
Gairm ar Theicneolaíochtaí  
Luathchéime Geilleagair Ghoirm
 
Deis uathúil chun tacaíocht saor in 
aisce, sheachtrach a fháil chun do 
Theicneolaíocht Luathchéime a  
fhorbairt chun an mhargaidh!

Eagraithe ag an tionscadal EMPORIA4KT arna mhaoiniú ag 
an AE, cuirfear an “Clár Aistriú Teicneolaíochtaí Geilleagair 
Ghoirm” i bhfeidhm  sa Fhrainc, in Éirinn, sa Phortaingéil, sa 
Spáinn agus sa Ríocht Aontaithe.  Díreoidh an clár ar bhealaí 
chun an mhargaidh a fhorbairt le haghaidh Teicneolaíochtaí 
Luathchéime Geilleagair Ghoirm roghnaithe, déanta ag 
foirne de thaighdeoirí le tacaíocht ó mheantóirí agus  
comhairleoirí aistrithe teicneolaíochta a bhfuil taithí acu. 

Gairm ar Theicneolaíochtaí
Tugtar cuireadh do thaighdeoirí atá cónaitheach in Éirinn Teicneolaíochtaí 
Luathchéime (TRL 1–4) a chur isteach chuig an gclár a bhfuil baint acu leis 
an nGeilleagar Gorm. 
Cuirfidh na foirne náisiúnta na Teicneolaíochtaí Luathchéime roghnaithe (15 san iomlán, 3 cinn in aghaidh na tíre) 
chun tosaigh sa Chlár Aistrithe Teicneolaíochtaí Geilleagair Goirm (féach Gairm ar Thaighdeoirí le haghaidh 
tuilleadh eolais). Caithfidh gach foireann 9 mí (Aibreán – Nollaig 2021) i mbun bealach chun tráchtála a fhorbairt 
le haghaidh gach Teicneolaíocht Luathchéime roghnaithe, agus tacaíocht acu ó pháirtithe tionscadail agus 
meantóirí EMPORIA4KT a bhfuil taithí acu i réimsí cuí acadúla agus tionsclaíochta den Gheilleagar Gorm. Beidh 
na torthaí ina mbonn eolais maidir leis an meaitseáil mhargaidh Teicneolaíochta Luathchéime is fearr, an chaoi le 
maoiniú a fháil, léargais ar an treochlár is costéifeachtaí le haghaidh na forbartha, agus an chaoi le caighdeáin 
agus rialacháin tionsclaíochta a chur san áireamh.
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Síneadh curtha leis an spriocdháta go dtí 
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Cén chaoi le hiarratas a dhéanamh?  Chun tuilleadh eolais a fháil, nó chun do Theicneolaíocht  
Luathchéime Geilleagair Ghoirm a chur faoi bhráid an chláir EMPORIA4KT, féach ar:   
www.emporia4kt.com/ttprogramme

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5 Deireadh Fómhair 2020

Sonraí teagmhála: Aodán Mac Donnachadha; Údarás na Gaeltachta;                                            
a.macdonnachadha@udaras.ie; 091 503277 D
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Ag deireadh an chláir, déanfar ionadaíocht ar gach 
Teicneolaíocht Luathchéime agus toradh an bhealaigh chun an 
mhargaidh, ag imeacht bróicéireachta sa Bhruiséil i láthair lucht 
féachana de lucht tionscail Geilleagair Ghoirm, comhlachtaí 
poiblí, infheisteoirí príobháideacha agus piaraí. Gheobhaidh 
an tionscadal EMPORIA4KT maoiniú breise le haghaidh staidéir 
cruthúnais coincheapa don Teicneolaíocht Luathchéime a 
n-éiríonn léi. Chomh maith leis sin, gheobhaidh úinéirí gach ceann 
(15) de na Teicneolaíochtaí Luathchéime roghnaithe straitéis 
mhionsonraithe tráchtála chun tuilleadh forbartha a dhéanamh 
ar a dteicneolaíocht, rud a mhéadóidh an dóchúlacht go 
n-aistreofar chun an mhargaidh iad. Is faoi úinéireacht úinéir na 
Teicneolaíocht Luathchéime a bheidh an straitéis Teicneolaíocht 
Luathchéime a fhorbrófar.

Féadfaidh duine ar bith teicneolaíocht a chur isteach lena 
cur san áireamh, is cuma ar chur siad isteach ar an Gairme ar 
Thaighdeoirí atá ar leithligh uaidh seo. Tabharfar cuireadh d’úinéirí 
na dTeicneolaíochtaí Luathchéime a bheith rannpháirteach 
sa chlár mar mheantóirí don fhoireann taighde a oibríonn lena 
dTeicneolaíocht Luathchéime, ach níl sé seo éigeantach. 

Maoin Intleachtúil (IP): Beidh dearbhú ar rúndacht i gceist i 
rith an chláir. Síneoidh na foirne taighdeoirí agus saineolaithe 
Comhaontuithe um Neamhnochtadh (NDA) i gcás aon 
Teicneolaíocht Luathchéime nach bhfuil faoi chosaint ag cearta 
Maoine Intleachtúla fós. Gheobhaidh na taighdeoirí oiliúint ar 
an gcineál eolais a fhéadtar agus nach bhféadtar a nochtadh 
i ndáil le Teicneolaíochtaí Luathchéime nach bhfuil faoi chosaint 
ag cearta Maoine Intleachtúla fós. San áireamh sa bhealach 
chun tráchtála a fhorbraíonn gach foireann, beidh straitéis i leith 
cosaint Maoine Intleachtúla a fhéadann úinéir na Teicneolaíocht 
Luathchéime a úsáid. I gcás aon fhiosruithe sonracha, bain úsáid 
as na sonraí teagmhála thíos. 

Riachtanais
Riachtanais teanga: is i mBéarla a bheidh na cruinnithe leis an 
bhfoireann chun an bealach chun tráchtála a fhorbairt don 

Teicneolaíocht Luathchéime. Bheadh sé ina bhuntáiste chomh 
maith Béarla maith labhartha a bheith ag rannpháirtithe chun 
críocha líonraithe. 

Ní mór do theicneolaíochtaí na n-iarratasóirí na critéir 
cháilitheachta seo a leanas a chomhlíonadh:

•   Go bhforbraítear an teicneolaíocht in Institiúid 
Ardoideachais nó in Eagraíocht Taighde

•   Leibhéal Ullmhachta Teicneolaíochta (TRL) 1 go 4;
•   Teicneolaíochtaí a bhaineann leis na réimsí aitheanta seo 

a leanas, nó a fhéadtar a fheidhmiú ina leith (níl siad in ord 
speisialta ná tosaíochta ó thaobh suime de): 

o  Dobharshaothrú Muirí
o   Turasóireacht agus fóillíocht i gCeantair Mhuirí agus 

Chósta
o  Iascach Mara agus Próiseáil Bia Mara
o  Baint Feamainne
o   Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide Muirí &  

Biteicneolaíocht
o   Tráchtáil & Nuálaíocht Mhuirí
o   Fuinneamh In-Athnuaite Muirí agus Aigéin
o   Saineolas Muirí, Pleanáil Spásúlachta agus Faireachas 

Comhtháite
o   Déantúsaíocht Mhuirí, Tógáil agus Innealtóireacht

Costais: Níl aon táillí as ucht do Theicneolaíocht Luathchéime a 
chur isteach agus a bheith roghnaithe le haghaidh an chláir. Má 
iarrtar ort taisteal chun imeachtaí náisiúnta nó idirnáisiúnta an 
chláir, clúdóidh EMPORIA4KT do chuid costas.

Gealltanas ama: Má tá meantóireacht á déanamh agat ar 
an bhfoireann a fhorbraíonn do Theicneolaíocht Luathchéime, 
teastóidh cruinnithe ó am go chéile (tuairim is cruinniú amháin 
sa mhí, chomh maith le trí imeacht duine ar dhuine). Má tá 
meantóireacht á déanamh agat ar fhoireann a roghnaítear chun 
freastal ar an imeacht idirnáisiúnta sa Bhruiséil, iarrfar ort teacht 
chun an imeachta seo. 

Project code: EAPA_842/2018Project code: EAPA_842/2018..
Project funded by the Interreg Atlantic Area Programme through the European Regional Project funded by the Interreg Atlantic Area Programme through the European Regional 
Development Fund. This output reflects the views only of the author(s), and the European Development Fund. This output reflects the views only of the author(s), and the European 
Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information therein. Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information therein. 

     @EMPORIA4KT   
www.emporia4kt.com
  

https://www.emporia4kt.com/ttprogramme
mailto:a.macdonnachadha%40udaras.ie?subject=
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
https://twitter.com/EMPORIA4KT
https://www.emporia4kt.com/
https://twitter.com/GENIALG_EU

