Áitiúil aon chaiteachas san áireamh don mhaoiniú seo  
 ach amháin an caiteachas a cháileoidh dó agus a dhéanfaí ar an dáta a gheobhaidh an Oifig Fiontair Áitiuil an t-iarratas  
 seo nó ina dhiaidh sin.

2. Caithfidh na hiarratasóirí go léir a bheith ábalta aon tairiscint de mhaoiniú a tharrac anuas faoi cheann 12 mhí ar an méid  
 ón litir thairisceana, nó faoi cheann 2 mhí ón dáta ar a bhfreastlóidís ar Sheó Trádála; aon mhaoiniú a cheadófar ach nach  
 dtarraingeofar anuas faoina dháta deireadh ré, rachaidh sé ar lár as féin.

3. Iarratasóirí go gceadófaí airgead stáit dóibh, caithfidh siad cloí leis na riachtanaisí cánach go léir, agus beidh orthu an  
 UPSP (.i. PPSN) ábharach / an uimhir thagartha chánach a dheimhniú sara bhféadfaí aon íocaíocht den deontas a  
 dhéanamh.

4. Sá chás go mbeadh aon easaontas ann, is cinneadh críochnúil é an cinneadh a dhéanfaidh an Oifig Fiontair Áitiúil i ngach  
 cás.
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Foirm Iarratais ar Chúnamh Teicniúil do Mhicr-Easpórtálaithe

9. Dearbhú Sínithe
Dearbhaím-se/Dearbhaímid-ne go bhfuil na sonraí go léir atá curtha isteach san fhoirm iarratais seo, mar aon le haon eolas 
breise atá á chur ar fáil agam/againn, fíor cruinn, chomh fada le mo chuid eolais agus le mo chuid tuisceana / lenár gcuid 
eolais agus lenár gcuid tuisceana, agus is ar bhonn an eolas agus na sonraí atá curtha ar fáil agam/againn atá an t-iarratas 
seo ar chúnamh airgeadais á dhéanamh agam/againn. Níl cúnamh deontais lorgtha agam/againn ar aon ghníomhaireacht 
eile atá á mhaoiniú ag an Rialtas i leith an chaiteachais seo, ná ní bheidh a leithéid de chúnamh á lorg agam/againn. Tá na 
téarmaí is coinníollacha anseo thuas a bhaineann le cúnamh deontais ón Oifig Fiontair Áitiúil léite go hiomlán agam/againn, 
agus glacaim/glacaimid go hiomlán leo.

IARRATASÓIR SÍNIÚ DÁTA

 

NÍOR MHÓR a THUISCINT:

1. CAITHFIDH na hIARRATASÓIRÍ an FHOIRM IARRATAIS SEO a SHÍNIÚ. 
 Glacfar le cóip scanálta.

2. Foirm Iarratais agus ábhar tacaíochta le síniú agus le cur faoi bhráid an Oifig Fiontair Áitiúil. 
 Sonraí teangmhála ar fáil ag deireadh na foirme seo.
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Aguisín 1 – NB
Seicliosta an Iarratais (Le ticeáil): Le líonadh isteach go hiomlán 

ANN AS

Foirm Iarratais Líonta Isteach go hIomlán (Síniú agus Dáta Curtha leis)

Meastacháin an Chaiteachais

Dearbhú faoi Chúnamh Deontais á Lorg ar Ghníomhaireachtaí eile

Uimhir OCC (.i. CRO) (i gcás na gcomhlachtaí)

Tuairisc an Mheantóra (má bhaineann sé le hábhar)

D’Úsáid na hOifige:

Moladh:

An té a rinne an moladh:

Ceadaithe: Dáta:
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I bpáirt leo seo leanas:

Sonraí Teangmhála

www.localenterprise.ie


