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Oscailte le haghaidh iarratais
2022 — 2023

 Ciste €25 milliún chun fás a spreagadh
i bpobail chósta tuaithe
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Nó téigh i dteagmháil le Oifigigh Líonra Náisiúnta BRATACH:
Brenda O’Riordan 
+353 1 214 4296, +353 87 351 2327 
brenda.oriordan@bim.ie

 
Paul Downes 
+353 1 214 4135, +353 87 117 1449 
paul.downes@bim.ie

Is tionscnamh de chuid Rialtas na hÉireann í, agus tá an Scéim á riar ag Bord
Iascaigh Mhara (BIM) agus Gníomhaíochta Áitiúla Iascaigh (GAGI).

Tá sonraí iomlána ar Scéim Forbartha Fiontraíochta an
Gheilleagar Ghorm Breatimeacht, ena n-áirítear
conas iarratas a dhéanamh, le fáil ag bim.ie

Ag coinneáil an Bhratach in airde
do phobail chósta na héireann

Scéim Forbartha Fiontraíochta an
Gheilleagar Ghorm Breatimeacht



Tá an Scéim oscailte do thrí chineál tionscadail:
•  Infheistíocht Chaipitil
•  Meantóireacht Gnó agus Forbairt Acmhainne
•  Uasoiliúint agus Oiliúint

Incháilitheacht Ghinearálta
•  Caithfidh gnólachtaí a bheith laistigh de 10km den chósta
•  Fiontraíoch
•  Bí i do mhicreafhiontar nó i bhfiontar beag
•  Caithfidh an tionscadal a bheith ábhartha d’Earnáil an Gheilleagair Ghorm
 agus a bheith críochnaithe faoin 30 Meán Fómhair 2023

An raibh sé ar eolas agat gur féidir le gnólachtaí
i bpobail cois cósta ar fud na hÉireann cur

isteach ar mhaoiniú suntasach deontais trí
Scéim Forbartha Fiontraíochta an  

Gheilleagair Ghorm Breatimeachta?

Beidh buiséad €25 milliún 
ag an Scéim an ceann is mó dá leithéid riamh

ar fáil do na blianta 2022 agus 2023, arna maoiniú faoi
Chúlchiste Coigeartaithe Breatimeacht an AE.

Tá sé mar aidhm ag an Scéim fás a spreagadh i bpobail chósta tuaithe
ar fud na hÉireann tar éis an Bhreatimeachta le maoiniú ar fáil do
ghnólachtaí a oibríonn laistigh de 10 gciliméadar den chósta agus

a bhfuil baint acu leis an nGeilleagar Gorm.

Tá sé deartha chun cabhrú le pobail chósta a neartú agus a athnuachan
trí dheis a thabhairt do ghnólachtaí iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú dá

ngníomhaíochtaí geilleagair ghorm i réimsí lena n-áirítear bia mara,
turasóireacht chósta, tógáil agus deisiú bád, fóillíocht mhuirí agus

spórt, agus tionscnaimh fuinnimh in-athnuaite.

Cad é an Geilleagar Gorm?
•  Tógáil agus Deisiú Bád
•  Turasóireacht Chósta
•  Gníomhaíochtaí beaga cuain/gníomhaíochtaí cé
•  Fóillíocht agus Spórt Mara
•  Bia mara
•  Fuinneamh in-athnuaite
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