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1. Réasúnaíocht agus cuspóirí na Duaise 

Is ábhar imní iad na torthaí ar shuirbhéanna faoin tuiscint agus faoin eolas atá ag na 

saoránaigh ar an Aontas Eorpach. Mar shampla: 

 Mothaíonn 56% de mhuintir na hEorpa nach bhfuil siad sách eolach ar chúrsaí 

an Aontais1; 

 Ní thuigeann 39% de mhuintir na hEorpa conas a fheidhmíonn an tAontas 

Eorpach; 

 Maidir le daltaí atá 14 bliana d'aois ní heol ach do 35% acu cé hiad an lucht 

vótála a thoghann na feisirí chun Parlaimint na hEorpa; 

 I gcás daoine is óige ná 24, chaith níos lú ná a leath acu vóta sna toghcháin 

Eorpacha in 2019 (42%).  

 

Cé go gcloiseann daoine óga faoin Aontas Eorpach ó éagsúlacht foinsí, is iad na 

scoileanna príomhfhoinse a bhfoghlaimíonn siad faoin Aontas. I scoileanna is féidir 

feasacht chriticiúil ar an Aontas Eorpach a chur chun cinn agus is féidir a chur i gcion 

ar dhaltaí go mbaineann an tAontas leo. 

Is ar na cúiseanna sin a chinn Parlaimint na hEorpa “Duais Jan Amos Comenius ar 

son ardchaighdeán sa teagasc faoin Aontas Eorpach” a chur ar bun2. Tá sé 

d'aidhm leis an duais seo spreagadh, cúiteamh agus aitheantas a thabhairt do 

scoileanna as a gcuid oibre, agus aird a dhíriú ar an obair sin, i gcás scoileanna: 

 a chabhraíonn lena gcuid daltaí, ar bhealaí atá spreagúil, eolas maith 

agus tuiscint thathagach a fháil ar an Aontas Eorpach: ar an stair atá ag 

baint leis; ar bhunluachanna agus ar chuspóirí an Aontais; ar a chuid 

gníomhaíochtaí agus beartas; ar fheidhmiú na n-institiúidí agus ar an bpróiseas 

cinnteoireachta. 

 a iarann ar a gcuid daltaí machnamh criticiúil a dhéanamh ar an Eoraip 

mar a bhí, mar atá agus mar a bheidh amach anseo, chomh maith leis na 

buntáistí atá ag baint leis an Aontas agus na dúshláin atá roimhe. 

 a spreagann a chuid daltaí le páirt a ghlacadh sna próisis dhaonlatha-

cha lena gceaptar todhchaí an Aontais agus a mhéadaíonn bá na ndaltaí le 

bunluachanna an Aontais. 

Ar an téad céanna, in 2018 i Moladh ón gComhairle maidir le comhluachanna, an t-

oideachas cuimsitheach agus gné Eorpach an teagaisc a chur chun cinn3, iarradh ar na 

Ballstáit iarracht níos treise a dhéanamh chun na comhluachanna sin atá cumhdaithe 

                                           
1Eorabharaiméadar Caighdeánach 90, fómhar 2018.  

2 Foilsítear “Duais Jan Amos Comenius ar son ardchaighdeán sa teagasc faoin Aontas Eorpach” ar bhonn 
Theideal IX den Rialachán Airgeadais* agus foráiltear maidir léi sa chlár oibre bliantúil do 2019 maidir le 
Treoirthionscadail agus Gníomhaíochtaí Ullmhúcháin a chur chun feidhme i réimsí an oideachais, na hóige, 
an spóirt agus an chultúir** arna fhoilsiú an 12 Márta 2019. 

* RIALACHÁN (AE, Euratom) 2018/1046 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 18 Iúil 
2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear 
Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, 
(AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh 
Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012. 

**https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
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in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach4 a chur chun cinn. Mar gheall ar an 

Moladh sin tá an teagasc agus an fhoghlaim faoin Aontas ar an gclár oibre beartais 

feasta. 

Sa Teachtaireacht uaidh in Sibiu dar teideal An Eoraip i mí na Bealtaine 20195, leag 

an Coimisiún Eorpach béim arís ar an tábhacht atá le feabhas a chur ar an tuiscint 

atá ag saoránaigh ar an Aontas Eorpach, lena n-áirítear trí theagasc agus foghlaim 

faoin Aontas ar gach leibhéal den oideachas. 

Tá dea-chleachtais teagaisc faoin Aontas Eorpach ann ar fud an Aontais féin. Caithfear 

aitheantas a thabhairt dóibh. Leis an duais seo tabharfar aitheantas agus cúiteamh do 

shampla ó gach Ballstát de dhea-chleachtas teagaisc faoin Aontas Eorpach. Léireofar 

na cleachtais rathúla sin agus scaipfear iad, agus beidh siad ina n-eiseamláirí do 

scoileanna sa Bhallstát féin agus lasmuigh de. 

Chuige sin, bronnfar suas le hocht nduais is fiche tríd an gcomórtas seo, EUR 8,000 an 

ceann agus i mbearta ar leithligh, is é sin duais amháin in aghaidh an Bhallstáit.  

Bronnfar na duaiseanna ar na scoileanna sin a bhaineann úsáid as cur chuige suimiúil 

agus éifeachtach chun feabhas a chur ar eolas agus ar thuiscint na ndaltaí ar an 

Aontas, mar shampla: 

 gníomhaíochtaí a bhfaigheann na daltaí blaiseadh den chomhar 

Eorpach leo; 

 modhanna teagaisc atá gníomhach agus rannpháirteach; 

 gníomhaíochtaí atá comhtháite go maith leis an gcuraclam agus a 

chruthaíonn nasc idir réimsí éagsúla ábhair agus gníomhaíochtaí eile na scoile; 

 gníomhaíochtaí a fhreastalódh ar an bpobal scoile i gcoitinne; 

 gníomhaíochtaí a eagraítear go rialta agus lena léirítear cé chomh tiomanta 

is atá an scoil leanúint de bheith ag teagasc faoin Aontas Eorpach ar bhealaí 

spreagúla. 

 

2. Cé atá incháilithe - Critéir incháilitheachta 

1) Beidh fáilte roimh iarratais ó mheánscoileanna (ISCED leibhéal 2 agus 

ISCED leibhéal 3)6 , agus uathu siúd amháin, atá bunaithe agus lonnaithe san 

                                           
4 Urraim do dhínit an duine, don tsaoirse, don daonlathas, don chomhionannas, don smacht reachta agus 
do chearta an duine, lena n-áirítear na cearta atá ag daoine ar de mhionlaigh iad. 

5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf, (p.51). 

6 Is éard atá in ISCED an “tAicmiú Idirnáisiúnta Caighdeánach ar an Oideachas”. Ag brath ar struchtúr an 
chórais oideachais i dtír, b’fhéidir nach mbeadh leibhéal scoile i roinnt Ballstát ag teacht go baileach le 
leibhéal ISCED amháin ach go mbeadh sé idir roinnt leibhéil ISCED. Chun críocha an chomórtais seo, is 
obair atá déanta nó atá á déanamh faoi láthair sna leibhéil/gráid/blianta scoile atá ag teacht le ISCED 
leibhéal 2 agus/nó ISCED leibhéal 3, agus an obair sin amháin, is féidir le scoileanna a chur isteach lena 
n-iarratas. 

Maidir leis an gceangal idir na leibhéil ISCED agus na leibhéil/gráid/blianta scoile sna Ballstáit éagsúla, tá 
tuilleadh eolais le fáil in: An Coimisiún Eorpach/EACEA/Eurydice, The Structure of the European Education 
Systems 2018/2019 – Schematic Diagrams, Eurydice Facts and Figures ["Struchtúr na gCóras Oideachais 
Eorpach 2018/2019 – Scéimléaráidí, Fíricí agus Figiúirí Eurydice"], Lucsamburg, Oifig Foilseachán an Aontais 
Eorpaigh, 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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Aontas Eorpach.  Níl scoileanna ISCED leibhéal 0 ná leibhéal 1 incháilithe le 

haghaidh an chomórtais seo. 

2) Ní féidir le daoine aonair (múinteoirí aonair san áireamh) iarratas a chur isteach; 

Ní féidir ach le scoileanna iarratas a chur isteach7. 

3) Scoileanna a bhfuil maoiniú nó duais eile faighte acu ó Institiúidí an Aontais ar 

son na hoibre nó na gníomhaíochta céanna a mbeidís ag cur isteach ar 

an duais seo ina leith, ní féidir leo iarratas a chur isteach. Scoileanna a bhfuil 

maoiniú nó duais ón Aontas faighte acu d'obair eile (obair nach ionann agus an 

obair a mbeidís ag cur isteach ar an duais seo ina leith), is féidir leo iarratas a 

chur isteach. 

4) Scoileanna a bhraitheann ar bhuiséad an Aontais le maoiniú a fháil dá 

bhfeidhmiú, ní féidir leo iarratas a chur isteach. 

5) Ní féidir le haon scoil ar leith ach aon iarratas amháin a chur isteach.  

6) An obair/gníomhaíocht a bhfuil an scoil ag cur iarratas isteach ina leith, ní mór í 

a chur i bhfeidhm le linn na scoilbhliana 2018-2019 nó 2019-2020 agus, i 

gcás ar bith, roimh an sprioc-am le hiarratas a chur isteach. Ní incháilithe 

obair atá fós á hullmhú nó nach bhfuil curtha i bhfeidhm faoin sprioc-am le 

haghaidh iarratas. Is féidir cur isteach le hobair ar cuireadh tús léi i rith an dá 

bhliain scoile sin agus atá fós á cur i bhfeidhm tráth an iarratais. 

Ní mór na critéir incháilitheachta a chomhlíonadh i rith an Chomórtais ina iomláine 

agus suas go dtí an t-am a ndéanfaidh an Coimisiún an cinneadh dámhachtana8. 

 

 

3. Critéir dhámhachtana 

70/100 an scór iomlán íosta atá de dhíth. 

Bronnfar an duais ar an iarratasóir is buaiteoirí i gcás gach Ballstáit a thugann faoi na 

cuspóirí a leagtar amach i gcuid 1 ar an mbealach is fearr. Déanfar na hiarratais a 

mheasúnú astú féin i mbearta de réir an Bhallstáit agus de réir na gcritéar seo a 

leanas: 

 

CRITÉAR 1: Caighdeán agus ábharthacht na hoibre/gníomhaíochta (50  

  pointe an t-uasmhéid) 

1) An dtéann an obair/gníomhaíocht atáthar a mholadh don duais i ngleic go dí-

reach le cuspóirí na duaise? 

2) An bhfuil an obair/gníomhaíocht atáthar a mholadh don duais uaillmhianach ó 

thaobh scóipe de? 

                                           
7 Féadann siad sin a bheith ina ngnáthscoil, ina ngairmscoil, ina gceardscoil nó ina scoil d'aon chineál eile 
oideachais(ISCED leibhéal 2 nó ISCED leibhéal 3), ach ní mór dóibh a bheith aitheanta amhlaidh ag na 
húdaráis náisiúnta oideachais i mBallstát de chuid an Aontais. 

8 D’iarratasóirí de chuid na Ríochta Aontaithe: Tabhair do d’aire nach mór na critéir incháilitheachta a 
chomhlíonadh i rith an ama suas go dtí an t-am a ndéanfaidh an Coimisiún Eorpach an cinneadh 
dámhachtana (cinneadh a dhéanfar go gearr i ndiaidh mheasúnú na n-iarratas). Má tharraingíonn an Ríocht 
Aontaithe siar as an Aontas Eorpach sula ndéanfar an cinneadh dámhachtana, gan comhaontú a dhéanamh 
leis an Aontas a chinnteodh go mbeadh iarratasóirí de chuid na Ríochta Aontaithe fós incháilithe, ní bheidh 
scoileanna de chuid na Ríochta Aontaithe incháilithe don Duais seo a thuilleadh. 
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3) An bhfuil an obair/gníomhaíocht atáthar a mholadh don duais oibiachtúil agus 

bunaithe ar fhianaise, agus cothromaíocht do thuairimí éagsúla le sonrú uirthi? 

4) An mbaintear úsáid as modhanna teagaisc atá suimiúil? An bhfuil siad 

gníomhach agus rannpháirteach? An gníomhaíochtaí iad a bhfaigheann daltaí 

na scoile blaiseadh den chomhar Eorpach leo? 

5) An bhfuil gnéithe nuálacha ag baint leis an obair/gníomhaíocht atáthar a 

mholadh don duais nó an mbaintear úsáid as cur chuige atá ann cheana ar 

bhealach atá nuálach? 

 

CRITÉAR 2:  Tionchar na hoibre/gníomhaíochta agus for-rochtain (50 pointe 

  an t-uasmhéid) 

1) An é gur tarraingíodh líon mór daltaí isteach san obair/gníomhaíocht atáthar a 

mholadh don duais? An bhfuil fianaise ar an méid sin? 

2) Maidir leis an obair/gníomhaíocht atáthar a mholadh don duais, an 

gníomhaíocht rialta nó bhuan í sa scoil is iarratasóir? An dlúthchuid den chura-

clam í sa scoil is iarratasóir? 

3) An bhfuil tionchar dearfach ag an obair/gníomhaíocht atáthar a mholadh don 

duais ar chultúr ginearálta na scoile is iarratasóir agus an féidir í a bheith ina 

heiseamláir do scoileanna eile sa Bhallstát sin? 

4) Cá mhéad a bhfuil an obair/gníomhaíocht atáthar a mholadh don duais 

inaistrithe, inscálaithe, oiriúnach do shineirgíochtaí agus d'úsáid ag scoileanna 

eile laistigh den Bhallstát nó i mBallstáit eile de chuid an Aontais gan cóipcheart 

a shárú? 

5) An ndearna an scoil iarracht an t-eolas agus an tuiscint ar an Aontas a fuarthas 

laistigh den scoil a scaipeadh sa phobal taobh amuigh den scoil, seachas do na 

múinteoirí agus na daltaí scoile amháin? 

 

Bítear ag súil go dtabharfaidh na hiarratasóirí fianaise fhollasach agus intomhaiste ar 

an tionchar a bhí nó atá ag an obair atáthar a mholadh don duais, le táscairí iomchuí a 

léiríonn an rath a bhí uirthi, amhail líon na ndaltaí a bhfuil páirt á glacadh acu san 

obair/gníomhaíocht. 

 

 

4. An t-iarratas, an sprioc-am lena chur isteach, agus 
an próiseas meastóireachta 

Seo a leanas amlíne tháscach don phróiseas:  

Céimeanna Dáta agus am sonrach nó tréimhse 

tháscach 

Foilsiú an Ghlao ar Iarratais Samhain 2019 

Sprioc-am le hiarratais a chur isteach    An 6 Feabhra 2020 ag 17:00, Am Lár na 
hEorpa 

Measúnú na n-iarratas  Márta/Aibreán 2020 

Iarratasóirí a chur ar an eolas Aibreán/Bealtaine 2020 

Bronnadh na nduaiseanna Bealtaine 2020 

 

Ní mór na hiarratais a chur isteach ar líne (agus ar an dóigh sin amháin). 
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Más rud é nach bhfuil na codanna riachtanacha den fhoirm iarratais líonta isteach mar 

is cuí, ní ghlacfar leis an iarratas sin. 

Ní cheadaítear aon athrú ná aon rud breise a chur leis an iarratas (athruithe ar an 

bhfíseán nach mór do na hiarratasóirí a chur isteach san áireamh) tar éis an sprioc-

ama.  

Más gá gnéithe áirithe den iarratas a shoiléiriú, féadfaidh an Coimisiún dul i 

dteagmháil leis an iarratasóir tar éis an sprioc-ama. 

Más féidir, ná seoltar iarratais ar an lá deiridh nó sna huaireanta deiridh roimh an 

sprioc-am. Bheadh an baol ann nach gcuirfí isteach an t-iarratas faoin sprioc mar 

gheall ar fhadhbanna teicniúla. 

Tá sraith de Cheisteanna Coitianta (agus na freagraí orthu) ar fáil ar leathanach gré-

asáin an ghlao.   

Is féidir le hiarratasóirí a gcuid ceisteanna a chur chuig eac-janamoscomenius-

prize@ec.europa.eu go dtí Dé hAoine an 31 Eanáir 2020. Ní féidir a dheimhniú go 

bhfreagrófar roimh an sprioc-am d’iarratais aon cheisteanna a gheofaí tar éis an dáta 

sin.  

Ceapfaidh an Coimisiún Eorpach meastóirí seachtracha neamhspleácha le measúnú a 

dhéanamh ar na hiarratais agus le comhairle a thabhairt dó. Is faoin gCoimisiún a 

bheidh sé na buaiteoirí féin a roghnú. 

Bronnfar na teastais duaise in 2020. Is féidir go ndéanfar sin ag searmanais bhronnta i 

ngach Ballstát i gcomhthéacs cheiliúradh an 9 Bealtaine. 

Is féidir go n-iarrfar ar na buaiteoirí páirt a ghlacadh amach anseo in imeachtaí poiblí a 

eagróidh an Coimisiúin nó na hinstitiúidí Eorpacha eile. 

Cé go bhfuil na scoileanna rannpháirteacha freagrach as na hiarratais a ullmhú agus a 

sheoladh9, is féidir le gach duine atá páirteach i saol na scoile cúnamh a thabhairt 

agus páirt a ghlacadh in ullmhú an iarratais (ceannaire na scoile; múinteoirí; daltaí; 

gníomhaithe eile a bhfuil an scoil ag dul i gcomhar leo chun feabhas a chur ar 

theagasc na scoile i ndáil leis an Aontas Eorpach, eagraíochtaí neamhrialtasacha, fon-

dúireachtaí, ollscoileanna, tuismitheoirí na ndaltaí, mar shampla). 

 

Tá dhá chuid san iarratas: 

CUID 1: Faisnéis a sholáthraíonn an scoil ar an bhfoirm iarratas ar líne atá le 

fáil ar an leathanach gréasáin a bhfuil an comórtas fógartha air.  

Cé gur i mBéarla amháin atá an fhoirm iarratais, is féidir leis na hiarratasóirí í a 

líonadh isteach ina dteanga féin10. Aon fhaisnéis nó ábhar eile is mian leis na hiarra-

tasóirí a chur leis an iarratas nó a chur ar fáil leis na naisc atá ceangailte leis an iarra-

tas, is féidir iad a bheith i dteanga dúchais an iarratasóra freisin. Áirítear leis sin aon 

                                           
9 I mBallstáit áirithe, d'fhéadfadh sé a bheith de cheangal ar scoileanna údarú a fháil ó údaráis náisiúnta nó 
réigiúnacha le páirt a ghlacadh sa chomórtas seo. Sa chás sin, is í an scoil is iarratasóir atá fós freagrach as 
an iarratas a ullmhú agus a chur isteach agus tá sé de chúram ar an scoil aon socruithe nós imeachta den 
sórt sin a chur i gcrích más gá. 

10 In aon cheann de na 24 theanga oifigiúla atá ag an Aontas: Béarla, Bulgáiris, Cróitis, Danmhairgis, 
Eastóinis, Fionlainnis, Fraincis, Gaeilge, Gearmáinis, Gréigis, Iodáilis, Laitvis, Liotuáinis, Máltais, Ollainnis, 
Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Seicis, Slóivéinis, Slóvaicis, Spáinnis, Sualainnis, Ungáiris. 



 
 

Duais Jan Amos Comenius 

ar son ardchaighdeán sa teagasc faoin Aontas Eorpach  

10 
2019 

fhaisnéis faoi ábhar iarbhír na hoibre/na gníomhaíochta a chuirtear isteach don Duais 

(pleananna le haghaidh ranganna agus ábhar teagaisc a úsáidtear le múineadh faoin 

Aontas sa scoil sin, mar shampla). 

Ar an bhfoirm iarratais is féidir méid teoranta faisnéise a chur isteach faoin 

obair/gníomhaíocht atá tú a mholadh don duais. Dá bhrí sin, agus de bhreis ar an 

téacs is féidir a chlóscríobh sna boscaí téacs atá ar fáil, iarrtar ort ar an bhfoirm iarra-

tais nasc gréasáin amháin nó níos mó a sholáthar (i mbosca ar leith), ar naisc iad ag 

a mbeidh na meastóirí in ann teacht ar thuilleadh fianaise faoin obair/gníomhaíocht 

atá tú a mholadh don Duais. Tabhair do d’aire nach nglacfar le haon nasc gréasáin 

nach bhfuil i bhfeidhm nó atá as dáta nó a bhfuil ballraíocht agus pasfhocal logála is-

teach ag teastáil lena aghaidh11. 

Níl cead ag iarratasóirí eolas ná ábhar breise a sheoladh chuig an gCoimisiún Eorpach 

trí ríomhphost, trí phost ná ar aon bhealach eile le tacú lena n-iarratais; ní fhéachfar 

ar aon ábhar a sheolfar amhlaidh. 

 

CUID 2: Físeán (aon fhíseán amháin).  

Is dlúthchuid den iarratas é an físeán. Is é is príomhaidhm don fhíseán an méid agus 

an bealach a mbíonn na daltaí ag foghlaim faoin Aontas sa scoil atá i gceist a léiriú, an 

leibhéal rannpháirtíochta atá ann a léiriú agus na modhanna teagaisc/foghlama a n-

úsáidtear ann a léiriú freisin. 

San fhíseán is féidir léiriú nó míniú a thabhairt ar an ról atá ag na gníomhaithe éagsúla 

scoile sna próisis teagaisc agus foghlama faoin Aontas Eorpach. Rud atá an-

tábhachtach, ba cheart dearcadh na ndaltaí a léiriú san fhíseán agus ba cheart dóibh 

a scéal féin faoina gcuid foghlama faoin Aontas Eorpach ar scoil a léiriú agus a mhíniú 

ann. 

Ba cheart modh reacaireachta an fhíseáin a bheith éagsúil ón méid atá scríofa i gCuid 

1 den iarratas, gan bheith ina athrá ná léamh os ard ar an téacs sin. 

Is féidir an físeán a dhéanamh in aon cheann de na 24 theanga oifigiúla de chuid an 

Aontais Eorpaigh.  

Ní mór an físeán a dhéanamh i bhformáid MP4 agus le taifeach 720. Níor cheart an 

físeán a bheith níos faide ná 6 nóiméad. 

Ba cheart an físeán a óstáil ar shuíomh gréasáin atá ann cheana (mar shampla, 

suíomh gréasáin na scoile is iarratasóir) nó ar shuíomh gréasáin nua arna chruthú ag 

na hiarratasóirí chun na críche seo. Iarrtar ar na hiarratasóirí an nasc URL ceart a chur 

ar an bhfoirm iarratais. 

Má tá an físeán cosanta ag pasfhocal nó srian eile, ní mór é a sholáthar don 

Choimisiún (tá ceist ar an ábhar seo ar an bhfoirm iarratais ar líne). Beidh gá leis io-

nas go mbeidh fáil ag na meastóirí ar an bhfíseán. Beidh na meastóirí ag feidhmiú faoi 

réir rialacha diana rúndachta. 

Ní mór an físeán a uaslódáil ar an suíomh gréasáin roimh an sprioc-am do na hiarra-

tais. Má thagann sé chun solais go ndearnadh físeán a uaslódáil tar éis an sprioc-ama, 

ní ghlacfar leis an iarratas a ghabhann leis. 

                                           
11 Is é an t-aon eisceacht ar an riail sin an pasfhocal a d’fhéadfadh a bheith riachtanach le rochtain a fháil 
ar an bhfíseán nach mór do na hiarratasóirí a chur isteach (tá tuilleadh sonraí le fáil sa chéad roinn eile). 
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Níl ceangal ná oibleagáid ort físeán de chaighdeán proifisiúnta a dhéanamh, ná ceann 

le trealamh nó saineolas proifisiúnta. 

Ní ghlacfar le físeáin a sheolfar chuig an gCoimisiún ar bhealaí eile (mar shampla, 

físeán ina cheangal le ríomhphost nó físeán a sheolfar le huirlisí tráchtála le haghaidh 

aistriú comhad atá gréasánbhunaithe, WeTransfer mar shampla) agus diúltófar an t-

iarratas a ghabhann leo. 

Trí iarratas a chur isteach, léiríonn na hiarratasóirí don Choimisiún: 

(i) go bhfuil toiliú i scríbhinn faighte acu ó aon duine inaitheanta atá 18 mbliana d'aois 

nó níos sine, agus/nó ón duine a bhfuil freagracht tuismitheora acu ar dhuine faoi 

aois, más rud é go bhfuil aon duine faoi aois le feiceáil san iarratas (nó in aon 

chuid de); 

(ii) nach n-éireoidh aon éileamh ar shárú ar chearta, sárú príobháideachais ná poi-

blíochta, ná sárú ar aon cheart agus/nó leas d’aon tríú páirtí, ná nach n-éireoidh 

aon éileamh in aon chor, ná sárú ar aon dlí nó rialachán is infheidhme as an iarra-

tas a chuirtear isteach. Is de fhreagracht na n-iarratasóirí é a áirithiú go 

bhfaighfear an toiliú is gá ó na daoine is gá. 

Ní mór do na hiarratasóirí gach foirm cheada a fhaigheann siad a choinneáil mar is 

féidir go n-iarrfar orthu cruthúnas a sholáthar gur tugadh toiliú. I gcás ina gcuirfidh na 

hiarratasóirí ábhar isteach nach bhfuil an cead iomchuí faighte acu ina leith, glacfaidh 

siad freagracht as gach aon iarmhairt a thiocfaidh dá bharr sin. 

 

5. Méid na nduaiseanna 

Bronnfar suas le hocht nduais is fiche (28) tríd an gcomórtas seo, EUR 8,000 an 

ceann, is é sin duais amháin in aghaidh an Bhallstáit. 

De réir mar a leagtar amach i roinn 2, áfach, má tharraingíonn an Ríocht Aontaithe siar 

as an Aontas Eorpach sula ndéantar an cinneadh dámhachtana, gan comhaontú a dhé-

anamh a chinnteodh go mbeadh iarratasóirí de chuid na Ríochta Aontaithe fós 

incháilithe, ní bheidh scoileanna de chuid na Ríochta Aontaithe incháilithe don Duais 

seo a thuilleadh. Sa chás sin, is é 27 (agus ní 28) uasmhéid na nduaiseanna a bheidh 

ann ach is é an méid céanna airgid a gheobhaidh na buaiteoirí (EUR 8,000). 

Más rud é nach bhfaightear aon iarratas ó Bhallstát amháin nó níos mó a bhaineann an 

scór iomlán íosta amach, ní dhéanfar an buiséad atá fágtha a athshannadh le níos mó 

ná duais amháin a bhronnadh ar na hiarratasóirí sna Ballstáit eile. 

Is do na scoileanna ar buaiteoirí iad a thabharfar airgead na nduaiseanna (ní do dha-

oine aonair). Ní bheidh nasc idir luach na duaise agus na costais atá tabhaithe ag na 

buaiteoirí. 

Leis seo aontaíonn agus glacann na hiarratasóirí leis go bhféadfaidh siad cánacha, 

dleachtanna nó tobhaigh eile a thabhú, lena n-áirítear aon cháin ar dhuaiseanna ach 

gan bheith teoranta di sin, faoi réir aon dlí nó rialachán is infheidhme. Leis seo glacann 

na hiarratasóirí leis go n-íocfaidh siad aon cháin, dleacht nó tobhach den sórt sin. 

 

6. Na socruithe íocaíochta  

Íocfar airgead na duaise leis na buaiteoirí in aon ghála amháin trí aistriú isteach ina 

gcuntas bainc, ar choinníoll go bhfuil gach doiciméad arna iarraidh curtha isteach acu. 
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Meastar go ndéanfar an íocaíocht roimh dheireadh 2020. Féadfar bailíochtú eintiteas 

dlítheanach na mbuaiteoirí, chomh maith le sonraí a gcuntas bainc, a iarraidh tar éis 

bronnadh na duaise a fhógairt. 
 

7. Doiciméid 

Is ar an bhfoirm iarratais a leagtar amach na doiciméid tacaíochta is gá. 

Chun a mheas an bhfuil an t-iarratasóir incháilithe, iarrfar na doiciméid tacaíochta seo 

a leanas a chur ar fáil: 

- Doiciméad oifigiúil ar cruthúnas é ar stádas dlítheanach an eintitis dhlítheanaigh, is 

é sin cruthúnas gur scoil é an t-iarratasóir agus go bhfuil an scoil sin aitheanta 

amhlaidh go hoifigiúil ag na húdaráis náisiúnta oideachais sa Bhallstát ina bhfuil sé 
bunaithe; 

- Dearbhú ar Bhriathar go bhfuiltear i gcomhréir leis na critéir incháilithe agus 

eisiata, agus nach bhfuarthas maoiniú (nó duais) ón Aontas cheana don 

obair/gníomhaíocht chéanna. 

Is féidir go n-iarrfar ar na rannpháirtithe níos déanaí doiciméid bhreise a chur a fáil 

(mar shampla: bailíochtú eintitis dhlítheanaigh, foirm cuntais bainc, doiciméid bhreise le 

hincháilitheacht a léiriú, srl.). 

 

8. An duais a chur chun cinn - Infheictheacht an mha-

oinithe ón Aontas – Poiblíocht agus cearta maoine 
intleachtúla  

8.1 Poiblíocht a dhéanfaidh buaiteoirí na Duaise  

Féadfaidh an buaiteoir/na buaiteoirí an duais agus na torthaí a chur chun cinn trí 

fhaisnéis spriocdhírithe a sholáthar do dhreamanna éagsúla (lena n-áirítear na meáin 

chumarsáide agus an pobal) ar bhealach atá straitéiseach agus éifeachtach.  

D'uireasa a mhalairt d'iarratas nó de chomhaontú ón gCoimisiún, nó mura bhfuil sé 

dodhéanta é a dhéanamh, in aon ghníomhaíocht chumarsáide a bhaineann leis an 

duais (lena n-áirítear i bhfoirm leictreonach, tríd na meáin shóisialta, srl.) ní mór:  

a) suaitheantas an Aontais12 a thaispeáint agus  

b) an téacs seo a chuimsiú: “Tá Duais Jan Amos Comenius ar son ardchaighdeán sa 

teagasc faoin Aontas Eorpach bainte ag xxxxx (ainm an bhuaiteora)”.  

Nuair atá suaitheantas an Aontais le feiceáil in éineacht le lógó eile, ní mór an fheiceá-

lacht iomchuí a thabhairt do shuaitheantas an Aontais.  

Chun an duais a chur chun cinn, tá cead ag an mbuaiteoir/na buaiteoirí úsáid a bhaint 

as suaitheantas an Aontais gan cead a fháil ón gCoimisiún roimh ré. Ní chiallaíonn sé 

sin, áfach, go bhfuil an ceart chun úsáid eisiach ag an mbuaiteoir.  

Thairis sin, níl cead ag an mbuaiteoir/na buaiteoirí suaitheantas an Aontais, ná aon 

trádmharc ná lógó den sórt sin, a ghabháil chucu féin trí chlárú ná ar aon bhealach 

eile. 

                                           
12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_ga.htm 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_ga.htm
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8.2 Poiblíocht a dhéanfaidh an Coimisiún, cearta maoine 
intleachtúla agus cearta tríú páirtithe 

Foilseoidh an Coimisiún ainm na scoileanna is buaiteoirí, an tír agus an áit ina bhfuil 

siad, méid na duaise agus achoimre ar an obair/gníomhaíocht a bhuaigh (chomh maith 

leis na físeáin a chuir na buaiteoirí isteach, nó codanna díobh, is dócha). Nuair a chuir-

tear iarratas isteach, glacann na hiarratasóirí leis go bhfoilseofar an méid thuasluaite. 

Coinneoidh gach iarratasóir, na buaiteoirí san áireamh, úinéireacht iomlán ar na cearta 

maoine intleachtúla a bhaineann leis an bhfíseán a cuireadh isteach chuig an 

gCoimisiún mar chuid den iarratas.  

Nuair a chuirtear iarratas isteach a bhféadfar téacs, físeáin, íomhánna nó ábhar eile a 

bheith mar chuid de, léiríonn agus cinntíonn na hiarratasóirí gurb iadsan an t-aon údar 

agus an t-aon sealbhóir cirt ar an ábhar arna chur isteach agus nach sáraítear aon 

chóipcheart, ceart chun príobháideachais ná aon cheart eile de chuid aon tríú páirtí leis 

an ábhar sin. Ina theannta sin, nuair a chuirtear iarratas isteach agus má bhuaitear an 

duais leis, glacann na hiarratasóirí leis an méid seo a leanas agus tugann siad a dtoiliú 

ina leith: 

- Féadfaidh an Coimisiún Eorpach, i ngach sórt foilseacháin, in aon chraoltóireacht 

teilifíse nó in aon chumarsáid ar líne nó ar na meáin shóisialta, úsáid gan srian a 

bhaint as faisnéis a bhaineann leis an obair/gníomhaíocht agus as doiciméid, go 

háirithe achoimrí le haghaidh foilsiú agus táirgí insoláthartha, chomh maith le ha-

on ábhar eile (amhail pictiúir nó ábhar closamhairc) a fhaigheann sé ón mbu-

aiteoir/na buaiteoirí mar chuid den iarratas.  

- Féadfaidh an Coimisiún Eorpach faisnéis a chuir na hiarratasóirí isteach chuige a 

aistriú, a atáirgeadh nó dáileadh na faisnéise sin don phobal a údarú. 

- Maidir leis an bhfaisnéis agus an t-ábhar a chuireann an Coimisiún ar fáil go poiblí 

maidir leis an obair/gníomhaíocht a ghnóthaigh duais, féadfaidh tríú páirtithe 

(amhail scoileanna eile) teacht orthu, iad a úsáid, a atáirgeadh agus a scaipeadh 

gan srian ach aitheantas ar chóipcheart úinéirí an ábhair (an scoil is buaiteoir) a 

chur leis, agus chun críche faisnéise agus oideachais amháin. 

- Féadfaidh an Coimisiún faisnéis faoin obair/gníomhaíocht a chuireann na hiarra-

tasóirí isteach (lena n-áirítear ábhar closamhairc) a stóráil agus a chartlannú i 

mbunachair sonraí an Aontais a bhfuil fáil ag an bpobal orthu ar líne. 

- Is leis an gCoimisiún Eorpach amháin iad na grianghraif agus na físeáin a thógann 

sé le linn shearmanais bronnta na duaise nó le linn an ullmhúcháin don searmanas 

féin. Agus iarratas á chur isteach acu, tugann rannpháirtithe in aon searmanas 

bronnta na duaise ábhartha (iarratasóirí is buaiteoirí agus/nó ionadaithe na n-

iarratasóirí sin) a dtoiliú le húsáid an ábhair sin ag an gCoimisiún Eorpach chun 

críocha bolscaireachta. 

Má áirítear ar an ábhar a chuirtear isteach aon saothar tríú páirtí, dearbhaíonn iarra-

tasóirí agus an t-iarratas á chur isteach acu go bhfuil na cearta ar fad atá riachtanach 

faighte acu, cearta lena mbeidh an Coimisiún in ann an ábhar a chuirtear isteach a 

úsáid de réir mar a sonraíodh thuas. Tá an ceart ag an gCoimisiún fianaise a iarraidh 

d'imréiteach cóipchirt an tríú páirtí tráth ar bith. Glacann na hiarratasóirí freagracht 

iomlán orthu féin as aon damáiste nó caillteanas a eascraíonn as cearta tríú páirtithe a 

shárú. I ndáil leis sin, iarrfar ar na buaiteoirí dearbhú maidir le cearta maoine 

intleachtúla a chomhlánú agus é a chur isteach chuig an gCoimisiún sula n-íocfar air-

gead na duaise. 
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9. Critéir eisiata  

Cuirfear rannpháirtithe as an áireamh más rud é go bhfuil siad (nó go bhfuil duine 

amháin acu nó daoine tábhachtacha a bhfuil cumhacht ionadaíoch, chinnteoireachta nó 

rialaithe acu ar na rannpháirtithe)13:  

 faoi réir breithiúnas críochnaitheach nó cinneadh críochnaitheach riaracháin lena 

gcinntear gur cruthaíodh eintiteas faoi dhlínse difriúil chun ligean don rannpháirtí 

dul timpeall ar a chuid oibleagáidí fioscacha, sóisialta nó aon oibleagáidí dlíthiúla ei-

le; 

 arna gciontú i gcion a bhaineann lena n-iompar gairmiúil trí bhreithiúnas ó údarás 

inniúil Ballstáit a bhfuil feidhm res judicata leis; 

 féimheach nó á bhfoirceannadh, nó go bhfuil a ngnóthaí á riar ag na cúirteanna, go 

bhfuil socrú déanta acu le creidiúnaithe, go bhfuil gníomhaíochtaí gnó ar fionraí acu, 

go bhfuil siad faoi réir imeachtaí den sórt sin nó imeacht comhchosúil faoin dlí 

náisiúnta;  

 ciontach i mí-iompar gairmiúil tromchúiseach, agus sin cruthaithe trí aon mhodh ar 

féidir comhlachtaí an Aontais údar maith a thabhairt leis (lena n-áirítear cinntí an 

Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus eagraíochtaí idirnáisiúnta); 

 ag sárú oibleagáidí maidir le ranníocaíochtaí slándála sóisialta agus cánacha (i 

gcomhréir le forálacha dlíthiúla na tíre ina bhfuil siad bunaithe nó i gcomhréir leis 

na forálacha dlíthiúla atá i dtír an oifigigh um údarú atá freagrach nó i gcomhréir le 

forálacha dlíthiúla na tíre ina bhfuil an ghníomhaíocht le cur chun feidhme); 

 tar éis bréagléiriú a thabhairt ar an bhfaisnéis a éilítear le páirt a ghlacadh sa 

chomórtas, nó nár chuir siad an fhaisnéis sin isteach;  

 faoi réir breithiúnas a bhfuil feidhm res judicata leis maidir le calaois, éilliú, ran-

npháirtíocht in eagraíocht choiriúil, sciúradh airgid nó le haon ghníomhaíocht ne-

amhdhleathach eile a dhéanann dochar do leasanna airgeadais an Aontais; 

 faoi réir coinbhleacht leasanna maidir leis an Duais;  

 faoi réir pionós riaracháin as bréagléiriú a thabhairt ar an bhfaisnéis a éilítear le 

páirt a ghlacadh i nós imeachta tairisceana nó i nós imeachta um dhámhachtain 

deontais, nó as gan an fhaisnéis sin a chur isteach, nó go ndearbhaítear go bhfuil 

siad ag sárú ar bhealach tromchúiseach a gcuid oibleagáidí faoi chonarthaí nó com-

haontuithe arna gcumhdach le buiséad an Aontais; 

 tar éis buntáiste, airgeadais nó sochar comhchineáil, a fháil deonaithe dóibh, gur 

iarr siad buntáiste nó gur fhéach siad lena fháil, nó gur ghlac siad le buntáiste ó aon 

pháirtí nó gur thug siad buntáiste d’aon pháirtí, i gcás inar cleachtas mídhleathach é 

nó a bhfuil baint aige le héilliú, cibé acu go díreach nó go hindíreach agus i gcás 

inar dreasacht nó cúiteamh é a bhaineann le bronnadh na duaise. 

 

                                           
13 Féach Airteagail 136, 141, 142 agus 143 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad gin-
earálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 
1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, 
(AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 966/2012. 
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10. Próiseáil sonraí pearsanta  

10.1. Próiseáil sonraí pearsanta ag an gCoimisiún 

Aon phróiseáil a dhéanfaidh an Coimisiún ar shonraí pearsanta, is faoi Rialachán 

2018/172514 agus i gcomhréir leis na “fógraí maidir le hoibríochtaí próiseála” chuig 

Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an Choimisiúin Eorpaigh (atá ar fáil go poiblí i gclár 

OCS) a dhéanfar í. 

Déanfaidh “rialaitheoir sonraí” an Choimisiúin Eorpaigh, Aonad A1 - an Ard-

Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr - na sonraí sin a phróiseáil 

chun críche bhronnadh, chur chun feidhme agus obair leantach na duaise, nó chun 

leasanna airgeadais an Aontais a chosaint (lena n-áirítear seiceálacha, iniúchtaí agus 

imscrúduithe; féach thíos faoi phointe 14).  

Maidir leis na daoine a bhfuil próiseáil á déanamh ar a gcuid sonraí pearsanta, tá an 

ceart acu a sonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus an ceart chun 

srian a chur leo nó, i gcás inarb infheidhme, an ceart chun iniomparthachta sonraí nó 

an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne próiseáil sonraí i gcomhréir le Rialachán (AE) 

Uimh. 2018/1725. Chun na críche sin, ní mór dóibh aon cheist faoi phróiseáil a gcuid 

sonraí pearsanta a sheoladh trí ríomhphost chuig an rialaitheoir sonraí le eac-

janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. Tá an ceart acu freisin dul ar iontaoibh an 

Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (MECS) tráth ar bith. 

An tráth a cuireadh an t-iarratas isteach, thoiligh an buaiteoir/na buaiteoirí go 

sainráiteach go bhfoilseodh an Coimisiún Eorpach (in aon fhoirm nó aon mheán) an 
fhaisnéis seo a leanas:  

a) Ainm an bhuaiteora;  

b) Ballstát bunaidh an bhuaiteora; 

c) Méid na Duaise; 

d) Achoimre ghearr ar an obair/gníomhaíocht a bhuaigh. 

 

10.2. Próiseáil sonraí pearsanta ag an hiarratasóirí  

Ní mór do na hiarratasóirí sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhréir leis an dlí de chuid 

an Aontais agus an dlí náisiúnta is infheidhme i dtaobh cosaint sonraí (lena n-áirítear 

údaruithe nó ceanglais maidir le fógra a thabhairt, más ann dóibh).  

Ní fhéadfaidh na hiarratasóirí rochtain a thabhairt dá bhfoireann ach ar na sonraí is gá 

chun críche bhronnadh, chur chun feidhme agus obair leantach na duaise. Ní mór do 

na hiarratasóirí a áirithiú go bhfuil gealltanas rúndachta tugtha ag an bhfoireann atá 

údaraithe leis na sonraí pearsanta a phróiseáil nó go bhfuil siad faoi cheangal ag oi-

bleagáid rúndachta reachtúla iomchuí. 

Ní mór do na hiarratasóirí an fhoireann a chur ar an eolas faoi cé leis na sonraí 

pearsanta a bhailíonn agus a phróiseálann an Coimisiún. Chun na críche sin, ní mór do 

na hiarratasóirí na ráitis phríobháideachais atá sonrach do sheirbhís (SSPS) (féach an 

fhoirm iarratais) a sholáthar don fhoireann sula dtarchurfar a sonraí ar aghaidh chuig 

an gCoimisiún. 

                                           
14 Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 
maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí 
agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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11. Eitic  

Ní mór na gníomhaíochtaí a dhéanamh i gcomhréir le:  

a) prionsabail eiticiúla agus  

b) an dlí idirnáisiúnta, an dlí de chuid an Aontais agus an dlí náisiúnta is infheidh-

me. 

 

12. Coinbhleacht leasa  

Ní mór do na rannpháirtithe gach beart a ghlacadh chun cosc a chur le haon chás ina 

gcuirfí as do bhronnadh na duaise ar bhealach neamhchlaonta oibiachtúil ar chúiseanna 

a bhaineann le leas eacnamaíoch, coibhneas polaitiúil nó náisiúnta, cúrsaí teaghlaigh nó 

mothúcháin nó aon leas roinnte eile (“coinbhleacht leasa”). 

Ní mór dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas gan mhoill más rud é go bhfuil aon chás 

ann atá ina choinbhleacht leasa, nó ar dócha coinbhleacht leasa teacht as agus ní mór 

dóibh na bearta is gá a ghlacadh láithreach chun an cás sin a réiteach. 

Féadfaidh an Coimisiún a fhíorú gurb iomchuí na bearta arna nglacadh agus féadfaidh 

sé bearta breise a éileamh faoi sprioc-am sonraithe. 

 

13. Dliteanas i leith damáistí  

Ní bheidh an Coimisiún faoi dhliteanas i leith aon damáiste a dhéanfaidh nó a fhulain-

geoidh aon rannpháirtí nó a dhéanfar d'aon tríú páirtí mar thoradh ar chur chun 

feidhme na ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an gcomórtas nó lena linn. 

 

14. Seiceálacha, Iniúchtaí agus Imscrúduithe  

Glacann na rannpháirtithe leis, má bhronntar duais orthu, go bhféadfaidh an 

Coimisiún, an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise agus an Chúirt Iniúchóirí seiceálacha agus 

iniúchtaí a dhéanamh maidir leis an gcomórtas agus an duais a bhfaighfear. 

 

15. An duais a tharraingt siar – Méideanna ne-
amhdhlite a aisghabháil 

 

Féadfaidh an Coimisiún an duais a tharraingt siar agus gach íocaíocht a rinneadh ina 

leith a aisghabháil, más rud é go bhfaighidh siad an méid seo a leanas amach: 

a) gur baineadh úsáid as faisnéis bhréagach nó calaois nó éilliú chun í a fháil;  

b) nach raibh buaiteoir incháilithe nó gur cheart é nó í a eisiamh; 

c) go bhfuil buaiteoir ag sárú go tromchúiseach a oibleagáidí de réir Rialacha an 

Chomórtais. 

 
16. Smachtbhannaí riaracháin agus airgeadais 

Más rud é go bhfuil mírialtachtaí nó calaois nó dearbhuithe bréagacha déanta ag ran-

npháirtí, féadfaidh an Coimisiún a méid seo a leanas a dhéanamh freisin:  
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a) an rannpháirtí a eisiamh ó gach conradh, deontas agus comórtas a mhaoinítear 

le buiséad an Aontais go ceann uastréimhse cúig bliana (nó deich mbliana i 

gcás athdhéanta) agus/nó 

b) pionós airgeadais idir 2% agus 10% de luach na duaise (nó idir 4% agus 20% i 

gcás athdhéanta) a fhorchur. 

 

 

17. An comórtas a chur ar ceal  

Féadfaidh an Coimisiún an comórtas a chur ar ceal nó cinneadh a dhéanamh gan an 

duais a bhronnadh — gan aon oibleagáid air rannpháirtithe a chúiteamh sna cásanna 

seo a leanas:  

 nach bhfaightear aon iarratas  

 nach dtagtar ar bhuaiteoir (ní chomhlíonann aon iarratas na critéir 

incháilitheachta), nó 

 nach bhfuil an buaiteoir nó na buaiteoirí incháilithe nó nach mór iad a eisiamh.  

 

 

18. An dlí is infheidhme agus an dlínse is inniúil 

Tá an comórtas faoi rialú an dlí is infheidhme de chuid an Aontais, agus i gcás inar gá, 

tá dlí na Beilge ina chomhlánú air. Is ag an gCúirt Ghinearálta, nó má dhéantar 

achomharc, ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, a bheidh dlínse eisiach aon 

díospóid a éisteacht idir an tAontas agus aon rannpháirtí a fhad a bhaineann le léirm-

híniú, cur i bhfeidhm nó bailíocht rialacha an chomórtais, mura féidir an díospóid sin a 

réiteach go cairdiúil.  I gcás rannpháirtithe ar eagraíochtaí idirnáisiúnta iad, ní mór dí-

ospóidí leis an gCoimisiún a bhaineann leis an gComórtas a chur chun eadrána más 

rud é nach féidir iad a réiteach go cairdiúil. Rialacha Roghnacha na Buanchúirte Ea-

drána maidir le hEadráin a bhaineann le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta agus Stáit, beidh 

feidhm ag na rialacha sin mar atá siad ar dháta theacht i bhfeidhm an Chomórtais. 

 

 

19. Fianaise arna hiarradh 

Féadfaidh an Coimisiún faisnéis agus fianaise is infheidhme a iarraidh mar a léirítear 

faoi roinn V “Fianaise arna hiarradh” sa Dearbhú ar Bhriathar. 

 

 

20. Teagmháil 

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin Duais seo, déan teagmháil le: 

eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 
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