
 

 

 

 
Scéim Feabhsúcháin Áitiúil 2021/2022 - Téarmaí agus Coinníollacha 

 

Baineann an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil le hobair ar mhaithe le grúpaí feirmeoirí, beirt nó níos mó, ar 

bhóithre áise agus bóithre portaigh, bóithre a nascann dhá bhóthar poiblí le chéile agus droichid bheaga. 

Chomh maith leis an méid sin, is féidir obair a dhéanamh freisin ar Bhóithre Conláiste.  Is bóthar 

neamhphoiblí an Bóthar Conláiste a théann chomh fada le háiseanna nó saoráidí tábhachtacha de chuid an 

phobail, mar shampla, reilig, trá, cé, bealach suas ar shliabh nó láthair eile turasóireachta/oidhreachta. 

1) Tá ranníocaíocht áitiúil de 10% de dhíth do bhóithre incháilithe le suas le 5 chónaitheoir. Tá 

ranníocaíocht áitiúil de 15% de dhíth do bhóithre incháilithe le suas le 6 chónaitheoir nó níos mó.  

Chomh maith leis sin, is é an t-uasmhéid a d’fhéadfadh a bheith le híoc ag aon teaghlach/úinéir 

talún ná €1,200 faoi SFA 2019. 

 

2) Is ar mhaithe le dhá fheirm thadhlach, nó níos mó, atá an obair agus an tairbhe chéanna ag dul 

dóibh, agus ní mór don tairbhe sin a bheith ar cóimhéid leis an gcostas a bheag nó mhór. 

 

3) Ní mór don obair a bheith an-riachtanach agus ní den ghnáthchineál obair chothabhála go mbeifeá 

ag súil go ndéanfadh na h-iarratasóirí dóibh féin. 

 

4) Ní mór do na h-iarratasóirí a gcodanna féin den chomh-ranníocaíocht a bhailiú eatarthu féin mar is 

cuí, agus socrú a dhéanamh an suim atá aontaithe a bhailiú agus a chur chuig Comhairle Chontae na 

Gaillimhe sula gcuirtear tús leis an an obair. 

 

5) Ní mór na ranníocaíochtaí agus gach duine go bhfuil an cuma air go dtiocfaidh a chuid tailte nó 

leasanna faoi thionchar na hoibre atá molta, an fhoirm chuí a shíniú, nuair a iarrtar sin orthu roimh 

thosach na hoibre, chun lánchead a thabhairt an obair a chur i gcrích agus teacht isteach ar a gcuid 

tailte. 

 

6) Ní ghlacfar le cúnamh in áit airgid m.sh. ábhar nó obair soar in aisce. 

 

7) Ní mór do na h-iarratasóirí socrú a dhéanamh eatarthu féin maidir le pé talamh a d’fhéadfadh go 

mbeadh gá leis chun bóthar a thógáil, a leathnú nó a dhraenáil agus an talamh sin a chur ar fáil do 

Chomhairle Chontae na Gaillimhe gan costas. 

 

8) Déanfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe na hoibreoirí a fhostú mar is gá, agus na socruithe cuí 

chun an obair a chur i gcrích. 

 

9) Is í Comhairle Chontae na Gaillimhe a bheartóidh sonraí na hoibre agus an tslí is fearr le tabhairt 

faoi, ar a comhairle féin, agus ní bheidh aon éileamh ag na h-iarratasóirí i  gcoinne na Comhairle 



maidir le h-aon neamhfhoirfeacht ar an obair chríochnaithe, nó mura gcríochnaítear an obair ina 

iomlán mar a bhí beartaithe. 

 

10) Caithfidh Comhairle Chontae na Gaillimhe an tsuim atá aontaithe don obair (i.e. an costas measta) 

ar an obair agus sa chás nach leor an tsuim sin chun an obair shonraithe a chríochnú, ní bheidh aon 

dliteanas ar an gComhairle Chontae aon suim bhreise thar an tsuim atá aontaithe a chaitheamh ar 

an obair chun í a chríochnú. Más mian leis na h-iarratasóirí iarratas a dhéanamh ar dheontas breise 

agus iad sásta pé ranníocaíocht áitiúil bhreise atá riachtanach a íoc, déanfar sin a mheas ar a luach 

féin. 

 

11) Nuair atá an obair críochnaithe, is iad na h-iarratasóirí a coimeádfaidh i ndeá-ord í, á deisiú ar a 

gcostas féin, agus ní bheidh aon dliteanas ar Chomhairle Chontae na Gaillimhe as an obair a 

chothabháil. 

 

12) Ní ghlacfaidh Comhairle Chontae na Gaillimhe bóithre i gcúram tar éis oibreacha LIS a bheith curtha 

i gcrích orthu.  

 

 

 

 

 

 


