Duaisean Àite Cruthachail 2015

1

Duaisean Àite Cruthachail 2015
FHIOSRACHADH

#creativeplace
Le taic bhon Chrannchur Nàiseanta tro Alba Chruthachail
Dealbh: Aurora, Butt of Lewis Lighthouse, Colin Cameron

Duaisean Àite Cruthachail 2015

2

Bho chaidh an cur air bhog ann an 2012, tha
Duaisean Àite Cruthachail air am buileachadh air na
coimhearsnachdan nas lugha air feadh Alba taobh
a-muigh prìomh bhailtean, gus a dhèanamh comasach
dhaibh na gnìomhachdan is na prògraman cruthachail
anns an sgìre aca a neartachadh agus adhartachadh.

Tha na duaisean a’ toirt aithne
do mhiann-adhartais nan
coimhearsnachdan sin ann an
leasachadh nan ealan gu buannachd
an dà chuid luchd-còmhnaidh agus
luchd-tadhail don sgìre aca.
Is e an dà chuid sochair agus
tabhartas a th’ ann an Duais
Àite Cruthachail, a bhios Alba
Chruthachail a’ buileachadh air
àireamh de choimhearsnachdan
sònraichte gach bliadhna. Tha
an sochair ag aithneachadh na
cruthachalachd agus a’ choobrachaidh an taobh a-staigh nan
coimhearsnachdan sin, fhad ’s a
tha maoineachadh tabhartais a’ cur
taic ri am miann-adhartais a thaobh
am prògram cruthachail agus an
ìomhaigh a leasachadh nas motha.

Ann an 2015, bidh am buidseat
iomlan airson Duaisean Àite
Cruthachail aig £300k, agus faodaidh
coimhearsnachdan tagradh mu
choinneamh duais de £50k, £100k,
no £125k.
Gus tuilleadh fhaighinn a-mach
mu dhuaisean Àite Cruthachail, a’
gabhail a-steach fiosrachadh mu na
buadhaichean a bh’ ann, thoiribh
sùil air ar làraich-lìn.

Le taic bhon Chrannachur Nàiseanta tro
Alba Chruthachail
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Tha sinn a’ coimhead ri coimhearsnachdan taisbeanadh
dhuinn mar a tha iad a’ cur luach air na h-ealain agus
cruthachalachd agus mar a tha iad ceangailte ’s ag obair
ann an com-pàirteachas le càch anns an sgìre aca.

Faodaidh seo a bhith nan eisimpleirean far a bheil luchd-ealain
ag obair còmhla ris an roinn turasachd gus barrachd dhaoine
a mhisneachadh gu tadhal air an sgìre le bhith a’ cur air bhonn
tachartasan cruthachail. No pròiseactan a bhios a’ tarraing dhaoine
cruthachail còmhla le gnothachasan ionadail agus buidhnean
ath-nuadhachaidh gus fuasglaidhean cruthachail fhaotainn a nì
leasachadh air an àrd-shràid.
Tha sinn gu h-àraid a’ coimhead airson tagraichean taisbeanadh
dhuinn mar a nì buannachadh Duais Àite Cruthachail diofar ann a
bhith:

• ag adhbhrachadh atharrachadh deimhinneach ann an lèirsinn na
coimhearsnachd aca, an dà chuid leis an luchd-còmhnaidh agus an
luchd-tadhail

• a’ cruthachadh tuigse co-roinnte eadar buidhnean ealan ionadail
agus com-pàirtichean eile, de na neartan ealanta agus na goireasan
cruthachail an taobh a-staigh na coimhearsnachd

• a’ cur taic ri no a’ neartachadh chom-pàirteachasan eadar na
h-ealain agus roinnean eile

• a’ cur taic ri luchd-ealain is oibrichean ealain gu bhith air an
aithneachadh mar luchd-ceannais mhisneachail coimhearsnachd

• a’ ceadachadh fiosrachadh is ionnsachadh mu na h-ealain agus mun
ghnìomhachd chruthachail a tha sibh a’ cur an cèill gu bhith air a
roinn nas fharsainge – an dà chuid sa choimhearsnachd agus tro na
lìonraidhean farsaing no le buidhnean is àiteachan eile.
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Tha Duaisean Àite Cruthachail air an dealbhadh gus
taic a chur ri gnìomhachdan ùra no gnìomhachdan a
bharrachd a tha a’ neartachadh agus ag adhartachadh
na tairgse shònraichte chruthachail is chultarach sa
choimhearsnachd agad.
Tha sinn a’ coimhead gun innis
tagraichean dhuinn mu dheidhinn
na bu toil leotha a dhèanamh airson
suas ri dà bhliadhna – a’ gabhail
a-steach phròiseactan a bhios nam
buannachd do luchd-ealain agus
daoine cruthachail, com-pàirtichean,
luchd-èisteachd, luchd-tadhail agus
com-pàirtichean ionadail eile sa
choimhearsnachd aca.

Sna bliadhnaichean a dh’fhalbh,
tha eisimpleirean de na dòighean a
tha buadhaichean air an t-airgead a
chosg, air gabhail a-steach:

Tha sinn a’ tuigsinn gu bheil gach
àite eadar-dhealaichte, le a chultar
fhèin agus daoine le sgilean is
beachd-smuaintean sònraichte, a
tha neadaichte san àite sa bheil sibh
a’ còmhnaidh. Tha sinn a’ coimhead
gun innis sibh dhuinn mu dheidhinn
seo, agus mar bu mhath leibh na
tha cruthachail gun choimeas san
sgìre agaibh a tharraing còmhla gu
buannachd na coimhearsnachd.

•

A thuilleadh air an sin, tha sinn
airson gum bi na ghabhas de
dhaoine comasach air pàirt a
ghabhail anns na gnìomhachdan
a tha sibh a’ gabhail os làimh –
mar sin, tha sinn ag iarraidh oirbh
smaoineachadh air mar a bhios sibh
in-ghabhalach agus a’ toirt an sàs,
mar eisimpleir, daoine an taobh
a-staigh na coimhearsnachd agaibh
aig a bheil ciorraman, daoine òga
agus teaghlaichean, daoine nas sine
no iadsan a dh’fhaodadh a bhith air
an dùnadh a-mach aig amannan.

• cur air bhonn fèisean ciùil is ealain
•

•

•
•

•

cuimsichte air a’ choimhearsnachd
ruith bhùithtean-obrach
chruthachail le daoine ionadail gus
diofar chruthan ealain a chur an
aithne dhaibh
leasachadh thachartasan ealain
fèin-thoileach ann am bùithtean
falamh air an àrd-shràid gus
cuideachadh le ath-nuadhachadh
bailteil
obair nas dlùithe le gnothachasan
ionadail agus com-pàirtichean
turasachd, gus togail air àite nan
ealan ann am margaideachd ceannuidhe, agus ann an leasachadh
turasachd airson na sgìre
ath-bhranndadh baile, a’
cleachdadh luchd-ealain ionadail
agus a’ choimhearsnachd
cur air adhart choileanaidhean
ann an ionadan-coinneachaidh
coimhearsnachd le luchd-ealain is
luchd-ciùil às a’ choimhearsnachd
fhèin
cruthachadh còmhnaidheachd
ealain agus prògram de dh’òraidean
ann am baile-fearainn

Faodaidh sibh tuilleadh a leughadh
mu bhuadhaichean Duaisean Àite
Cruthachail a bh’ ann roimhe, agus
mar a chleachd iad an duaisean, air an
làraich-lìn againn.
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Tha sinn an dòchas gun tig tagraichean gu Duaisean Àite
Cruthachail thugainn le beachdan matha air mar a leasaichear an
coimhearsnachdan tro na h-ealain. Ged nach eil sinn airson a bhith ro
òrdachail mun t-seòrsa gnìomhachd a dh’fhaodar no nach fhaodar a
ghabhail a-steach, chanadh sinn ribh sùil a thoirt air na leanas:

• Bu chòir dhuibh a dhèanamh
cinnteach gu bheil luchd-ealain
agus na h-ealain, gnìomhachasan
film no cruthachail, gu soilleir aig
cridhe a’ phrògraim gnìomhachd a
tha san amharc agaibh.

• Tha sinn a’ coimhead airson
nam beachdan agaibh a thaobh
gnìomhachd ùr ealain, no
nithean a tha nan leasachadh de
dh’obair chruthachail a th’ ann
cheana. Chan eil an duais airson
a dhol an àite maoineachadh
do phròiseactan a tha sa
choimhearsnachd agaibh cheana.

• Faodaidh an duais agaibh nithean
a chòmhdach leithid cosgaisean
a bharrachd luchd-obrach a tha
co-cheangailte ri liubhairt na
h-obrach ùir a tha sibh airson a
choileanadh, ach chan urrainn
dhuibh an duais a chleachdadh
airson dreuchdan a th’ ann cheana
a mhaoineachadh.

• Ma tha clann agus daoine òga
an sàs ann am pàirt sam bith
den obair agaibh, bu chòir don
ghnìomhachd ealain àite a
ghabhail taobh a-muigh uairean
sgoile, gun a bhith na pàirt den
fhìor churraicealam.

• Faodaidh sibh an duais a
chleachdadh airson uidheam
a cheannach no pàigheadh
airson stuthan a tha cocheangailte ris na tha sibh ag
iarraidh a dhèanamh – ach
chan urrainnear a chleachdadh
airson leasachaidhean calpa
mòr-sgèile (leithid cosgaisean
ùr-sgeadachaidhean mòra no
pròiseactan togail) no airson
nithean leithid sgrùdaidhean
comasachd.

• Mu dheireadh, bu chòir do na
gnìomhachdan no na tachartasan
àite a ghabhail an taobh a-staigh
na sgìre agaibh – ach ma tha
beachd agaibh a tha a’ tachairt
no a’ toirt a-steach feadhainn
eile bho thaobh a-muigh na sgìre
agus a bhios na bhuannachd
don choimhearsnachd agaibh,
faodaidh sibh an gabhail a-steach.
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Is e prògram bliadhnail a
th’ ann an Duaisean Àite
Cruthachail agus ambliadhna tha pròiseas dàcheumach na lùib. Tha Ìre
1 fosgailte airson tagradh
do bhuidheann no
coimhearsnachd sam bith.
An uair sin, nì sinn geàrrliosta de thagraichean
bho Ìre 1, a gheibh
cuireadh an uair sin gu
tagradh nas mionaidiche
a chur a-steach gu Ìre 2.
Bidh tagraidhean uile air am
measadh mu choinneamh nan
slatan-tomhais an seo, a’ cleachdadh
an fhiosrachaidh a bheir sibh
dhuinn san tagradh agaibh agus na
pàipearan taic.
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Ìre 1 – Dè tha sinn a’ lorg:
Airson Ìre 1, tha sinn a’ coimhead
ri tagraichean gu geàrr-iomradh
goirid mun sgìre aca a sholarachadh
dhuinn, ag innse dhuinn mu na
neartan is laigsean ealanta a th’ ann
gu làithreach agus a’ mìneachadh a’
phrògraim de ghnìomhachd ealain a
thèid a ghabhail os làimh ma bhios
sibh soirbheachail.
Mar sin, ann an crìochnachadh
an tagraidh agaibh, bidh sinn a’
coimhead ris an fhiosrachadh a
leanas fhaighinn bhuaibh:
1.	An taobh a-staigh na
coimhearsnachd no na sgìre
agaibh, tha tuigse co-roinnte ann
a thaobh prìomh neartan, laigsean
cultarach agus prìomhachasan
airson leasachadh.
2.	Tha sibh a’ tairgsinn prògram
soilleir a ghabhas liubhairt de
dh’ealain agus de ghnìomhachdan
cruthachail, a tha macmeanmhainneach, glòirmhiannach agus a nì liubhairt
air gnìomhachdan ealain àrdghnèitheil sònraichte.
3.	Tha sibh air ìre mhath de choobrachadh a thaisbeanadh le compàirtichean san amharc.

Ìre 2 - Dè tha sinn a’ lorg:
Airson Ìre 2, nì sinn geàrr-liosta de na
tagraidhean a tha sinn a’ faireachdainn
a tha a’ coileanadh slatan-tomhais
Ìre 1, agus bheir sinn cuireadh do
na tagraichean sin tagradh nas
mionaidiche a chur a-steach. Aig an ìre
seo, faodaidh sinn beagan comhairle
a thoirt dhuibh mun ìre duais as
freagarraiche don ghnìomhachd agaibh,
a dh’fhaodadh a bhith diofraichte bhon
t-sùim a dh’iarr sibh sa chiad àite.
A thaobh an tagraidh, tha sinn a’
coimhead gun leasaich sibh ur
beachdan bho Ìre 1, agus na leanas a
nochdadh dhuinn:
1.	Bidh am prògram cruthachail a
thathar a’ moladh air a dheagh
stiùireadh, le amasan is cinn-uidhe
shoilleir, agus a’ gabhail a-steach
buidseat mhionaideach is ceart.
2.	Liubhraidh am pròram cruthachail
gnìomhachdan ealain àrd-ghnèitheil
a bhios a’ tarraing a-steach daoine
bho dhiofar chùl-raointean is aoisean
agus a bhios a’ riochdachadh cultar
eadar-mheasgte na h-Alba.
3.	Tha margaidean soilleir air an
comharrachadh le planaichean
margaideachd iomchaidh nan àite.
4.	Bidh an duais agus na gnìomhachdan
co-cheangailte rithe àrdfhaicsinneach agus air a deagh
adhartachadh.
5.	Tha a’ phròiseact a’ taisbeanadh coobrachadh làidir agus taic farsaing
com-pàirteachais – le dleastanasan
nan com-pàirtichean uile air am
mìneachadh gu soilleir.
6.	Tha na planaichean luachaidh
làidir, tha iad a’ comharrachadh
cheumannan soirbheachaidh
soilleir, agus tha planaichean air am
mìneachadh a thaobh mar a bhios
ionnsachadh sam bith air a roinn nas
fharsainge.
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Tha trì ìrean duaise aig Duaisean Àite Cruthachail 2015
do am faod buidhnean tagradh:
£50k, £100k agus £125k.

Tha e suas ribh fhèin dè an ìre duaise do bheil sibh airson tagradh, ach
a thaobh na h-ìre a dh’fhaodadh a bhith nas freagarraiche dhuibh,
chanadh sinn ribh smaoineachadh gu cùramach mu dheidhinn nan
taobhan a leanas:

• Meud na h-àireimh-sluaigh san sgìre agaibh.
Dè cho mòr ’s a tha a’ choimhearsnachd agaibh, agus cia mheud
dhiubh a tha sibh airson a ruigsinn no a thoirt an sàs? Agus a bheil
sibh a’ feuchainn ri ruighinn a-mach seachad air an sgìre agaibh? Ma
tha, dè an ìre de thaic a chuidicheas sibh gus sin a dhèanamh?

• Sgèile nan gnìomhachdan molta a tha sibh airson a dhèanamh?
Dè dìreach a tha sibh a’ planadh a dhèanamh agus airson dè an ùine
(a’ cuimhneachadh gum faod sibh coimhead ri prògram gnìomhachd
suas ri dà bhliadhna). A bheil na beachdan mòr agus air sgèile mhòr?
No an tèid ìre bheag gu ìre mhòr?

• Ur comas air na gnìomhachdan sin a liubhairt? Bithibh ciallach
mun chomas a th’ agaibh air an obair seo a liubhairt agus na planaibh
nì a tha ro ghlòir-mhiannach nach bi sibh comasach air a liubhairt.
Mar an ceudna, ma tha com-pàirteachasan agaibh nan àite a tha a’
toirt a-steach goireasan a bharrachd, feuch gun innis sibh dhuinn
man deidhinn.
Ma bhios sibh air a’ gheàrr-liosta, bhon a bhithear a’ dùileachadh
dhuibh buidseat a chur a-steach còmhla ris an tagradh, feumaidh sinn
fhaicinn mar a tha sibh a’ planadh air an airgead a chosg (an caiteachas
san amharc), a thuilleadh air an teachd-a-steach bho chom-pàirtichean
a dh’fhaodadh sibh fhaotainn. Innsidh seo dhuinn mur deidhinn, ur
beachdan, agus a bheil an ìre duaise a tha sibh a’ sireadh freagarrach do
na tha sibh airson a choileanadh.
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Air làrach-lìn Alba Chruthachail an seo, tha sinn air raon
de stuthan fiosrachaidh, rannsachadh agus fiosrachadh
a tharraing còmhla, a dh’fhaodadh a bhith feumail do
thagraichean airson coimhead riutha nuair a tha iad
a’ cur an tagraidh ri chèile. Tha na goireasan a’ gabhail
a-steach fiosrachadh mu:
•
•
•
•
•
•

Turasachd Cultarach
Margaideachd Ceann-uidhe
Stiùireadh agus Maoineachadh Thachartasan
Dèanamh Àite
Leasachadh Coimhearsnachd is Ceannas
Luachadh agus Measadh Buaidh

Aon uair ’s gu bheil sibh air coimhead tron fhiosrachadh
seo, ma bhios ceistean sònraichte a bharrachd agaibh
mun tagradh agaibh, cuiribh fios gu ar Seirbheis
Cheistean sa chiad àite. Bidh e comasach don Sgioba
Cheistean againn ur comhairleachadh no cuiridh iad
sibh gu aon de Sgioba Dhuaisean Àite Cruthachail.
Faodaidh sibh fios a chur thugainn air a’ fòn, post-d no
tron làraich-lìn againn. Cuiribh gairm-fòn gu 0845 603
6000, post-d gu enquiries@creativescotland.com, no
lìonaibh a-mach foirm air an làraich-lìn againn.
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Bu mhath leinn
tagraidhean fhaotainn
bho bhuidhnean
cultarach, buidhnean
coimhearsnachd agus
ùghdarrasan ionadail am
baile-fearainn, baile no
coimhearsnachd fhèin
a riochdachadh agus
tagradh airson duais.
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Cò dh’fhaodas tagradh:

Cò nach fhaod tagradh?

Am measg thagraichean a bh’ ann
roimhe, tha:
• Companaidhean ealain agus
ionadan-cruinneachaidh leithid
taighean-cluiche, gailearaidhean,
ionadan ealain agus buidhnean
ealain eile stèidhichte ann an
coimhearsnachdan air feadh Alba.
• Cruinneachaidhean Luchd-ealain
no buidhnean de luchd-ealain a
tha stèidhichte còmhla ann an
sgìre
• Ùghdarrasan ionadail
• Urrasan Cultarach
• Urrasan Leasachaidh
Coimhearsnachd no Iomairtean –
buidhnean air an stiùireadh leis a’
choimhearsnachd agus cuimsichte
air leasachadh na sgìre aca fhèin
• Comhairlean Coimhearsnachd
• Companaidhean Athnuadhachaidh
• Comainn Dualchais
• Fèisean Ealain
• Turasachd/Companaidhean
Margaideachd Ceann-uidhe
• Comainn Luchd-malairt ionadail
• Iomairtean Sòisealta
• Co-bhanntachdan ionadail sa bheil
measgachadh de na tha gu h-àrd.

Is e adhbhar nan duaisean seo,
gnìomhachdan cruthachail is
prògraman do choimhearsnachdan
beaga sònraichte ann an Alba,
taobh a-muigh bhailtean-mòra, a
neartachadh agus adhartachadh.
Mar sin, chan urrainn dhuinn gabhail
ri tagraidhean a tha a’ riochdachadh
sgìrean sam bith, nàbaidheachdan
no iomaill bhailtean mòra leithid
Glaschu, Dùn Èideann, Obar
Dheathain, Dùn Deagh, Inbhir Nis,
Sruighle no Peairt.

Feuch gun cuimhnich sibh nuair a
tha sibh a’ dèanamh tagradh, ged a
tha sinn a’ sùileachadh thagraidhean
bho chom-pàirteachasan agus a’
brosnachadh thagraidhean bho
cho-bhanntachdan, bidh sinn a’
coimhead ri aon bhuidheann a bhith
mar buidheann stiùiridh.

A thuilleadh air an sin, chan urrainn
do bhuadhaichean Dhuaisean Àite
Cruthachail roimhe tagradh.
Mu dheireadh, chan urrainn do
dhaoine fa leth tagradh. Ged a tha
sinn a’ sùileachadh gum bi luchdealain agus daoine cruthachail fa
leth mar bhuill de chom-pàirteachas
an lùib thagraidhean, cha ghabh sinn
ri tagraidhean ach bho bhuidhnean.
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Feumaidh tagraidhean uile a bhith dèante air
Foirmean Tagraidh Duaisean Àite Cruthachail a
tha rim faotainn air an làraich-lìn againn:
www.creativescotland.com/cpa

A’ tagradh airson Duuais Àite
Cruthachail:
Chan eilear a’ sùileachadh gum bi
tagradh ro dhuilich, agus airson
tagraidhean Ìre 1, chan eil sinn a’
coimhead airson tomhas mhòr de
dh’fhiosrachadh. Ann am foirm
tagraidh Ìre 1, tha sinn airson gun
innis sibh dhuinn mu 3 phrìomh
nithean:
1. Dè na neartan is laigsean
cruthachail a th’ anns an sgìre
agaibh, agus dè na cothroman
a cheadaicheadh Duais Àite
Cruthachail buannachd dhuibh?
Agus ma builichear duais, dè na
prìomh chunnartan a th’ ann gu
soirbheachadh?
2. Dè am prògram ghnìomhachdan a
tha sibh airson a liubhairt?
3. Dè na com-pàirteachasan a bhiodh
an sàs còmhla ri eagraidhean,
roinnean no buidhnean eile?

Cuideachadh le tagradh ma tha
sibh ciorramch no feumach air an
fhiosrachaidh seo ann an cruthan
eile:
Tha Alba Chruthachail dealasach
a thaobh pròiseasan is prògraman
soilleir agus ruigsinneach a
thairgsinn. Tha am fiosrachadh seo ri
fhaotainn ann an raon de chruthan
eile, a’ gabhail a-steach eadartheangachaidhean len iarraidh. Tha
taic ruigheachd ri fhaotainn ma tha
ciorram oirbh. Cuiribh fios gu ar
Seirbheis Cheistean airson tuilleadh
fiosrachaidh.

An uair sin ma bhios sibh air a’
gheàrr-liosta, iarraidh sinn oirbh ann
an Ìre 2 ris an fhiosrachadh seo a
leasachadh agus fiosrachadh taic is
stuthan a bharrachd a sholarachadh
dhuinn.

Bu chòir do fhoirmean air an crìochnachadh
còmhla ri stuthan taic, an cur air post-d gu:
creativeplaces@creativescotland.com
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Tagraichean Ìre 1

Tagraichean Geàrr-liosta Ìre 2

Feumaidh seòrsa air choreigin
de bhonn-stèidh a bhith na àite
aig tagraichean uile – ’s e sin
sgrìobhainn a tha a’ mìneachadh
dè tha a’ bhuidheann a’ dèanamh,
mar a thèid a ruith agus cò tha an
urra ris. Sa mhòr-chuid de chùisean,
’s e lethbhreac den sgrìobhainn
stèidhidh laghail a bhiodh an seo
leithid Artaigilean Companaidh,
Tiotalan Urrais, no bonn-stèidh
sgrìobhte foirmeil.

Thèid iarraidh air tagraichean geàrr-liosta Ìre 2 uile na stuthan taic a leanas
a chur a-steach, gus ar cuideachadh le barrachd fiosrachaidh mur deidhinn
agus mun àite agaibh:

• Buidseat a’ taisbeanadh mar
a dheigheadh an duais a
chleachdadh, le mion-fhiosrachadh
mu chaiteachas agus teachd-asteach san amharc.

• Suas ri ceithir ìomhaighean deilbhe
den àite agus de na gnìomhachdan
cruthachail.

• Notaichean taic sam bith bho
bhuidhnean eile stèidhichte san
sgìre agus bho chom-pàirtichean is
luchd-taic buntainneach sam bith
eile.

• Lethbhreac de Phoileasaidh Choionannachdan na buidhne stiùiridh
a tha an sàs agus Plana Choionannachdan (ma tha fear agaibh).

• Lethbhreac de na cunntasan
deireadh-bliadhna sgrùdaichte
mu dheireadh aig a’ bhuidheann
stiùiridh, no cunntasan deireadhbliadhna a tha air an dearbhadh le
cunntasair ùghdaraichte. Thoiribh
an aire mas e buidheann ùr a th’
annaibh, aig nach eil lethbhric
fhathast de chunntasan deireadhbliadhna, feuch gun innis sibh seo
dhuinn.

• A thuilleadh air an sin, feumaidh
tagraidhean Ìre 2 uile taisbeanadh
film goirid a chur a-steach mar
thaic don tagradh aca. Cuirear
tuilleadh fiosrachaidh mun
eileamaid seo gu tagraichean
air a’ gheàrr-liosta. Thèid an
taisbeanadh a shealltainn do
bhuill an diùraidh gus an codhùnaidhean fhiosrachadh,
agus dh’fhaodadh gun tèid
an cleachdadh ann an cruth
air choreigin air an làraich-lìn
againn (ro agus às dèidh an
tachartais), a thuilleadh air aig
an t-Seirbheis Dhuaisean fhèin.
Feumaidh taisbeanaidhean a bhith
a-staigh ro 5f Diluain 25 Cèitean
2015. Airson eisimpleirean de
thaisbeanaidhean le tagraichean
roimhe, theirigibh gu: https://
vimeo.com/channels/820918
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Cinn-latha tagraidh:

Is e prògram bliadhnail a th’ ann an Duaisean Àite
Cruthachail, agus am-bliadhna tha pròiseas dàcheumach na lùib. Tha Ìre 1 fosgailte do thagradh
bho bhuidheann no coimhearsnachd airidh sam
bith. An uair sin, cuiridh sinn tagraichean bho Ìre 1
air geàrr-liosta, a gheibh cuireadh às dèidh sin air
tagradh nas mionaidiche a chur a-steach gu Ìre 2. Is
iad na cinn-latha:

Ceann-latha Ìre 1:

5f air Diluain
2 Gearran 2015.
Gheibh tagraichean uile fios ma tha iad air a’
gheàrr-liosta ro 13 Màrt 2015.

Ceann-latha Ire 2
(do thagraichean air a’ gheàrr-liosta a-mhàin):

5f air Dihaoine
1 CËitean 2015.
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Ìre 1

Ìre 2

An dèidh dhuinn ur tagradh
fhaighinn:

Cuiridh sinn fios an uair sin gu na tagraichean uile a tha air an geàrr-liostadh
agus gheibh iad cuireadh air tagradh nas mionaidiche a chur a-steach
thugainn. Tha sinn ag ams air suas ri naoi àiteachan a chur air a’ gheàrr-liosta
– trì àiteachan airson nan trì seòrsaichean duaise.

• Gheibh sibh fios eileagtronaigeach
gun d’ fhuair sinn e. Bu chòir seo a
ghleidheadh mar dhearbhadh gun
d’ fhuair sinn an tagradh agaibh.

• Nì sinn ath-bhreithneachadh air
an tagradh agaibh agus ma tha e
airidh air agus na dh’fheumas sinn
de dh’fhiosrachadh ann, logaidh
sinn e don siostam againn. Mura
h-eil e airidh, innsidh sinn dhuibh
carson.

• An uair sin bidh na tagraidhean
airidh uile air am measadh agus
air an geàrr-liostadh le luchdobrach Alba Chruthachail, le taic
bho riochdairean bho bhuidhnean
com-pàirteachais buntainneach
eile.

• Cuirear fios thugaibh a bheil no
nach eil sibh air a’ gheàrr-liosta ro
Dihaoine 13 Màrt 2015.

• Thoiribh an aire, aig ìre na geàrrliosta dh’fhaodadh gum mol sinn
dhuibh tagradh gu Ìre 2 airson ìre
eadar-dhealaichte de dhuais bhon
fhear a nochd sibh san tagradh gu
Ìre 1.

• Bu chòir do fhoirmean air an
lìonadh agus stuthan taic airson
Ìre 2 a chur a-steach ro 5f air
Dihaoine 1 Cèitean 2015.

• Bu chòir na filmichean
taisbeanaidh an cur a-steach ro 5f
air Diluain 25 Cèitean 2015.

• Thèid na tagraidhean a mheasadh
le oifigich Alba Chruthachail
agus an cur air beulaibh pannal
breithneachaidh airson codhùnadh deireannach. Air a’
phannal bhritheamhan, bidh
daoine cultarach nàiseanta agus
bidh a’ choinneamh fo stiùir ball
de Àrd-Sgioba Ceannais Alba
Chruthachail.

• Bidh na buadhaichean air an
ainmeachadh gu poblach aig
an t-Seirbheis Dhuaisean san
Ògmhios 2015, do bheil gach
aon de na tagraichean air a’
gheàrr-liosta a’ faotainn cuireadh.
Tha sinn ag ams air aon duais a
bhuileachadh anns gach roinnseòrsa, an crochadh air an àireamh
agus càileachd nan tagraidhean,
agus dh’fhaodadh gun toir na
britheamhan duais a bharrachd
seachad fo ùghdarras.

• Is e adhbhar an tachartais
luchd-faighinn nan duaisean a
chomharrachadh, fiosrachadh a
roinn mu am planaichean agus
am miannan-adhartais agus
ionnsachadh mu choileanaidhean
nam buadhaichean dhuaisean
a bh’ ann roimhe. Gheibh
tagraichean uile air a’ gheàrr-liosta
fios foirmeil mu cho-dhùnaidhean
an diùraidh air post-d ro Diciadain
10 Ògmhios 2015.
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Ma bhios taic a dhìth oirbh, ma bhios ceistean
coitcheann agaibh mun phròiseas tagraidh no nam
bu mhath leibh am moladh agaibh a dheasbad le
cuideigin mus ullaich sibh an tagradh agaibh, cuiribh
fios gu ar Seirbheis Cheistean sa chiad àite.

Bidh an Sgioba Cheistean againn
comasach air comhairle a thoirt
dhuibh no cuiridh iad sibh air adhart
gu aon de na h-Oifigich againn.
Faodaidh sibh seo a dhèanamh air a’
fòn, post-d no tro ar làraich-lìn.
Cuiribh gairm-fòn gu
0845 603 6000, post-d gu
enquiries@creativescotland.com
no lìonaibh foirm air an
làraich-lìn againn.
Tha loidhnichean fòn fosgailte
bho 10m -12f agus 2-4f, Diluain
- Dihaoine le post-gutha taobh
a-muigh nan uairean sin.
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Cò th’ ann an Alba Chruthachail?
Tha Duaisean Àite Cruthachail
fo stiùir Alba Chruthachail. Is e
Alba Chruthachail a’ bhuidheann
phoblach a tha a’ cur taic ri
gnìomhachasan nan ealan, sgriona
agus cruthachail tarsainn gach
ceàrnaidh de dh’Alba às leth
gach neach a tha a’ còmhnaidh,
ag obair no a’ tadhal an seo. Tha
sinn a’ comasachadh dhaoine is
bhuidhnean gu bhith ag obair
ann agus a’ faighinn eòlas air
gnìomhachasan nan ealan, sgriona
agus cruthachail ann an Alba, le
bhith a’ cuideachadh chàich gu
beachdan matha a leasachadh agus
an toirt beò. Tha sinn a’ sgaoileadh
maoineachaidh bho Riaghaltas
na h-Alba agus bhon Chrannchur
Nàiseanta.
Gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu
dheidhinn cò sinn agus dè tha sinn a’
dèanamh, theirigibh gu
www.creativescotland.com
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Maoineachadh eile air a
thairgsinn le Alba Chruthachail
Taobh ri taobh le Duaisean Àite
Cruthachail, tha Alba Chruthachail
ag obrachadh àireamh bheag de
phrògraman maoineachaidh eile
gus taic a thoirt do dhaoine is do
bhuidhnean fa leth a tha an sàs
ann an gnìomhachasan nan ealan,
sgriona agus cruthachail ann an
Alba. Gheibhear liosta shlàn de na
maoinean sin air làrach-lìn Alba
Chruthachail.
Na Meadhanan agus ìomhaigh
phoblach:
Bu chòir do thagraichean a
bhith mothachail gum faod
tagraichean air a’ gheàrr-liosta agus
buadhaichean aire nam meadhanan
a tharraing timcheall air àm nan
ainmeachaidhean agus bu chòir
dhaibh a bhith deiseil airson seo.
Dh’fhaodadh cuideachd gum faigh
iad àireamh de cheistean mun duais
bho bhuill an coimhearsnachdan
fhèin. Mar sin, tha sinn a’
comhairleachadh do thagraichean
fios a leigeil gu buidhnean eile sna
coimhearsnachdan aca gu bheil iad
an dùil tagradh a chur a-steach, gus
am faigh iad an taic.

Cumhaichean na duaise:
Gheibh na buadhaichean duais
maoineachaidh agus bidh iad
airidh air iad fhèin iomradh
mar “Buadhaiche Duaise Àite
Cruthachail” ann an stuth
adhartachaidh. Thèid iarraidh orra
aithisg eadar-amail sia mìosan a
thoirt gu buil agus às dèidh sin
aithisg dheireannach a’ toirt mionfhiosrachadh mu bhuaidh na
duaise. Bidh aig buadhaichean uile
ri tilleadh gu tachartas Dhuaisean
Àite Cruthachail ann an 2016, gus
taisbeanadh a thoirt seachad air a’
bhuaidh a bha aig an duais agus mar
a tha am maoin air a chleachdadh
airson an gnìomhachdan a
neartachadh.
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Cò dh’fhaodas tagradh?

Tha sinn a’ brosnachadh thagraidhean bho bhuidhnean cultarach,
buidhnean coimhearsnachd agus ùghdarrasan ionadail gus am bailefearainn, baile-mòr no coimhearsnachd a riochdachadh agus tagradh
airson duais. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu na seòrsaichean de
bhuidhnean a tha air tagradh cheana, coimheadaibh ri earrann ‘Cò
Dh’fhaodas Tagradh’ (duilleag 9).

Dè na h-ìrean duaise
dom faod sinn tagradh?

Faodaidh sibh tagradh airson duais de £50k, £100k, no £125k. Bidh an
ìre don cuir sibh tagradh an crochadh air an t-seòrsa as freagarraiche
don mheud san àireamh-sluaigh agaibh, ìrean gnìomhachd làithreach,
sgèile nan gnìomhachdan a tha sibh air a phlanadh agus ur comas air
an liubhairt. Tha sinn ag amas air suas ri naoi àiteachan gu h-iomlan a
gheàrr-liostadh – trì àiteachan airson gach aon de na trì seòrsaichean
duaisean - agus a rèir na h-àireimh agus càileachd nan tagraidhean, tha
sinn ag amas air aon duais anns gach seòrsa a thairgsinn. Tha cothrom
ann cuideachd do na britheamhan duais a bharrachd a bhuileachadh
fo ùghdarras. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu na tha sinn a’ sireadh,
agus mar a dh’obraichear a-mach an ìre a tha ceart airson an tagraidh
agaibh, coimheadaibh ri earrann ‘Ciamar a bhreithnichear air tagradh’
(duilleag 6).

Cuin a dh’fhaodas sinn
tagradh?

Is e prògram bliadhnail a th’ ann an Duaisean Àite Cruthachail, agus
am-bliadhna tha pròiseas dà-cheumach na lùib.Tha Ìre 1 fosgailte do
bhuidheann no coimhearsnachd sam bith a tha airidh air tagradh. An
uair sin, cuiridh sinn tagraichean bho Ìre 1 air geàrr-liosta, agus gheibh
iad cuireadh tagradh nas mionaidiche a chur a-steach airson Ìre 2. Is iad
na cinn-latha:

Ceann-latha Ìre 1:

 f air Diluain 2 Gearran 2015.
5
Gheibh na tagraichean uile fios ro 13 Màrt 2015, ma tha iad air a’
gheàrr-liosta.

Ceann-latha Ìre 2 (airson
tagraichean a tha air a’
gheàrr-liosta a-mhàin):

5f air Dihaoine 1 Cèitean 2015.

Cò a nì co-dhùnadh air
na buadhaichean?

Bidh na tagraidhean uile a tha airidh air am measadh air an geàrrliostadh le luchd-obrach Alba Chruthachail, le taic bho riochdairean
bho bhuidhnean com-pàirteachais buntainneach eile. An uair sin,
cuiridh sinn air adhart iad gu pannal breithneachaidh de dhaoine
cultarach nàiseanta airson a thighinn gu na co-dhùnaidhean
deireannach. Airson tuilleadh fiosrachaidh, coimheadaibh ri earrann
‘Ceann-latha agus am pròiseas co-dhùnaidh’ (duilleag 12).

Cuin a bhios
buadhaichean Duaisean
Àite Cruthachail 2015 air
an ainmeachadh?

Gheibh na tagraichean uile air a’ gheàrr-liosta cuireadh gu Seirbheis
Dhuaisean Àite Cruthachail 2015, far am bi na buadhaichean air
an ainmeachadh. Bidh seirbheis na bliadhna seo a’ gabhail àite san
Ògmhios 2015 (ceann-latha agus àite rin dearbhadh).
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