Téarmaí agus Coinníollacha na
SCÉIME UM ROGHNANNA COMHSHAOL TALMHAÍOCHTA (SRCT)

AGUS NA

SCÉIME NATURA 2000
arna dtabhairt isteach ag an

AN AIRE TALMHAÍOCHTA, IASCAIGH AGUS BIA
i gcur chun feidhme

Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle
DÁTA: 6 Aibreán 2011

Bearta san áireamh sa Phlean Forbartha Tuaithe CBT 2007-2013 arna gcómhaoiniú
faoin bPlean Forbartha Náisiúnta agus faoi Chiste Eorpach Talmhaíochta um
Fhorbairt Tuaithe (CETFT) an Aontais Eorpaigh

TÁBHACHTACH: BA CHÓIR A THABHAIRT AR AIRD, CÉ GUR
ULLMHAÍODH LEABHRÁN NA dTÉARMAÍ AGUS NA
gCOINNÍOLLACHA SEO MAR ÁIS CHÚNTA D’IARRATASÓIRÍ, IS IAD
NA RIALACHÁIN RIALAITHE AE AN BONN CINNTITHEACH MAIDIR
LE RIARADH NA SCÉIMEANNA ATÁ I gCEIST, GO hÁIRITHE I nDÁIL
LE hINCHÁILITHEACHT AGUS, NUAIR IS GÁ, AON PHIONÓIS A
D’FHÉADFAÍ A GHEARRADH.
1.

Achoimre Ghinearálta agus Bonn Dlíthiúil
1.1. Is iad seo na forálacha riaracháin le haghaidh cur chun feidhme na
Scéimeanna arna ndréachtú de réir Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón
gComhairle arna leasú.
1.2. Is ionann an cháipéis seo agus an creat le haghaidh na rialacha mionsonraithe
atá i Rialacháin (CE) Uimh. 1974/2006 agus Uimh. 65/2011 ón gCoimisiún
arna leasú a fheidhmiú.

2.

Forálacha Ginearálta
2.1.

Déanfaidh an Roinn na Scéimeanna a riar agus oibreoidh siad ar fud an
Stáit.

2.2.

Tá na Scéimeanna á gcómhaoiniú ag an Aontas Eorpach agus ag an
Státchiste Náisiúnta.

2.3.

Féadfaidh feirmeoirí atá rannpháirteach sa Scéim Feirmeoireachta Orgánaí
a bheith rannpháirteach sna Scéimeanna seo agus íocaíocht a tharraingt
anuas fúthu, ach tá siad eisiata íocaíocht a fháil do na gníomhartha seo a
leanas:
a) Talamh Féaraigh ar Mhórán Speiceas,
b) Móinéir Thirime Thraidisiúnta,
c) Imill Bhruachánacha,
d) Imill Churaíochta agus
e) Bunú agus Cothabháil Gnáthóg.

2.4.

Is ar feadh íostréimhse de cúig bliana a bheidh gnóthais.

2.5.

Beidh rannpháirtíocht sna Scéimeanna deonach.

3. Mínithe
Chun críche na Scéimeanna:
3.1.

Ciallaíonn “ROINN” an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, ach
amháin nuair a luaitear a mhalairt.

3.2.

Ciallaíonn “AIRE” an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.

3.3.

Ciallaíonn “ÉILEAMH BLIANTÚIL AR ÍOCAÍOCHT” éileamh ar
íocaíocht Comhshaol Talmhaíochta nó Natura a chuirtear isteach faoin
Iarratas ar Scéim na hAoníocaíochta (Airteagal 8, Rialacháin (CE) Uimh.
65/2011 ón gCoimisiún).
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3.4.

Ciallaíonn “IARRATAS” iarratas ar thacaíocht.

3.5.

Ciallaíonn “COIMÍNEACHT” a d’fhéadfadh a bheith incháilithe
d'íocaíocht tailte faoi chomh-úinéireacht a bhfuil Creatphlean na
gCoimíneachtaí ullmhaithe ina leith. Cuimseoidh sé tailte freisin a bhfuil
teidlíochtaí féaraigh ag daoine ina leith.

3.6.

Ciallaíonn “CREATPHLEANANNA NA GCOIMÍNEACHTAÍ” (CPC)
pleananna bainistíochta arna n-ullmhú do gach limistéar coimíneachta/ceart
féaraigh arna gcomhcheadú ag an Roinn agus ag an Roinn Comhshaoil,
Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

3.7.

Ciallaíonn “DUINE DE THEAGHLACH” céile, tuismitheoir, deartháir,
deirfiúr, mac, iníon, garpháiste nó nia/neacht barr fabhair.

3.8.

Ciallaíonn “FEIRM” nó “GABHÁLTAS” na haonaid táirgthe uile sa Stáit
(faoi úinéireacht, ar léas, agus ar cíos) atá faoi smacht an iarratasóra.

3.9.

Ciallaíonn “FEIRMEOIR” táirgeoir talmhaíochta aonair, cibé duine
nádúrtha nó dlítheanach nó grúpa daoine nádúrtha nó dlítheanacha, cibé
stádas thabharfar don ghrúpa agus dá bhaill faoin dlí náisiúnta, a bhfuil a
ngabháltas laistigh den Stát.

3.10.

Áireoidh “FEIRMEOIREACHT” feirmeoireacht déiríochta, táirgeadh
beostoic, agus saothrú fodair agus barr curaíochta agus barra gairneoireachta
a fhás.

3.11.

Ciallaíonn “NATURA 2000” tailte sainithe faoi na Treoracha 79/409/CEE,
92/43/CEE agus 2000/60/CE (Creat-Treoracha Éin, Gnáthóg nó Uisce) agus
dearbhaithe in ainm an iarratasóra ina iarratas/hiarratas 2010 ar Scéim na
hAoníocaíochta.

3.12.

Ciallaíonn “INFHEISTÍOCHTAÍ CAIPITIL NEAMHTHÁIRGIÚLA”
infheistíochtaí i gcrainn, i bhfálú agus i bhfálta nó trachanna uisce
gaolmhara inaisíoctha thar cúig bliana.

3.13.

Ciallaíonn "PLEANÁLAÍ" duine nó daoine le cáilíochtaí gairmiúla in
eolaíocht talmhaíochta agus/nó in eolaíocht an chomhshaoil.

3.14.

Ciallaíonn “TALAMH AR CÍOS” tailte a thógtar agus a shaothraítear ar
feadh tréimhsí ama níos lú ná an tréimhse conartha SRCT.

4. Cuspóirí na Scéimeanna
Is iad cuspóirí na Scéimeanna:
4.1.

Bithéagsúlacht a chur chun cinn, bainistiú uisce/caighdeán uisce a spreagadh
agus athrú aeráide a chomhrac, agus

4.2.

Cur le bainistiú comhshaoil dearfach a dhéanamh ar láithreáin Natura 2000
feirme agus abhantracha agus an Treoir maidir le hÉin, an Treoir maidir le
Gnáthóga agus an Chreat-Treoir Uisce á gcur chun feidhme.

5. Coinníollacha maidir le Cabhair a Dheonú
5.1.

Is leis an maoiniú a bheidh ar fáil a chinnfear líon na bhfeirmeoir a ligfear
isteach ar na Scéimeanna.
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5.2.

Tá an maoiniú le haghaidh na scéimeanna teoranta agus glacfar le
hiarratais faoi réir ag uasteorainn mhaoinithe fhoriomlán de €25 milliún sa
bhliain féilire.

5.3.

Is €4,000 é an t-uasmhaoiniú is iníoctha le gach iarratasóir in aghaidh gach
bliain féilire. Ach, i gcás Comhpháirtíochtaí Feirme Cláraithe atá
comhdhéanta de níos mó ná comhpháirtí incháilithe amháin, déanfar na
huasmhéideanna dá dtagraítear thuas a iolrú faoi líon na gcomhpháirtithe
incháilithe sa Chomhpháirtíocht faoi réir ag uasmhéid de 3.

5.4.

Tá ceart ar cosaint ag an Aire téarmaí agus coinníollacha na Scéime(anna)
a athrú, an Scéim(na Scéimeanna) a dhúnadh agus/nó an deontas a athrú ag
aon am.

5.5.

Déanfar beartú tosaíochta maidir le roghnú i ndáil le glacadh ar na
Scéimeanna trí chritéir réamhbheartaithe a úsáid. Tiocfaidh iarratasóirí a
bhfuil na gnáthóga seo a leanas ar a gcuid feirmeacha:
Gnáthóg Natura agus/nó
Coimíneacht Neamh-Natura
ar dtús sa phróiseas roghnaithe agus tabharfar iontráil uathoibríoch isteach
sa Scéim (sna Scéimeanna) dóibh, ach, má bhíonn níos mó iarratasóirí sa
chatagóir seo ná an méid maoinithe iomlán a bheidh ar fáil, tabharfar tús áite
dóibh siúd a bhfuil talamh shainithe acu agus ansin dóibh siúd a bhfuil na
limistéir is mó acu. Is sa dara háit sa phróiseas roghnaithe a bheidh
comhpháirtíochtaí feirme (mura bhféadfar glacadh le gach duine,
tabharfaimid tús áite de réir an chórais mharcála in Iarscríbhinn 2). Déanfar
iarratais le haghaidh na ngabháltas eile uile a bhreithniú ansin agus déanfar
iad a rangú ar dtús de réir an chórais mharcála a léirítear in Iarscríbhinn 2.
Cinnfidh na roghanna a roghnófar an t-ord tosaigh.

5.6.

Cuirfear roghnú breise i bhfeidhm más gá, agus úsáidfear na critéir seo a
leanas san ord seo a leanas:
a) Suíomh feirmeacha i Limistéir Mhídheisiúla.
b) Rannpháirtíocht roimhe seo i REPS.
c) Méid na feirme (buntáiste é seo do ghabháltais níos lú) bunaithe ar an
achar talmhaíochta inúsáidte a dearbhaíodh in iarratas 2010 ar Scéim
na hAoníocaíochta.

5.7.

Má bhíonn gné d'infheistíocht chaipitil neamhtháirgiúil san áireamh i
ngníomh a roghnaíonn iarratasóir, breithneofar an t-iarratas i bhfianaise
iontaofacht an iarratasóra, i measc nithe eile, maidir le haon oibríochtaí
cómhaoinithe AE an ndeachthas ina mbun roimhe seo ó 2000.

5.8.

Féadfaidh an tAire iarratais a dhiúltú nó a éileamh iad a athrú más rud é,
dar leis, nach dóigh go gcuirfidh siad le cuspóirí na Scéimeanna.

5.9.

Má chuirtear iarratas bailí isteach, ní ráthaíonn sé iontráil chuig na
Scéimeanna.

5.10.

Má ghlactar le hiarratasóirí ar an scéim, cuirfear é sin agus dáta tosaithe a
gconartha in iúl dóibh i scríbhinn.

5.11.

Ní bhreithneofar d’íocaíocht gníomhartha a rachfar ina mbun roimh an
dáta tosaithe fógartha.
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6.

Conarthaí
6.1.

Seasfaidh gach conradh cúig bliana ar a laghad a chuirfidh fad lena
dtréimhse níos faide ná dáta éaga an chláir reatha arb é sin an 31 Nollaig
2013. Tabharfar deis do rannpháirtithe sa scéim a gceangaltais a
choigeartú don chuid eile de thréimhse a gconartha maidir le creat dlíthiúil
na tréimhse dar tús an 1 Eanáir 2014. Mura mbeidh coigeartú den sórt sin
inghlactha don rannpháirtí, féadfaidh sé/sí tarraingt siar as na scéimeanna
agus ní bheidh aon ghá an deontas a bheidh faighte cheana féin a
chúiteamh.

6.2.

De bhun Airteagail 46 den Rialachán (CE) Uimh. 1974/2006, féadfar
athbhreithniú ar an gceangaltas a éileamh a bhainfidh go díreach le leasú ar
Airteagail 5 nó 6 de Rialachán 73 de 2009. Mura mbeidh an rannpháirtí in
ann glacadh leis na riachtanais rialála nua sin, féadfaidh sé/sí tarraingt siar
as na Scéimeanna agus ní bheidh aon ghá an deontas a bheidh faighte
cheana féin a chúiteamh.

6.3.

Ní bheidh conarthaí inaistrithe ach amháin i gcás:
a) breoiteacht thromchúiseach dheimhnithe.
b) go n-aistreofaí an gabháltas chuig duine den teaghlach.
c) go bhfaighidh rannpháirtí bás.

6.4.

Caithfidh feirmeoirí a ligfear isteach ar na Scéimeanna cloí leis na nithe
seo a leanas:
a) gach riachtanas AE agus reachtaíocht náisiúnta.
b) na coinníollacha a leagtar amach sa cháipéis seo.
c) Riachtanais Bhainistithe Reachtúla (SMRanna) agus Dea-Riochtaí
Talmhaíochta agus Comhshaoil (GAEC) Scéim na hAoníocaíochta
agus nuashonruithe a bhaineann leo ar an ngabháltas uile.

7. Infheistíochtaí Caipitil Neamhtháirgiúla
Sa chás go mbeidh gné d'infheistíocht chaipitil neamhtháirgiúil san áireamh i
ngníomh arna roghnú ag an iarratasóir, beidh feidhm leis na coinníollacha seo a
leanas:
7.1.

Ní thabharfar deontas i leith oibreacha a thosófar nó ábhair a cheannófar
sula bhfaighidh an t-iarratasóir deimhniú i scríbhinn go bhfuil sé/sí sa
Scéim.

7.2.

Ní íocfar deontas i ndáil le (a) ábhair nó trealamh dara láimhe, nó (b) obair
a dhéanfaidh conraitheoirí nach gcloíonn leis na riachtanais imréitigh
cánach arna leagan síos in Alt 28.

7.3.

Caithfear admhálacha nó sonraisc a mbeidh sé marcáilte orthu go bhfuil
siad íoctha a chur ar fáil mar thacaíocht d'éilimh ar íocaíocht.

7.4.

Tabhair aitheantas in íocaíocht d‘infheistíochtaí caipitil neamhtháirgiúla
do shaothar an rannpháirtí féin suas go 50% den chostas is incheadaithe.
Tá an costas a bhaineann le hinnealra a úsáid san áireamh sa chostas
saothair.
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8.

7.5.

Ag teacht le cleachtas ginearálta an Rialtais, tá cúnamh airgid a íoc mar
thacaíocht d'infheistíocht chaipitil neamhtháirgiúil faoi réir ag an
gcoinníoll seo a leanas. Sa chás go bhfostóidh iarratasóir conraitheoir le
dul i mbun roinnt den infheistíocht nó dul i mbun na hinfheistíochta uile,
caithfidh deimhniú C2 nó deimhniú imréitigh cánach ó Oifig na
gCoimisinéirí Ioncaim a bheith ag conraitheoir den sórt sin i gcás go
rachaidh iomlán na n-admhálacha ón gconraitheoir sin thar €635. Caithfear
fianaise maidir le himréiteach cánach a chur isteach nuair a chuirfear
isteach sonraisc agus admhálacha.

7.6.

Caithfear obair ar an infheistíocht chaipitil neamhtháirgiúil a chur i gcrích
faoi dheireadh Meithimh tar éis tús an chonartha, agus fanfaidh an mhír nó
na míreanna a bhaineann leis an infheistíocht in áit agus déanfar iad a
chothabháil i ndea-ord ar feadh tréimhse an chonartha.

7.7.

Déanfar costas infheistíochta caipitil neamhtháirgiúil a aisíoc le rannpháirtí
i dtráthchodanna comhionanna thar cúig bliana féilire iomlána.

7.8.

Caithfidh feirmeoirí taifid a choinneáil de réir mar a dhéanfaidh an Roinn a
fhorordú.

Incháilitheacht
Ní mór d’fheirmeoir na nithe seo a leanas a chomhlíonadh le bheith incháilithe a
bheith rannpháirteach:
8.1.

A bheith ocht mbliana déag d'aois nó níos sine ar dháta an iarratais ar
thacaíocht.

8.2.

A bheith i seilbh uimhir thréada ghníomhach ag an tráth a dhéanfar an tiarratas.

8.3.

Na tailte uile a shaothraítear a dhearbhú ar an gCóras Riaracháin agus
Rialaithe Comhtháite (IACS).

8.4.

Glacadh mar chúram anailís ithreach a dhéanamh na tailte uile a
shaothraítear de réir Sceideal 1 de IR 610 de 2010 (Rialacháin maidir le
Níotráití) roimh an 31 Márta, 2012, nuair a cheadófar é/í isteach sa Scéim.
Comhlíonfaidh fianaise maidir le hanailísí ithreach ar nó roimh an 1 Eanáir
2010 an riachtanas le haghaidh iarratais 2011. Déanfar aon talamh
Coimíneachta a eisiamh ón riachtanas sin.

8.5.

An uimhir thréada a chur san áireamh ar an bhfoirm iarratais, arb é an
uimhir chéanna é a úsáidtear ina iarratas/hiarratas ar Scéim na
hAoníocaíochta.

8.6.

Iarratas bailí ar thacaíocht a chur isteach ina ndéanfar na gníomhartha arna
roghnú agus an dáileacht/na dáileachtaí LPIS ina ndéanfar na gníomhartha
a sheachadadh ina leith a léiriú go soiléir, chomh maith le cóip de léarscáil
feirme a léireoidh uimhir LPIS na dáileachta agus suíomh na ngníomhartha
a bheidh le seachadadh.

8.7.

Níl rannpháirtithe atá san SRCT cheana féin agus daoine atá
rannpháirteach in aon cheann díobh seo a leanas incháilithe:
a) an Scéim um Plean Feirme do Limistéir agus Coimíneachtaí Sainithe a
oibríonn Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil, nó
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b) an Scéim um Chaomhnú an Chomhshaoil faoin Tuath.
8.8.

Níl gníomhartha ar thalamh ar cíos incháilithe d’íocaíocht.

8.9.

Maidir le gníomhartha bunaithe ar achar, beidh achar incháilithe dháileacht
LPIS a bhfuil úsáid talmhaíochta á baint as mar a chéile leis an achar
incháilithe a dhearbhaítear a bheith faoi úinéireacht nó ar léas faoi Scéim
na hAoníocaíochta.

8.10.

Ní mór gníomhartha bunaithe ar achar, seachas limistéir Choimíneachta
agus Natura, a sheachadadh ar bhonn dáileachta LPIS iomlán, rud a
chiallaíonn go gcaithfear achar iomlán na dáileachta LPIS a dhílsiú ar an
ngníomh bunaithe ar achar a roghnófar. Sa chás nach mbeidh an
cheapach a roghnófar mar achar iomlán digitithe dáileachta atá ann cheana
féin, caithfidh an t-iarratasóir iarratas a dhéanamh ar an gceapach a
athdhigitiú mar dháileacht LPIS iomlán ina iarratas/hiarratas 2011 i Scéim
na hAoníocaíochta. Ní dhéanfar íocaíocht i ndáil le haon ghníomh nó go
ndéanfar an dáileacht/na dáileachtaí a dhigitiú.

8.11.

Ní mór gníomhartha líneacha a léiriú ar bhonn dáileachta LPIS aonair.

8.12.

Caithfidh iarratasóirí a shaothraíonn limistéar Coimíneachta nó Natura atá
incháilithe d’íocaíocht ag an tráth a dhéanfaidh siad iarratas plean
bainistithe inbhuanaithe, arna ullmhú ag pleanálaí de réir na Sonraíochtaí
Scéime arna bhfoilsiú ag an Roinn, a chur isteach.

8.13.

Níl Alt 8.12 éigeantach d’iarratasóirí nach bhfuil limistéir Choimíneachta
ná Natura acu atá comhdhéanta go hiomlán d’aibhneacha a shainítear mar
Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta. Féadfaidh iarratasóirí den sórt sin,
mar rogha eile, Cáilíocht Uisce a Chothabháil, a roghnú mar a
bpríomhchuspóir comhshaoil trí Foirm W a chomhlánú.

8.14.

Tá iarratasóirí ar mhaolú ón riachtanas sin an teorainn iarratais de 170kg
de nítrigin ó aoileach beostoic/ha a chomhlíonadh, arna leagan amach in
IR 610 de 2010, eisiata ó íocaíocht a fháil i leith na ngníomhartha seo a
leanas:
a) Talamh Féaraigh ar Mhórán Speiceas,
b) Móinéir Thirime Thraidisiúnta,
c) Imill Bhruachánacha,
d) Imill Churaíochta, agus
e) Bunú agus Cothabháil Gnáthóg.

9. Coimíneacht nó Talamh le Cearta Féaraigh
9.1.

Déanfar limistéir choimíneachta/le cearta féaraigh arna dtaifeadadh in
ainm an iarratasóra ar an gCóras Riaracháin agus Rialaithe Comhtháite
(IACS) de réir airteagal 34(5) de Rialachán 1122/2009 ón gCoimisiún a
bhreithniú d’incháilitheacht, ar choinníoll go mbeidh an limistéar a mbeidh
íocaíocht á lorg ina leith dearbhaithe ar IACS ag an iarratasóir agus/nó
duine den teaghlach sna cúig bliana roimh dháta an iarratais.

9.2.

Féadfar an riachtanas maidir le dearbhú cúig bliana ar IACS a ligean thar
ceal sna cásanna seo a leanas:
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a) Gabháltas atá ann cheana féin (lena n-áirítear sciartha
Coimíneachta/cearta féaraigh uile) a aistrítear trí oidhreacht.
Ní mór don ghabháltas a bheith dearbhaithe ar IACS sna cúig
bliana roimh dháta an iarratais ag an iarratasóir agus/nó an
úinéir roimhe sin.
b) Go bhfuil an gabháltas iomlán aistrithe trína dhíol agus go
bhfuil dáileachtaí talún an ghabháltais dearbhaithe ar IACS le
cúig bliana mar aonad feirme amháin.
10. Nós Imeachta Iarratais
10.1.

Beidh iarratas ar thacaíocht faoi na Scéimeanna agus éilimh ar íocaíocht de
réir Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 65/2011 ón gCoimisiún.

10.2.

Comhlánóidh an feirmeoir foirm iarratais chun iarratas a dhéanamh ar
thacaíocht. Ní mór an fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh go
díreach chuig:
An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia
An Rannóg SRCT
Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin
Co. Loch Garman

10.3.

Ní mór iarratais chomhlánaithe a sheoladh isteach ag tráth nach déanaí ná
Dé Luain, an 16 Bealtaine 2011.

10.4.

Sa chás nach bhfaighidh an Roinn d’iarratas comhlánaithe, a sheol tú tríd
an bpost, beidh ort admháil Swift post nó Post cláraithe a thaispeáint mar
chruthúnas postais. (Ní ghlacfar le hadmháil postais trí ghnáthphost mar
chruthúnas bailí gur cuireadh iarratas isteach).

10.5.

Ní mór d’fheirmeoirí a ligfear ar na Scéimeanna éileamh ar íocaíocht a
chur isteach go bliantúil laistigh den spriocam d’iarratais Aoníocaíochta a
chur isteach. Chun críocha na Scéimeanna sin, beidh an t-éileamh ar
íocaíocht bhliantúil mar chuid den iarratas Aoníocaíochta bliantúil.

10.6.

I gcás go gcuirfear an t-iarratas Aoníocaíochta isteach i ndiaidh an dáta
deiridh le hiarratais faoin scéim sin a fháil agus go mbeidh pionós i gceist
le bheith mall an t-iarratas a chur isteach, beidh an leibhéal pionóis céanna
i gceist le bheith mall éileamh a dhéanamh ar íocaíocht faoi na Scéimeanna
sin.

11. Gníomhartha le dul ina mbun
11.1.

Ní mór d’iarratasóir gníomhartha a roghnú de réir fhorálacha
IARSCRÍBHINN 1.

11.2.

Ní mór gníomhartha bunaithe ar achar a sheachadadh ar bhonn dáileachta
LPIS iomlán. Má roghnaíonn tú na gníomhartha maidir le Móinéir Thirime
Thraidisiúnta, Talamh Féaraigh ar Mhórán Speiceas, Clúdach Éin Fhiáine,
Bunú Clúdaigh Ghlais nó Íoschuraíocht, is é an t-aon ghníomh eile a
fhéadfaidh tú a roghnú ar an dáileacht LPIS chéanna ná Cothabháil Ballaí
Cloiche, Barrscoitheadh Fálta Sceach nó Fálta a Chur Síos.
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12. Laghdú gnímh
12.1.

I gcás nach leanfar le gníomh iomlán nó cuid de ghníomh ar feadh
tréimhse an chonartha, déanfar an deontas uile nó cuid den deontas a
íocadh i leith an ghnímh a chúiteamh.

12.2.

Ní bheidh sé riachtanach deontas a chúiteamh sna cásanna seo a leanas:
a) i gcás go n-éireoidh rannpháirtí as an bhfeirmeoireacht agus go mbeidh
trí bliana den ghníomh a ndeachthas ina bhun curtha i gcrích.
b) i gcás go mbeidh feidhm le forálacha 6.1 nó 6.2.
c) maidir le tailte foraoise faoi Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón
gComhairle.
d) i gcás, mar gheall ar thalamh arna fáil faoi Ordú Ceannaigh
Éigeantaigh (CPO), nach bhféadfaidh an rannpháirtí leanúint leis an
ngníomh ní éileofar cúiteamh i ndáil leis an ngníomh.
e) I ndáil le tailte a dhíolfar nó a aistreofar ag leanúint as ceanglas Ordú
Cúirte maidir leo seo a leanas:
imeachtaí colscartha nó idirscartha bhreithiúnaigh, nó
socraíocht phósta nó comhaontú idirscartha.

13. Monatóireacht agus Meastóireacht
Rachfar i mbun monatóireachta agus meastóireachta an chláir SRCT ar aon dul le
forálacha Rialacháin (CE) Uimhreacha 1974 de 2006 agus 65 de 2011 arna leasú
ón gCoimisiún.
14. Seiceálacha maidir le Riarachán agus Comhlíonadh
14.1.

Beidh gach iarratas ar thacaíocht agus gach éileamh ar íocaíocht faoi réir
ag seiceálacha riaracháin, agus aon rialuithe eile a mheasfar a bheith
riachtanach, sula ndéanfar íocaíochtaí faoi na Scéimeanna. Éascóidh
iarratasóirí seiceálacha riaracháin den sórt sin agus spotseiceálacha de réir
mar a mheasfaidh an Roinn a bheith riachtanach. Déanfar iarratais a
chros-seiceáil le taifid atá ag an Roinn.

14.2.

Rachfar i mbun spotseiceálacha ag an leibhéal feirme lena chinntiú go
bhfuil riachtanais na Scéimeanna a gcomhlíonadh.

14.3.

Déanfar an tiomantas a ndéanfar éileamh ar íocaíocht ina leith a chrosseiceáil le bunachair shonraí iomchuí.

14.4.

Déanfar aon sárú ar thraschomhlíonadh a thabharfar ar aird agus cigireacht
feirme ar siúl a thrasthuairisciú chuig Aonad Aoníocaíochta na Roinne.

14.5.

Má dhéantar aon sárú ar an ngné thraschomhlíonta bhonnlíne a mbunófar
gníomh SRCT air, ní bhfaighfear aon íocaíocht don ghníomh sin ar feadh
bliana féilire iomlán mar thoradh air sin.

14.6.

Ní dhéanfar íocaíocht i bhfabhar tairbhithe a ndéanfaidh an Roinn amach
gur chruthaigh siad na coinníollacha is gá le híocaíochtaí den sórt sin a
fháil go bréagach d'fhonn buntáiste a fháil in aghaidh cuspóirí na Scéime.
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15. Nósanna Imeachta maidir le hÍocaíochtaí
15.1.

Nuair a chuirfear seiceálacha riaracháin ar gach éileamh bailí ar íocaíocht i
gcrích, féadfar suas le 75% de gach teidlíocht aonair ar íocaíocht a eisiúint.

15.2.

Eiseofar an t-iarmhéid iomchuí nuair a dhéanfar na spotseiceálacha
riachtanacha go léir.

15.3.

Is é an feirmeoir a bheidh freagrach as a chinntiú go gcuirfear na cáipéisí
riachtanacha isteach le híocaíochtaí caipitil a scaoileadh de réir fhoirm
éilimh oifigiúil na Roinne.

15.4.

Is é an feirmeoir a bheidh freagrach as foirmeacha éilimh ar íocaíocht a
chur isteach don dara bliain agus do na blianta ina dhiaidh sin i.e. Foirm
Iarratais Scéim na hAoníocaíochta.

15.5.

Leagtar amach rátaí íocaíochta in IARSCRÍBHINN 3

15.6.

Déanfar íocaíocht don ghníomh Caomhnú Acmhainní Géiniteacha
Ainmhithe i riaráiste.

15.7.

Beidh an uasíocaíocht le haon rannpháirtí comhionann le €4,000 i ndáil le
bliain féilire.

16. Pionóis
16.1.

Beidh pionós/smachtbhanna cuí i gceist mura gcloífear leis na Téarmaí
agus Coinníollacha.

16.2.

Beidh feidhm le pionóis i gcás sáruithe sainiúla ar na Scéimeanna agus
leagtar amach iad sin in IARSCRÍBHINN 4.

16.3.

Áireofar ar phionóis airgid ús iníoctha ag an ráta dá bhforáiltear faoi IR
13/2006. Déanfar ús a ríomh don tréimhse a bheidh caite ón am a gcuirfear
oibleagáid aisíocaíochta in iúl don fheirmeoir, agus é a aisíoc nó a
asbhaint.

16.4.

Féadfar méideanna pionóis a asbhaint as íocaíochtaí a bheidh dlite don
tairbhí amach anseo faoi Scéimeanna eile maoinithe nó cómhaoinithe ag
an AE.

16.5.

Sa chás nach n-íocfar pionóis nó nach ndéanfar iad a aisghabháil laistigh
den tréimhse a iarrfar, féadfaidh an Roinn dul i mbun cibé gnímh a
mheasfar a bheith riachtanach chun iad a aisghabháil.

16.6.

Mar thoradh ar sháruithe toiliúla agus sáruithe tromchúiseacha ar
choinníollacha na Scéimeanna, d’fhéadfaí nach ndéanfaí íocaíocht don
bhliain atá i gceist nó d'fhéadfaí rannpháirtíocht a fhoirceannadh agus/nó
eisiamh ó na Scéimeanna ar feadh tréimhse i gcomhréir le tromchúis an
tsáraithe, agus aon airgead a íocadh cheana féin a aisíoc.

16.7.

Déileálfar le gníomhartha a roghnófar chun íosriachtanais iontrála chuig
Catagóir 2 a chomhlíonadh (féach Iarscríbhinn 2), mar chritéir
incháilitheachta, agus caithfear cloí go hiomlán le coinníollacha
incháilitheachta lárnacha a ghabhann leis na gníomhartha sin. Measfar
rannpháirtithe nach gcomhlíonfaidh na coinníollacha sin a bheith neamhincháilithe, déanfar a gconarthaí a fhoirceannadh agus aon airgead a
bheidh íoctha amach cheana féin a fhorchúiteamh.
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16.8.

Faoi réir na forála sáraithí in Alt 16.7, ciallaíonn pionós 100% ar cheann
amháin nó níos mó de na gníomhartha roghnaithe nach ndéanfar aon
íocaíocht i leith na ngníomhartha sin sa bhliain áirithe sin. Cé go
bhféadfaidh an rannpháirtí leanúint ar aghaidh sa SRCT, ní íocfar é/í ach
do bhlianta a bheidh fágtha sa chonradh don seachadadh a léireofar.

16.9.

Is iad na pionóis a leagtar amach sa Sceideal na híosphionóis a chuirfear i
bhfeidhm. Tá ceart ar cosaint ag an Roinn i ngach cás comhaid a
athbhreithniú le déanamh amach ar sáraíodh coinníollacha na Scéime nó
nár sáraíodh agus a bhféadfadh pionós nó foirceannadh an chonartha agus
aisíoc gach deontais leanúint as.

16.10. I gcás go mbeidh pionós bunaithe ar achar á ghearradh, beidh feidhm le
rialacha IACS.
17. Tras-chomhlíonadh
I gcás, trí chigireacht Scéim na hAoníocaíochta, go n-aimseofar sárú ar thraschomhlíonadh nó go gcuirfear sárú in iúl don ghníomhaireacht íocaíochta,
cuirfear, ar a laghad, an leibhéal pionóis a chinnfear faoi Scéim na hAoníocaíochta
i bhfeidhm freisin ar íocaíochtaí faoi na Scéimeanna sin. Déanfar gach sárú maidir
le tras-chomhlíonadh a aimseofar i gcigireacht SRCT a thras-thuairisciú.
18. Achomhairc
I gcásanna a gcuirfear pionóis i bhfeidhm, tabharfar deich lá oibre do
rannpháirtithe tar éis dóibh fógra foirmiúil a fháil le hachomharc a dhéanamh i
scríbhinn leis an Roinn agus cúiseanna a thabhairt maidir leis an gcúis nár chóir
aon phionós a ghearrfar a chur i bhfeidhm. Cuirfear toradh an achomhairc in iúl i
scríbhinn don rannpháirtí. Beidh an t-achomharc tosaigh sin gan dochar don
cheart achomharc a dhéanamh leis an Oifig Achomharc Talmhaíochta.

19. Force Majeure
19.1.

I gcás nach mbeidh tairbhí in ann leanúint ar aghaidh agus na tiomantais a
thugann sé/sí a chomhlíonadh ar chúis nach mbeidh neart aige/aici air,
féadfar cás a dhéanamh faoi Force Majeure an plean a fhoirceannadh. I
gcásanna den sórt sin, ba chóir don rannpháirtí nó a ionadaí/hionadaí é a
chur in iúl i scríbhinn don Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, An
Rannóg SRCT, Eastát Chaisleán Bhaile Sheáin, Co. Loch Garman chomh
maith le fianaise iomchuí, laistigh de dheich lá oibre ón tráth a fhéadfar sin
a dhéanamh.

19.2.

Gan dochar do na himthosca iarbhír a bheidh le breithniú i gcásanna
aonair, féadfar na catagóirí force majeure seo a leanas a aithint:
a) bás rannpháirtí,
b) éagumas gairmiúil fadtéarmach an rannpháirtí,
c) díshealbhú cuid mhór den ghabháltas mura bhféadfaí
díshealbhú den sórt sin a réamh-mheas sula ndeachthas isteach
sna Scéimeanna,
d) tubaiste nádúrtha le tionchar ar thalamh talmhaíochta an
ghabháltais,
11

e) scrios foirgneamh beostoic ar an bhfeirm trí thimpiste,
f) ráig de ghalar a mbeadh tionchar aige ar chuid den bheostoc nó
ar an mbeostoc uile ar an bhfeirm, nó
g) diúscairt nó fuascailt talún chun ordú cúirte nó socraíocht dlí a
shásamh i gcásanna go mbriseanna póstaí síos.
20. Bás rannpháirtí
20.1.

I gcás go bhfaighidh rannpháirtí bás le linn tréimhse an chonartha, beidh
feidhm le force majeure agus an comhaontú a fhoirceannadh agus ní
bheidh cúiteamh an airgid arna íoc cheana féin á lorg agus i gcás go
mbeidh éileamh bailí ar íocaíocht ar láimh, déanfar íocaíocht suas go dtí an
dáta a bhásaigh rannpháirtí.

20.2.

Nó, féadfaidh marthanóir a bheidh i dteideal na tiomantais riachtanacha a
thabhairt, iarratas a dhéanamh an conradh a ghlacadh don tréimhse a
bheidh fágtha.

21. Comhiarratasóirí/Il-iarratasóirí
21.1.

I gcás go ndéanfar iarratas faoi níos mó ná ainm amháin, beidh gach duine
a ainmneofar freagrach i gcomhpháirt agus go leithleach as na tiomantais a
rachfar ina mbun a sheachadadh agus beidh gach duine a ainmneofar faoi
réir, i gcomhpháirt agus go leithleach, ag Téarmaí agus Coinníollacha uile
na Scéimeanna.

21.2.

I gcás go ndéanfar an t-iarratas faoi níos mó ná ainm amháin, caithfidh
uimhir thréada amháin a bheith ag na hiarratasóirí agus caithfidh siad a
dtailte a dhearbhú ar IACS faoin uimhir thréada sin. Caithfidh gach duine
a ainmneofar ar an uimhir thréada an t-iarratas a shíniú.

22. Comhpháirtíochtaí Feirme
Tá feirmeoirí a bheidh cláraithe i gComhpháirtíocht Táirgthe Bainne (MPP) a
rangófar mar 'tháirgeoir bainne' nó 'feirmeoir eile' incháilithe iarratas a dhéanamh
ar an scéim ar choinníoll
a) go ndéanfar an t-iarratas san ainm céanna leis an Iarratas
Aoníocaíochta.
b) go mbeidh liosta de na dáileachtaí LPIS a thug gach comhpháirtí aonair
chuig an gcomhpháirtíocht ag gabháil leis an iarratas.
c) go ndéanfaidh gach comhpháirtí, suas go triúr comhpháirtí ar a mhéad,
san MPP tiomantais a sheachadadh maidir leis na dáileachtaí a thug
sé/sí isteach sa chomhpháirtíocht suas go huasluach de €4,000 an
chomhpháirtí.
d) go mbeidh gach comhpháirtí freagrach, i gcomhpháirt nó go leithleach,
as gach gníomh SRCT a sheachadadh ar na tailte atá á saothrú ag an
gcomhpháirtíocht.

23. Ceart dul Isteach
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23.1.

Tá ceart ar cosaint ag an Aire dul i mbun cigireachtaí ar aon talamh,
áitreabh, gléasra, trealamh, beostoc agus taifid iarratasóirí/rannpháirtithe
ag amanna réasúnta. Féadfar dul i mbun spotseiceálacha laistigh de 3 mhí
tar éis don rannpháirtí an conradh a chur i gcrích.

23.2.

Agus iad ag cur iarratas SRCT isteach, comhaontaíonn iarratasóirí cead a
thabhairt d’oifigigh nó gníomhaithe de chuid na Roinne dul i mbun
cigireachtaí feirme ag aon am(anna) réasúnta, le fógra nó gan fhógra roimh
ré agus gan dochar do dhliteanas poiblí.

23.3.

Nuair a chuirfear cigireacht feirme in iúl don iarratasóir, ba chóir dó/di
socrú a dhéanamh le bheith i láthair don chigireacht nó ionadaí a ainmniú
ina áit/háit chun cuidiú leis an oifigeach cigireachta.

23.4.

Beidh gach cigireacht spotseiceála (talamh) ina ábhar tuarascála agus
tabharfar deis don iarratasóir nó dá ionadaí/hionadaí an tuarascáil a shíniú,
a léireoidh go raibh sé/sí i láthair ag an gcigireacht, agus a
thuairimí/tuairimí féin a chur leis más mian leis/léi. Nuair a shíneofar an
cháipéis sin, ní thabharfaidh sé sin le fios go nglacfaidh an t-iarratasóir ná
a ghníomhaí/gníomhaí le torthaí na cigireachta.

24. Freagracht an Iarratasóra
24.1.

Beidh an t-iarratasóir freagrach as eolas a chur ar Théarmaí agus
Coinníollacha na Scéime, na Sonraíochtaí Talmhaíochta Comhshaoil agus
leis na hiarmhairtí a bhaineann sáruithe ar na Scéimeanna.

24.2.

Ní thugann ceadú ná íocaíocht deontais faoi na Scéimeanna le fios go
nglacann an tAire aon fhreagracht maidir leis na hoibleagáidí a ghlacann
an rannpháirtí air/uirthi féin.

25. Teip cloí le Téarmaí agus Coinníollacha na Scéimeanna
25.1.

Sa chás, chun críocha íocaíocht a fháil faoi na Scéimeanna lena mbaineann
na Téarmaí agus Coinníollacha seo, go ndéanfaidh an t-iarratasóir ráiteas
bréagach nó míthreorach go feasach, nó gcoinneoidh sé/sí eolas
riachtanach siar, féadfar a rannpháirtíocht in aon Scéim nó sna Scéimeanna
uile a fhoirceannadh agus déanfar aon deontas nó cuid de dheontas a
íocadh, lena n-áirítear aon íocaíocht d'infheistíocht chaipitil
neamhtháirgiúil, a chúiteamh.

25.2.

Tá ceart ar cosaint ag an Aire méideanna den sórt sin a fhritháireamh in
aghaidh airgead eile is iníoctha ag Roinn faoi Scéimeanna maoinithe nó
cómhaoinithe ag an AE leis an iarratasóir i gcásanna mar sin. Tá ceart ar
cosaint ag an Aire freisin duine den sórt sin a eisiamh ó rannpháirtíocht
bhreise in aon Scéim nó sna Scéimeanna uile ar feadh a leithéid de
thréimhse agus a chinnfear, ach nach rachaidh thar tréimhse 5 bliana in
aon chás.

25.3.

I gcás nach gcloífidh tairbhí le Téarmaí agus Coinníollacha na Scéimeanna
iomchuí nó má bhíonn aon athrú ábhartha in imthosca an iarratasóra a
bheidh i gcoimhlint le meon agus friotal an Scéimeanna, féadfar
rannpháirtíocht a fhoirceannadh agus déanfar cuid den deontas a íocadh nó
é uile, lena n-áirítear aon íocaíocht d’infheistíocht chaipitil neamhtháirgiúil
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a chúiteamh. Tá ceart ar cosaint ag an Aire freisin méideanna mar sin a
fhritháireamh in aghaidh airgead eile is iníochtha ag an Roinn leis/léi.
26. Athbhreithniú ar Chúnamh Airgid
26.1.

Tá ceart ar cosaint ag an Aire infhaighteacht na Scéimeanna a shrianadh
agus an méid cúnamh airgid a athrú, i gcás go n-éilítear sin, cibé áit a
sonraítear sin sna Scéimeanna faoi réir fhorálacha aon reachtaíocht iomchuí
de chuid an Aontais Eorpaigh ag gach tráth.

26.2.

Má fhaigheann iarratasóir nó daoine eile ag gníomhú astu féin nó le chéile
deontas nó má dhéanann iarracht deontas a fháil faoi aon Scéim nó gach
Scéim trí chalaois, d’fhéadfaí go ndlífidh iad a ionchúiseamh.

27. Coinníollacha íocaíochta
Beidh gach íocaíocht faoi na Scéimeanna faoi réir ag coinníollacha arna leagan
síos ag an Aire, a chaithfidh an t-iarratasóir a chomhlíonadh go hiomlán.
28. Ceanglas Imréitigh Cánach
Féadfaidh íocaíocht cúnamh airgid dá bhforáiltear sna Scéimeanna sin a bheith
faoi réir ag coinníoll go gcaithfear deimhniú imréitigh cánach ó na Coimisinéirí
Ioncaim a sholáthar sula bhféadfar íocaíocht a eisiúint.
29. Eolas agus Cosaint Sonraí
De réir fhorálacha Rialachán 1290/2006 ón gComhairle, féadfar a éileamh ar an
Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia sonraí maidir le hainmneacha, seoltaí agus
méideanna a fuair tairbhithe cistí ón gCiste Eorpach um Threoraíocht agus
Ráthaíocht Talmhaíochta (EAGGF) agus ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um
Fhorbairt Tuaithe (EAFRD)a fhoilsiú ar láithreán gréasáin. Leagtar síos cearta na
n-ábhar sonraí agus an tslí a bhféadfar iad a fheidhmiú, ina leith sin, sna
hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003. Is ceanglas dlí AE é sonraí
íocaíochta a fhoilsiú. Féadfaidh comhlachtaí iniúchta agus imscrúdaithe na
gComhphobal agus na mBallstát na sonraí sin a phróiseáil chun críocha leasanna
airgid na gComhphobal a chosaint. Ní fhéadfar na sonraí sin a úsáid ar mhaithe le
margaíocht dhíreach nó do chríocha eile agus déanfar soiléir é sin ar an láithreán
gréasáin. Ba chóir go mbeadh a fhios agat chomh maith go gcuirfear an t-eolas go
léir ar d’fhoirm iarratais agus in aon cháipéisí tacaíochta ar fáil d’aon Roinn nó
Gníomhaireacht nó Údarás Áitiúil chun críocha Iniúchtaí, Rialuithe
Traschomhlíonta agus gach birt Forbartha Tuaithe, agus, mar is cuí, de réir na
riachtanas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
30. Coinníollacha Breise
30.1.

Féadfaidh an tAire coinníollacha breise a leagan síos faoi na Scéimeanna sin
ag aon am.

30.2.

Tá ceart ar cosaint ag an Aire rannpháirtíocht sna Scéimeanna a
athbhreithniú agus, a fhoirceannadh más gá, agus cúiteamh a lorg maidir le
haon deontas a íocadh, lena n-áirítear aon íocaíocht d’infheistíocht
chaipitil neamhtháirgiúil, nuair nach léir aon fheabhas ar an gcomhshaol.
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30.3.

Tá ceart ar cosaint ag an Aire na nósanna imeachta atá le leanúint in oibriú
na Scéimeanna a athrú ó am go ham.

31. Léirmhíniú
Féadfaidh an Roinn brí aon ghné de Théarmaí nó Coinníollacha na Scéimeanna a
leathnú, a mhíniú, a léirmhíniú nó a shainmhíniú.
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IARSCRÍBHINN 1
Struchtúr SRCT
Iarratasóirí Chatagóir 1
Féadfaidh feirmeoirí iarratas a dhéanamh ar an Scéim faoin gcatagóir seo már ta láithreán incháilithe1 Natura 2000 nó Coimíneacht2 neamhNatura acu. Caithfidh siad an gníomh Natura 2000 nó an gníomh Coimíneachta a roghnú, mar is cuí, le dul isteach ar na Scéimeanna. (Má tá
talamh Natura chomh maith le coimíneacht neamh-Natura san áireamh sa ghabháltas, caithfear plean bainistíochta inbhuanaithe a tharraingt
suas doibh araon). Féadfar gníomh ar bith eile i dTábla 2 a roghnú freisin, mar a chinnfidh a bpleanálaí. Leagtar amach an t-íosriachtanas
maidir le gach gníomh i dTábla 3.
Tábla 1:
Gníomh Comhshaoil Tosaíochta

Gníomh Comhlántach

Gníomhartha Eile

NATURA 2000

Le cinneadh ag Pleanálaí

Le cinneadh ag Pleanálaí

Talamh coimíneachta lasmuigh de Natura
2000

Le cinneadh ag Pleanálaí

Le cinneadh ag Pleanálaí

Iarratasóirí Chatagóir 2 agus Chatagóir 3
Is feirmeoirí iad sin nach bhfuil coimíneacht Natura ná neamh-Natura2 incháilithe1 d'íocaíocht acu. Is comhpháirtíochtaí feirme iad Catagóir 2
agus is gach feirmeoir eile iad Catagóir 3. Caithfidh iarratasóirí sna catagóirí sin a bpríomhchuspóir comhshaoil a léiriú trí cheann amháin
(agus sin amháin) a roghnú as foirmeacha B, W nó C
1. Cur le Meath ar Bhithéagsúlacht a Stopadh (Foirm B)
2. Cur le Cáilíocht Uisce a Chothabháil (Foirm W)
3. Cur le hAthrú Aeráide a Chomhrac (Foirm C)
Nuair a roghnófar cuspóir, caithfear gníomh éigeantach cuí a roghnú as Colún 1 i dTábla 2 chomh maith le 1 gníomh comhlántach ar a laghad
as Colún 2, nó 2 gníomh éigeantach as Colún 1 (ar choinníoll go bhfuil siad laistigh den chuspóir céanna). Is é gníomh Cholún 1 an tíosleibhéal iontrála sna Scéimeanna agus caithfidh gníomh comhlántach gaolmhar nó gníomh comhshaoil tosaíochta eile, laistigh den chuspóir
céanna, a bheith ag iarratasóirí le cáiliú d'iontráil sna Scéimeanna.

1
2

Talamh incháilithe d’íocaíocht faoi úinéireacht nó ar léas (Ailt 8 agus 9)
Tá eisceacht don riail sin d’fheirmeacha nach bhfuil láithreáin choimíneachta ná Natura orthu seachas Limistéir aibhneacha faoi Chaomhnú Speisialta — féach alt 8.12
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Nuair a chomhlíonfar an t-íosriachtanas iontrála, tá sé oscailte d’iarratasóirí aon ghníomhartha eile is mian leo a roghnú i gColúin 1, 2 nó 3 dá
gcuspóir comhshaoil ainmnithe. Leagtar amach an t-íosriachtanas maidir le gach gníomh i dTábla 3.
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Tábla 2:

Cuspóir

Colún 1 – Éigeantach (Gníomh Comhshaoil
Tosaíochta)

Colún 2 – Gníomhartha
Comhlántacha

Colún 3 – Gníomhartha Breise

1. Cur le Meath ar
Bhithéagsúlacht a
Stopadh

CAITHFEAR ceann amháin de na gníomhartha seo
a leanas a roghnú:

Imill Bhruachánacha
Caomhnú Acmhainní
Géiniteacha Ainmhithe
Cur Crann, Caighdeánach
Cur Crann, Buinneáin
Barrscoitheadh Fálta Sceach
Leagan Fálta Sceach
Cothabháil Ballaí Cloiche
Traidisiúnta

Fálta Sceach Nua a Chur
Imill Churaíochta
Clúdach Glas a Bhunú ó Bharr Curtha
Teicneolaíochtaí Nua a Úsáid do
Leathadh Sciodair
Íoschuraíocht
Suiteáil Trachanna Uisce

Talamh Féaraigh ar Mhórán
Speiceas
Móinéir Thirime Thraidisiúnta
Imill Churaíochta
Clúdach Glas a Bhunú ó Bharr
Curtha
Íoschuraíocht
Teicneolaíochtaí Nua a Úsáid
do Leathadh Sciodair

Fálta Sceach Nua a Chur
Clúdach Éin Fhiáine
Cur Crann, Caighdeánach
Cur Crann, Buinneáin
Bunú agus Cothabháil Gnáthóg
Caomhnú Acmhainní Géiniteacha
Ainmhithe
Barrscoitheadh Fálta Sceach
Leagan Fálta Sceach
Cothabháil Ballaí Cloiche Traidisiúnta

Talamh Féaraigh ar Mhórán Speiceas
Móinéir Thirime Thraidisiúnta
Bunú agus Cothabháil Gnáthóg
Clúdach Éin Fhiáine
Sa chás nach roghnófar ach ceann díobh sin,
caithfear rogha breise amháin ar a laghad a roghnú
as colún 2.

2. Cur le Cáilíocht Uisce
a Chothabháil

CAITHFEAR ceann amháin de na gníomhartha seo
a leanas a roghnú:

.

Imill Bhruachánacha
Suiteáil Trachanna Uisce
Sa chás nach roghnófar ach ceann díobh sin,
caithfear rogha comhlántach amháin ar a laghad a
roghnú as colún 2.
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3. Cur le hAthrú Aeráide
a Chomhrac

CAITHFEAR ceann amháin de na gníomhartha seo
a leanas a roghnú:
Imill Churaíochta
Clúdach Glas a Bhunú ó Bharr Curtha
Íoschuraíocht
Sa chás nach roghnófar ach ceann díobh sin,
caithfear rogha breise amháin ar a laghad a roghnú
as colún 2.
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Imill Bhruachánacha
Fálta Sceach Nua a Chur
Cur Crann, Caighdeánach
Cur Crann, Buinneáin
Talamh Féaraigh ar Mhórán
Speiceas
Móinéir Thirime Thraidisiúnta
Teicneolaíochtaí Nua a Úsáid
do Leathadh Sciodair

Bunú agus Cothabháil Gnáthóg
Barrscoitheadh Fálta Sceach
Leagan Fálta Sceach
Suiteáil Trachanna Uisce
Cothabháil Ballaí Cloiche Traidisiúnta
Caomhnú Acmhainní Géiniteacha
Ainmhithe
Clúdach Éin Fhiáine

Tábla 3:
Gníomhartha

Íosriachtanas

Uasmhéid Iníoctha
3

Talamh Natura 2000
1.

Talamh coimíneachta lasmuigh de Natura 2000

2.

Bunú agus Cothabháil Gnáthóg (Gníomh Líneach)

3.

Caithfear an talamh incháilithe Natura uile ar an bhfeirm a áireamh fiú nuair a
sháraíonn sé an t-uasachar d’íocaíocht de €4,000.
3
Caithfear an talamh choimíneachta incháilithe uile ar an bhfeirm a áireamh fiú
nuair a sháraíonn sé an t-uasachar d’íocaíocht de €4,000.

N/A

Imeall 2.5 méadar le seachadadh ar bhonn teorainn dáileachta LPIS

1,500 méadar
25 crann
50 buinneán
10 ha
10 ha

4.

Móinéir Thirime Thraidisiúnta

Caighdeánach: Íosmhéid de 10 gcrann
Buinneáin: Íosmhéid de 25
Gníomh le seachadadh ar bhonn dáileachta LPIS iomlán digitithe

5.

Talamh Féaraigh ar Mhórán Speiceas

Gníomh le seachadadh ar bhonn dáileachta LPIS iomlán digitithe

Caomhnú Acmhainní Géiniteacha Ainmhithe

Níl aon íosmhéid.

7.

Clúdach Éin Fhiáine

Gníomh le seachadadh ar bhonn dáileachta LPIS iomlán digitithe; achar íosta
de 0.5 heicteár

8.

Fálta Sceach Nua a Chur
(Gníomh Líneach)
Barrscoitheadh Fálta Sceach (Gníomh

6.

9.

Cur Crann

N/A

10 nAonad Beostoic

Íosfhad leanúnach de 30 méadar

3 ha
200 méadar an gabháltas
1,500 méadar an

Líneach)

Íosfhad leanúnach de 30 méadar

10.

Leagan Fálta Sceach (Gníomh Líneach)

Íosfhad leanúnach de 15 méadar

11.
12.

Cothabháil Ballaí Cloiche Traidisiúnta (Gníomh
Líneach)
Imill Bhruachánacha (Gníomh Líneach)

13.

gabháltas
1,000 méadar
4,000 méadar

Níl aon íosmhéid
Níl aon íosmhéid

N/A

Suiteáil Trachanna Uisce

Níl aon íosmhéid

10 gcinn an gabháltas

14.

Imill Churaíochta (Gníomh Líneach)

Imeall 3 mhéadar le seachadadh ar bhonn teorainn dáileachta LPIS

N/A

15.

Clúdach Glas a Bhunú ó Bharr Curtha

4 heicteár ar a laghad

N/A

16.

Teicneolaíochtaí Nua a Úsáid do Leathadh
Sciodair

17.

Íoschuraíocht

3

N/A

3

Íosmhéid de 100m le leathadh
N/A

4 heicteár ar a laghad

Talamh incháilithe d’íocaíocht faoi úinéireacht nó ar léas (Ailt 8 agus 9)
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IARSCRÍBHINN 2
Córas Rangaithe do Roghnú (féach alt 5.5)
Gníomhartha

Éígeantach

Comhlántach

Breise

Uisce

Bithéagsúlach
t

Athrú
Aeráide

Uisce

Bithéagsúlach
t

Athrú
Aeráide

Uisce

Bithéagsúlach
t

Athrú
Aeráide

Bunú agus Cothabháil Gnáthóg

0

5

0

0

0

0

1

0

1

Cur Crann

0

0

0

0

2

4

1

0

0

Móinéir Thirime Thraidisiúnta

0

4

0

1

0

3

0

0

0

Talamh Féaraigh ar Mhórán
Speiceas

0

3

0

1

0

2

0

0

0

Caomhnú Acmhainní Géiniteacha
Ainmhithe

0

0

0

0

3

0

1

0

1

Clúdach Éin Fhiáine

0

5

0

0

0

0

1

0

2

Cur Fálta Sceach

0

0

0

0

0

1

1

2

0

Barrscoitheadh Fálta Sceach

0

0

0

0

1

0

1

0

1

Leagan Fálta Sceach

0

0

0

0

3

0

1

0

2

Cothabháil Ballaí Cloiche
Traidisiúnta

0

0

0

0

3

0

1

0

1

Imill Bhruchánacha 3 mhéadar ar
leithead

6

0

0

0

2

3

0

0

0

Imill Bhruchánacha 5.5 méadar ar
leithead

6

0

0

0

2

3

0

0

0

Imill Bhruchánacha 10.5 méadar ar
leithead

7

0

0

0

3

4

0

0

0

Imill Bhruachánacha 30.5 méadar ar
leithead

8

0

0

0

4

5

0

0

0

Suiteáil Trachanna Uisce

5

0

0

0

0

0

0

1

1

Imill Churaíochta

0

0

6

1

0

0

0

3

0

Clúdach Glas a Bhunú ó Bharr
Curtha

0

0

8

3

0

0

0

2

0
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Teicneolaíochtaí Nua a Úsáid do
Leathadh Sciodair

0

0

0

4

0

9

0

2

0

Íoschuraíocht

0

0

7

2

0

0

0

2

0
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IARSCRÍBHINN 3
Rátaí Íocaíochta
Déanfar aon sárú ar SMR nó GAEC a thabharfar ar aird le linn cigireachta a thrasthuairisciú chuig an Aonad Aoníocaíochta.
Gníomh
Natura 2000 (SPA & SAC)

Talamh coimíneachta lasmuigh den líonra Natura
Bunú agus Cothabháil Gnáthóg

Íocaíochtaí Comhshaol Talmhaíochta
€75 an heicteár sa bhliain féilire
Sa chás gur Talamh Féaraigh ar Mhórán Speiceas
nó Móinéir Thirime Thraidisiúnta é an úsáid atá á
baint as cheana féin, is féidir an íocaíocht Natura
sheachligean i bhfabhar an ráta íocaíochta do na
bearta sin. Chomh maith leis sin is féidir éileamh a
dhéanamh ar limistéir Natura a chuirtear go
leataobh mar Imill Bhruachánach ag an ráta don
bheart sin.
€75 an heicteár sa bhliain féilire
€8 an 100 méadar sa bhliain féilire

Cur agus Bainistiú Crann
Caighdeánach
Buinneáin
Móinéir Thirime Thraidisiúnta
Tailte Féaraigh ar Mhórán Speiceas
Acmhainní Géiniteacha Ainmhithe
Clúdach Éin Fhiáine
Cur Fálta Sceach
Barrscoitheadh Fálta Sceach
Leagan Fálta Sceach
Cothabháil Ballaí Cloiche Traidisiúnta
Imill Bhruachánacha

€314 an heicteár sa bhliain féilire
€314 an heicteár sa bhliain féilire
€200 an tAonad Beostoic sa bhliain féilire
€869 an heicteár sa bhliain féilire
€2.50 an méadar sa bhliain féilire
€5 an méadar comhionann le €1 sa bhliain ar
feadh cúig bliana
€8 an méadar comhionann le €1.60 sa bhliain ar
feadh cúig bliana
€50 an 100 méadar sa bhliain féilire
imeall 3m:
€0.14 an méadar
imeall 5.5m: €0.34 an méadar
imeall 10.5m: €0.74 an méadar
imeall 30.5m €2.70 an méadar

Fálú ag €3.30 an mhéadar líneach comhionann le
€0.66/m sa bhliain ar feadh cúig bliana (caithfidh an
fálú uile a bheith de réir sonraíochtaí na Roinne)
€62.70 an crann comhionann le €12.54 sa bhliain ar
feadh cúig bliana
€9.50 an buinneán comhionann le €1.90 sa bhliain ar
feadh cúig bliana

€32 an méadar comhionann le €6.40 sa bhliain ar
feadh cúig bliana

Fálú €3.30 an méadar líneach comhionann le €0.66/m
sa bhliain ar feadh cúig bliana
€200 an trach comhionann le €40 sa bhliain ar feadh
cúig bliana

Suiteáil Trachanna Uisce
Imill Churaíochta
Clúdach Glas a Bhunú ó Bharr Curtha

Infheistíocht Chaipitil

€0.23 an méadar sa bhliain féilire
€80 an heicteár sa bhliain féilire
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Teicneolaíochtaí Nua a Úsáid do
Leathadh Sciodair
Íoschuraíocht
Láithreáin Traonach

€0.77 an méadar ciúbach sa bhliain féilire
€23 an heicteár sa bhliain féilire
€314 an heicteár sa bhliain féilire
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IARSCRÍBHINN 4
Sceideal Pionóis do SRCT
Tabhair ar aird: Ba chóir an tábla seo a léamh i gcomhar le halt 16, le haird ar leith ar alt 16.7, agus alt 17.
Gníomh
Natura 2000 (SPA & SAC)

An Cineál neamhchomhlíonta
Gan uimhreacha stoic beartaithe á
gcothabháil

20% den íocaíocht Natura
30% den íocaíocht Natura
50% den íocaíocht Natura
Foirceannadh agus aisghabháil

Níos mó ná 5% go 10%
Níos mó ná 10% go 15%
Níos mó ná 15% go 25%
Níos mó ná 25%

Talamh coimíneachta
lasmuigh den líonra Natura

Acmhainní Géiniteacha
Ainmhithe

Pionós Scéime

Níor chaith ainmhithe an geimhreadh de
réir an phlean bainistithe inbhuanaithe
(ceadaigh lámhaltas – le cinneadh)
Gan uimhreacha stoic beartaithe á
gcothabháil

25% den íocaíocht Natura &
SRCT

Níos mó ná 5% go 10%
Níos mó ná 10% go 15%
Níos mó ná 15% go 25%
Níos mó ná 25%

20% den íocaíocht SRCT
30% den íocaíocht SRCT
50% den íocaíocht SRCT
Foirceannadh agus aisghabháil

Níor chaith ainmhithe an geimhreadh de
réir an phlean bainistithe inbhuanaithe
Sáraíonn líon na n-aonad beostoic a
ndearnadh éileamh ar íocaíocht ina leith
an líon a coinníodh don bhliain féilire

25% den íocaíocht SRCT
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An íocaíocht a laghdú de réir dhá
oiread na difríochta

Gníomh
Imill Churaíochta

An Cineál neamhchomhlíonta
Níor seachadadh an fad líneach 3
mhéadar ar leithead a ndearnadh
éileamh ina leith

Clúdach Glas a Bhunú ó
Bharr Curtha

Níor seachadadh an limistéar a
ndearnadh éileamh ina leith
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Pionós Scéime
An íocaíocht SRCT a
laghdú de réir dhá oiread
na difríochta a aimsítear
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.
An íocaíocht SRCT a
laghdú de réir dhá oiread
na difríochta a aimsítear
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear

Gníomh
Bunú agus Cothabháil
Gnáthóg

An Cineál neamhchomhlíonta
Níor seachadadh an fad líneach 2.5
méadar ar leithead a ndearnadh éileamh
ina leith

Barrscoitheadh Fálta Sceach

Níor seachadadh an fad líneach a
ndearnadh éileamh ina leith
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Pionós Scéime
An íocaíocht SRCT agus
caipitil a laghdú de réir dhá
oiread na difríochta a
aimsítear
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.

An íocaíocht SRCT a
laghdú de réir dhá oiread
na difríochta a aimsítear.
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil.
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.

Gníomh
Leagan Fálta Sceach

An Cineál neamhchomhlíonta
Níor seachadadh an fad líneach a
ndearnadh éileamh ina leith

Pionós Scéime
An íocaíocht SRCT a
laghdú de réir dhá oiread
na difríochta a aimsítear.
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil.
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear

Cur Fálta Sceach

Níor seachadadh an fad líneach a
ndearnadh éileamh ina leith

An íocaíocht SRCT agus
caipitil a laghdú de réir dhá
oiread na difríochta a
aimsítear
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.
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Gníomh
Íoschuraíocht

An Cineál neamhchomhlíonta
Níor seachadadh an limistéar a
ndearnadh éileamh ina leith

Pionós Scéime
An íocaíocht SRCT a
laghdú de réir dhá oiread
na difríochta a aimsítear.
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil.
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.

Suiteáil Trachanna Uisce

Níor aimsíodh líon na dtrachanna a
ndearnadh éileamh ina leith
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An íocaíocht a laghdú de
réir dhá oiread na difríochta
a aimsítear.

Gníomh
Imill Bhruachánacha

An Cineál neamhchomhlíonta
Níor seachadadh an fad líneach a
ndearnadh éileamh ina leith

Teicneolaíochtaí Nua a Úsáid
do Leathadh Sciodair

Féach alt 16.7
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Pionós Scéime
An íocaíocht SRCT agus
caipitil a laghdú de réir dhá
oiread na difríochta a
aimsítear
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.

Gníomh
Tailte Féaraigh ar Mhórán
Speiceas

An Cineál neamhchomhlíonta
Níl an limistéar de Thailte Féaraigh ar
Mhórán Speiceas in situ (i.e. níl an
dáileacht uile ina Thalamh Féarach ar
Mhórán Speiceas)

Cothabháil Ballaí Cloiche
Traidisiúnta

Níor seachadadh an fad líneach a
ndearnadh éileamh ina leith
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Pionós Scéime
An íocaíocht SRCT a
laghdú de réir dhá oiread
na difríochta a aimsítear.
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil.
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.
An íocaíocht SRCT a
laghdú de réir dhá oiread
na difríochta a aimsítear.
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil.
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.

Gníomh
Móinéir Thirime Thraidisiúnta

Cur agus Bainistiú Crann
(Crainn chaighdeánacha agus
Buinneáin)

An Cineál neamhchomhlíonta
Níl an limistéar de Mhóinéir Thirime
Thraidisiúnta in situ (i.e. níl an dáileacht
uile ina Mhóinéar Tirim Traidisiúnta)

Pionós Scéime

Líon na gcrann níos lú ná tiomantas

An íocaíocht a laghdú de réir dhá
oiread na difríochta a aimsítear.
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An íocaíocht SRCT a
laghdú de réir dhá oiread
na difríochta a aimsítear.
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil.
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.

Gníomh
Clúdach Éin Fhiáine

An Cineál neamhchomhlíonta
Níor seachadadh an limistéar a
ndearnadh éileamh ina leith

Pionós Scéime
An íocaíocht SRCT a
laghdú de réir dhá oiread
na difríochta a aimsítear.
I gcásanna nach
seachadtar gníomh in aon
chor, laghdaigh an
íocaíocht SRCT de réir dhá
oiread na híocaíochta
iomláin don ghníomh sin.
Déan an méid nár
seachadadh i mblianta
roimhe sin a aisghabháil.
Déanfar íocaíocht i mblianta
leantacha a theorannú don
seachadadh a fheicfear.

Sa chás nach dtéitear i mbun an ghnímh roghnaithe go dtí an caighdeán a éilítear sa sonraíocht gearrfar pionós sa raon 3% - 15%.
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