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 Critéir mheasúnaithe Córas marcála Marc Treoirlínte Nótaí maidir leis an moladh 

1.1 Aitheanta mar mheantóir faoin scéim /X    

1.2 - Foirm iomlán agus cruinn 
- An fhoirm líonta i gceart 
- An fhaisnéis bhreise chuí leis an 

iarratas  

/X    

1.3 Taithí an iarratasóra 
- Scileanna in eagrú ceardlann agus 

comhoibriú le daoine 

1-2  Níl sé léirithe san iarratas go bhfuil taithí ag an 
iarratasóir 

 

3-4  Tá sé léirithe san iarratas go bhfuil taithí 
mheasartha ag an iarratasóir 

 

5-6  Tá sé léirithe san iarratas go bhfuil taithí mhaith 
ag an iarratasóir 

 

7-8  Tá sé léirithe san iarratas go bhfuil an-taithí ag 
an iarratasóir 

 

1.4 Oiriúnacht an iarratais don scéim 
- Taithí ar thacaíocht oiliúna a chur 

ar fáil 

1-2  Níl sé léirithe san iarratas go bhfuil aon taithí ag 
an iarratasóir i réimse na hoiliúna 

 

3-4  Tá sé léirithe san iarratas go bhfuil taithí 
mheasartha ag an iarratasóir i réimse na 
hoiliúna 

 

5-6 
 

 Tá sé léirithe san iarratas go bhfuil taithí mhaith 
ag an iarratasóir i réimse na hoiliúna 

 

7-8 
 

 Tá sé léirithe san iarratas go bhfuil an-taithí ag 
an iarratasóir i réimse na hoiliúna 

 

1.5 Léirithe ag an iarratasóir go mbeidís 
feiliúnach le tabhairt faoi ról an 
chomhordaitheora 

1-2 
 

 Níl sé léirithe san iarratas go mbeadh an  
t-iarratasóir feiliúnach don ról  

 

3-4  Níl sé léirithe san iarratas go mbeadh an  
t-iarratasóir ró-fheiliúnach don ról 

 

5-6 
 

 Tá sé léirithe san iarratas go mbeadh an  
t-iarratasóir feiliúnach don ról  

 

7-8 
 

 Tá sé léirithe san iarratas go mbeadh an  
t-iarratasóir an-fheiliúnach don ról 

 

 Iomlán  24    
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Síniú: Dáta: 

 
Bronnfar ról an chomhordaitheora ar an té a fhaigheann an céatadán is airde sa mheasúnú seo.   
Is gá 65% ar a laghad a fháil le go mbronnfar ról an chomhordaitheora ar an iarratasóir.   
  


