
 

 

 

Maoiniú Caipitíochta Covid gan Chaitheamh a thabhairt ar ais i leith 

na Scoilbhliana 2021/2022 

 
An 25 Aibreán 2022, d’eisigh an Roinn Oideachais fógra do scoileanna maidir le tacaíochtaí 

maoinithe caipitíochta Covid-19. Iarrtar orthu aon deontais nár caitheadh a bhaineann le 

deontais chaipitíochta COVID-19 sa scoilbhliain 21/22 a ríomhaistriú ar ais chuig cuntas bainc 

na Roinne faoin 30 Meán Fómhair 2022. Moltar aon lóisteáil amháin a dhéanamh, a chlúdóidh 

gach deontas (glantachán feabhsaithe, PPE, de réir mar is cuí). Féach Aguisín 1 thíos chun 

sonraí a fháil. 

Níl aon riachtanas ann ag an tráth seo an deontas mionoibreacha Covid nár caitheadh 

a thabhairt ar ais 

Tá Áireamhán Deontas Covid-19 Nár Caitheadh curtha ar fáil againn chun cabhrú leis an 

tsuim nár caitheadh atá le tabhairt ar ais don Roinn a ríomh. 

Ach an oiread le blianta roimhe seo, tá cead ag scoileanna aon tearc-chaitheamh a 

fhritháireamh in aghaidh aon ró-éileamh i ndeontais Chaipitíochta Covid agus iarrtar orthu an 

tsuim iomlán a chaitear a thabhairt ar ais.  I measc na ndeontas caipitíochta Covid a bhaineann 

leo tá: 

• Deontas Caipitíochta Covid le haghaidh Glantacháin Bhreise 

• Deontas Caipitíochta COVID le haghaidh PPE 
 

Aguisín 1  

Má bhíonn aon fhaisnéis bhreise uait, ná bíodh drogall ort ríomhphost a chur chuig 

primary@fssu.ie nó glao a chur ar (01) 910 4020 
 

An tAonad um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais 

Meán Fómhair 2022 

Sonraí Chuntas Bainc na Roinne Ainm agus 

Seoladh an 

Bhrainse 

Danske Bank, 3 Plás Mháistir an Chuain, IFSC, 

Baile Átha Cliath 1, D01 K8F1 

Ainm an Chuntais PMG Gen Remittance 

Uimhir an Chuntais 10001155 

Cód Sórtála 95-15-99 

BIC DABAIE2D 

IBAN IE16 DABA 9515 9910 0011 55 

Teachtaireacht/scríbhinn atá le húsáid 

don chuntas a bhfuil an íocaíocht á 

haistriú chuige 

 
COVIDREFUND2122, agus Uimhir Rolla na Scoile Uimh go díreach dá 
éis sin  
m.sh. COVIDREFUND212231245A 

An seoladh ríomhphoist ar chóir sonraí 

na haisíocaíochta a sheoladh chuige 

 
covidrefundsdf@education.gov.ie 

Sonraí lena gcuimsiú sa ríomhphoist  d) Líne an ábhair - Uimhir rolla na scoile agus COVIDREFUND go 
díreach dá éis sin 

e) An tsuim iomlán airgid atá á seoladh ar ais  

f) Ainm agus uimhir fóin chun críocha teagmhála  

Treoir Airgeadais P04 – 2022/2023 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.fssu.ie%2Fapp%2Fuploads%2F2022%2F08%2FCopy-of-Unspent-Covid-Grant-Calculator_8_2022.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK



