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Coimisinéir: Comhairle Contae Mhaigh Eo  

Ceantair: Oileán Éadaí, Bréachmhaigh agus Turlach – Parke.  

Amlíne: Tionscadail le déanamh idir Eanáir 2023 agus Feabhra 2024. 

Spriocdháta: Dé Céadaoin an 9 Nollaig 2022 

Buiséad:  €22,000 -  €66,000.  
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Treoracha d’Ealaíontóirí 
Coimisiún Ealaíne Poiblí: Tionscadal an N5 ó Chathair na Mart go Bóthar Thurlaigh 
 
Forléargas 
 
Cuireann Comhairle Contae Mhaigh Eo fáilte roimh thograí le haghaidh ealaín phoiblí faoi Scéim an Chéatadáin 
le haghaidh na nEalaíon. Is féidir le daoine aonair agus le foirne ealaíne comhoibríocha tograí a chur isteach. 
 
Is é cuspóir Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon ealaíontóir a choimisiúnú chun saothair nua 
uaillmhianacha a chruthú. Féadfar torthaí beartaithe a bheith gearrshaolach nó sealadach. I gcomhréir leis na 
Treoirlínte maidir le Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon, cuirtear fáilte roimh choimisiúin i ngach foirm 
ealaíne lena n-áirítear na hamharc-ealaíona, an damhsa, an scannánaíocht, an litríocht, an ceol, na 
taibhealaíona, na healaíona digiteacha, taibhiúcháin, an ealaín bheo, na hilmheáin, an fhísealaín, an ealaín 
fuaime, an ealaín phobalghníomhach, an ealaín rannpháirtíochta, an ealaín taighdebhunaithe srl. 
 
Is é €66,000 an buiséad foriomlán le haghaidh an Tionscadail Ealaíne Poiblí seo. Dírítear sa choimisiún ar na trí 
shuíomh seo agus ar na pobail a maireann iontu: Oileán Éadaí, Bréachmhaigh agus Turlach – Parke. Tá buiséad 
€22,000 ar fáil le haghaidh gach suímh agus beidh trí thionscadal ar leithligh ann dar luach €22,00 an ceann. Is 
féidir le healaíontóirí oibriú i níos mó ná suíomh amháin mar chuid den choimisiún. Dá bhrí sin, is iad seo a 
leanas na roghanna atá ar fáil d’ealaíontóirí: 
 

• Tionscadal amháin i suíomh amháin dar luach €22,000 

• Dhá thionscadal in dá shuíomh dar luach €44,000 

• Trí thionscadal i dtrí shuíomh dar luach €66,000. 
 

Is cuid de Chlár Éalaíne Poiblí Chomhairle Contae Mhaigh Eo an tionscadal seo arna mhaoiniú ag Bonneagar 
Iompair Éireann agus ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoi Scéim an Chéatadáin le 
haghaidh na nEalaíon mar chuid de Thionscadal an N5 ó Chathair na Mart go Bóthar Thurlaigh. 

Suíomh agus Comhthéacs 
 
Dírítear sa choimisiún ar thrí shuíomh agus ar na pobail a maireann iontu: Oileán Éadaí, Bréachmhaigh agus 
Turlach – Parke. Is pobail shainiúla iad seo a bhfuil a gcarachtar féin acu agus ina bhfuil mórtas láidir ann as an 
bpobal, as an oidhreacht agus as an gcultúr áitiúil (féach na hiarscríbhinní le haghaidh tuilleadh eolais). 
 
Ag Céim 1 den phróiseas iarratais, féadfaidh iarratasóirí ceantar, pobal, grúpaí eagraíochtaí nó comhpháirtithe a 
aithint mar chuid den iarratas, ach ní gá. Féadfaidh ealaíontóirí cineál an chomhthéacs nó an cháis ar mhaith leo 
oibriú ann a shonrú. Ag Céim 2 beifear ag súil go n-aithneoidh an t-iarratasóir ceantar, pobal, eagraíochtaí agus 
compháirtithe ar mhaith leis nó léi go mbeidís rannpháirteach sa tionscadal. 
 
Cuireann Comhairle Contae Mhaigh Eo fáilte roimh thionscadail uaillmhianacha agus nuálacha lenar féidir nasc a 
chruthú le pobail sna suíomhanna aitheanta i gcomhthéacs fisiciúil, sóisialta, comhshaoil, cultúrtha agus staire 
na gceantar. 
 
Fís an Choimisiúin 
 
Iarrann an Coimisinéir tograí tionscadail ealaíne: 

 
• A bhainfidh leis na trí cheantar a sainaithníodh 
• Ina léireofar tuiscint ar an gcomhthéacs agus ar shuimeanna an phobail i ngach ceantar. 
• Lena gcruthófar comhrá dinimiciúil idir an lucht spéise, pobail, suíomh agus comhthéacs. 
• Ar léiriú iad ar scoth an chleachtais ealaíne comhaimseartha sa réimse phoiblí. 
• A mbeidh an pobal áitiúil páirteach iontu agus a mbeidh suim acu ann. 
• Lena dtabharfar am d’ealaíontóirí taighde a dhéanamh ar shaothar nua agus é a fhorbairt. 
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An Coimisiún 
 
Is comórtas é seo atá oscailte d’ealaíontóirí gairmiúla i mbun cleachtais atá ag obair i ngach foirm ealaíne. Tá 
dhá chéim sa chomórtas. Cuirfidh an painéal roghnúcháin gearrliosta le chéile de na hiarratais ó ealaíontóirí ó 
Chéim 1 a chuirfear ar aghaidh chuig Céim 2. Íocfar táille le healaíontóirí as próiseas iarratais Chéim 2 a 
chríochnú. 
 
Rannpháirtíocht pobail 
 
Tá na coimisiúin ealaíne poiblí seo le tarlú sna ceantair seo a leanas: Oileán Éadaí, Turlach – Parke, agus  
Bréachmhaigh. Tá sé beartaithe go mbeidh an pobal áitiúil páirteach sa tionscadal ealaíne poiblí. Fáiltíonn an 
Coimisinéir roimh rannpháirtíocht agus teagmháil thraidisiúnta agus nuálach agus tuigeann sé go n-oibríonn 
ealaíontóirí le pobail i mórán bealaí éagsula m.sh. ceardlanna, comhairliúcháin chruthaitheacha, agallaimh, 
comhoibriú taighde, modhanna digiteacha srl. 
 

Tacaíochtaí ealaíne 

Tabharfaidh Seirbhís Ealaíne Chomhairle Contae Mhaigh Eo tacaíocht don ealaíontóir nó do na healaíontóirí 
roghnaithe maidir le comhairliúchán agus cumarsáid leis an bpobal. Beidh an t-ealaíontóir nó na healaíontóirí 
coimisiúnaithe in ann saoráidí in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh a úsáid, lena n-áirítear an svuít dhigiteach, 
spás stiúideo, spás amharclainne agus spás taispeána, má tá siad ar fáil.  

 

Seisiún treorach d’Ealaíontóirí 

Reáchtálfar seisiún treorach ar líne d’ealaíontóirí ar an 9 Samhain 2022. Ní gá d’ealaíontóirí freastal air mura 
mbeidh siad ar fáil agus is féidir leo iarratas a dhéanamh ar an gCoimisiún fós mura mbeidh siad i láthair. Chun 
freastal ar an seisiún, ní foláir ríomhphost a chur chuig aotoole@mayococo.ie chun clárú.  

 

Buiséad 

Is do chostas deartha, soláthair, suiteála nó táirgthe, táillí ealaíontóra, tionscnaimh rannpháirtíochta pobail, CBL, 
árachas, agus táillí eile an buiséad. 
 
Beidh trí thionscadal ar leithligh ann dar luach €22,00 an ceann. Is féidir le healaíontóirí tionscadail i níos mó ná 
suíomh amháin a mholadh mar chuid den choimisiún. Dá bhrí sin, is iad seo a leanas na roghanna atá ar fáil 
d’ealaíontóirí: 
 

• Tionscadal amháin i suíomh amháin dar luach €22,000 

• Dhá thionscadal in dá shuíomh dar luach €44,000 

• Trí thionscadal i dtrí shuíomh dar luach €66,000. 

•  
Critéir Incháilithe 

Tá na critéir incháilithe seo a leanas i gceist: 

• Ealaíontóirí gairmiúla i mbun cleachtais 

• Is féidir le healaíontóirí atá ag obair in aon fhoirm ealaíne iarratas a dhéanamh. 

• Ealaíontóirí atá ag aon chéim dá saol gairme. 

 

Is gá an méid seo a leanas a chur san áireamh i d’iarratas: 

1. Foirm Iarratais 

o Sonraí teagmhála lena n-áirítear ainm, seoladh poist, seoladh ríomhphoist agus uimhir fóin an 
ealaíontóra nó an phríomhealaíontóra. 

mailto:aotoole@mayococo.ie
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o Teideal an Togra 

o Achoimre ar an Togra: Cur síos gairid ar an méid ba mhaith leat a dhéanamh, cén fáth ar mhaith 
leat é a dhéanamh agus an bhaint atá aige le do chleachtas féin (thart ar 50-100 focal). 

o Cur síos gairid: Achoimre ar an tionscadal beartaithe (500 focal ar a mhéad).  

o Cur chuige maidir le rannpháirtíocht pobail agus teagmháil leis an bpobal (100 focal ar a mhéad). 

o Forléargas ar an mbealach is fearr chun an tionscadal a bhaint amach nó a léiriú (100 focal ar a 
mhéad). 

2. C.V atá cothrom le dáta agus a bhaineann le hábhar.  

3. Samplaí d’obair ábhartha a rinneadh le déanaí (suíomh gréasáin, naisc gréasáin nó comhad 
leictreonach).  

4. Dréachtbhuiséad ina dtugtar forléargas ginearálta ar tháillí an ealaíontóra, agus ar chostais forbartha 
agus táirgthe. 

5. Dréacht-amlíne ina sonraítear cén uair is féidir tosú ar an tionscadal, céimeanna an tionscadail, 
gníomhaíochtaí agus dáta críochnaithe. 

Tá míreanna 2-5 le cur isteach mar aon doiciméad PDF amháin. 

Ní bhreithneofar iarratais neamhiomlána. 

Critéir Roghnúcháin 

• A mhéid a bhaineann an tionscadal beartaithe le comhthéacs sóisialta, fisiciúil agus cultúrtha an phobail 
agus an cheantair lena mbaineann. 

• Cáilíocht ealaíne (uaillmhian agus úrnuacht an choincheapa) 

• An méid atá bainte amach ag an ealaíontóir. Cumas an tionscadal a thabhairt i gcrích agus toradh ar 
ardchaighdeán a bhaint amach (nó acmhainn i gcás ealaíontóirí ag tús na gairme). 

• A shoiléire agus a phraiticiúla atá an tionscadal. 

• Luach ar airgead. 
 
Sceideal 
 

• Seisiún treorach ar líne d’ealaíontóirí: 9 Samhain 2022. 
 

• Spriocdháta le haghaidh ceisteanna: 7 Nollaig 2022. 
 

• Spriocdháta le haghaidh iarratais do Chéim 1: 9 Nollaig 2022.  
 

• Spriocdháta le haghaidh iarratais do Chéim 2: Le deimhniú ag brath ar thoradh Chéim 1. 
 

• Beidh obair an choimisiúin le déanamh idir Feabhra 2023 agus Feabhra 2024. 
 
An Painéal Roghnúcháin 
 
Ar an bpainéal roghnúcháin beidh saineolaithe ealaíne neamhspleácha, oifigigh de chuid Chomhairle Contae 
Mhaigh Eo agus ionadaithe pobail áitiúil. Coinníonn Comhairle Contae Mhaigh Eo an ceart gan coimisiún  a 
dhéanamh mura ndéanann an painéal rogha a mholadh. 
 
Iarratais 

Cuirtear iarratais isteach ar ríomhphost. Bíodh an fhoirm iarratais agus doiciméad PDF amháin ina mbeidh an 
fhaisnéis a iarrtar sa liosta thuas ann. Ní ghlacfar le hiarratais i bhformáid chrua. Seoltar comhaid mhóra (níos 
mó ná 1MB) trí wetrasfer (wetransfer.com). Ba cheart íomhánna a bheith níos mó ná 150 dpi agus níos lú ná 
300dpi. Cuirfear iarratais faoi bhráid an phainéil roghnúcháin i bhformáid dhigiteach. 
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Spriocdháta le haghaidh iarratas: Iarratais le cur chuig aotoole@mayococo.ie roimh dheireadh an lae ar an 9 
Nollaig 2022. 

 

Nótaí tábhachtacha d’iarratasóirí 

 

1. Beidh ar ealaíontóirí a roghnófar Deimhniú Imréiteach Cánach ar chur ar fáil. 

2. Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána agus Cosaint Leanaí: B’fhéidir go mbeadh ar ealaíontóirí a roghnófar 
dul faoi Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána. Beidh orthu Beartas agus Nósanna Imeachta um Chosaint 
agus Cumhdach Leanaí a chomhlíonadh. 

3. Beidh ar ealaíontóirí a chinntiú go mbeidh a gcuid Árachais Dliteanais Phoiblí féin acu má bhíonn an pobal 
páirteach i gcruthú na healaíne. 

4. Is gá gach gníomh a bhaineann leis an gCoimisiún a dhéanamh i gcomhréir le Treoirlínte Sábháilteachta an 
Rialtais maidir le Covid-19. Féach Gov.ie le haghaidh tuilleadh eolais. 

 

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le: 

Aoife O’Toole, Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí Gníomhach, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Ríomhphost: 
aotoole@mayococo.ie. 

T: 094 9064376. 

Spriocdháta le haghaidh ceisteanna: 7 Nollaig 2022. 

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 9 Nollaig 2022. 

 

 

 

Arna mhaoiniú ag Bonneagar Iompair Éireann mar chuid de Thionscadal an N5 ó Chathair na Mart go Bóthar 
Thurlaigh agus ag an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoi Scéim an Chéatadáin le haghaidh na 
nEalaíon. 

  

mailto:aotoole@mayococo.ie
mailto:aotoole@mayococo.ie
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Iarscríbhinní 

Tionscadal an N5 ó Chathair na Mart go Bóthar Thurlaigh 

Tá Tioscadal an N5 ó Chathair na Mart go Bóthar Thurlaigh lonnaithe i gCeantar Bardasach Mhaigh Eo Thiar agus 
i gCeantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh i gContae Mhaigh Eo. Cuimsíonn sé dearadh agus tógáil 
príomhbhóthair náisiúnta nua (thart ar 23km ar fhad) agus bóthar tánaistigh nua (thart ar 2.5km ar fhad) agus 
na hoibreacha coimhdeacha a bhaineann leo. Deis uathúil atá ann do phobail ar an mbealach sin páirt a 
ghlacadh i dtionscadal ealaíne poiblí. Is é Tionscadal an N5 ó Chathair na Mart go Bóthar Thurlaigh an tógáil 
bonneagair is mó atá déanta i Contae Mhaigh Eo. 

Dírítear sa Choimisiún ar Oileán Éadaí, ar Bhréachmhaigh agus ar Thurlach – Parke. Cé go bhfuil na ceantair sin 
lonnaithe gar do bhailte móra, is pobail shainiúla iad a bhfuil a gcarachtar féin acu agus ina bhfuil mórtas láidir 
ann as an bpobal, as an oidhreacht agus as an gcultúr áitiúil. 

Cur síos gairid ar na ceantair lena mbaineann:  

Oileán Éadaí  

Pobal tuaithe is ea Oileán Éadaí atá suite idir Caisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart. Tá achar mór ann a 
chuimsíonn an ceantar ó Chaisleán an Bharraigh ar an taobh thoir go Cathair na Mart agus Baile Uí Fhiacháin ar 
an taobh thiar. Tá ionad pobail athchóirithe sa sráidbhaile agus tá cead pleanála faighte le haghaidh ionad pobail 
nua. Ina theannta sin tá trí scoil náisiúnta sa pharóiste, páirc CLG agus club gníomhach CLG. Tá Oileán Éadaí 
páirteach i ngréasán na bPobal Nasctha (Connected Communities) atá ina chuid thábhachtach den Phlean 
Náisiúnta Leathanbhanda. 

Tá pobal an-ghníomhach in Oileán Éadaí agus tá Comhairle Pobail ann a bhfuil spéis aici i gcúrsaí oidhreachta 
agus comhshaoil. Tá thart ar thríocha grúpa áitiúla sainspéise agus pobail sa cheantar. Tá ionad pobail gnóthach 
ann ina mbíonn gníomhaíochtaí pobail amhail Ióga, Foróige, grúpa ban, Bothán na bhFear, biongó, teacht le 
chéile le haghaidh daoine scothaosta srl. Tá páirc phéile faoi thuilsoilse ann a bhíonn an-ghnóthach agus a 
mbaineann clubanna eile úsáid aisti. 

Is mó áis nadúrtha atá sa cheantar amhail bóithre beaga tuaithe, lochanna, aibhneacha, agus foraoiseacha a 
mheallann siúlóirí, rothaithe, lucht iascaireachta agus lucht nádúir. Téann Bealach Glas an Iarthair trí phobal 
Oileán Éadaí agus nascann sé an ceantar le pobail agus le bailte máguaird. Tá fuílleach aibhneacha agus 
lochanna sa cheantar agus speicis fiáine cosanta le fáil i mórán acu. Is iad Loch Fhraochoileán, Loch Chaisleán an 
Bharraigh agus Loch Chluain Caoin na príomhlochanna ann agus tá club slatiascaireachta gníomhach sa cheantar 
freisin. Is iad Coill Chorr na gCuisleán agus Coill na Ráithíní na coillte is mó ann. Tá suim ag Grúpa Feabhsúcháin 
an tSráidbhaile áiseanna uathúla nádúrtha an cheantair a chosaint fad is a dhéantar forbairt ar an gceantar don 
phobal agus do chuairteoirí araon. Tá neart suíomhanna agus sainchomharthaí tíre staire agus seandálaíochta in 
Oileán Éadaí a mbaineann cuid acu leis an gCré-umhaois. I measc tionscadal oidhreachta áitiúla an cheantair tá 
leabhar faoi thríocha droichead cloiche, Seanteachín Jeaic, suirbhé ar flóra agus fauna na háite agus athchóiriú 
ar an leacht cuimhneacháin ar Eastát Browne. 

www.islandeady.ie  

Turlach – Parke  

Tá Turlach agus Parke suite 6km soir ó thuaidh ó Chaisleán a Bharraigh, taobh leis an N5. Tá an dá shráidbhaile 
an-ghar dá chéile. Tá pobal an-bhríomhar san áit agus tá neart eagraíochtaí spóirt, pobail agus sóisialta ann. Ó 
thaobh spóirt de tá club áitiúil CLG sa cheantar chomh maith le Grúpa Rothaíochta Turlough Wheelers. Tá club 
Foróige an-mhór ann freisin a fhreastalaíonn ar cheantar Thurlaigh, Bhéal Átha Bhearaigh agus na gCaológ. Tá 
traidisún láidir ealaíne sa cheantar agus glacann mórán daoine óga páirt sa cheol, sa drámaíocht agus sa rince 
gaelach. I measc áiseanna an bhaile áirítear Ionad Pobail Thurlaigh, Ionad Pobail Parke, páirc CLG Parke, Scoil 
Náisiúnta Parke, Scoil Náisiúnta Bhaile Átha Bhearaigh, agus Bealach Glas Chaisleán an Bharraigh – Thurlaigh. 
Bíonn neart imeachtaí ar siúl sna hionaid phobail amhail Young at Heart, cluichí cártaí, damhsa, grúpaí cniotála 
srl.   

Ceantar an-stairiúil atá ann. I sráidbhaile Thurlaigh, tá Séipéal Naomh Pádraig, cloigtheach ón 9ú haois, agus 
teach Thurlaigh agus a thailte mar a bhfuil Ard-Mhúsaem Shaol na Tuaithe anois. Ciallaíonn Turlach ‘loch tirim’ 

http://www.islandeady.ie/
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agus tagraíonn sé don loch in aice le teach Thurlaigh. I measc gnéithe tíreolaíocha an cheantair tá portach, 
sléibhte, bogach, Loch Dhoire Shoic, Loch Leathbhaile an Fhraoigh, an tSiúir, agus an Chlaoideach. 

Bréachmhaigh  

Tá sráidbhaile Bhréachmhaí lonnaithe 3.7km siar ó dheas ó bhaile Chaisleán an Bharraigh. 

Tá baint stairiúil ag an gceantar le heastát Browne. Thóg Dominic Andrew Browne an foirgneamh ar Breaffy 
House agus óstán anois é, atá lonnaithe i ceantar coille taobh leis an sráidbhaile. 

I measc áiseanna an tsráidbhaile tá bunscoil, séipéal, oifig an phoist, club agus páirc CGL, agus ionad pobail. 

Tá bealaí lúibe coille 2km, 3km agus 5km ann trí na coillte agus tá conair nua rothaíochta á forbairt idir 
sráidbhaile Bhréachmhaí agus baile Chaisleán an Bharraigh. 

Tá CLG Bréachmhaí páirteach i dtionscnamh na gClub Glas agus is í Comhairle Pobail Bhréachmhaí an eagraíocht 
áitiúil phobail sa cheantar. Bunaíodh Breaffy 2030, fochoiste de chuid Chomhairle Pobail Bhréachmhaí in 2020 
d’fhonn stádas pobail inbhuanaithe fuinnimh a bhaint amach trí mheán lorg carbóin an phobail a laghdú agus 
bithéagsúlacht a fheabhsú sa cheantar. 

 

Naisc gréasáin 

Nasc chuig Google Map an tionscadail bóthair: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T6avLUub9X9AW2XObD_ky_mmLnI&hl=en&ll=53.8252016437
7337%2C-9.437154230147705&z=13 

Léarscáil na gCeantar Bardasach: 

https://www.mayo.ie/en-ie/your-council/governance-and-democracy/municipal-districts/md-map 

 

Torthaí suirbhé 

Rinneadh suirbhé chun tuairimí na bpobal taobh le bealach an N5 ó Chathair na Mart go Bóthair Thurlaigh a 
fháil. Mar chuid den suirbhé, fiafraíodh céard iad na gnéithe uathúla a bhain leis na ceantair agus na pobail úd, 
agus cuireadh ceisteanna faoi ábhair, téamaí agus gnéithe is suim leis na pobail. D’fhéadfaí torthaí an tsuirbhé a 
úsáid mar thúsphointe chun tús a chur le comhrá agus comhairliúchán leis an bpobal ag céim taighde an 
tionscadail. Tabhair faoi d’aire, le do thoil, nach liosta cuimsitheach é sin agus go mbeidh an t-ealaíontóir nó na 
healaíontóirí ag obair go díreach leis an bpobal agus leis an gcomhthéacs chun ábhar agus treo an tionscadail 
ealaíne poiblí a fhorbairt. 
 
Tá torthaí an tsuirbhé ar fáil ach iad a iarraidh ar Aoife O’Toole, Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí Gníomhach, 
Comhairle Contae Mhaigh Eo, Ríomhphost: aotoole@mayococo.ie.  
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T6avLUub9X9AW2XObD_ky_mmLnI&hl=en&ll=53.82520164377337%2C-9.437154230147705&z=13
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1T6avLUub9X9AW2XObD_ky_mmLnI&hl=en&ll=53.82520164377337%2C-9.437154230147705&z=13
https://www.mayo.ie/en-ie/your-council/governance-and-democracy/municipal-districts/md-map
mailto:aotoole@mayococo.ie

