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RÉAMHRÁ 
De réir mar atá an tsochaí ag teacht chuici féin arís, sna sála ar na tionchair is déine de chuid COVID-19, 

agus an ghníomhaíocht gheilleagrach ag tosú an athuair i roinnt mhaith earnálacha, tá go leor dushlán 

agus deiseanna ann go fóill leis an ngníomhaíocht gheilleagrach a fháil ar ais agus a fhás chuig leibhéil 

sula raibh an phaindéim ann agus leis an ngeilleagar agus leis an bhfostaíocht a leathnú agus a fhás a 

thuilleadh san am le teacht. 

D'fhorbair Comhairle Contae Chiarraí i gcomhar le Fóram Gheallsealbhóirí Eacnamaíocha Chiarraí, Plean 

téarnaimh gheilleagar Chontae Chiarraí 2021 maidir le COVID-19, ar bhreithnigh Comhaltaí Tofa 

Chomhairle Contae Chiarraí é ag Cruinniú na Comhairle i mí an Mheithimh 2021. Tá an plean ag teacht 

le beartas náisiúnta réigiúnach agus áitiúil. Forbraíodh na Colúin um Théarnamh agus Fás Eacnamaíoch 

trí theagmháil a dhéanamh le grúpaí ilpháirtithe leasmhara mar aon le táirgí insoláthartha chun tacú le 

seachadadh an phlean seo. Tugann an plean achoimre ar thionchar COVID-19 ar an gContae, ar an 

bhfreagairt idirghníomhaireachta agus ar na deiseanna atá aitheanta ag na hearnálacha éagsúla maidir 

le fás eacnamaíoch san am le teacht. Doiciméad beo atá sa phlean seo a scríobhadh ag tráth ar leith 

agus is féidir é a choigeartú leis an cúinsí eacnamaíochta atá ag athrú a chur san áireamh. Níl sé i gceist 

ag an bplean seo cláir oibre eagraíochtaí aonair a athrú ach cur le cláir oibre atá ann cheana. Léiríonn 

an plean an t-aistriú suntasach chuig cineál cumaiscthe oibre agus an bonneagar cianoibre atá ag teastáil 

chun tacú leis na samhlacha nua oibre seo. 

Is mian le Comhairle Contae Chiarraí an tacaíocht ó Fhóram Gheallsealbhóirí Eacnamaíocha 

Chiarraí, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan (OTM), Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOOC), 

KerrySciTech, Cónaidhm Thionscal Turasóireachta Chiarraí (CTTC) agus Líonra Chomhlachas 

Chiarraí a aithint. Leanfaidh Comhairle Contae Chiarraí de bheith ag plé le leasanna na hearnála 

poiblí agus príobháidí maidir le forbairt na gcolún agus na ngníomhartha gaolmhara atá sa phlean. 

 
 
 

  
Cathaoirleach 

Chomhairle Contae 

Chiarraí, an  

Clr Jimmy Moloney 

Príomhfheidhmeannach 

Chomhairle Contae 

Chiarraí,  

Moira Murrell 
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Intreoir 
Níl aon sampla den ghéarchéim eacnamaíoch a d'eascair as an bpaindéim 

COVID-19 i stair na linne seo agus níl sampla ar bith sa stair de gheilleagair ag 

druidim go deonach ar an dóigh ar cuireadh an oiread sin den domhan faoi 

dhianghlasáil ag an am céanna mar iarracht srian a choinneáil ar an bpaindéim 

seo. 
 

Bhí tionchar tubaisteach ag COVID-19 ar shlite beatha 

daoine, ar a sláinte agus ar an dóigh ar cailleadh 

beathaíchailliúint shaol an duine. Féadann an phaindéim 

tionchar a imirt, ó thaobh an tsoláthair agus an éilimh de 

araon, ar bhonn eacnamaíoch. Is féidir go mbíonn agus bhí 

tionchar ar aschur agus tháirgeadh, agus mhéadaigh 

tomhaltóirí coigilteas réamhchúraim agus chaith siad níos lú 

thar na tréimhsí nuair a cuireadh an geilleagar faoi 

dhianghlasáil. Is ar ghnólachtaí a dteastaíonn 

idirghníomhaíocht phearsanta uathu, nó ina mbíonn an 

scaradh fisiciúil neamhphraiticiúil - amhail óstáin, bialanna, 

taisteal agus an earnáil miondíola, is mó a chuaigh an 

phaindéim i bhfeidhm. 

Tá geilleagar Chiarraí neamhchosanta go háirithe, ar 

dhrochthionchar na paindéime seo COVID-19. Is iad na 

hearnálacha eacnamaíocha is mó i gCiarraí ná, seirbhísí 

turasóireachta agus seirbhísí gaolmhara, seirbhísí mórdhíola 

agus miondíola, talmhaíochta, déantúsaíochta agus seirbhísí 

áitiúla, a mbíonn bailte, lonnaíochtaí níos lú, agus cúltíortha 

ag brath orthu chun gníomhaíocht eacnamaíoch a ghiniúint. 

Bhí tionchar ag an bpaindéim COVID-19 a leanann go fóill, 

ar na hearnálacha seo go léir, ach, glactar leis go forleathan 

gurb ar an turasóireacht, ar an taisteal agus ar an miondíol 

is mó a théann an phaindéim i bhfeidhm ar fud an 

gheilleagair domhanda, agus beidh siad i measc na n-

earnálacha deireanacha den tionscal a thiocfaidh as agus a 

fheicfidh leibhéil ghníomhaíochta geilleagracha a bhíodh ann 

roimh an bpaindéim. Aithníonn taighde ar thug na trí Thionól 

Réigiúnacha faoi anuraidh1 gurb é Ciarraí an contae leis an 

gcóimheas tolgtha is mó maidir le COVID-19, le 53.8% de 

na haonaid tráchtala ag feidhmiú sna hearnálacha is measa 

a ndeachaigh an ghéarchéim i bhfeidhm orthu. 

Ní léir cad atá i ndán do 2021 mar gheall ar an bpandéim atá ag 

forbairt agus ar an ngéarchéim leanúnach. Rinne an Eoraip 

Teastas Digiteach COVID de chuid an AE a fhorfheidhmiú i 

samhradh  2021, mar sin féin, bhíothas ag brath ar mhargadh 

na turasóireachta intíre den chuid is mó an samhradh seo. 

De réir mar atá an tsochaí ag teacht chuici féin arís, sna sála ar na 

tionchair is déine de chuid COVID-19 agus an ghníomhaíocht 

gheilleagrach ag tosú in athuair i roinnt mhaith earnálacha, tá go 

leor dushlán agus deiseanna ann go fóill leis an ngníomhaíocht 

gheilleagrach a fháil ar ais agus a fhás chuig leibhéil sula raibh an 

phaindéim ann agus an geilleagar agus an fhostaíocht a leathnú 

agus a fhás a thuilleadh don am le teacht. 

 
Léiríonn anailís a rinne an ESRI, a dhéanann comparáid idir 

an tionchar eacnamaíoch a bhí ag an nGéarchéim Airgeadais 

Domhanda agus COVID-19 i ngeilleagar na hÉireann, go 

mbíonn méid na tuairte eacnamaíche i bhfad níos déine agus 

le linn na Géarchéime seo2. Is comhartha de seo iad na 

táscairi crua amhail drochiarmhairt an diolacháin mhiondíola 

agus na dífhostaíochta le linn na chéad dianghlasála nuair a 

leaigh meanma an tomhaltóra agus gnólachtaí. Mar sin féin, 

aimsítear sa tuarascáil go bhfuil dearcadh dearfach ann, mar 

go nuige seo, is cosúil go bhfuil geilleagar na hÉireann ag 

preabadh ar ais níos gasta ná mar a phreab le linn na 

Géarchéime Airgeadais Domhanda, nuair a bhí an tréimhse 

mheathaithe níos réidhe agus níos fadréimsí. 

Cé gur léirigh taighde agus anailís go raibh geilleagar 

Chiarraí, mar gheall ar a struchtúr, i mbaol na srianta a chuir 

an phaindéim i bhfeidhm, tá séasúr na turasóireachta intíre 

neartaithe (cé go bhfuil sé ciorraithe go pointe áirithe) mar 

gheall ar fhreagairt agus athléimneacht an phobal, chomh 

maith le forbairt na ndeiseanna cianoibre a ligeann d'fhoirne 

athlonnú sa Chontae chun leanúint ar aghaidh lena ngairm 

bheatha. Tá go leor gnólachtaí i gCiarraí tar éis oiriúnú do 

mhúnlaí oibre baile agus cumaiscthe go rathúil le linn na 

tréimhse seo. 

 

1 http://www.southernassembly.ie/uploads/general-files/CV19-Regional-Economic-Analysis.pdf 

2 https://www.esri.ie/news/significant-disparity-in-economic-impact-of-the-global-financial-crisis-and-Covid-19-in-the 

http://www.southernassembly.ie/uploads/general-files/CV19-Regional-Economic-Analysis.pdf
http://www.esri.ie/news/significant-disparity-in-economic-impact-of-the-global-financial-crisis-and-Covid-19-in-the
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Roimh shéasúr an tsamhraidh 2021 léirigh figiúirí 

Aibreán 2021 go raibh 6,140 duine ar an mbeochlár i 

gCiarraí agus 15,232 eile ar Íocaíocht Dífhostaíochta 

Pháindéime (IDP) 3. Taispeánann na figiúirí is déanaí 

(Lúnasa 2021) go bhfuil na huimhreacha ar an 

mbeochlár anois díreach thíos faoi 6,000 agus go bhfuil 

laghdú suntasach tagtha orthu siúd atá ar IDP ag 

5,243 (CSO Beochlár LWR14 - 29 Lúnasa 2021). 

Léiríonn sé seo an tábhacht a bhaineann leis an earnáil 

turasóireachta agus fáilteachais i gCiarraí, agus an 

tséasúracht araon. Tá go leor daoine, áfach, fós ar an 

Scéim Fóirdheontais Fostaíochta Pá, cé nár foilsíodh 

figiúirí beachta. Mheas na figiúirí is déanaí, a foilsíodh 

i mí Lúnasa 2020, go bhfuair 10,000 duine an tacaíocht 

seo4. 

Mar fhreagairt ar an ngéarchéim eacnamaíoch seo, a 

tharla mar gheall ar an múchadh eacnamaíoch iomlán i 

réimsí gníomhaíochta eacnamaíocha sa Chontae, d’aithin 

na hearnálacha poiblí agus príobháideacha i gCiarraí, agus 

iad ag tógáil ar chomhshaothair reatha, an gá le freagra 

comhordaithe chun tacú le téarnamh eacnamaíoch an 

Chontae. Tionóladh Fóram na nGeallsealbhóirí 

Eacnamaíocha Chiarraí i mí Aibreáin 2020 chun tacú le 

téarnamh eacnamaíoch an Chontae mar fhreagairt ar an 

bpaindéim COVID-19. 

 
 

 
 
 

Tá struchtúr rialachais tiomnaithe, a threoraíonn comhordú 

tacaíochta gnó COVID-19 agus acmhainneacht sa Chontae, 

ag tacú leis an bhfreagra idirghníomhaireachta agus gnó seo 

a ndéanann Comhairle Contae Chiarraí cathaoirleacht air. 

Déanann an Méara agus Cathaoirleach an Choiste um Beartas 

Straitéiseach Eacnamaíoch agus Pobail (CBS) ionadaíocht 

don Chomhairle Tofa ar an bhFoireann Chomhairleach Gnó. 

Cuireann feidhmeannaigh na Comhairle, ó aonaid Chomhairle 

Contae Chiarraí um Fhorbairt Gheilleagrach, Fiontair Áitiúil 

agus Turasóireachta, tacaíocht ar fáil do na struchtúir seo. 

D'fhorbair Fóram Gheallsealbhóirí Eacnamaíocha Chiarraí, i 

gcomhar le príomhpháirtithe leasmhara, an Plean téarnaimh 

geilleagair seo do Chontae Chiarraí. 

Ar cheann de na dúshláin, agus plean téarnaimh geilleagair 

do Chontae Chiarraí a ullmhú, tá an chastacht agus an 

inathraitheacht maidir le gnólachtaí agus an tsochaí a 

athoscailt, castacht atá bunaithe ar chomhairle sláinte 

náisiúnta. Is í an fhís fhoriomlán do phlean Téarnaimh 

Geilleagair Chiarraí ná an infheistíocht shuntasach chaipitil 

agus chláir atá geallta ón earnáil phoiblí le tionscadail 

statéiseacha infrastruchtúir caipitil a sheachadadh chun tacú 

le téarnamh geilleagair an Chontae. Tugann an plean seo 

aghaidh ar an ngá le hathléimneacht agus éagsúlú a neartú 

i ngeilleagar Chiarraí chun freagairt do na dúshláin agus do 

na deiseanna breise atá i ndán do ghnólachtaí sa Chontae, 

lena n-áirítear: 

1 . Timpeallacht iar-Bhreatimeachta agus iar-COVID-19, 

2 . An t-aistriú chuig neodracht aeráide, 

3 . An t-athrú digiteach, 

4 . An chianobair / an obair chumaiscthe 
 

Leagtar amach sa phlean freisin, an Tacaíocht Gnó atá ar 

fáil d’fhiontair agus na cláir taighde, oiliúna agus athoiliúna 

atá á seachadadh sa Chontae. 

Is plean téarnaimh geilleagair gearr-mheántéarmach é, a 

chuimsíonn bearta freagartha spriocdhírithe COVID-19 ar 

bhonn láithreach agus bearta téarnaimh eacnamaíoch sa 

mheán agus san fhadtéarma, atá beartaithe leis an 

ngeilleagar s'againn a spreagadh agus a neartú agus chun 

tacu leis. Ullmhaíodh an plean ag tráth ar leith, nuair a 

athosclófar an geilleagar ar an gcoinníoll go leanfar leis na 

cláir náisiúnta agus leis an maoiniú a luaitear sa phlean ina 

struchtúr reatha. 

Is iad cuspóirí straitéiseacha an Chreata Pleanála Náisiúnta 

(CPN)  agus na Straitéise Réigiúnaí Eacnamaíche Spásúla do 

Réigiún an Deiscirt (SRES) a mhúnlaíonn agus a imríonn 

tionchar ar an bPlean téarnaimh geilleagair. Tá fís an CPN 

agus an SRES araon, á treorú ag an ngá atá le hathrú 

claochlaitheach in athailíniú struchtúrach réigiúnach níos mó 

maidir leis an daonra agus leis an ngníomhaíocht 

gheilleagrach ar fud an stáit agus, chun na spriocanna 

uaillmhianacha atá leagtha síos a bhaint amach, beidh gá le 

hinfheistíocht den chineál uaillmhianach agus spriocdhírithe 

céanna. 

Tá an Plean téarnaimh geilleagair ailínithe le beartais agus 

pleananna náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, tá an Plean 

téarnaimh geilleagair Náisiúnta a foilsíodh le déanaí san 

áireamh ann, a leagann amach creat ardleibhéil a shocraíonn 

tosaíochtaí an Rialtais maidir le téarnamh inbhuanaithe agus 

cuimsitheach faoi stiúir post; agus straitéis 5 bliana de chuid 

an Rialtais um fhorbairt tuaithe ‘Ár dTodhchaí Thuaithe’, a 

léiríonn treoirphlean Rialtas na hÉireann maidir le téarnamh 

agus forbairt iar-COVID-19 maidir le tuath na hÉireann sna 

cúig bliana amach romhainn.

 

3 Níor dearadh an Beochlár leis an dífhostaíocht a thomas. Áirítear ann oibrithe páirtaimseartha (iad siúd a oibríonn suas le trí lá sa 
tseachtain), oibrithe séasúracha agus ócáideacha atá i dteideal Sochar Cuardaitheora Poist (SCP) nó Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP). 

4 Tháinig an Scéim Fóirdheontais Fostaíochta Pá (SFFP) in ionad na Scéime Fóirdheontais Shealadaigh Pá (SFSP) ar an 01 Meán Fómhair 
2020 ach níl figiúirí ar fáil fós ón bPríomh-Oifig Staidrimh maidir leis an líon atá ag fáil SFFP. 
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Tá Plean téarnaimh gheilleagar Chiarraí leagtha amach 

ar roinnt colún straitéiseach atá mar bhonn faoí réimsí 

gníomhaíochta geilleagraí agus leasuithe 

struchtúracha gaolmhara a bhfuil an cumas iontu 

feidhmiú eacnamaíoch an Chontae a athrú agus 

deiseanna suntasacha fáis a chruthú. Léiríonn na 

colúin straitéiseacha seo réimsí de ghníomhaíocht 

gheilleagrach ina mbíonn idirghníomhú suntasach ann 

idir an earnáil phoiblí agus phríobháideach, agus inar 

féidir le hinfheistíocht na hearnála poiblí tacú le fás 

eacnamaíoch sa Chontae. 

Díríonn an Plean ar na téamaí leathana a bhaineann leis 

an gClaochlú Digiteach, leis an Aistriú chuig Geilleagar 

Ísealcharbóin, le tógáil ar Acmhainní Nádúrtha Chiarraí 

agus leis an Oiliúint agus Oideachas atá riachtanach chun 

tacú leis na hathruithe struchtúracha seo. Díríonn an 

Plean freisin ar na dúshláin a bhaineann leis na Bailte 

agus na Sráidbhailte s'againn a Athbheochan, cur chun 

cinn ginearálta an Chontae maidir le hinfheistíocht, 

tallann agus cuairteoirí a mhealladh, agus forbairt na 

Turasóireachta, an Chultúir, na hOidhreachta agus na 

gConláistí s'againn, chun tacú le caighdeán na beatha sa 

Chontae dá lucht cónaithe agus dá chuairteoirí araon. 

Cuirfear tacaíocht leanúnach ar fáil do ghnóthaí reatha  i 

dtaobh seachadadh éifeachtach Scéimeanna Náisiúnta 

agus beidh tosaíocht á tabhairt do thacaíocht áitiúil san 

oiliúint, sa mheantóireachta, ag tacu leis an aistriú chuig 

trádáil ar líne agus ríomhchláir bharainneacha agus ag 

cuidiú leis an gClár Náisiúnta Bealaí chun Oibre 2021-

2025. 

Is dearbhphrionsabal lárnach é seachadadh an 

phríomhbhonneagair trí infheistíocht earnála poiblí  

agus téarnamh geilleagair a bhaint amach, bonneagair 

a chumasú i gcúrsaí digiteacha agus 

naisc iompair fhisiciúil, infrastruchtúr uisce agus 

fuíolluisce,  clár méadaithe do thithíocht shóisialta  

inacmhainne, infheistíocht i spás fiontraíochta agus 

forbairt príomháiseanna oideachais. 

Gineann forbairt leanúnach bhonneagar turasóireachta 

an Chontae, feabhsú an fhearainn phoiblí i mbailte agus 

sráidbhailte, rochtain uilíoch, áiseanna ar na tránna brataí 

goirme, féarbhealaí, cosáin taitneamhachta, áiseanna 

itheacháin agus áineasa faoin aer agus bonneagar 

tacaíochta, gníomhaíocht gheilleagrach agus tacaíonn seo 

ar fad le mórthionscal turasóireachta agus tarraingteacht 

an Chontae ar an iomlán. Ceaptar na gníomhartha agus 

an infheistíocht atá molta faoi na colúin seo le beogacht 

a ghríosú sna bailte agus sráidbhailte s’againn,  chun tacú 

le fás inbhuanaithe na príomhearnálacha eacnamaíocha 

againn agus chun go seasfaidh an geilleagar agus an 

timpeallacht s'againn an aimsir. 

Aithníonn an Plean téarnaimh geilleagair na cláir oibre 

suntasacha atá á bhforbairt ag earnálacha, 

gníomhaireachtaí agus comhlachtaí aonair agus mar 

thoradh air sin, tá an plean téarnaimh geilleagair seo ag 

teacht le cuid den obair seo, ach níl sé i gceist na 

mionghníomhartha ar fud na n-earnálacha seo a 

achoimriú. Ba cheart an Plean téarnaimh geilleagair a 

mheas mar dhoiciméad beo a fhreagraíonn do 

phleananna náisiúnta, do dheiseanna, agus do 

thiomantas na hÉireann maidir le neodracht ó thaobh 

charbóin de agus an t-aistriú chiug geilleagar digiteach a 

bhaint amach. 

Cuspóir de na cuspóirí is tábhachtaí sa phlean ná 

deiseanna comhoibrithe a aithint agus leas a bhaint as 

deiseanna eacnamaíocha a thiocfaidh chun tosaigh sna 

blianta atá amach romhainn. 
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COMHTHÉACS AN BHEARTAIS 
NÁISIÚNTA 

Déanfar an plean téarnaimh geilleagair a ailíniú le cuspóirí straitéiseacha náisiúnta, 

réigiúnacha agus áitiúla agus bainfear na cuspóirí sin amach. Seo a leanas sampla 

ionadaíoch d'ordlathas na bpleananna agus na bpolasaithe. 
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PLEAN TÉARNAIMH 

              GEILLEAGAIR 

AGUS GNÍOMHARTHA 

Aithníonn an Plean téarnaimh geilleagair na cláir oibre suntasacha atá á 

bhforbairt ag earnálacha, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí aonair. Trí 

chomhairliúchán le príomhpháirtithe leasmhara, forbraíodh an Plean téarnaimh 

geilleagair faoi na colúin téarnaimh geilleagair seo a leanas. 
 

PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 

MAIDIR LE COVID-19 
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Colún 1: Clár Athoscailte Chiarraí 

Tá clár suntasach i bhfeidhm ag Comhairle Contae Chiarraí i gcomhar le príomhpháirtithe leasmhara, 

chun tacú le hathoscailt gnóthaí sa Chontae de réir mar a chuirtear eascú céimnithe na srianta sláinte 

poiblí i bhfeidhm. Forbraíodh an clár seo i gcomhar leis grúpa na ngeallsealbhóirí eacnamaíocha agus 

leis an bpobal gnó i gcoitinne. 

Tá roinnt príomhthéamaí san áireamh sa chlár: Clár na gCeann 

Scríbe Sábháilte, Sráideanna Glana, Béilí Lasmuigh, Feachtas 

Siopadóireachta Áitiúla / Cárta Bronntanais Chiarraí, agus 

Athléimneacht Pobail. Áirítear tacaíocht mhargaíochta agus gnó 

sa phlean chomh maith agus pléitear leo seo mar cholúin 

téarnaimh geilleagair leo féin. 

D’fhógair an Rialtas maolú breise maidir le srianta ar ghnóthaí 

ar an Déardaoin 28 Bealtaine 2021. Áiríodh sa phlean seo 

athoscailt beár agus bialanna, a chuireann seirbhís lasmuigh 

do ghrúpaí suas le 6 duine ar fáil, ón 7 Meitheamh, agus 

áiseanna den sórt sin a athoscailt, le haghaidh seirbhís 

laistigh, ón 5 Iúil 2021. 

Bhí Comhairle Contae Chiarraí ag obair go gníomhach leis an 

nGarda Síochána agus leis an earnáil ghnó agus ullmhúcháin 

á ndéanamh don athoscailt, go háirithe maidir le béilí 

lasmuigh, agus líon méadaithe cuairteoirí ag pilleadh ar na 

bailte, na tránna agus na taitneamhachtaí againn. Aithnítear, 

sna cúinsí eisceachtúla seo, go mbeidh gá le leibhéil arda 

glantóireachta sna bailte, áiseanna agus tránna s’againn. 

Bhuail Ardbhainistíocht Chomhairle Contae Chiarraí agus an 

Garda Síochána le hionadaithe gnó fáilteachais ar fud an 

chontae maidir le hathoscailt na hearnála seo. Tá struchtúir 

curtha i bhfeidhm le haghaidh cruinnithe rialta idir an 

Chomhairle, An Garda Síochána, agus na hearnálacha gnó 

cuí ag leibhéal na gCeantar Bardasach, chun cur chuige 

comhordaithe agus comhpháirteach a chinntiú maidir le 

bainistiú na hathoscailte. Tá prótacail i bhfeidhm freisin chun 

cumarsáid éifeachtach a dhéanamh idir foireann na 

Comhairle agus An Garda Síochána, lasmuigh de 

ghnáthuaireanta, ag leibhéal MD. 

Le héifeacht ó thús sheachtain saoire bainc mhí an 

Mheithimh, tá na bearta breise seo a leanas curtha i 

bhfeidhm ag Comhairle Contae Chiarraí. 

• Glantachán sráideanna feabhsaithe agus folmhú níos 

minice boscaí bruscair, le hacmhainní breise sannta, agus 

béim ar leith ar shocruithe glantacháin dheireadh na 

seachtaine. 

• Uaireanta oscailte breisithe d'áiseanna poiblí i mbailte 

turasóireachta agus glanadh breise na n-áiseanna seo. 

• Ordaíodh boscaí bruscair breise agus beidh siad ar fáil sna 

bailte agus sna príomháiseanna / tránna s'againn. 

• Iniúchtaí méadaithe ar áíseanna chun rialú éifeachtach 

bruscair a chinntiú agus le go nglantar áiseanna poiblí go 

rialta. 

• Monatóireacht mhéadaithe ar áitribh inar ceadúnaíodh 

troscán sráide chun a chinntiú go gcomhlíontar 

coinníollacha an deontais. 

• Ag plé go díreach le gnólachtaí a chuireann seirbhísí bia le 

tabhairt amach ar fáil chun a chinntiú go gcuireann siad 

áiseanna cuí bailithe bruscair ar fáil. 

I gcomhar leis an méid thuas, tá feachtas nua feasachta 

bruscair á reáchtáil ag an gComhairle, ar na meáin shóisialta 

agus áitiúla, ina n-áireofar comharthaíocht bhreise ag 

príomháiseanna turasóireachta. 

Tá tús curtha le seirbhísí Garda Tarrthála ar na tránna againn 

ón Satharn 5 Meitheamh 2021. 

 

Sráideanna Sábháilte agus Fáilteacha 

Tá dúshláin shuntasacha ann do mhiondíoltóirí agus do 

ghnólachtaí mar gheall ar phaindéim COVID-19 agus srianta 

a eascraíonn as sin. De réir mar a mhaolaítear srianta sna 

míonna amach romhainn, agus siopaí, ionaid asdíola agus 

áitribh ghnó á n-oscailt arís, tá Clár na gCeann Scríbe 

Sábháilte forbartha ag Comhairle Contae Chiarraí chun a 

chinntiú gur féidir cloí le comhairle agus treoirlínte sláinte 

poiblí. 

Glactar leis sa phlean seo, atá bunaithe ar "Threoir an 

Rialtais ar Ócáid Athoscailt na Sochaí agus an Ghnó", go 

mbeidh scaradh sóisialta fós ina riachtanas iompraíochta go 

ceann i bhfad. Mar thoradh air sin, tá sé i gceist go mbeidh 

na 'sráideanna sábháilte agus fáilteacha' ina mbealaí 

éifeachtacha chun a chinntiú gur féidir scaradh sóisialta a 

chothú, mar atá réasúnta agus praiticiúil, agus a chinntiú ag 

an am céanna go dtosóidh gnólachtaí ag trádáil arís agus go 

soláthraíonn siad a gcuid earraí agus seirbhísí do 

chustaiméirí. Tá sé mar aidhm ag na bearta seo treoirlínte 

sláinte poiblí a leanúint agus ionaid na mbailte s'againn a 

dhéanamh sábháilte agus fáilteach do shiopadóirí, do 

chónaitheoirí áitiúla agus dá gcuid foirne. 

Forbraíodh na tograí do na 'sráideanna sábháilte agus 

fáilteacha', tar éis scrúdú críochnúil a dhéanamh ar úsáid 

sráide uirbí, bearta breise féideartha chun gluaiseacht 

coisithe agus tráchta, socrú glantacháin, agus scrúdú a 

dhéanamh ar rialacháin reachtúla a theastaíonn le troscán 

sráide cuí, a smachtú agus a rialú. Is éard a bhí i gceist le 

forbairt na mbeart seo ná comhairliúchán cuimsitheach leis 

an bpobal gnó agus le gníomhaireachtaí eile. 

Tá Ciarraí ag iarraidh a sheasamh a choinneáil mar an ceann 

scríbe is sábháilte in Éirinn le cuairt a thabhairt air agus Clár 

na gCeann Scríbe Sábháilte 2021 nuashonraithe á chur i 

bhfeidhm i gcomhthráth le hathoscailt chéimnithe na sochaí 

agus an gheilleagair. Sheol Comhairle Contae Chiarraí agus a 

chomhpháirtithe turasóireachta agus oiliúna leagan 

nuashonraithe rathúil de Chlár na gCeann Scríbe Sábhailte a 

d'éirigh chomh maith sin leis an Contae a choinneáil slán an 

samhradh seo caite. Meastar go dtabharfaidh breis agus 250 

gnólacht agus os cionn 2,000 ball foirne fáilteachais faoin gcúrsa 

oiliúna a ceapadh go speisialta ag Bord Oideachais agus Oiliúna 

Chiarraí. 
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Cuireann Clár na gCeann Scríbe Sábháilte 2021 leis an obair 

ceannródaíoch a rinneadh in 2020 agus tá sé mar aidhm aige go 

mbeidh Ciarraí ar an ceann scríbe is sábháilte agus is glaine le cuairt 

a thabhairt air agus fanacht ann nuair a athosclófar gnóthaí 

fáilteachais agus miondíola an chontae. Gheobhaidh áitribh ghnó a 

bhfuil cúrsa oiliúna saincheaptha ETB Chiarraí curtha i gcrích acu 

an suaitheantas 'Ceann Scríbe Sábháilte 2021' agus beidh siad i 

dteideal  Cairt Sábháilteachta COVID-19 de chuid Fáilte Éireann. 

Cinnteoidh an clár ilghnéitheach, Clár na gCeann Scríbe 

Sábháilte, a dtacaíonn Fáilte Éireann, Cónaidhm Óstáin na 

hÉireann agus Cónaidhm Thionscal Turasóireachta 

Chiarraí leis, gur féidir leo siúd a thugann cuairt ar agus a 

chaitheann saoire i gCiarraí arís, é sin a dhéanamh agus a 

bheith lánchinnte gur áit shábháilte í le cuairt a thabhairt 

uirthi agus le fanacht ann. Ba é Ciarraí an áit saoire is mó 

a raibh tóir air in Éirinn in 2020 agus tá sé ag iarraidh an 

t-éacht sin a dhéanamh arís i mbliana. 

Áirítear i gClár na gCeann Scríbe Sábháilte: 

• Clár oiliúna saincheaptha d’fhoirne turasóireachta agus 

miondíola. 

• Clár spásanna sábháilte (sráideanna, siopaí agus 

spásanna poiblí). 

• Pobail a ullmhú chun fáilte a chur roimh thurasóirí arís. 

• Feachtas margaíochta turasóireachta le saoire sa bhaile a 
chur chun cinn. 

 
Cuirfidh aonad tacaíochta gnó Choláiste Chiarraí (Coláiste 

Breisoideachais agus Oiliúna ETB Chiarraí) an clár oiliúna 

saincheaptha ar fáil do na foirne sa tionscal turasóireachta 

agus miondíola sna seachtainí amach romhainn roimh 

athoscailt níos fairsinge go luath i mí an Mheithimh. 

Tacóidh feachtas margaíocht leis an gclár le Ciarraí a chur 

chun cinn – sa mhargadh intíre / ‘saoire sa bhaile’ – de réir 

mar a mhaolaítear srianta taistil sna seachtainí amach 

romhainn. Tá an clár margaíochta á fhorbairt ag Cónaidhm 

Thionscal Turasóireachta Chiarraí le tacaíocht ó NEWKD agus 

SKDP faoin gclár LEADER le tacaíocht ó Chomhairle Contae 

Chiarraí agus Fáilte Éireann. 

 

Sráideanna Glana 

Tá Comhairle Contae Chiarraí ag díriú ar chlár glantacháin 

sráideanna níos fairsinge i mbailte ar fud an Chontae chun 

tacú leis an athoscailt agus chun a chinntiú go bhfuil áiteanna 

poiblí an chontae á gcur i láthair ar bhealach dearfach. Tá 

boscaí bruscair breise faighte ag an gComhairle, agus beidh 

teachtaireachtaí láidre ag gabháil leis seo maidir leis an 

bhfeachtas "Ná Fág Lorg" agus "Tabhair Do Bhruscar 

Abhaile". 

Béilí Lasmuigh 

Ag leanúint ar aghaidh ó chinneadh an Rialtais maidir le 

béilí lasmuigh, tá Comhairle Contae Chiarraí ag obair le 

gnólachtaí aonair maidir le beilí faoin aer i gcomhthéacs 

Chlár na Sráideanna Sábháilte. Rachaidh Comhairle 

Contae Chiarraí, an Garda Síochána, KTIF agus Cónaidhm 

Óstáin Chiarraí i dteagmháil le chéile le haird a tharraingt 

ar an tábhacht a bhaineann le hiompar freagrach ar 

shráideanna an Chontae le linn an tsamhraidh agus i 

gcomhthéacs cruinnithe taobh amuigh. 

Tá Comhairle Contae Chiarraí i dteagmháil faoi láthair le 

gnóthaí aonair ar fud an chontae maidir le ceadanna 

troscáin sráide a chur ar fáil chun roghanna le béilí lasmuigh 

a fhorbairt de réir threoirlínte an rialtais. Tarscaoileadh táillí ar 

cheadúnais troscáin sráide agus ar cheadanna sealadacha 

araon. Tacaíonn an Chomhairle le béilí lasmuigh atá scartha go 

sóisialta chun daoine a mhealladh ar ais isteach i lár an bhaile. 

Tá iniúchadh déanta ag Comhairle Contae Chiarraí ar roinnt 

roghanna maidir le spás breise a chruthú le haghaidh béilí 

lasmuigh, ina n-áirítear coisithe sealadacha agus úsáid 

spásanna carrchlóis ar an tsráid agus tiocfaidh siad le chéile le 

bheith ag comhoibriú le gnóthaí ina leith seo. 

 

Feachtas Siopadóireachta Áitiúla/ Cárta Bronntanais Chiarraí 

Cuireadh tús leis an bhfeachtas i mí Mheán Fómhair 2020 

chun daoine a spreagadh lena siopadóireacht a dhéanamh 

agus airgead a chaitheamh go háitiúil agus tá sé á athdhíriú, 

ó thaobh gnóthaí atá ag athoscailt de, ag an am seo. Bainfidh 

an feachtas, atá á reáchtáil i gcomhar le Comhairle Contae 

Chiarraí, Gréasán Chomhaontas an Chomlachais agus a 

chomhpháirtithe agus páirtithe leasmhara áitiúla, úsáid as 

ardáin áitiúla na meán agus na meán sóisialta chun an 

teachtaireacht 'Déan Siopadóireacht i gCiarraí / 

Siopadóireacht Áitiúil' a chur chun cinn. Is é an aidhm atá 

leis ná tomhaltóirí sa chontae a spreagadh chun tacú leis an 

téarnamh eacnamaíoch áitiúil trína gcuid airgead a 

chaitheamh go háitiúil agus comhairle agus srianta sláinte 

poiblí á gcomhlíonadh ag an am céanna. Leanfar le Cárta 

Bronntanais Chiarraí a chur chun cinn chun tacaíocht a 

thabhairt don fheachtas Siopadóireachta Áitiúla, chun a 

úsáid mar acmhainn leanúnach do ghnóthaí áitiúla a 

spreagadh agus chun é a bhunú mar phríomhchárta 

bronntanais sa chontae. 

 
Athléimneacht an Phobail 

Leanann an Fóram Freagartha Pobail de bheith ag teacht 

le chéile chun tacú leis an bhfreagairt ón bpobal i 

gcoitinne ar COVID-19 agus leis an dinimic atá ag 

síorathrú ag céimeanna éagsúla den dianghlasáil agus 

ócáidí athoscailte. Tá an líne um thacaíocht pobail ag 

leanúint lena seirbhís laethúil i rith na seachtaine freisin. 

Leanann an Feachtas 'Go dTé Tú Slán' ar aghaidh ag cur 

imeachtaí i bhfeidhm trí fhéilire na n-imeachtaí. 

Príomhchuspóir de chuid Clár na gCeann Scríbe Sábháilte is 

ea a chinntiú do mhuintir na háite go bhfuil bearta á 

nglacadh chun áiteanna agus spásanna a dhéanamh 

sábháilte agus iompraíocht dearfach nua a spreagadh i 

measc an phobail agus cuairteoirí. Chun ócáid athoscailte 

sábháilte a éascu, forbraíodh feachtas faisnéise poiblí, a 

dhéanfaidh iompar freagrach a spreagadh, le go mbeidh 

daoine cinnte de go bhfuil ócáid athoscailte Chiarraí á 

bainistiú i gcomhar leis na páirtithe leasmhara ábhartha ar 

fad. 
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Colún 2: An tAistriú chuig Geilleagar Ísealcharbóin 
 

Tá próiseas an aistrithe chuig geilleagar ísealcharbóin atá athléimneach ó thaobh na haeráide de agus 

inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de,  próiseas atá dúshlánach ach riachtanach, á dhéanamh ag 

Éirinn. Tá an t-athrú aeráide ar cheist de na saincheisteanna is tábhachtaí agus is práinní atá romhainn 

mar phobal agus tá ról ríthábhachtach le himirt ag gach earnáil i gCiarraí chun an dúshlán sin a shárú. 
 

Ag leibhéal Eorpach, is é an Comhaontú Glas don Eoraip plean 

earnála uile na hEorpa chun geilleagar an Aontais a dhéanamh 

inbhuanaithe trí dhúshláin aeráide agus chomhshaoil a iompú ina 

ndeiseanna agus an t-aistriú a dhéanamh cóir agus cuimsitheach do 

chách. Is é an sprioc atá leagtha síos ag an Eoraip ná go mbeidh 

an AE neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Chun é sin a 

dhéanamh, tabharfar faoi shraith tionscnamh chun an comhshaol a 

chosaint agus chun borradh a chur faoin ngeilleagar glas. Áirítear 

ar na tionscnaimh sin sraith beart ó fhuinneamh glan, 

inacmhainne agus slán, comhtháthú na hearnála cliste, 'tonn 

athchóirithe' d'earnáil na tógála, soghluaisteacht inbhuanaithe 

agus chliste, straitéis don ghaoth amach ón gcósta, glasú an 

chomhbheartais talmhaíochta, an geilleagair chiorclach, an 

bhith-éagsúlacht agus go leor clár eile. Beidh an Sásra um 

Aistriú Cóir (SAC) ina phríomhuirlis chun a áirithiú go dtarlóidh 

an t-aistriú chuig an ngeilleagar neodrach ar bhealach cothrom, rud 

a fhágfaidh nach mbeidh aon duine ar gcúl. Cuireann sé tacaíocht 

spriocdhírithe ar fáil chun cabhrú le €150 billiún ar a laghad a 

shlógadh thar an tréimhse 2021-2027 sna réigiúin is mó atá buailte, 

chun tionchar socheacnamaíoch an aistrithe a mhaolú. 

Go náisiúnta, leagann an Plean Gníomhaithe ar son na 

hAeráide 2019 gealltanais an Rialtais amach maidir le dul i 

ngleic le briseadh aeráide, agus ár sprioc a bhaint amach maidir le 

laghdú 7% ar astaíochtaí foriomlána ceaptha teasa faoi 2030, 

agus glangheilleagar nialasach ina dhiaidh sin faoi 2050. Ciallaíonn 

sé sin go laghdaítear go mór an méid 

gás ceaptha teasa a scaoiltear isteach san atmaisféar agus 

go ndéantar iad a chothromú leis an méid a bhaineann an 

talamh, na foraoisí nó an teicneolaíocht againn. Cuideoidh 

sochaí atá seasmhach ó thaobh na haeráide de linn déileáil 

leis an tionchar a bhíonn ag aeráid atá ag athrú. Tá Plean 

Gníomhaithe ar son na hAeráide 2021 á fhorbairt ag an 

Rialtas faoi láthair. 

Foilsíodh dréacht-téacs an Bhille (Leasú) um Ghníomhú ar 

son na haeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin le 

déanaí. Ba phríomhghealltanas é seo i gClár an Rialtais. Leagtar 

amach sa Bhille spriocanna aeráide na hÉireann agus leagtar amach 

ann cur chuige nua maidir le gníomhú ar son na haeráide le buiséid 

charbóin a shocrú agus an Chomhairle Chomhairleach um Athrú 

Aeráide a neartú. 

Mar chuid de Thionscadal Éireann 2040, bunaíodh Ciste um 

Ghníomhú ar son na hAeráide, a ceapadh chun 

nuálaíocht agus iarrachtaí ceannródaíocha a spreagadh ar fud 

shochaí na hÉireann. Úsáidfear an ciste seo go cruthaitheach 

sna blianta amach romhainn chun tionscnaimh 

chomhpháirtíochta nuálacha a chothú in earnálacha agus i 

bpobail. Tacóidh dearadh agus seachadadh na nglaonna seo 

le trialacha agus le smaointeoireacht nua phríomhshrutha. 

Beidh na trí chiste eile de chuid Thionscadal Éireann 

2040 d'fhorbairt tuaithe agus uirbeach agus do 

nuálaíocht bunathraitheach, dírithe freisin ar thacú le 

tionscnaimh ísealcharbóin. 

 

 

 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2 
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Tá Comhairle Contae Chiarraí in áit uathúil le gníomh ar son 

na haeráide a threorú agus leanfaimid orainn de bheith tiomanta 

d'fhorbairt agus do chur i bhfeidhm plean maolaithe athrú 

aeráide don chontae. Go háitiúil, ghlac Comhairle Contae 

Chiarraí le  Straitéis um Oiriúnú Aeráide 2019-2024. Tacaíonn 

Oifig Réigiúnach Bhord Farraige an Atlantaigh Theas um 

Ghníomhú ar  son na hAeráide leis seo.   Meastar gurb é an 

réigiún seo an réigiún is so-ghabhálaí ó thaobh na haeráide de 

sna ceithre Réigiún um Ghníomhú ar son na hAeráide in Éirinn, 

mar gheall ar a shuíomh maidir le gaoth/stoirmeacha atá i réim 

agus éadain síonchaithimh an Atlantaigh. 

Leagtar amach sa Straitéis um Oiriúnú Aeráide 2019-2024 

do straitéis Chiarraí creat gníomhartha agus beart a 

bheartaíonn Comhairle Contae Chiarraí a dhéanamh chun 

oiriúnú aeráide a neadú i ngach ceann de réimsí freagrachta 

an údaráis áitiúil agus chun cabhrú le pobail dul in oiriúint 

don athrú aeráide. Cé go bhfuil béim láidir á leagan ar 

údaráis áitiúla bearta agus gníomhartha oiriúnaithe a 

fhorbairt agus a chur chun feidhme, tá bearta maolaithe 

agus gníomhartha a fhéachann le hastaíochtaí gás ceaptha 

teasa a chomhrac, a laghdú nó a dhíothú thar a bheith 

tábhachtach freisin. Tá ról suntasach le himirt ag údaráis 

áitiúla maidir le gníomhartha maolaithe a chur i bhfeidhm go 

gníomhach trí bhearta lena n-áirítear cosaintí tuile a 

dhearadh agus a thógáil, stoc foirgneamh a iarfheistiú, 

tionscadail atá tíosach ar fhuinneamh, pobail fuinnimh 

inbhuanaithe a chur chun cinn agus iompar agus úsáid talún 

inbhuanaithe a spreagadh. 

Chun athrú a bhaint amach, beidh tacaíocht ó gach pobal ar 

fud an chontae ag teastáil ó Chomhairle Contae Chiarraí 

chun dul chun cinn a dhéanamh i dtreo geilleagar nua 

ísealcharbóin atá athléimneach, agus ag an am céanna ag 

díriú ar phríomhfheidhmeanna lena n-áirítear forbairt 

shóisialta, phobail agus eacnamaíoch. 

Faoi Phlean An Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide, 

tá aighneachtaí iarrtha ag an Roinn Tithíochta, Rialtais 

Áitiúil agus Oidhreachta ó údaráis áitiúla maidir le Crios 

Dícharbónaithe a aithint. Tá sé seo chun na 

tionscadail léirsitheoirí a fhorbairt, ag baint leas as réimse 

teicneolaíochtaí agus tionscnamh, chun dul chun cinn a 

dhéanamh ar thionscnaimh ísealcharbóin ag Pobail Fuinnimh 

Inbhuanaithe, i gcomhar le Comhairle Contae Chiarraí. Ag 

féachaint don obair atá déanta go dtí seo faoin tionscadal 

"Leithinis an Daingin 2030", chuir Comhairle Contae Chiarraí 

Leithinis an Daingin isteach mar Chrios Dícharbónaithe i 

gCiarraí. Cuideoidh an fhoghlaim ó na Criosanna 

Dícharbónaithe go náisiúnta leis an gComhairle a plean 

gníomhaithe ar son na haeráide a fhorbairt, a bheidh ina 

cheanglas reachtúil den (Leasú) Acht um Ghníomhú ar son 

na hAeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin, nuair a 

achtaítear é, agus tuilleadh Criosanna Dícharbónaithe. 

Tá braisle nua curtha le chéile ag Ollscoil Teicneolaíochta na 

Mumhan chun dlús a chur leis an móiminteam agus chun tacú leis 

an mbithgheilleagar ciorclach in Iardheisceart na 

hÉireann atá ag fás, arna mhaoiniú ag Fiontraíocht Éireann. Faoi 

2030, táthar ag súil go gcruthófar 1 milliún post sa bhithgheilleagar 

ar fud na hEorpa. Is deis é seo chun réigiún an Iardheiscirt a chur 

ar thús cadhnaíochta na nuálaíochta, na teicneolaíochta agus na 

forbartha tallainne. Agus béim á leagan ar théamaí muirí agus 

dramhaíola go luach, cothóidh an Bhraisle Bithgheilleagair 

Chiorclach líonra grúpaí geallsealbhóirí lena n-áirítear fiontair 

bheaga agus mheánmhéide, tionscal, institiúidí oideachais, rialtas 

agus infheisteoirí chun fís, straitéis agus plean gníomhaíochta a 

fhorbairt don dá bhliain amach romhainn. Beidh coiste stiúrtha faoi 

stiúir an tionscail ag an tionscnamh freisin chun an sainordú a bhrú 

chun cinn. Cuirfidh an MTU réimse tionscadal náisiúnta agus 

tionscadail arna maoiniú ag an AE ar fáil atá ag tacú leis an 

mbithgheilleagar ciorclach agus sainaithneoidh sé deiseanna 

d'fhiontar Chiarraí páirt a ghlacadh sa bhithgheilleagar ciorclach 

agus leas a bhaint as. Beidh béim ar théamaí muirí agus 

dramhaíola-le-luach ag an mBraisle Bhithgheilleagair Chiorclach in 

Iardheisceart na hÉireann. 

Tá Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí (BOO Chiarraí) 

tiomanta chun tionchar dearfach a imirt ar an gcomhshaol, go 

sóisialta agus go heacnamaíoch trí cheannaireacht 

inbhuanaitheachta, trína chinntiú go dtugann oibríochtaí uile 

BOO Chiarraí aghaidh ar dhúshláin chomhshaoil agus go 

dtacaíonn siad le todhchaí inbhuanaithe a bhaint amach do 

chách. Áirítear i  Straitéis Inbhuanaitheachta 2020 - 2022 na 

heagraíochta Beartas Nua Giniúna Leictreachais, plean chun 

freastal ar riachtanais fhadtéarmacha na sochaí atá neodrach ó 

thaobh carbóin de, forbairt Choláiste Chiarraí mar Champas 

Glas, suiteáil pointí Luchtaithe Feithiclí Leictreacha ag gach 

Ionad agus Scoil BOO Chiarraí chomh maith le gairdíní 

bithéagsúlachta, oiliúint leanúnach gairneoireachta agus 

pleanáil bithéagsúlachta le grúpaí pobail. Beidh cúrsaí oiliúna 

agus uas-scilithe do chothabháil tuirbíní gaoithe, cothabháil 

carranna leictreacha, teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite 

baile, tithe cliste, NZEB, 50 Shades Greener don earnáil 

fáilteachais agus oiliúint inmharthanachta eagraíochtúil pobail le 

féachaint i leathnú cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (BO) a 

fhreastalaíonn ar riachtanais na sochaí ísealcharbóin. Tá 

pleananna i bhfeidhm ag BOO Chiarraí chun raon cúrsaí Suiteála 

Tí In-athnuaite a thionscnamh in 2021/22 do Phainéil 

Fhótavoltacha, Teaschaidéil, Painéil Ghréine etc.

 

6 http://docstore.kerrycoco.ie/KCCWebsite/environment/climate.pdf

http://docstore.kerrycoco.ie/KCCWebsite/environment/climate.pdf
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Tá Coláiste Chiarraí ag cur tús le réimse cúrsaí 

Gníomhaíochta Muirí lena n-áirítear Innealtóireacht Mhuirí 

agus Tumadóireacht Scúba chun cur lena chúrsaí tarchuir 

Tuirbín Gaoithe agus Cumhachta atá deartha chun tacú le 

táirgeadh fuinnimh amach ón gcósta. D'aithin BOO Chiarraí 

trína Straitéis Inbhuanaitheachta 2020-2022 a Champas 

Náisiúnta Oideachais agus Oiliúna Allamuigh Choláiste 

Chiarraí mar an chéad áis a bheith go hiomlán féin-

leordhóthanach agus neodrach ó thaobh carbóin de. 

Léirítear tábhacht an aistrithe chuig geilleagair 

ísealcharbóin ar fud na gcolún go léir atá sa Phlean 

Téarnaimh Geilleagair seo. Cuireann an nuálaíocht sa 

bhithgheilleagar go mór lenár n-acmhainní fuinnimh 

athnuachana dúchasacha agus mar spreagadh 

eacnamaíoch dár gceantair thuaithe. 

Cuireann na gníomhaíochtaí seo a leanas deiseanna agus 

tionscnaimh ar fáil chun éagsúlú earnála a bhaint amach sa 

Gheilleagar Glas.

Aistriú chuig Gníomhartha Geilleagair ísealcharbóin 
 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

1 An t-aistriú atá beartaithe 

chuig geilleagar 

ísealcharbóin a 

chomhordú agus a 

fhorbairt tríd an bPlean 

um Ghníomhú ar son na 

hAeráide agus 

rannpháirtíocht leanúnach 

páirtithe leasmhara a 

ghlacadh. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Comhpháirtithe 

comhoibríocha san 

earnáil phoiblí agus san 

earnáil phríobháideach; 

Oifigí Réigiúnacha um 

Ghníomhú ar son na 

hAeráide (ORGA); 

KTIF; MTU; RDI 

Mol 

• Plean Gníomhartha ar son na 

hAeráide a fhorbairt agus a 

ghlacadh don chontae agus 

comhordú agus monatóireacht 

a dhéanamh ar sheachadadh 

an phlean. 

• Acmhainní foirne a úsáidtear 

chun feasacht mheabhrach a 

ardú agus a chur chun cinn. 

Cur i bhfeidhm 

na 

ngníomhartha 

a eascraíonn as 

an bPlean um 

Ghníomhú ar 

son na 

hAeráide 

2 Athléimneacht a chur ar fáil 

do thionchair an Athraithe 

Aeráide, trí Phlean um 

Ghníomhú ar son na hAeráide 

a fhorbairt don Chontae, 

staidéir chósta a chur i gcrích 

ar Chuan Thrá Lí agus Cuan an 

Daingin / Cuan Chaisleán 

Mhaighneann, agus pleananna 

a chur chun cinn do bhearta 

faoisimh tuile i dTrá Lí agus i 

Neidín le toiliú pleanála 

reachtúla. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Oifig na nOibreacha 
Poiblí, 

An Roinn Comhshaoil, 

Aeráide agus 

Cumarsáide; Oifigí 

Réigiúnacha um 

Ghníomhú ar son na 

hAeráide (CARO) 

• An tuarascáil ar staidéar 

cósta a thabhairt chun 

críche; 

• Na Scéimeanna Maolaithe 

Tuilte a chur chun cinn do na 

bailte ceadaithe sa Chontae 

Infheistíocht a 

dhaingniú agus 

moltaí a chur i gcrích 

3 Leanúint leis an obair ar 

uasghrádú clár iarfheistithe 

éifeachtúlachta fuinnimh ar 

stoc tithíochta na nÚdarás 

Áitiúil. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Comhlachtaí 

Ceadaithe Tithíochta  

Tá Clár na Comhairle (lena n-

áirítear Comhlachtaí Tithíochta 

Faofa) le haghaidh 221 aonad in 

2021. Tar éis fhoilsiú ionchasach 

na Straitéise Náisiúnta Tithíochta 

nua – 'Tithíocht do Chách' i mí 

Iúil 2021 beidh 10 mbliana ann le 

spriocanna bliantúla san áireamh. 

An clár a chur i gcrích 

4 Clár tógála agus cothabhála 

tithíochta ísealcharbóin atá 

tíosach ar fhuinneamh a chur i 

bhfeidhm do thithíocht 

údaráis áitiúil. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Comhlachtaí 

Ceadaithe Tithíochta  

An clár a sheachadadh do 51 

aonad faoi 2021. Beidh 

cláir/sprioc bhliantúil i 

bhfeidhm tar éis fógra bliantúil 

ón Roinn maidir le leithdháiltí 

buiséid. 

Na spriocanna 

tithíochta do 

Chiarraí a bhaint 

amach 

5 Clár Éifeachtúlachta 

Fuinnimh um Shoilsiú Poiblí 

a Sheachadadh 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

 Uasghrádú ar 10,423 soilse 

poiblí go LED 

An clár a thabhairt 

chun críche agus 

stoc a chothabháil 
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

6 Leanúint le Glasú Fhoirgneamh 
Comhairle Contae Chiarraí agus 
uasghráduithe ar gléasra agus 
innealra atá tíosach ar  charbón 

Comhairle 
Contae Chiarraí  

SEAI, CARO • Uasghrádú Dín 

Fhoirgnimh an 

Chontae; Uasghrádú 

Fabraic Balla agus 

Fuinneoige Fhoirgnimh 

an Chontae; 

• Foirgnimh 

Chontae a 

Mhuirearú; 

• Uasghrádú ar an 

gcóras soilsithe i 

bhFoirgnimh an 

Chontae; 

• Innealra Uasghrádaithe 

Dín Foirgneamh Clós; 

• Síneadh Stáisiún 

Dóiteáin Chill 

Airne; 

• Measúnú agus Dearadh 

Fuinnimh d'Fhoirgnimh 

Chorparáideacha ar fud 

an Chontae; 

• Bainistiú Dramhaíola 

agus athcúrsáil i ngach 

Foirgneamh 

Corparáideach 

Iarfheistiú Tíosach ar 
Fhuinneamh d’fhoirgnimh 
Chorparáideacha ar fud an 
Chontae 

     

     

     

7 Tacú leis an bhforbairt inbhuanaithe Earnáil 
Phríobháideach 

Comhairle Contae 
Chiarraí 

Feabhas a chur ar an 
infreastruchtúr luchtaithe EV 

Tuilleadh feabhais a chur ar 
an líonra chun déileáil leis an 
éileamh 

 de luchtú Feithiclí Leictreacha /Tionscal/ 
Rialtas na 
hÉireann 

 An chontae i gcomhréir le 
treoir náisiúnta 

 

 Infreastruchtúr Pointí luchtaithe 
d'Fheithiclí Leictreacha 

    

 laistigh d’fhorbairtí cónaithe,     

 tráchtála, agus úsáide mheasctha     

8 Raon seirbhísí náisiúnta agus 
Tionscadail arna maoiniú ag an AE 
atá dírithe ar bheith ag tacú le 
bithgheilleagar ciorclach 

Sionainn 

ABC/Ciorclán 
Grúpa Taighde 
Bithgeilleagair 

Náisiúnta agus AE Deiseanna fhiontar Chiarraí 
chun dul i mbun agus tairbhe 
a bhaint as an gciorclán 
bithgheilleagair 

 

    1. Bithmheas - Barrfheabhsú 

    eastóscadh bithghníomhach ó 
tháirgí foraoiseachta     

    2. BIOSWITCH:  
 

    Úinéirí Branda a spreagadh 
chun Athrú go- 
Bithbhunaithe in éiceachórais 
nuálach: 

     

    3. Bia Éifeachtúil: 

    Nádúr agus méid na 
gcaillteanas bia agus 
dramhbhia ó bhuntáirgeadh 
in Éirinn a thuiscint. 

    4. Bithscaglann Ghlas: 

    Bithscaglann bheag ghlas 
faoi stiúir Feirmeoir 

    5 . COOPID:  

    Comhoibriú na mbraislí 
bithgheilleagair le haghaidh 

    aistriú eolais bithbhunaithe 

    trí Scaipeadh Nuálach 

    Teicnící i mbunearnail 

    na Táirgeachta 

    6. AGROBRIDGES 

    Samhlacha gnó a fhorbairt 

    agus tacú le dea-chleachtais 

    i soláthar bia inbhuanaithe 
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    7 . WAVA -  

    teicneolaíochtaí 
bunathraitheacha chun 
Dramhbhia a a iompú ina 

    thráchtearra breisluacha. 

     

9 Braisle Bithgheilleagair 

Chiorclaigh a bhunú agus a 

chur i bhfeidhm in 

Iardheisceart na hÉireann le 

béim ar théamaí muirí agus 

dramhaíola go luach. 

MTU: Fiontraíocht 

Éireann; Grúpa 

Taighde CircBio 

ag MTU & 

Shannon ABC; 

Grúpa Stiúrtha 

Tionscadail: 

Grúpa Chiarraí, 

Grúpa Carbery, 

Nutramara, 

Dramhaíl Dillon, 

Allihies 

Bia Mara 

Braisle suas le 60 ball 

• Táirgí agus seirbhísí nua 

• Slabhraí luacha nua 

• Tionscadail Nuálaíochta 

• Méadú ar Tech 

agus Aistriú Eolais 

• Cúrsa Scileanna agus 
Oiliúna 

• Cruthú post ardluach 

• Glacadh méadaithe 

roghanna 

malartacha 

bithbhunaithe 

• Laghdú ar 

astaíochtaí carbóin 

agus  ar dhramhaíl 

· Cruthú post ardluach 

· Glacadh méadaithe 

roghanna malartacha 

bithbhunaithe 

· Laghdú ar 

astaíochtaí carbóin 

agus ar dhramhaíl 

10 Fiontair shóisialta agus an 

geilleagar ciorclach a fhorbairt 

laistigh de phobail áitiúla chun 

tairbhe chosaint an 

chomhshaoil, giniúint 

fostaíochta agus forbairt pobail. 

MTU: Fiontraíocht 

Éireann; Grúpa 

Taighde CircBio 

ag MTU & 

Shannon ABC; 

Grúpa Stiúrtha 

Tionscadail: 

Grúpa Chiarraí, 

Grúpa Carbery, 

Nutramara, 

Dramhaíl Dillon, 

Allihies 

Bia Mara 

• Idéú Braisle 

Bithgheilleagair 

Chiorclaigh agus Nuacht, 

Imeachtaí agus Líonraí 

Fiontraí 

• Feachtas ar bhuntáistí 

an bhithgheilleagair 

chiorclaigh agus an 

gheilleagair do phobail 

• Oideachas agus oiliúint 

do phobail maidir le 

conas geilleagar ciorclach 

a chruthú 

· Glacadh méadaithe 

roghanna malartacha 

bithbhunaithe 

· Laghdú ar astaíochtaí 

agus ar dhramhaíl 

charbóin áitiúil 

11 Breithniú a dhéanamh ar 

mheicníochtaí chun seirbhís 

iompair phoiblí inbhuanaithe 

inacmhainne a sholáthar do 

phríomhbhailte sa Chontae 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Iompair 

Comhairle 

Contae Chiarraí; 

Seomraí 

Chiarraí; Nasc 

Áitiúil Chiarraí; 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

Seirbhísí bus poiblí a 

mhéadú de réir an Chláir 

Náisiúnta um Nascadh Bus. 

 

12 Dhá bhus Leictreacha a 

imscaradh ar leithinis an Daingin, 

Co. Chiarraí. (Gníomh 113a An 

Straitéis Náisiúnta um Ghníomhú 

ar son na hAeráide) 

D/Iompar NTA, Nasc Áitiúil 

Chiarraí, Mol an 

Daingin 

Busanna feithiclí leictreacha 

imscartha go Leithinis an 

Daingin 

Úsáid busanna ELV sa 

Chontae a leathnú, bunaithe 

ar thorthaí píolótacha. 

13 Athsciliú agus athoiliúint a 

sholáthar de réir mar a thagann 

deiseanna chun cinn leis an aistriú 

chuig geilleagar ísealcharbóin 

KETB; MTU Comhlachtaí 

Forbartha 

Áitiúla 

(CFAanna); 

Fóram 

Réigiúnach 

Scileanna; 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Riachtanais forbartha 

scileanna a aithint agus 

cúrsaí a fhorbairt agus a 

sheachadadh. 

Measúnú leanúnach ar 

riachtanais scileanna sa 

Chontae agus forbairt 

scileanna a chur i bhfeidhm. 
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14 Na tionscnaimh fuinnimh pobail a 

chuirtear i bhfeidhm agus a 

dtacaítear leo trí Mhol an Daingin a 

chur chun cinn. 

Mol an 

Daingin; 

NEWKD; 

MaREI, BSL 

Líonraí; SEC 

Fheirmeoir 

Déiríochta 

WK; 

Fuinneamh 

Pobail Chorca 

Dhuibhne 

Údarás na 

Gaeltachta; 

Comhairle 

Contae Chiarraí; 

SEAI 

• Tionscadal píolótach 

Soghluaisteachta 

Inbhuanaithe a chur i 

gcrích; Céim forbartha 

iomlán de Dhíleá 

Anaeróbach; Trí 

thionscadal Fuinnimh 

Arna Mhaoiniú ag an 

bPobal a chur i gcrích. 

• Teicneolaíocht bhraiteora 

suiteáilte ar 30 feirm; 6 

cinn nua 

agra-bhia/agra-

thurasóireacht a bunaíodh 

trí thionscadal Ploutos an 

AE 

• Máistirphlean Fuinnimh 

WKDFSEC curtha i gcrích 

agus bearta 

éifeachtúlachta fuinnimh 

a rinneadh in 20 feirm ar 

a laghad 

Tionscnaimh ar fud an 

chontae a chur i bhfeidhm 

bunaithe ar fhoghlaim 

phíolótach. 

15 A chinntiú go leanfar leis na 

tionscnaimh phobail atá á gcur i 

bhfeidhm mar chuid de 

Thionscadal REACT an AE 

(Cúnamh Téarnaimh do 

Chomhtháthú agus do Chríocha 

na hEorpa) 

Údarás na 

Gaeltachta 

REACT-EU 

Comhpháirtit

he sóisialta; 

Comharchum

ainn Phobail; 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Feidhmiú chlár REACT an 

AE (2021/2022) 

 

16 Tacú le fiontair áitiúla i réimsí an 

taighde, na teicneolaíochta agus 

na nuálaíochtaí glasa a oibríonn i 

dtreo geilleagar ciorclach atá 

neodrach ó thaobh carbóin de 

Oifig Fiontair 

Áitiúil 

Chomhairle 

Contae 

Chiarraí; MTU; 

KETB; 

Comhlachtaí 

Forbartha 

Áitiúla; 

Gréasán 

Comhlachais 

Chiarraí 

 Tacaíochtaí airgeadais, 

meantóireacht, forbairt 

scileanna, agus cláir LEAN 

 

17 Tacú le tionscnaimh chun 

criosanna dícharbónaithe 

laistigh den Chontae a aithint 

agus a fhorbairt 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; Mol 

Cruthaitheach

ta agus 

Nuálaíochta 

an Daingin 

 An Daingean a reáchtáil ar 

bhonn phíolótach mar 

chrios dícharbónaithe don 

chontae. 

An fhoghlaim ón treoirscéim 

seo a aistriú chuig ceantair 

eile sa chontae. 

18 Oibrigh leis an tionscal ar fad chun 

Ciarraí a fhorbairt mar cheann 

scríbe turasóireachta ísealcharbóin. 

Cónaidhm 

Thionscal 

Turasóireachta 

Chiarraí (KTIF) 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; 

Gréasán 

Chomhlachais 

Chiarraí; Fáilte 

Éireann 

Plean a fhorbairt don 
tionscal 
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Colún 3: An tAistriú chuig Geilleagar Digiteach 
 

Ceann de na príomhchúiseanna le hathrú struchtúrach sa gheilleagar domhanda agus náisiúnta is ea an t-

athrú go dtí an córas digiteach, arna luathú ag dul chun cinn teicneolaíoch, mar shampla teicneolaíochtaí 

digiteacha, intleacht shaorga, uathoibriú, priontáil 3D, táirgeadh bithbhunaithe agus nana-ábhair. Tá na 

hathruithe teicneolaíochta sin ag athrú ó bhonn táirgeadh agus dáileadh earraí agus seirbhísí, ag cruthú 

gnóthaí agus samhlacha gnó nua, agus ag seachadadh seirbhísí príobháideacha agus poiblí ar bhealaí nua 

(ECFE, 2018b; An Banc Domhanda, 2019)7 . 
 

 

 
 

Tá fianaise ann go bhféadfadh poist ardcháilíochta a bheith 

mar thoradh ar an aistriú chuig an digitiú, ach tá rioscaí ann 

freisin do roinnt ról i gcomhthéacs an imscartha ar fud an 

gheilleagair. Beidh forbairt leanúnach an lucht saothair ar 

thús cadhnaíochta poist agus athléimneacht earnálach agus 

athrú ionchuimsitheach. 

Cuirfear é seo ar fáil trí thaighde, uas-sciliú agus 

athsciliú chun deiseanna nua a mheaitseáil. Cuirfidh colún na 

Comhairle Digití de Straitéis Dhigiteach an Chontae atá 

le teacht, creat ar fáil don aistriú inmheánach. I Straitéis 

Dhigiteach Chomhairle Contae Chiarraí, déanfar cur chuige a 

leagan amach chun an leas is fearr is féidir a bhaint as an 

bhonneagar a chuirtear ar fáil sa Phlean Náisiúnta 

Leathanbhanda don Chontae ina iomláine. 

Léirigh paindéim COVID-19 go soiléir an deighilt dhigiteach 

ar fud na réigiún geografach chomh maith le grúpaí 

socheacnamaíocha agus an tionchar a d'fhéadfadh a bheith 

aige sin ar ghníomhaíocht eacnamaíoch agus shóisialta 

reatha chomh maith le deiseanna saoil. Tá sé ríthábhachtach 

don iomaíochas eacnamaíoch agus don athléimneacht 

s’againn ath-infheistíocht nua agus leanúnach a chur ar fáil 

don bhonneagair dhigitigh ar fud bailte, sráidbhailte agus 

ceantair thuaithe. Is é an aidhm atá le 'Ár dTodhchaí 

Thuaithe', an Plean Forbartha Réigiúnaí náisiúnta 2021-

2025, nascacht dhigiteach a athrú ó bhonn do phobail agus 

d'fhiontair thuaithe trí leathanbhanda ardluais a sholáthar i 

ngach cuid den tír, comhionannas rochtana ar sheirbhísí 

digiteacha a áirithiú agus tacú le héagsúlú geilleagar agus 

post tuaithe trí theicneolaíochtaí digiteacha. Tá an 

infheistíocht leanúnach sa Phlean Náisiúnta 

Leathanbhanda ríthábhachtach d'fhorbairt eacnamaíoch 

na réigiún 

 
7 Ag tabhairt aghaidh ar Leochaileacht Fostaíochta mar chuid d'Aistriú Cóir in Éirinn (NESC) Uimh. 14 Márta 2020.
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Tá soláthar bonneagair tacaíochta i moil eacnamaíocha 

agus pobail i gceantair uirbeacha agus thuaithe 

riachtanach chun go mbeidh rannpháirtíocht iomlán ag 

na deiseanna a chuirtear ar fáil sa ré dhigiteach. 

Leanfaidh Comhairle Contae Chiarraí, Comhlachtaí 

Forbartha Áitiúla agus pobail áitiúla ar aghaidh ag tacú 

le feidhmiú céimneach na Nascphointí Leathanbhanda 

sa Chontae. 

Tá na páirtithe i bhFóram Gheallsealbhóirí Eacnamaíocha 

Chiarraí meáite ar Chontae Chiarraí a thaispeáint mar 

Chontae 'Cliste'. Áirítear le colún na Fiontraíochta & 

Fostaíochta Digití den Straitéis Dhigiteach tacaíocht 

d'fhorbairt poist atá cumasaithe go digiteach sa chontae 

chomh maith le tacaíocht do ghnó traidisiúnta feidhmiú sa 

saol digiteach. 

Tá an chianobair agus an obair chumaiscthe tagtha 

chun cinn mar gheall ar COVID-19. Is é cuspóir 

straitéiseach de straitéis nua an Rialtais maidir leis an 

gcianobair – "Cianobair a Chumasú" - a chinntiú gur gné 

bhuan í an chianobair agus an obair chumaiscthe in ionaid 

oibre na hÉireann ar bhealach a uasmhéadaíonn tairbhí 

eacnamaíocha sóisialta agus comhshaoil. 

Léirítear freisin an tábhacht a bhaineann leis an 

gcianobair nó obair chumaiscthe i nGréasán Chonair 

Eacnamaíochta an Atlantaigh agus na Mol Nasctha 

lena n-éascaítear comhoibriú idir iliomad páirtithe leasmhara 

chun cur ar chumas líonra na mol sa réigiún gníomhú mar 

thiománaithe gníomhaíochta eacnamaíche agus sóisialta. Tá 

tionchar an-suntasach ag COVID-19 i dtaca leis an 

gcianobair, leis an obair chumaiscthe nó leis an obair 

mholbhunaithe. Déanfaidh Líonra na Mol Nasctha réitigh 

luachmhara a shainaithint agus a sholáthar a mbeidh 

tionchar acu ar chumas agus ar éifeachtúlacht oibríochtúil na 

mol agus a ardóidh caighdeán na n-áiseanna atá ar fáil. Tá 

moil fiontraíochta i gcroílár Athbheochan Lár an Bhaile, is 

feithiclí iad chun tacú leis an gCianobair agus leis an gClár 

Oibre Digiteach a sheachadadh, agus tá an chumas iontu cur 

leis an gClár Oibre Aeráide trí laghdú ar iompar. 

Tríd an Líonra CEA agus na Mol Nasctha náisiúnta tá 

sraith teicneolaíochta agus bogearra nua dinimiciúil á 

dtabhairt chuig na moil i gCiarraí. Déanfaidh sé seo na 

feidhmeanna riaracháin, margaíochta, líonraithe agus 

bailithe sonraí de mhoill a dhigitiú 

agus cuimseofar ann córais le haghaidh gabháil sonraí, 

áirithintí deasc nó áirithintí imeachtaí, margaíocht agus 

cur chun cinn, comhoibriú agus bainistíocht chliste. 

Tacaíonn BOO Chiarraí leis an aistriú chuig geilleagar 

digiteach trí chúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (BO) 

a chuireann scileanna litearthachta digití ar fáil do 

shaoránaigh agus do phobail ar fud Chiarraí, chomh 

maith le cúrsaí gnó agus tionscail sa réigiún. Tá soláthar 

cúrsaí cosúil le Forbairt Bogearraí, Ríomhchlárú, 

Cibearshlándáil, Léiriú na Meán Digiteach agus na 

Meáin Shóisialta agus Margaíocht riachtanach don ré 

dhigiteach nua. Is gné thábhachtach den fhorbairt 

ghairmiúil don teagasc agus don fhoghlaim, don 

bhainistíocht agus do riaradh foirne iad scileanna TFC 

agus foghlaim le cuidiú teicneolaíochta. Tá na scileanna 

seo san áireamh sa ghnáthchuraclam i scoileanna agus 

in ionaid BO. Tá BOO Chiarraí, mar chuid dá straitéis 

inbhuanaitheachta, ag déanamh dul chun cinn maidir 

leis an aistriú gan phaipéar le hardfhoghlaim 

feabhsaithe le cuidiú teicneolaíochta (FCT) ó thaobh 

Breisoideachais agus Oiliúna de. 

Mar Ollscoil Teicneolaíochta, tá Ollscoil Teicneolaíochta 

na Mumhan fréamhaithe ina nascacht réigiúnach, agus í ag 

síneadh amach go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta trína 

comhshaothair theagaisc, foghlama agus taighde. Mar 

Ollscoil atá bunaithe ar an taighde, bíonn ról lárnach ag 

taighdeoirí MTU agus na mac léinn, na tionscail agus na 

gnóthaí, agus an tsochaí s'againn a ullmhú do dhomhan atá 

ag athrú go tapa le haird dírithe ar riachtanais an geilleagair 

agus an tsochaí réigiúnach. Oibríonn taighdeoirí MTU, atá 

lonnaithe i sé champas ar fud na Mumhan, ar thionscadail a 

thugann aghaidh ar riachtanais réigiún Iardheisceart na 

hÉireann agus níos faide i gcéin. Tacaíonn campais na 

hOllscoile i gCiarraí le pobal taighde rathúil de bhreis is 200 

taighdeoir, lena n-áirítear foireann acadúil, foireann 

ghairmiúil taighde agus mic léinn taighde a bhfuil go leor acu 

bainteach le hionad de na trí ionad taighde againn: Sionainn 

ABC, IMaR agus Cathaoirleach UNESCO. Tá taighde MTU 

ildisciplíneach, inbhuanaithe agus baineann sé buntáiste as 

agus aithníonn sé próifíl shocheacnamaíoch an réigiúin 

máguaird. Tacaíonn gníomhaíochtaí MTU le forbairt 

shóisialta agus eacnamaíoch trí chomhpháirtíochtaí agus 

cuireann sé na daoine aonair cumasacha agus na ceannairí 

eolacha a theastaíonn le haghaidh a thabhairt ar na dúshláin 

sheachtracha san am i láthair agus san am le teacht. 
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An tAistriú chuig Gníomhartha Geilleagair Dhigitigh 
 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

1 Tacú le feidhmiú leanúnach an Leathanbhanda 
Náisiúnta Éireann; 

Comhairle Contae 
Chiarraí 

Dlús a chur le 
feidhmiú an NBP 

Cur i bhfeidhm NBP a 
thabhairt chun críche 

 Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus pobal Forbairt 
(RFTP) 

   

      

      

2 Straitéis Dhigiteach don Chontae a 
sheoladh agus na príomhghníomhartha 
a chur i bhfeidhm 

Comhairle Contae 
Chiarraí 

geallsealbhóirí 
seachtracha sa 
Chontae 

Straitéis; Pleananna 
Gníomhaithe Bliantúla 

Pleananna Gníomhaithe 
Bliantúla 

      

      

3 Athscilliú agus athoiliúint a sholáthar 
mar tagann deiseanna chun cinn leis an 
aistriú chuig gheilleagar digiteach 

KETB; MTU Scileanna 
réigiúnacha Fóram; 
Forbairt Áitiúil 

Oiliúint chuí bunaithe 
ar measúnú 
riachtanas a aithint 
agus a chur ar fáil 

 

   Comhlachtaí (LDCs);   

   An Earnáil Pobail   

      

      

4 Tacú le cur i bhfeidhm leanúnach 
tionscnamh WIFI4EU de chuid an AE 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail 
(RFTP) 

Comhairle Contae 
Chiarraí; Gréasán 
Chomlachas Chiarraí 

WIFI4EU ar fáil i dTrá 
Lí, Cill Áirne, Cill 
Orglan agus Lios 
Tuathail. 

Foráil WIFI4EU a leathnú 

Chuig suíomhanna eile  sa 
Chontae 

5 Leanúint leis an gcianobair a éascú 
infrastruchtúr sa chontae trí Chonair 
Eacnamaíochta an Atlantaigh (CEA) 
agus tionscadal na Mol Nasctha ('Ár 
Todhchaí Thuaithe') 

An Roinn Forbartha 
Tuaithe agus Pobail 

(DRCD); iartharach 
Coimisiún 
Forbartha coimisiún 
(WDC); Comhairle 
Contae Chiarraí 

 

 

Mol Chiarraí 

 

Líonra; Líonra Mol 
Náisiúnta 

• Feidhmiú TEC- 
córas áirithintí chuig 
gach mol i gCiarrai; 

• Tionschnaimh 
mhargaíochta 
seachadta do Mhoil 
ar feadh an CEA;  

Leanúint ar aghaidh ag 
tacú le neartú an AEC agus 
gréasáin na mol nasctha trí 
rannpháirtíocht agus 

comhoibriú  

6 Feabhsaigh 9 Nascphointe 
leathanbhanda pobalbhunaithe  sa 
Chontae in 2021 agus oibrigh le cinn 
eile a bhunú 

Comhairle Contae 
Chiarraí. 

Comhlachtaí 
Forbartha Áitiúla 

Bunú na 9 
nascphointe 
leathanbhanda 
pobalbhunaithe a 
chur i gcrích 

Nascphointe leathanbhanda 
pobalbhunaithe breise a 
aithint agus a chur ar fáil 

  An Roinn Forbartha 
Tuaithe & Pobail 

   

     Oibrigh le líonraí BCP- le 
sochair an phobail a 
mhéadú 

      

7 A chinntiú go n-aithneofar an cumas 
don chianobair agus/nó obair chumaisc 
sa chontae ar bhealach straitéiseach 
agus go sé bunaithe ar fhianaise 

Comhairle Contae 
Chiarraí. 

Gréasán Mol 
Chiarraí; 

An t-éileamh a aithint 
maidir le bonneagair 
cianoibre sa chontae 

 

  ; Údarás na 
Gaeltachta 

KETB; MTU; Tionscal; 
Áitiúil Pobail; Forbairt 
Áitiúil Cuideachtaí 
(LDCs) 
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Colún 4: Athghiniúint na mBailte agus na Sráidbhailte Againn 
 

Mar chuid lárnach den Chreat Pleanála Náisiúnta, forálann an Straitéis Réigiúnach Spáis agus Eacnamaíoch 

do Réigiún an Deiscirt d’fhás spriocdhírithe daonra thart ar 343,500 go 2031, agus i gcomhthéacs Chiarraí, 

ardú daonra de 23,000 don tréimhse chéanna. Léiríonn sé seo méadú daonra de 15.6% thar an tréimhse 

10-mbliana. 
 

Chun an fás seo ar an daonra a bhaint amach ar bhealach 

inbhuanaithe beidh gá le hinfheistíocht shuntasach i mbonneagar, i 

seirbhísí, agus i leathnú na hearnála eacnamaíche chun na 

deiseanna fostaíochta atá riachtanacha a chruthú. Dúshlán 

sáraitheach is ea bainistíocht a dhéanamh ar an bhfás 

spriocdhírithe seo agus 

Tá gá le hinfheistíocht i soláthar bonneagair a fheabhsaíonn 

inmharthanacht agus caighdeán beatha in áiteanna uirbeacha agus 

tuaithe araon. 

Tá cuspóirí bunúsacha sainaitheanta ag an NPF bunaithe ar 

tábhacht na lonnaíochtaí uirbeacha, agus 

feabhsú forbartha na ndaoine 

ar bhealaí a éascaíonn 

deiseanna eacnamaíocha agus rochtain 

ar sheirbhísí cuí, atá inbhuanaithe ó 

thaobh an chomhshaoil de, agus a 

chosnaíonn agus a fheabhsaíonn slite 

beatha, sláinte agus caighdeán beatha 

daoine. Méadaíodh an dúshlán seo mar 

gheall ar an drochthionchar eacnamaíoch 

 

Tá gá le hathshamhlú agus athinfheistíocht a dhéanamh 

inár mbailte agus inár gceantair thuaithe chun daoine 

áitiúla agus cuairteoirí a spreagadh am a chaitheamh 

anseo agus chun na suíomhanna tarraingteacha seo a 

dhéanamh chun infheistíocht a dhéanamh iontu. 

taithí ar chónaí agus oibriú in áiteanna 

uirbeacha in Éirinn agus cuairt a thabhairt 

orthu. 

Aithníodh na gníomhartha faoin gcolún 

“Athghiniúint na mBailte agus na 

Sráidbhailte Againn” mar fhreagra ar na 

dúshláin shuntasacha atá roimh bhailte 

agus sráidbhailte maidir le folúntais agus 

an contae faoi COVID-19, le Comhairle Contae Chiarraí agus 

gníomhaireachtaí tábhachtacha eile ag obair le Ciarraí a chur chun 

cinn mar cheann scríbe sábháilte do chuairteoirí, oibrithe agus 

cónaitheoirí araon. 

Is iad cuid de na dúshláin a bheidh roimh Chomhairle Contae 

Chiarraí agus iad á soláthar don fhás seo ná a chinntiú go mbeidh 

ardchaighdeán beatha ag na pobail a chruthófar agus na pobail atá 

ann cheana féin, i dtimpeallacht dhearfach le rochtain mhaith ar 

sheirbhísí fadsaoil cuí faoi fhad réasúnta ón áit a bhfuil cónaí orthu. 

Tá gá le forbairtí dea-phleanáilte tithíochta, le rochtain éasca ar scoil 

agus deiseanna fostaíochta. Soláthróidh athnuachan lár ár mbailte 

agus ár sráidbhailte agus nuair is gá athúsáid aonad folamh 

fuinneamh nua do na ceantair seo agus déanfaidh sé bailte agus 

sráidbhailte. 

tearc-úsáid foirgneamh agus rogha chun cónaí lasmuigh de 

lár bailte agus sráidbhailte. Is beartas ‘lár an bhaile ar dtús’ é an 

polasaí go náisiúnta agus ar leibhéal an chontae a dhíríonn ar 

inmharthanacht, athléimneacht agus beogacht ár mbailte agus ár 

sráidbhailte do dhaonra cónaithe agus mar ionaid miondíola agus 

seirbhísí, faisnéise, foghlama, nuálaíochta agus T&F. , riarachán, 

cúram sláinte, chomh maith le rogha agus deis, fostaíocht, nascacht 

agus pobal a thairiscint chun tacú le cúlchríocha móra tuaithe. 

Cuid lárnach de seo is ea cruthú áite, cur chuige ilghnéitheach maidir 

le hómós áite a neartú trí tharraingteacht uirbeach, inmharthanacht 

agus inrochtaineacht a fheabhsú, arna sheachadadh trí fhearann 

poiblí ardchaighdeáin. 

PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 
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agus nascacht, taisteal cliste, agus aistriú módúil. Mar gheall 

ar an athrú atá tagtha ar iompar eacnamaíoch na sochaí thar 

thréimhse fhada ama tá gá le hathshamhlú agus le 

hathinfheistíocht a dhéanamh inár mbailte agus inár 

gceantair thuaithe chun daoine áitiúla agus cuairteoirí a 

spreagadh chun am a chaitheamh anseo agus chun na 

láithreacha tarraingteacha seo a dhéanamh chun 

infheistíocht a dhéanamh iontu. . Éileoidh sé seo infheistíocht 

chun dul i ngleic le meath fisiciúil i lár na mbailte agus na 

sráidbhailte, tréigean, agus infheistíocht i mbonneagar 

cumasúcháin a sholáthróidh cinnteacht d'fhás inbhuanaithe 

amach anseo. Tá soláthar deiseanna fostaíochta, oideachais 

agus sóisialta gar don áit ina gcónaíonn daoine 

ríthábhachtach don fhís inbhuanaithe fhadtéarmach seo. 

 

Sruthanna Maoinithe chun tacú le 

hAthghiniúint Bailte agus Sráidbhailte 

Tá roinnt sruthanna maoinithe a bhfuil agus a leanfaidh an 

Contae ag baint leasa astu chun beogacht agus 

inmharthanacht lárionaid uirbeacha an Chontae a mhéadú. 

Tá leibhéal suntasach atheagrú déanta ar Chomhairle Contae 

Chiarraí – rud a chuir ar chumas na heagraíochta a bheith in 

ann leas a bhaint as infheistíocht ó thionscnaimh mhaoinithe; 

Ciste Athghiniúna agus Forbartha Tuaithe (RRDF), Ciste 

Forbartha Athghiniúna Uirbigh (URDF), Scéimeanna Bailte 

agus Sráidbhailte a bhí, go dtí seo, an-tairbheach ar fud an 

Chontae. Sa tréimhse 2020 amháin, d’éirigh le Comhairle 

Contae Chiarraí iarratas a dhéanamh ar 480 deontas ar fud 

an Chontae. Ní mór a thabhairt faoi deara go bhfuil na 

riachtanais cómhaoinithe do na scéimeanna seo agus don 

Chlár Caipitil fairsing suntasach. 

Díríonn an Ciste um Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (URDF) ar 

dhlúthfhás agus ar fhorbairt inbhuanaithe lárionaid mhóra 

uirbeacha/bhailte móra na hÉireann le daonra níos mó ná 10, agus 

tá ciste de 000 billiún aige a chlúdaíonn an tréimhse €2 go 2019 

Chuir Comhairle Contae Chiarraí agus a comhpháirtithe 

comhoibrithe isteach ar chistí faoin gclár URDF i mBealtaine 

2020 agus d’éirigh leo 32 milliún euro a bhaint amach do 

Thrá Lí agus Cill Airne, an dá bhaile atá incháilithe don scéim 

seo. 

 

Athbheochan Lár Baile Thrá Lí 

Is é Trá Lí an ceathrú lonnaíocht uirbeach is mó i Réigiún an 

Deiscirt lasmuigh de na cathracha. Is é Trá Lí Príomhchathair 

an Chontae agus príomhionad riaracháin, miondíola, sláinte, 

oideachais tríú leibhéal agus seirbhíse do Chontae Chiarraí. 

Is í an fhís fhadtéarmach do Thrá Lí ná a seasamh mar 

thiománaí rathúnas Contae agus Réigiúnach a fheabhsú 

agus tógáil ar a stádas mar bhaile ollscoile trí chlár 

athnuachana marthanach a chruthaíonn lárionad uirbeach 

ardchaighdeáin, bríomhar agus tarraingteach. 'Baile Ceann 

Scríbe' atá iomaíoch go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta ó 

thaobh infheistíocht, tallann, fiontar agus cuairteoirí a 

mhealladh. Féachfaidh an Chomhairle le Trá Lí a 

athbheochan mar thiománaí eacnamaíoch réigiúnach trí 

mhéadú a dhéanamh ar sholáthar spásanna fostaíochta 

d’ardchaighdeán agus spásanna cónaithe. 

deiseanna, agus timpeallacht den scoth a fhorbairt, trí 

infheistíocht straitéiseach i bhforbairt oifige, feabhsuithe ar 

an bhfearann poiblí, fóillíocht agus limistéir thaitneamhachta. 

Go dtí seo tá infheistíocht shuntasach déanta ag Comhairle 

Contae Chiarraí i seachadadh na físe seo i dTrá Lí le tacaíocht 

ó dheontais faoin gCiste um Taisteal Gníomhach, um 

Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (URDF) agus Ciste 

Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. 

Tugann an Chreat-mhúnla do Thrá Lí, a cuireadh isteach mar 

thaca leis an iarratas ar dheontas ón gCiste um Athghiniúint 

agus Forbairt Uirbeach, tosaíocht do ghníomhaíochtaí faoi 

cheithre théama idirghabhála. Bhí infheistíocht chaipitiúil 

ceadaithe de €21.2m do Thrá Lí mar thoradh ar an 

aighneacht rathúil seo. I measc na réimsí gníomhaíochta ar 

tugadh tosaíocht dóibh tá: 

 Feabhsúcháin ar an Réimse Poiblí i Lár an Bhaile 

 Forbairt Cheathrú Mhargaidh Thrá Lí 

 Tabhair aghaidh ar thréigean i Lár an Bhaile 

 Athfhorbairt na bPríomhbhealaí isteach go dtí an Baile 

 Spás amuigh faoin aer ag Ceantar Nuálaíochta 

Oileán na nGéanna 

 Máistirphleanáil le haghaidh fáis sa todhchaí 

 
Díreoidh an infheistíocht phleanáilte atá leagtha amach sa 

phlean seo lár baile tarraingteach, bríomhar a 

sheachadadh, le naisc iompair inbhuanaithe, ag tógáil ar 

chumas taighde láidir Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan 

agus na naisc atá ag teacht chun cinn le soláthraithe 

cúram sláinte. 

Féachann an Plean freisin le leanúint ar aghaidh le forbairt 

Thrá Lí mar Ionad Turasóireachta Gníomhaíochta, ag baint 

leasa as a shuíomh straitéiseach ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, 

Geata go Leithinis an Daingin, ag nascadh bealaí siúlóide 

fada Bealach an Daingin/Caire Camino le Ciarraí Thuaidh/ 

Bealach na Sionainne, a nascann Glasbhealach atá ag teacht 

chun cinn leis an bhFianait agus Coill Bhaile Shíde agus a 

bhunáit láidir cóiríochta. Tacóidh an Plean seo le 

gníomhartha an Phlean Forbartha um Eispéireas Cuairteoirí 

ar Chósta na hAille atá á ullmhú faoi láthair. 

Tá na gnéithe éagsúla atá leagtha amach sa Phlean 

Téarnaimh Eacnamaíoch comhlántach maidir le Trá Lí a 

neartú mar shuíomh forbartha cónaithe agus tráchtála, chun 

nuálaíocht a chur chun cinn agus chun ionad tarraingteach a 

sholáthar do chónaitheoirí áitiúla, do mhic léinn agus do 

chuairteoirí. 

 

Athbheochan Lár Baile Chill Áirne 

Lonnaíocht is ea Cill Airne a chothromaíonn cosaint na 

timpeallachta nádúrtha, na héiceolaíochta agus na hoidhreachta 

eisceachtúla le láidreachtaí dúchasacha agus ról speisialta i 

dturasóireacht, cultúr, taitneamhacht agus gníomhaíochtaí 

dinimiciúla eacnamaíocha eile. Tá Cill Áirne mar chuid de 

Thriantán Eolais Mhol Chiarraí le Trá Lí agus Cill Orglan agus ar 

an ngréasán bóithre straitéiseach a nascann le Conair 

Eacnamaíoch an Atlantaigh. Tá áit an-suntasach ag Cill Áirne i 

dturasóireacht na hÉireann. Suíomh Chill Áirne i bPáirc Náisiúnta 

Chill Áirne ar bronnadh UNESCO uirthi 
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Tá tábhacht nach beag ag baint le Cúlchiste Bithsféar, is é 

an dúshlán atá ann fás Chill Áirne a bhainistiú go 

hinbhuanaithe agus an baile a nascadh leis an bpáirc 

náisiúnta. 

Féachann an fhís do Chill Airne le comhshaol nádúrtha 

den scoth atá i bPáirc Náisiúnta Chill Airne a léiriú le 

heispéireas uirbeach eisceachtúil a fhágann Cill Áirne as a 

chéile mar cheann scríbe turasóireachta den scoth. 

Cuimsíonn an fhís leathnú agus éagsúlú ar chroí-

thairiscint an bhaile trí eispéireas turasóireachta barántúil 

a chruthú ag tógáil ar agus ag leathnú chultúr agus 

oidhreacht an bhaile trí Cheathrúna Cultúir agus 

Ealaíne/Ceirdíochta a chruthú, ag cruthú agus ag sainiú 

naisc idir ceantair de chuid an bhaile. tábhacht stairiúil 

agus cultúrtha agus an Pháirc Náisiúnta a chumasc mar 

chuid de chroí-eispéireas an bhaile. 

Tá an Pháirc Náisiúnta ríthábhachtach do Chill Áirne agus 

don Chontae. Beidh sé tábhachtach forbairt na páirce a 

chothromú lena bunról mar nádúr agus caomhnú. Tá dul 

chun cinn déanta ar roinnt tionscadal Bonneagair 

Allamuigh i gCill Airne le dhá mhí dhéag anuas. I mí na 

Nollag 2020 críochnaíodh bóthar rochtana Tomies, a 

d'oscail taobh thiar de Pháirc Náisiúnta Chill Airne tar éis 

roinnt blianta. Tá forbairt Shiúlbhealach na Fleisce ar siúl 

faoi láthair, agus is nasc tábhachtach rothaíochta é seo 

idir Eastát an Neidín – Teach Chill Áirne agus Eastát 

Mhucrois. In 2021 déanfar uasghrádú freisin ar an 

rochtain ar Shliabh an Torc atá ina phríomhphíosa den 

bhonneagar lasmuigh do mhuintir na háite.  Fiadhúlra 

agus d'oibrigh sé seo go han-mhaith le blianta beaga 

anuas chun maoiniú a ghiaráil le haghaidh infheistíochta i 

mbonneagar lasmuigh. 

Tugann an tSamhail Chreatlach do Chill Airne, a cuireadh 

isteach mar thaca le hiarratas ar dheontas ón gCiste um 

Athghiniúint agus Forbairt Uirbeach (URDF), tosaíocht do 

ghníomhaíochtaí faoi chúig théama idirghabhála. Bhí 

infheistíocht chaipitiúil ceadaithe do Chill Airne mar thoradh 

ar an aighneacht rathúil seo 

€21.4m trí mhaoiniú ón URDF agus ó Chomhairle Contae 

Chiarraí. I measc na réimsí gníomhaíochta ar tugadh 

tosaíocht dóibh tá: 

 Athfhorbairt Lár an Bhaile - Mol Cultúrtha & 

Suíomh Athghiniúna Áras Phádraig / 

Amharclann & Spás Pobail 

 Eispéireas Oidhreachta Cultúrtha (Plean & Staidéar 

Féidearthachta Cheathrú Cheardaíochta na Gléibe) 

 Feabhsuithe ar an Réimse Poiblí - Plás Neidín/ 

Príomhshráid/ Cearnóg an Choláiste/ An tSráid Ard/ 

An tSráid Nua/ Bóthar na Feá 

 
 

Athbheochan na mBailte Réigiúnacha 

Tá tábhacht straitéiseach ag baint leis na bailte réigiúnacha 

atá aitheanta sa Phlean Forbartha Contae mar gheall ar a 

suíomh agus na seirbhísí a chuireann siad ar fáil laistigh de 

na bailte agus na cúlchríche máguaird. I gcás gach ceann de 

na bailte réigiúnacha sa Chontae, tá píblíne tionscadal ag 

céimeanna éagsúla den 

fhorbairt Is iad pobail áitiúla, comhpháirtithe san earnáil 

phoiblí agus phríobháideach a thionscain na tionscadail seo 

agus é mar chuspóir acu croí eacnamaíoch agus 

acmhainneacht eacnamaíoch na bpobal seo a spreagadh 

agus a neartú. 

Go dtí seo tá tacaíocht faighte ag Lios Tuathail trí Mhol Bia a 

fhorbairt agus trí mhaoiniú chun foirgnimh oidhreachta ar an 

mbaile a chosaint. Tá tograí maoinithe deontais á n-ullmhú 

chun tacú le tuilleadh forfheidhmiú na dtionscadal 

bonneagair straitéisigh san ionad tábhachtach réigiúnach 

seo chun acmhainneacht eacnamaíoch an Ghlasbhealaigh 

agus tréithe cultúrtha agus oidhreachta an bhaile a bhaint 

amach. 

Fuarthas maoiniú Bailte agus Sráidbhailte le déanaí d’Oileán 

Ciarraí chun bearta nascachta feabhsaithe a chur i bhfeidhm 

idir comharsanachtaí, scoileanna, áiseanna pobail agus 

taitneamhachtaí agus chun timpeallacht níos fearr a 

sholáthar do choisithe. Tabharfar faoi staidéar freisin ar na 

réadmhaoine folamha agus tréigthe in Oileán Ciarraí agus 

aithneofar moltaí inghníomhaithe. Ullmhófar iarratais ar 

dheontais bhreise le gur féidir tionscadail bhonneagair agus 

limistéir taitneamhachta a fhorbairt sa bhaile. 

I gCill Orglan, tá an Comhaontas Aireagail, le tacaíocht ó 

Chomhairle Contae Chiarraí, tar éis plean athghiniúna a 

fhorbairt le déanaí, ag tógáil ar bhunús láidir fostaíochta an 

bhaile, a Mhol RDI den scoth, a shuíomh i gcroílár Reek's. 

cheantar agus a fhorbairt mar ionad miondíola agus 

cónaithe. Tá moltaí deontais á bhforbairt chun tacú le cur i 

bhfeidhm an phlean. Seoladh an Mol RDI, comhpháirtíocht 

idir Fexco, Comhairle Contae Chiarraí agus Ollscoil 

Teicneolaíochta na Mumhan, i gCill Orglan in 2020. le 

tacaíocht ó Enterprise Ireland. Cuireann an mol spás oibre 

den scoth ar fáil d’fhoirne teicneolaíochta, atá lonnaithe i 

gCill Orglan. 

Is ceann scríbe mór turasóireachta agus cultúrtha é an 

Daingean. Tionscnamh infrastruchtúir shuntasach atá á 

stiúradh ag Údarás na Gaeltachta agus á thacú ag 

comhpháirtithe san earnáil phoiblí agus phríobháideach é 

athfhorbairt Ospidéal agus Teach na mBocht an Daingin mar 

fhoirgneamh pobail ilúsáide. Nuair a bheidh an foirgneamh 

críochnaithe, beidh Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta an 

Daingin, ionad taithí cuairteoirí, áiseanna pobail agus tionscadal 

Transition Dingle Peninsula san fhoirgneamh. I measc na 

dtionscadal infreastruchtúir eile atá ar bun don Daingean tá 

feabhsú ar Green Street agus Holy Ground agus forbairt Pháirc 

Bhaile an Daingin agus an Cois Uisce. Tá tionscadal rathúil eile 

ón RRDF ag feabhsú an bhonneagair ar Shlí Cheann Sléibhe. 

Aithnítear Neidín go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta 

mar cheann scríbe turasóireachta ann féin agus mar 

bhaile oidhreachta tábhachtach ar an bhFáinne Chiarraí. 

Tabharfar tacaíocht bhreise d’acmhainneacht Neidín mar cheann 

scríbe turasóireachta inbhuanaithe agus mar ionad straitéiseach 

réigiúnach trí bhonneagar fuíolluisce a sheachadadh, tailte 

taitneamhachta a fhorbairt agus áiseanna páirceála breise. 

Go dtí seo tá tacaíocht faighte ag Cathair Saidhbhín trí mhaoiniú 

RRDF chun Plean Athghiniúna Lár Bhaile Chathair Saidhbhín a 

chur i bhfeidhm. Áirítear leis an bplean seo forbairt 



PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 MAIDIR 

LE COVID-19 

25 

 

 

 

‘Ceathrú Dhónaill Uí Chonaill’, a athchuireadh foirgnimh chun 

tacú le nuálaíocht agus oideachas agus chun an réimse poiblí a 

fheabhsú sa bhaile. Tá Cathair Saidhbhín aitheanta mar Bhaile 

Seirbhísí Gaeltachta chun tacú le Gaeltacht Uíbh Ráthach. 

Tá sé beartaithe acmhainn eacnamaíoch Bhaile an Bhuinneánaigh 

a fhorbairt mar Cheann Scríbe láidir Turasóireachta trí Phlean 

Forbartha Bhaile an Bhuinneánaigh a chur i bhfeidhm agus na 

gníomhartha atá ag teacht chun cinn ó Phlean Forbartha Eispéireas 

Ceann Scríbe Fáilte Éireann Chiarraí Thuaidh - Iarthar an Chláir. 

Soláthróidh an maoiniú ‘Platforms for Growth’ a fógraíodh le déanaí 

saoráidí trá roinnte ag an ionad saoire. 

Is é Baile an Mhuilinn an baile is mó fáis sa chontae le 

méadú suntasach idirdhaonáirimh. Chun freastal ar 

phoitéinseal an ionaid fáis seo tá sé beartaithe Máistirphlean a 

fhorbairt do Bhaile an Mhuilinn chun croí an bhaile a láidriú, 

oibreacha fearainn poiblí a aithint, athúsáid/fhorbairt 

suíomhanna/airíonna atá folamh agus tréigthe. 

 
An Ciste Athghiniúna agus 

Forbartha Tuaithe (RRDF) 

Soláthraíonn an Ciste infheistíocht chun tacú le hathnuachan 

tuaithe, neartú agus athléimneacht a thógáil i bpobail tuaithe 

agus cabhrú le hathghiniúint bailte agus sráidbhailte le 

daonra níos lú ná 10,000, agus ceantair imeallacha. Is 

próiseas cistiúcháin iomaíoch é seo le cistí de €1 billiún a 

chlúdaíonn an tréimhse 2019 go 2027. Tá athúsáid agus 

athnuachan foirgneamh agus filleadh na ndaoine a 

chónaíonn sna lonnaíochtaí beaga seo ina gcatalaíoch 

ríthábhachtach chun acmhainn agus acmhainn bhailte agus 

shráidbhailte Chiarraí a athrú. Is féidir leis seo, in éineacht le 

hinfheistíocht inár mbailte agus sráidbhailte trí athnuachan, 

feabhsúcháin ar an bhfearann poiblí agus oiriúnú agus 

athúsáid cuí ár n-oidhreacht thógtha, ag dul i ngleic le 

folúntais agus tréigthe, ómós áite a chruthú ag tairiscint 

eispéireas miondíola agus turasóireachta, rud a 

chumasaíonn iad seo. lonnaíochtaí chun dul san iomaíocht le 

lonnaíochtaí níos mó agus le dúshláin ar líne. Is féidir leis an 

RRDF a bheith ina chatalaíoch d’infheistíocht bhreise 

shuntasach ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach 

i soláthar forbairtí cónaithe agus tráchtála araon. Leanfaidh 

Comhairle Contae Chiarraí ar aghaidh ag comhoibriú le 

comhpháirtithe straitéiseacha ag leibhéal Náisiúnta agus 

Áitiúil araon chun tionscadail scála a sheachadadh a 

d'fhéadfadh buntáistí eacnamaíocha agus sóisialta móra a 

bheith acu do lonnaíochtaí tuaithe. Imlíníonn na 

gníomhartha faoin gcuid seo na moltaí forbartha do na Bailte 

Réigiúnacha sa Chontae, an tionchar ar a gcúlchríocha 

tuaithe agus a bheidh mar bhonn le hiarratais ar dheontais 

thar thréimhse an phlean seo. 
 

Scéim Athnuachana Bailte agus Sráidbhailte 

D’fhorbair an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail an 

scéim seo in 2016 chun tacú le bearta a athnuaitear bailte 

agus sráidbhailte tuaithe agus uirbeacha ar fud na 

hÉireann. Tá sé á bhainistiú thar ceann na Roinne ag na 

hÚdaráis Áitiúla. Cuireadh an Scéim Athnuachana Bailte & 

Sráidbhailte 2020 in oiriúint chun aghaidh a thabhairt ar 

na dúshláin nua a bhaineann le COVID-19 agus chun tacú 

le téarnamh eacnamaíoch agus sóisialta ár mbailte agus 

ár sráidbhailte tuaithe. Osclaíodh scéim na mBailte agus 

na Sráidbhailte 2021 le haghaidh iarratas i mBealtaine 

2021. Leagann Scéim 2021 béim ar leith ar thionscadail a 

thacaíonn le cianobair agus a chuireann le maireachtáil i 

lár an bhaile. Leanfar ag tacú le tionscadail a chumasaíonn 

téarnamh eacnamaíoch agus sóisialta ár mbailte agus ár 

sráidbhailte mar fhreagra ar COVID-19 Tá téamaí cosúla 

ag scéim 2021 ag díriú ar na réimsí seo a leanas: 

 Dul i ngleic le tréigean i lár bailte 

 Áitreabh folmha a iompú ina spásanna cianoibre 

agus pobail 

 Tacú le hÚdaráis Áitiúla feachtais mhargaíochta 

nuálacha a reáchtáil a bheidh dírithe ar oibrithe 

iargúlta a mhealladh chuig a gcontae 

 Infheistiú i spásanna glasa, páirceanna, agus 

áiseanna áineasa 

 Uasghrádú agus feabhsú a dhéanamh ar 

aghaidheanna siopaí agus sráid-dreacha 

ar na Príomhshráideanna 

 Tionscadail a thacaíonn agus a fheabhsaíonn an 

geilleagar oíche agus a chuireann beocht le lár na 

mbailte 

 

 

Seirbhísí Uisce 

Tá forbairt i Seirbhísí Uisce i gContae Chiarraí maoinithe go 

príomha ag Uisce Éireann (IW) le roinnt maoinithe ag teacht 

ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta d'Uisce 

Tuaithe. 

Tá sé sin tugtha le fios ag an gClár Fáis Bailte Beaga agus 

Sráidbhailte don bhonneagar uisce agus fuíolluisce 

Tá €12,458,000 leithdháilte chun uasghrádú roghnaithe a 

chur chun cinn i gCiarraí. Le déanaí leag beartas Náisiúnta 

agus Réigiúnach béim ar thábhacht na lonnaíochtaí seo mar 

phríomhchodanna chun aghaidh a thabhairt ar mheath na 

tuaithe agus é a aisiompú, spleáchas ar charranna a laghdú 

agus aistriú go geilleagar ísealcharbóin le laghdú ar astuithe 

carbóin. Ina theannta sin, ag féachaint do nádúr tuaithe 

Chiarraí, a nádúr leithinis agus a shuíomh imeallach sa stát, 

tá tábhacht eacnamaíoch na mbailte agus na sráidbhailte 

beaga seo ríthábhachtach chun pobail tuaithe a chothú. 

Ag teacht leis seo, moltar go gcruthódh tionscadail a dtugtar 

tosaíocht dóibh faoi phlean infheistíochta caipitil IW fás i 

mbailte, sráidbhailte agus lonnaíochtaí chun forbairt agus 

infheistíocht a éascú. 

Tionscadail RRDF Maoinithe – Cathair Saidhbhín, 

Dairbhre, Mol Bia Lios Tuathail, Teach na mBocht 

sa Daingean, Céide Cheann Sléibhe, Tascfhórsa 

Uíbh Ráthach, Mol Digiteach Bhaile na Sceilg. 
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Éascaítear uasghráduithe Uisce Príobháideach agus 

Fuíolluisce tríd an gCreat um Chlár Ilbhliantúil Uisce 

Tuaithe atá maoinithe ag an Roinn Tithíochta, Rialtais 

Áitiúil agus Oidhreachta. Is é an Clár reatha ná 2019 – 

2021 le leithdháileadh de €4,354,750. do Chiarraí. 

 
Clár Tithíochta 

Is é cuspóir Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae 

Chiarraí ná soláthar lóistín oiriúnach a uasmhéadú 

dóibh siúd nach bhfuil in ann a gcuid lóistín féin a 

sholáthar, ag baint leasa as na roghanna éagsúla 

tithíochta sóisialta, chun stoc tithíochta na Comhairle a 

bhainistiú agus a chothabháil agus chun forbairt pobail 

inbhuanaithe a éascú. . 

Cuirtear gach seirbhís ar fáil de réir Beartais Náisiúnta 

agus tá sé tugtha le fios ag an Rialtas go bhfoilseofar 

Straitéis Náisiúnta Tithíochta nua 10- mbliana go 

luath – ‘Tithíocht do Chách’ faoin gClár don Rialtas. 

Táthar ag súil faoin Straitéis seo go leanfaidh an Rialtas 

Áitiúil de bheith lárnach i seachadadh tithíochta. 

Thar shaolré an Chláir sainaithníodh go mbeidh 33,000 

aonad nua tithíochta in aghaidh na bliana ag teastáil chun 

freastal ar riachtanais Tithíochta sa stát. Laistigh de seo 

beidh thart ar 10,000 aonad tithíochta sóisialta in aghaidh 

na bliana. 

Tá poitéinseal suntasach ag na leibhéil gníomhaíochta 

reatha agus an tiomantas meántéarmach seo do chlár 

tithíochta mór, ní hamháin ar théamaí sóisialta agus 

pobail ach ar fhorbairt eacnamaíoch i gCiarraí le 

asraon/éileamh ar thógáil suntasach agus gníomhaíochtaí 

gaolmhara. 

 
Clár Seachadta Tithíochta – 

méadú ar an stoc tithíochta 

sóisialta 

Príomhfhócas den chlár seachadta iomlán reatha is ea 

soláthar aonaid tithíochta sóisialta breise faoi chláir 

chaipitil a fhaigheann tacaíocht ón Rialtas – go háirithe, 

tógáil aonad nua ag Comhairle Contae Chiarraí agus 

freisin i gcomhpháirtíocht le Comhlachtaí Ceadaithe 

Tithíochta atá ag obair i gCiarraí. 

Cé go bhfuiltear ag fanacht le spriocanna bliantúla 

sonracha, tá 205 teach á dtógáil faoi láthair ag 

conraitheoirí ar luach thart ar €41 milliún iad agus tá 38 

teach eile le tosú in 2021. Ina theannta sin, cuirfear 

thart ar €1.3 teach in úsáid arís in 78 mar gheall ar Chlár 

na dTithe Folamh dar luach 2021. milliún. Soláthraíonn 

sé seo fostaíocht go ginearálta do chonraitheoirí áitiúla. 

Tá infheistíocht bhreise €1.3 milliún sa Chlár 

Iarfheistithe um Éifeachtúlacht Fuinnimh (EERP), a 

fhágfaidh go mbeifear in ann tuairim is 51 aonad a 

thabhairt chun críche in 2021. 

Táthar ag súil go bhféadfadh an clár leanúnach tar éis 

seoladh na Straitéise nua i mí Iúil a bheith den ord seo 

ach go mbeidh 100 aonad nua in aghaidh na bliana ar 

a laghad. 

Ag an am céanna leis an gclár Caipitil chun aonaid 

nuathógtha a sholáthar tá cláir eile le méadú 

stoc tithíochta poiblí, trí Fháltais/Ceannaigh & 

Athnuachan, an Scéim Deisithe agus Léasa, an Scéim 

Léasa agus trí chomhpháirtíocht le Comhlachtaí 

Ceadaithe Tithíochta. 

 

 

Stoc atá ann cheana – uasghrádú agus 

athchóiriú 

Chomh maith leis an gclár caipitil suntasach, tá raon 

gníomhaíochtaí tógála eile ag Comhairle Contae 

Chiarraí lena n-áirítear deisiú agus cothabháil stoc na 

Comhairle de thart ar 4,300 Aonad agus infhaighteacht 

maoinithe deontais chun tithe príobháideacha a 

oiriúnú. Tá gníomhaíocht agus caiteachas suntasach ar 

ghníomhaíochtaí tógála i gceist le cláir lena n-áirítear 

Cothabháil Tithíochta, Clár Folús, Oiriúnaithe agus Síntí 

agus Cláir Éifeachtúlachta Fuinnimh a fhaigheann an 

Chomhairle go leor de. 

Thar thréimhse 2019-2021, déanfar breis agus 650 aonad 

a sheachadadh tríd an gclár caipitil tithíochta. 

Thar thréimhse 2019-2021, déanfar breis 

agus 650 aonad a sheachadadh tríd an gclár 

caipitil tithíochta. 
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Gníomhartha ár mBailte agus ár Sráidbhailte a Athghiniúint 
 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

1 “Plean Athoscailte” 

Chomhairle Contae Chiarraí a 

rolladh amach (lena n-áirítear 

Ceann Scríbe Sábháilte, 

Sráideanna Glana, Bia Amuigh 

faoin aer, Feachtas 

Siopadóireachta Áitiúla, Cárta 

Bronntanais Chiarraí, 

Tacaíochtaí Gnó, Margaíocht 

Chiarraí) 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

BOO Chiarraí; 

Cónaidhm 

Óstáin na 

hÉireann; 

Cónaidhm 

Thionscal 

Turasóireachta 

Chiarraí; Líonra 

Aireagail 

Chiarraí 

• Clár oiliúna saindeartha don 

fhoireann turasóireachta agus 

miondíola 

• Clár spásanna níos sábháilte 

(sráideanna, siopaí agus spásanna 

poiblí) 

• Pobail a ullmhú chun fáilte a chur 

roimh thurasóirí ar ais go dtí an 

contae 

• Feachtas margaíochta 

turasóireachta chun tréimhsí 

fanachta a chur chun cinn 

• Glanadh sráideanna feabhsaithe 

agus folmhú níos minice boscaí 

bruscair, le hacmhainní breise 

sannta, agus béim ar leith ar 

shocruithe glantacháin deireadh 

seachtaine. 

• Uaireanta oscailte sínte 

d’áiseanna poiblí i mbailte 

turasóireachta 

agus glanadh breise ar na háiseanna 

seo. 

• Ordaíodh boscaí bruscair breise 

agus tá siad le cur ar fáil inár 

mbailte agus inár bpríomh-

áiseanna / tránna 

• Imscrúduithe méadaithe ar 

shaoráidí chun rialú éifeachtach 

bruscair a chinntiú agus go 

ndéantar leithris poiblí a 

ghlanadh go rialta 

• Monatóireacht mhéadaithe ar 

áitribh ina bhfuil troscán sráide 

ceadúnaithe chun comhlíonadh na 

gcoinníollacha deontais a chinntiú 

• Dul i ngleic go díreach le 

gnólachtaí, ag soláthar seirbhísí 

bia beir leat, lena chinntiú go 

soláthróidh siad bailiúchán 

dramhaíola cuí 

háiseanna. 

 

2 Tacú le cur chun feidhme na 

ngníomhaíochtaí faoi 

chuspóirí téamacha an 

Bheartais Forbartha Tuaithe 

2021- “Ár dTodhchaí 

Tuaithe”: 

• Cabhrú le hathghiniúint, 

athphobalú agus forbairt 

de bhailte agus sráidbhailte 
tuaithe. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

agus 

comhpháirtithe 

comhoibríocha 

Gníomhaireachtaí 

Stáit; Údarás na 

Gaeltachta; 

MTU/KETB/ 

LDC/KCN/KTIF/ 

KerrySciTech 

• Deiseanna a sheachadadh chun 

láithreáin athfhorbraíochta a 

athfhorbairt le haghaidh úsáidí 

cónaithe, tráchtála agus pobail; 

• Comhoibriú a fhorbairt le 

páirtithe leasmhara éagsúla i 

bpríomhlonnaíochtaí agus 

deiseanna a aithint le haghaidh 

athghiniúint 

Leanúint ar aghaidh 

ag tacú le cur i 

bhfeidhm cuspóirí 

faoin bplean náisiúnta 

Ár dTodhchaí 

Tuaithe. 
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3 Leanúint ar aghaidh ag tabhairt 

tosaíochta, ag forbairt, agus ag 

seachadadh tionscadail tar éis 

glaonna maoinithe chun ár 

mbailte agus sráidbhailte a 

chumasú le bheith ina n-

áiteanna athléimneach, 

inmharthana agus bríomhar le 

maireachtáil, le hoibriú leo, le 

cuairt a thabhairt orthu, le 

staidéar a dhéanamh orthu, le 

haghaidh sóisialta agus le 

hinfheistíocht a mhealladh. 

Áirítear le glaonna maoinithe 

ach gan a bheith teoranta do 

RRDF, URDF, Athnuachan Bailte 

& Sráidbhailte, ORIS, Caipiteal 

Spóirt, Taisteal Níos Cliste. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

agus 

comhpháirtithe 

comhoibríocha 

Gníomhaireach

taí Stáit; 

Cuideachtaí 

Forbartha 

Áitiúla (LDCs) 

• Iarratais chuí ar dheontais a 

fhorbairt agus a chur isteach 

trasna na 5 Cheantar 

Bardasach; 

• Tionscadail cheadaithe a 

sheachadadh le príomhpháirtithe. 

Tionscadail a 

bheochan ar fud an 

chontae trí 

rannpháirtíocht le 

leasanna 

eacnamaíocha agus 

pobail áitiúla. 

4 Deiseanna maoinithe a 

shainaithint chun tacú le 

forbairt ár mbailte agus ár 

sráidbhailte trí Chláir 

Mhaoiniúcháin Eorpacha 

Comhairle Contae 

Chiarraí; MTU; 

Áitiúil 

Forbairt 

Cuideachtaí 

(LDCs) 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

• Iarratais chuí ar dheontais a 

fhorbairt agus a chur isteach; 

• Tionscadail cheadaithe a 

sheachadadh le príomhpháirtithe. 
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

5 Seachadadh an Chláir 

Náisiúnta Tithíochta i 

gCiarraí 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

AHBanna • 243 á dtógáil (2021); 

• Spriocanna cláir seachadta ina 

dhiaidh sin tar éis foilsiú 

ionchasach na Straitéise 

Náisiúnta “Tithíocht do Chách” i 

mí Iúil 2021. 

• Seachadadh clár fairsing 

tithíochta ar fud an chontae; 

• Forbairtí tithíochta cúnamh a 

sholáthar chun ár mbailte agus 

sráidbhailte ar fud an chontae a 

athbheochan agus 

tacú le riachtanais tithíochta 

 

6 Measúnú mionsonraithe ar 

Fhoirgnimh Folmha i Lár Bailte 

& Sráidbhailte le haghaidh 

athúsáide féideartha 

le haghaidh cónaithe, tráchtála 
nó 

úsáid phobail 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Líonra Aireagail 

Chiarraí; Úinéirí 

maoine 

• Measúnachtaí le déanamh i 

ngach baile; 

• Dul i dteagmháil le húinéirí 

réadmhaoine maidir le 

féidearthacht forbartha 

foirgnimh fholmha/thréigthe. 

Réitigh 

inbhuanaithe a 

sholáthar do 

réadmhaoine i lár 

an bhaile 

7 Straitéis Mhiondíola a 

fhorbairt ar fud an chontae 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Líonra Aireagail 

Chiarraí; Earnáil 

Mhiondíola; LEO 

Chomhairle Contae 

Chiarraí 

Straitéis Ullmhaithe. Moltaí chun polasaí 

agus plean a threorú. 

8 Pleananna baile, sráidbhailte 

agus cúlchríche “cliste” a 

fhorbairt a dhéanfaidh: a 

bpobail féin a bheith 

rannpháirteach; atá 

comhsheasmhach leis na 

creataí pleanála ábhartha; 

agus tionchar a imirt ar na 

pleananna agus na 

tionscnaimh sin agus eile. 

Comhlachtaí 

Forbartha Áitiúla 

Comhairle Chontae 
Chiarraí 

Mol 

Cruthaitheachta 

agus Nuálaíochta 

an Daingin; Líonra 

Aireagail Chiarraí 

• Chiarraí Thuaidh & Iarthar 

Luimnigh Tionscadal 

taighde ar siúl. 

• Plean Dingle Smart mar chuid 

den “réamh-thionscadal” a 

bhaineann le 21 ceantar ar fud 

an AE. Moltaí a chur i bhfeidhm. 

 

9 Tionscnaimh Bhaile 

Digiteach a chur i 

bhfeidhm 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; Líonra 

Aireagail 

Chiarraí; Mol 

an Daingin 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

Tionscnaimh bhaile digiteacha 
seachadta 
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10 Na tionscadail rathúla a 

fógraíodh faoin URDF/ERDF 

agus Baile Ceann Scríbe do 

Thrá Lí a sheachadadh lena n-

áirítear 

cur i bhfeidhm Mháistirphlean 

Oileán na nGéanna chun Trá Lí 

a shuíomh mar Thiománaí 

Eacnamaíoch Réigiúnach agus 

mar Bhaile Ceann Scríbe 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha; 

Comhaontas 

Aireagail Thrá Lí; 

MTU; KETB; 

Iarnród Éireann; 

CLG Chiarraí; an 

Chomhairle 

Oidhreachta; 

Fáilte Éireann 

Trá Lí 

• Dearadh agus cur i 

bhfeidhm an 

fhearainn phoiblí 

• Máistirphlean do Cheantar 

Bóthair John Joe Sheehy 

• Dearadh do Stáisiún Mhic 

Easmainn/Plás Stacks Austin 

• Infheistíocht a 

sheachadadh chun dul i 

ngleic le tréigean i lár an 

bhaile 

• Indéantacht agus dearadh do 

Chearnóg an Bhaile 

Seachadadh ar 

Mháistirphlean Oileán na 

nGéanna 

• Páirc Líneach 

• Spás Pobail 

• Foirgneamh Pobail 

• Forbairt Cónaithe 

• Cinneadh maidir le Teach na 

Cúirte a thabhairt chun críche 

• Déan iniúchadh leis an Earnáil 

Phoiblí & Phríobháideach 

maidir le fostaíocht 

oiliúna 

Seachadadh na 

dtionscadal seo a 

thabhairt chun 

críche agus 

deiseanna 

maoinithe breise 

a lorg 

11 Na tionscadail rathúla a 

fógraíodh faoin URDF agus 

iarratais rathúla eile ar 

Dheontais do Chill Airne a 

sheachadadh, ag tógáil ar a 

Acmhainneacht 

Turasóireachta/Cumann leis an 

bPáirc Náisiúnta/Tionscnaimh 

Taistil níos Cliste & beogacht lár 

an bhaile. 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha; 

Comhghuaillíoch

t Aireagail Chill 

Áirne; Fáilte 

Éireann; KTIF; 

NPWS 

Cill Áirne 

• Dearadh agus cur i bhfeidhm 

an fhearainn phoiblí - lár an 

bhaile/naisc leis an bPáirc 

Náisiúnta 

• Feabhas a chur ar na 

deiseanna cultúrtha i gCill Airne 

trí fhorbairt a dhéanamh ar 

Áras Phádraig 

• Plean féidearthachta a fhorbairt 

le haghaidh Eispéireas 

Oidhreachta Cultúrtha Ceathrú 

Ceardaíochta na Gléibe Chill 

Áirne 

• Uasmhéadú a 

dhéanamh ar 

phoitéinseal láithreán 

athfhorbraíochta agus 

láithreáin fholmha 

• Tionscadal Turasóireachta 
Inrochtana 

Seachadadh na 

dtionscadal seo a 

thabhairt chun 

críche agus 

deiseanna 

maoinithe breise 

a lorg 

12 Straitéis pháirceála a fhorbairt 

don Chontae a léiríonn an t-

aistriú i dtreo sochaí 

ísealcharbóin agus ag an am 

céanna freastal ar riachtanais 

na n-earnálacha eacnamaíocha 

agus pobail. 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Gréasán 

Comhlachais 

Chiarraí; 

Pobail Áitiúla 

Straitéis Páirceála an Chontae a 

chríochnú agus tús a chur le cur 

i bhfeidhm a moltaí 

Athbhreithniú agus cur 

i bhfeidhm leanúnach 

na straitéise 
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13 Acmhainn eacnamaíoch Lios 

Tuathail a fhorbairt trí 

thógáil ar a láidreachtaí 

uathúla san Oidhreacht 

Thógtha, sna hEalaíona 

Liteartha agus sa Chultúr 

Bia, trí fheabhas a chur ar 

an bhFearann Poiblí, ar an 

bPoitéinseal. 

Glasbhealach Chiarraí Thuaidh 

agus Turasóireacht 

Ghníomhaíochta agus neartú 

Lár an Bhaile le hathfhorbairt 

a dhéanamh ar fhoirgnimh 

agus ar shuímh laistigh de Lár 

an Bhaile. 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

ÚNI; Comhaontas 

Aireagail Lios 

Tuathail; NEWKD; 

Leasanna 

Gnó/Úinéirí 

Maoine Grúpaí 

Ealaíon/Oidhreach

ta; Fáilte Éireann 

Cuir isteach Iarratas ar Mhaoiniú 

RRDF/Deontas Baile agus 

Sráidbhaile don Phlean seo a 

leanas: 

• Ionad athnuaite uirbeach a 

chruthú trí fhearann poiblí 

feabhsaithe agus trí 

bhonneagar eile 

• Turasóireacht Ghníomhaíochta 

a fhorbairt timpeall ar na 

Glasbhealaí agus ag teacht le 

Plean Forbartha um Eispéireas 

Ceann Scríbe ó Chiarraí 

Thuaidh – Iarthar an Chláir de 

chuid Fáilte Éireann 

• Taisteal níos Cliste a chur 

chun cinn sa Bhaile ag teacht 

le Plean Iompair an NTA do 

Lios Tuathail agus tar éis 

tógáil Sheachbhóthar Lios 

Tuathail an N69 

• Tógáil ar láidreachtaí uathúla 

Lios Tuathail, an Oidhreacht 

Thógtha, na hEalaíona Liteartha 

agus Cultúir Bia, agus iad a 

fhorbairt tuilleadh 

• Lios Tuathail a athbhunú mar 

mhol réigiúnach láidir agus ag 

teacht le prionsabal an fháis 

dhlúth, i.e. 

athfhorbairt a dhéanamh ar 

fhoirgnimh agus ar shuímh 

laistigh den bhaile 

• Baile Atá Tuisceanach don 
Uathachas 

Seachadadh 

Leantach na 

dtionscadal a leagtar 

amach 

14 Plean foriomlán athghiniúna 

a fhorbairt d’Oileán Ciarraí 

ag tógáil ar láidreachtaí an 

bhaile mar bhaile margaidh 

réigiúnach agus ar bhonn 

láidir cónaithe a 

fhreastalóidh ar 

dhobharcheantar leathan. 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Comhaontas 

Aireagail Oileán 

Ciarraí; Bailte 

Slachtmhara Oileán 

Ciarraí; Úinéirí 

Maoine 

• Foinse oiriúnach maoinithe a 

aithint agus iarratas tionscadail a 

fhorbairt do phlean athnuachana 

tuaithe don phríomhshuíomh seo 

- Pleanáil reachtúil críochnaithe 

• Forbairt timpeallachta atá 

níos cairdiúla do 

choisithe/rothaíocht a chur 

chun cinn trí bhearta 

maolaithe tráchta agus 

bonneagar 

coisithe/rothaíochta 

feabhsaithe a sholáthar. 

• An fearann poiblí a fheabhsú 

• Plean le haghaidh áiseanna 
feabhsaithe 

Gníomhartha breise 

a chur i bhfeidhm sa 

phlean athnuachana 
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

15 Straitéis Athghiniúna Chill 

Orglan a chur i bhfeidhm 

chun cur le bonn láidir 

fostaíochta an Bhaile, 

acmhainn turasóireachta 

(Ceantar Reeks) agus forbairt 

mar ionad miondíola agus 

cónaithe. 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; 

Comhaontas 

Aireagail Chill 

Orglan 

Comhpháirtithe 

Straitéiseacha Fáilte 

Éireann Úinéirí Gnó 

& Réadmhaoine 

KTIF 

• Coiste stiúrtha 

tionscadail a bhunú; 

• Tionscadail a bhféadfadh 

tionchar luath a bheith acu a 

aithint agus a chur in ord 

tosaíochta; 

• Foinsí maoinithe a aithint chun 

tionscadail a chur ar aghaidh - 

Iarratais a chuirtear isteach ar 

mhaoiniú - Pleanáil Daingnithe 

• Feabhsú Fearainn Phoiblí 

• Tréigean agus Folúntas 

• Foirgnimh i Lár an Bhaile a 

athúsáid maidir le 

hacmhainneacht 

cianoibre/Cultúr na nEalaíon 

Leanadh ar aghaidh le 

cur i bhfeidhm na 

nGníomhartha faoi 

Straitéis Athghiniúna 

Chill Orglan 

16 Acmhainneacht Eacnamaíoch 

an Daingin a fhorbairt ag 

tógáil ar a shócmhainní 

láidre Turasóireachta agus 

Cultúir, ar a chumas 

nuálaíochta seanbhunaithe i 

réimsí na 

hInbhuanaitheachta, an 

Chlaochlaithe Dhigiteach 

agus na dTionscal 

Cruthaitheach agus mar 

Chrios Dícharbónaithe 

píolótach 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; 

Údarás na 

Gaeltachta; 

Mol 

Nuálaíochta 

agus 

Cruthaitheach

ta an Daingin 

Comhaontas 

Cumann Tráchtála 

agus Gnó an 

Daingin Netfeasa 

Tionscadal Teach 

na mBocht an 

Daingin; 

Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte 

Fáilte Éireann 

• Tacú le forbairt Thionscadal 

Otharlann an Daingin mar a 

eispéireas cuairteoirí geata do 

Leithinis an Daingin. 

• Feabhsú ar Shráid na Faiche 

agus ar an Talamh Naofa 

• Forbairt Pháirc Bhaile an Daingin 

• Forbairt Cois Uisce 

Na tionscadail seo a 

chur chun cinn 

17 Feabhas a chur ar 

Acmhainneacht an 

Neidín mar 

Thurasóireacht 

Ionad Réigiúnach Ceann 

Scríbe agus Straitéiseach, trí 

sholáthar Dramhaíola/Uisce 

Bonneagar, Tailte 

Taitneamhachta agus Áiseanna 

Páirceála Carranna 

Uisce Éireann; 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

KMEG; 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

• Bonneagar 

Dramhaíola/Uisce 

seachadta ag Uisce 

Éireann 

• Plean Forbartha agus á chur i 

bhfeidhm do cheantar Thailte 

an Leithinis / Ré na 

gCaorach/Cé 

• Talamh aitheanta agus pleanáil 

críochnaithe le haghaidh 

Carrchlós breise sa Neidín 

• Féidearthacht an tionscadail a 
fhorbairt le haghaidh 

Bóthar Faoisimh Laistigh Neidín 

Leanúint ar 

aghaidh ag 

Forbairt Tailte 

Leithinis/ Ré na 

gCaorach/Céanna 

Críochnú áiseanna 

breise Carrchlós 

18 Plean Athghiniúna Lár Bhaile 

Chathair Saidhbhín a chur i 

bhfeidhm trí mhaoiniú RRDF; 

san áireamh; A) forbairt 

‘Ceathrú Dhainéil Uí Chonaill’, 

B) feabhsú an fhearainn 

phoiblí, 

C) aghaidh a thabhairt ar 

thréigean & athchuspóirí 

foirgneamh 

(Iveragh Ballroom), Sceilg CRI 

tionscadal 

Comhairl

e Contae 

Chiarraí 

Comhaontas Aireagail 

Chathair Saidhbhín; 

Comhpháirtithe 

Straitéiseacha 

• Réimse Poiblí Dearadh agus 

tógáil ar bun 

• Airíonna Tréigthe faighte 

• Athchóiriú foirgneamh ar siúl 

Leanúint ar aghaidh 

le cur i bhfeidhm na 

nGníomhartha faoi 

Phlean Athghiniúna 

Lár Bhaile Chathair 

Saidhbhín 
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19 Poitéinseal eacnamaíoch 

Bhaile an Bhuinneánaigh a 

fhorbairt mar Cheann Scríbe 

láidir Turasóireachta trí chur i 

bhfeidhm Phlean Forbartha 

Bhaile an Bhuinneánaigh agus 

na gníomhartha atá ag teacht 

chun cinn ó Chiarraí Thuaidh 

de chuid Fáilte Éireann. 

– Plean Forbartha Eispéireas 

na gCeann Scríbe Iarthar an 

Chláir. 

Comhairl

e Contae 

Chiarraí 

Leasanna Gnó 

Fáilte Éireann/ 

Úinéirí 

Réadmhaoine 

Cuideachta 

Forbartha Bhaile 

an Bhuinneánaigh 

• Plean a thabhairt chun críche 

chun lárionad athnuaite 

uirbeach a chruthú trí 

fhearann poiblí feabhsaithe 

agus trí bhonneagar eile 

• Seachadadh na 

nÁiseanna Comhroinnte 

le haghaidh Fáis 

• Siúlóid na hAille a uasghrádú 

• Plean do bhunú Bhaile an 

Bhuinneánaigh mar cheann 

scríbe Turasóireachta 

Rochtana Uilíoch 

Leanúint ar aghaidh 

ag cur Baile an 

Bhuinneánaigh chun 

cinn mar Cheann 

Scríbe 

Turasóireachta le 

tionscadail bhreise a 

aithint agus a chur i 

bhfeidhm faoi réir 

maoinithe 

20 A) Máistirphlean a fhorbairt 

do Bhaile an Mhuilinn chun 

croí an bhaile a neartú, 

oibreacha an fhearainn 

phoiblí a aithint, 

athúsáid/fhorbairt 

suíomhanna/airíonna atá 

folamh agus tréigthe B) 

Oibreacha Feabhsúcháin ar an 

Réimse Poiblí a chur i 

bhfeidhm ar an gCearnóg i 

mBaile an Mhuilinn faoi 

Athnuachan an Bhaile & an 

tSráidbhaile. 

Scéim C) Staidéar scóipe a 

fhorbairt le haghaidh Spás 

Nuálaíochta agus Mol Gnó i 

mBaile an Mhuilinn faoin 

Scéim Athnuachana Bailte & 

Sráidbhailte 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Comhaontas Pobail 

& Comhlachais 

Bhaile an Mhuilinn; 

Comhairle Pobail 

Bhaile an 

Mhuilinn/Bailte 

Slachtmhara; Úinéirí 

Réadmhaoine 

• Foinse oiriúnach 

maoinithe a aithint agus 

iarratas tionscadail a 

fhorbairt le haghaidh 

Máistirphlean 

Athghiniúna 

Tuaithe/Baile agus 

Sráidbhaile do Bhaile an 

Mhuilinn lena n-áirítear 

maoin thréigthe a fháil. - 

Máistirphlean 

críochnaithe 

• Feabhsuithe ar an 

bhfearann poiblí a chur i 

bhfeidhm ar an 

gCearnóg chun cuma an 

bhaile a fheabhsú, a 

charachtar a chosaint 

agus a chumas 

turasóireachta a 

uasmhéadú - Pleanáil 

Reachtúil críochnaithe 

agus tógáil ar siúl 

• Anailís riachtanas agus 

doiciméad scóipeála a 

fhorbairt/plean chun mol 

digiteach a fhorbairt 

 

A) Tosaíochtaí an 

Mháistirphlean á gcur 

i gcrích 

B) Críochnaigh 

Tionscadal Fearainn 

Phoiblí C) Forbairt ar 

Mhoil Spáis & Gnó sa 

bhaile (faoi réir 

maoinithe) 

21 Oibriú le Pobail Áitiúla chun 

tionscadail a aithint agus a 

sheachadadh chun bailte 

beaga agus sráidbhailte a 

athnuachan ag díriú ar 

láidreachtaí gach 

lonnaíochta agus ar 

spriocdhíriú; Tréigean 

agus folúntas i Lárionaid 

Bailte/Sráidbhailte Forbairtí 

Cónaithe Dlúth Deiseanna 

Oibre Iarnróid Tionscnaimh 

Turasóireachta Feabhsú 

Saoráidí Pobail Áiseanna a 

thacaíonn le 

Bailte/Sráidbhailte - 

Feabhsaítear Fearann Poiblí, 

Siúlbhealaí, Conairí 

Taitneamhachta, 

Páirceanna/Uiscebhealaí srl. 

Scéimeanna Sábháilteachta 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

DRCD Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla 

Fáilte Éireann 

Grúpaí Pobail 

Údarás na 

Gaeltachta 

Aithint agus seachadadh tionscadal 

ar bhonn bliantúil sna Socraíochtaí 

mar atá sainmhínithe i 

bPlean Forbartha Contae 

Chiarraí. 

I measc samplaí de Thionscadail tá; 

• Feabhsú ar an Ráth Mhór, An 

Fosadh, Cill Chuimín & Barradubh 

trí scéimeanna deartha 

sábháilteachta, deontais 

Athnuachana Bailte & Sráidbhailte 

agus maoiniú CLÁR. 

• Ardáin le haghaidh Fáis 

Áiseanna san 

Fhianait/Máistirphlean Leithris 

phoiblí/Páirceáil Chóiste 

• Ard Fhearta/Forbairt 

Páirceanna Imeartha 

• Forbairt Stáisiún 

Cábla Dairbhre/ 

• Forbairt Carrchlós an Choireáin 

• Uasghrádú Leithris Bhaile Uí 

Thaidhg/ Uasghrádú 

Céimeanna Cósta 

Leanúint le 

tionscadail a aithint 

leis na pobail éagsúla 

i lonnaíochtaí ar fud 

an Chontae 
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• Bogaigh chomhtháite Lios Naofa 

• Forbairtí tithíochta 

22 Oibriú leis an DEHLG 

agus Uisce Éireann chun 

cláir infheistíochta 

caipitil a fhorbairt chun 

ár mbonneagar uisce 

agus fuíolluisce a 

uasghrádú agus a 

fheabhsú chun tacú le 

fás eacnamaíoch agus 

cónaithe sa Chontae . 

Oibriú le hUisce Éireann 

chun na huasghráduithe 

ar ionaid chóireála 

Fuíolluisce dá 

bhforáiltear i mBailte 

Beaga agus i 

Sráidbhailte Uiscí 

Éireann a sheachadadh 

Clár Fáis (STVGP) Eolas a 

thabhairt d'fhorbairt an 

staidéir náisiúnta acmhainní 

uisce do shlándáil uisce sa 

Uisce Éireann 

An Roinn 

Comhshaoil, 

Oidhreachta 

agus Rialtais 

Áitiúil 

(RCORA) 

 Comhairle Contae 
Chiarraí 

 

• Maoiniú STVGP de 12.4m 

á infheistiú in ionaid 

chóireála dramhuisce nua 

chun tacú le fás 

• Staidéar ar acmhainní 

Uisce Réigiúnach 

críochnaithe 

• Infheistíocht i ngléasraí 

agus Líonraí Uisce agus 

Fuíolluisce de réir 

mhaoiniú caipitil an CRU 

d'Uisce Éireann 

• An infheistíocht 

riachtanach a chinntiú 

faoin gcéad chéim eile 

den Chlár Uisce Tuaithe a 

fheabhsú 

• an Grúpscéim uisce agus 

bonneagar fuíolluisce 

Nasc Pobail nuair is féidir 

 

 

• Tionscadail 

curtha i 

gcrích agus 

coimisiúnait

he 

• Cuspóirí 

staidéir á 

seachadad

h 

• An Ceathrú 

Babhta 

d'Ioncam 

Uiscí 

Éireann 

agus 

Maoiniú 

caipitil 

ceadaithe 

ag CRU 

agus á 

infheistiú i 

Scéim 

Séarachais 

Chiarraí Cill 

Chuimín 

Críochnaith

e 

Uasghrádú 

Scéim 

Séarachais 

Neidín 

críochnaith

e 

• Infheistíoch

t Clár 

Ilbhliantúil 

Uisce 

Tuaithe 

chun 

bonneagar 

grúpscéime

anna a 

fheabhsú 
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Colún 5: Turasóireacht, Cultúr, Áiseanna agus Oidhreacht 
 

 

Tá tionscal inbhuanaithe turasóireachta ina phríomhspreagthóir d’eacnamaíocht Chiarraí, déanfar 

roinnt tionscadal a fhorbairt agus/nó a chur chun cinn le linn shaolré an phlean seo. 
 

Ó thaobh struchtúir eacnamaíochta de, léiríonn staitisticí fostaíochta, ag deireadh 2019, go raibh 18% dá lucht oibre fostaithe i 

gCiarraí sna hearnálacha turasóireachta agus gaolmhara i gcomparáid le 8% don stát. Ba é luach iomlán an tionscail turasóireachta 

do Chiarraí i dtéarmaí ioncaim, lena n-áirítear éifeachtaí díreacha agus indíreacha, timpeall €550 milliún in 2019. 

In ainneoin a luach eacnamaíoch, tá tréithe eile ag an turasóireacht atá deacair a thomhas ach a chuireann go mór le leas 

sóisialta na bpobal. Is iad na taitneamhachtaí turasóireachta laistigh de na ceantair sin iad  áiteanna cónaithe níos fearr do 

chónaitheoirí áitiúla, cibé acu trí nithe is díol spéise agus gníomhaíochtaí a chur ar fáil nó fáilteachais agus imeachtaí ar 

ardchaighdeán a thairiscint. I ndomhan iar-COVID ina bhfuil cianobair ag éirí mar an norm bailte agus sráidbhailte réigiúnacha a 

 

Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar an Straitéis Turasóireachta atá i bhfeidhm don chontae don tréimhse 2016 go 

2022 Tar éis COVID-19, beidh fócas níos mó ag earnáil na turasóireachta i gCiarraí ar an gclár oibre glas, inbhuanaitheacht 

agus rochtain uilíoch agus cur chun cinn gníomhach na ngníomhaíochtaí seo le comhpháirtithe. 

 

Mar fhreagra ar na dúshláin ollmhóra atá roimh an earnáil de bharr COVID-19, tionóladh Grúpa Oibre Turasóireachta faoi Fhóram 

Páirtithe Leasmhara Eacnamaíoch Chiarraí.  Áirítear ar an ngrúpa oibre seo ionadaithe ó Fháilte Éireann, ó Chónaidhm Thionscal 

Turasóireachta Chiarraí (KTIF) agus ó Chomhairle Contae Chiarraí. Bhí ról lárnach ag KTIF i bhforbairt an Phlean Téarnaimh 

Náisiúnta Turasóireachta 2020-20238 .  Bunaíodh an Tascfhórsa um Théarnamh na Turasóireachta (TRT) i mBealtaine 2020 chun 

plean téarnaimh a fhorbairt don tionscal turasóireachta. iarracht a dhéanamh ó 2020-2023 mar aitheantas mar earnáil  earnáil 

ríthábhachtach seo den gheilleagar is mó a bhuail an phaindéim COVID-19 Cé go bhfuil an poitéinseal ag turasóireacht chun 

láithreacha forimeallacha a chothú agus a fhorbairt go heacnamaíoch, tá sé léirithe ag COVID-19 an gá atá le teacht aniar a thógáil 

- is áiteanna deasa iad le maireachtáil le turasóireacht & fóillíocht láidir féadann infrastruchtúr geilleagair na hÉireann réigiúnach 

a athrú ó bhonn seachas turasóireacht isteach ar tháirgí turasóireachta trí thurasóireacht a nascadh le hearnálacha dúchasacha 

eile.  Léiríonn nádúr geografach éagsúil na dtionscadal atá leagtha amach sa phlean seo stádas agus tábhacht na hearnála 

turasóireachta don gheilleagar, agus do ghnéithe pobail de shaol Chiarraí. 
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MAIDIR LE COVID-19 

8 https://www.gov.ie/ga/publication/be0cb-tourism-
recovery-plan-2020-2023/ 
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Fáilte Éireann 
Mar an tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta, is é ról 

Fáilte Éireann ná tacú le fás inbhuanaithe fadtéarmach i 

rannchuidiú eacnamaíoch, sóisialta, cultúrtha agus comhshaoil 

na turasóireachta d’Éirinn. Tá Fáilte Éireann i mbun  

Pleananna Turasóireachta Réigiúnacha  a ullmhú le 

haghaidh gach ceann de na ceithre Bhranda Eispéiris 

Réigiúnacha (Baile Átha Cliath, Slí an Atlantaigh Fhiáin, Oirthear 

Ársa na hÉireann agus Tailte Hidden Hearts na hÉireann). Is é 

cuspóir na bPleananna Turasóireachta Réigiúnacha ná 

tosaíochtaí forbartha turasóireachta inbhuanaithe a aithint a 

chuideoidh le hacmhainneacht tráchtála an réigiúin a scaoileadh 

chun sochair do gach páirtí leasmhar agus don tionscal. 

Ullmhófar gach plean bunaithe ar mhúnla VICE, modheolaíocht 

chun oibriú i dtreo na turasóireachta inbhuanaithe a fhéachann 

le cothromaíocht chuí a bhaint amach idir riachtanais an 

Chuairteoir, an Tionscail agus an Phobail agus an Chomhshaoil. 

Beidh na pleananna don tréimhse go dtí 2025 agus beidh siad 

bunaithe ar Straitéis Chorparáideach nua Fáilte Éireann. Beidh 

gné láidir spásúlachta ag baint leis na pleananna a dhéanfaidh 

iarracht a aithint cá háit ar cheart forbairt a dhéanamh chun 

acmhainn turasóireachta an réigiúin a scaoileadh. 

Leanann Fáilte Éireann de bheith ag obair le pobail i gCiarraí 

chun Pleananna Forbartha agus na gCeann Scríbe & 

Eispéireas agus Forbartha a fhorbairt. Tá PFCSE  deartha le 

bheith ina threoirchlár chun an tairiscint reatha do chuairteoirí a 

fheabhsú chun na cuspóirí a bhaint amach maidir le dul i ngleic le 

séasúracht, méadú ar líon na gcuairteoirí, feabhas a chur ar am 

cónaithe, agus scaipeadh na gcuairteoirí a mhéadú trasna an chinn 

scríbe. Cuirfear PFCSE i bhfeidhm thar thréimhse 5- bliana agus 

díreofar go príomha ar cheann scríbe geografach ar leith. I gCiarraí 

tá roinnt pleananna FCSE ann: 

 Cósta na Sceilg bliain 4 

 Leithinis an Daingin bliain 1 

 Cill Airne bliain 1 

 Neidín & Iarthar Chorcaí Trí Leithinis bliain 1 

 Cósta na hAille (Ciarraí Thuaidh / Iarthar 

an Chláir) á fhorbairt 

 

Is í oidhreacht thógtha agus nádúrtha na hÉireann an 

bhunchloch ar a forbraíodh turasóireacht na hÉireann. 

Spreagann siad seo éileamh idirnáisiúnta agus tá siad 

ríthábhachtach d'eispéireas cuairteoirí na hÉireann. Tá sé 

ríthábhachtach go ndéanfaí dóthain infheistíochta sna 

bunsócmhainní seo agus go mbunófar comhlacht 

comhordaithe chun maoirseacht a dhéanamh ar chur chuige 

comhsheasmhach i leith na hoibríochta, agus go gcuirtear 

cleachtais bhainistíochta agus mhargaíochta i bhfeidhm chun 

a gcumas a uasmhéadú. 

Tá sé sainaitheanta ag Fáilte Éireann go bhfuil tearcúsáid 

suntasach á baint as príomhshócmhainní atá dírithe ar an 

éileamh ó thaobh na turasóireachta de, amhail páirceanna 

náisiúnta, láithreáin oidhreachta agus cosáin in Éirinn. Mar 

fhreagra air seo tá roinnt príomh-chomhpháirtithe 

straitéiseacha bunaithe ag Fáilte Éireann (lena n-áirítear na 

gníomhaireachtaí stáit agus leathstáit seo a leanas, ach gan 

a bheith teoranta dóibh): Oifig na nOibreacha Poiblí, an 

tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, Coillte, an 

tÚdarás Náisiúnta Iompair agus Uiscebhealaí Éireann. 

Aibhsítear i straitéis Fáilte Éireann go bhfuil méadú ag teacht ar 

líon na dtomhaltóirí atá ag iarraidh dul amach sa dúlra agus 

eispéiris amuigh faoin aer a bheith acu go háirithe ag siúl ach 

ag rothaíocht freisin. 

agus gníomhaíochtaí uisce-bhunaithe. Chuir COVID-19 dlús leis 

seo trí thuiscint gach duine ar an taobh amuigh a mhéadú agus 

an bealach ina ndéanaimid sóisialú a athrú. Tá éileamh 

méadaithe ar ghníomhaíochtaí amuigh faoin aer, ar imeachtaí 

itheacháin agus cultúrtha i measc cuairteoirí agus pobail araon, 

agus feabhsófar ár n-eispéiris faoin aer go díreach le cáilíocht 

saoire / saoil an dá ghrúpa. 

Tá ceantair bhranda réigiúnacha Fáilte Éireann (Slí an Atlantaigh 

Fhiáin, Oirthear Ársa na hÉireann, Tailte Croí Faire na hÉireann 

agus Baile Átha Cliath) suite go maith chun eispéiris spreagúla 

turasóireacht allamuigh a fhorbairt ar féidir leo leas a bhaint as 

an riachtanas seo. Mar sin féin, tá Éire taobh thiar de chleachtas 

domhanda sa réimse seo faoi láthair agus mar sin ní mór dúinn 

mar thír tacú le gnólachtaí agus le gníomhaireachtaí rialtais 

araon chun eispéiris lasmuigh den scoth a sholáthar i gceann 

scríbe tuaithe agus uirbeach araon. Éileoidh sé seo infheistíocht 

bhreise i bhforbairt táirgí lena n-áirítear gníomhaíochtaí 

lasmuigh agus rochtain agus úsáid níos fearr a chumasú dár 

spásanna oscailte, rud a chuirfidh le suíomh na hÉireann mar 

cheann scríbe glas, glan agus inbhuanaithe. Teastóidh 

infheistíocht chaipitil ó ghníomhaireachtaí stáit freisin chun 

sócmhainní atá ann cheana a chothabháil agus a oibriú ar bhonn 

leanúnach. 

I mí Feabhra 2021, d’fhógair Fáilte Éireann sonraí faoina  Scéim 

Leanúnachais Gnó Turasóireachta nua ar luach €55 milliún. 

Tacóidh an scéim leis na gnóthais turasóireachta sin nach raibh 

incháilithe don íocaíocht faoin Scéim Tacaíochta Srianta COVID (CRSS) 

nó scéimeanna deontais leanúnachais de chuid Fáilte Éireann roimhe 

seo. Tá roinnt príomhthionscnamh leagtha amach ag Fáilte Éireann do 

2021: 

• Scéim Leanúnachais Gnó Turasóireachta €55 milliún chun 

cabhrú le gnólachtaí turasóireachta costais sheasta a 

tabhaíodh in 2020 a fhritháireamh agus chun tacú leo 

leanúint ar aghaidh ag feidhmiú i rith 2021. 

• Infheistíocht throm i Margaíocht Intíre chun 

turasóireacht intíre a bhrú chun cinn nuair a 

athosclaítear an tír lena n-áirítear feachtais a 

bhaineann go sonrach le contae agus fócas ar Bhaile 

Átha Cliath. 

• Tacaíochtaí fostaithe, gnó agus earnála ar réimsí amhail 

straitéis agus ceannaireacht, airgeadas agus éifeachtúlacht 

costais, nuálaíocht bia agus dí, ioncam agus sármhaitheas 

seirbhíse a uasmhéadú chun feidhmíocht a thiomáint agus 

cabhrú le gnólachtaí dul i ngleic leis na dúshláin atá rompu, 

chomh maith le seirbhísí folláine chun tacú le fostóirí. agus 

fostaithe ag an am deacair seo. 

• Feabhsú ceantair uirbeacha trí 31 tionscadal Baile Ceann 

Scríbe ar fud na tíre agus dhá scéim maoinithe nua - an 

Scéim Deontais Bia Lasmuigh a fheabhsóidh cáilíocht na 

spásanna itheacháin lasmuigh agus a thairgfidh 

suaimhneas maidir le sábháilteacht agus compord, agus an 

Scéim Deontais um Bheochan Uirbeach  chun beocht a chur 

ar fáil dár. cathracha agus bailte le suiteálacha nuálacha soilsithe 

agus ealaíne. 

• Ag ullmhú do thurasóireacht ar ais trí oibriú leis an tionscal 

chun suíomhanna gréasáin feabhsaithe agus cumas áirithinte 

ar líne a thógáil trí chlár nua claochlaithe digiteach agus 

leanúint d’Éirinn a choinneáil chun tosaigh do 

cheannaitheoirí thar lear trí raon imeachtaí fíorúla díolacháin, 

lena n-áirítear Meitheal, ceann de na cinn is mó in Éirinn. 

seónna trádála taistil. 
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Tá Plean Forbartha Ceann Scríbe agus Taithí á ullmhú do Chill 

Airne agus tá athbhrandáil shuntasach ar an gceann scríbe ar 

siúl. Éascóidh infheistíocht Fáilte Éireann, agus trí dheontas 

URDF de €16 milliún a fógraíodh le déanaí, maoiniú breise faoi 

Taisteal Gníomhach agus maoiniú meaitseála Chomhairle 

Contae Chiarraí athchóiriú na Réimse Poiblí agus rochtain ar lár 

an bhaile do choisithe agus rothaithe. Is príomh-uaillmhianta na 

straitéise atá ag teacht chun cinn iad na buntáistí a bhaineann 

leis an bPáirc Náisiúnta a fheabhsú don bhaile, mar aon le 

heispéireas cultúrtha barántúil a fhorbairt laistigh den bhaile. 

Tá Trá Lí aitheanta mar “Bhaile Ceann Scríbe” faoin tionscnamh 

de chuid Fáilte Éireann chun tacú leis an turasóireacht mar 

thiománaí eacnamaíoch. Tacóidh Scéim Deontais Fháilte Éireann 

seo agus maoiniú ó Chomhairle Contae Chiarraí leis an maoiniú 

a leithdháiltear faoin URDF do Thrá Lí chun feabhas suntasach 

a chur ar an bhFearann Poiblí agus ómós áite. Léiríonn taighde 

idirnáisiúnta go seasta go bhfuil bailte agus cathracha 

tarraingteacha ina bpríomhspreagadh do lucht saoire thar lear 

ag teacht go hÉirinn. Cuirfidh an scéim maoiniú ar fáil chun 

bealaí a aimsiú, comharthaíocht, spásanna poiblí ar nós 

cearnóga, sráid-dreacha agus margaí ar bhealach a rachaidh i 

ngleic le turasóirí agus a chuirfidh lena n-eispéireas i dTrá Lí. 

Is fiú €150 milliún clár infheistíochta caipitil Fháilte Éireann,  

Ardáin le Fás,  agus beidh sé ar siúl ó 2019 go 2022. Fógraíodh 

maoiniú le déanaí faoin ardán Áiseanna Comhroinnte do 

Sholáthraithe Gníomhaíochta chun Ionad Saoráidí Comhroinnte 

Trá Bhaile an Bhuinneánaigh, Trá na bhFear (Theas), Ionad 

Saoráidí Comhroinnte Trá na Fianait, agus Ionad Saoráidí 

Comhroinnte Mhachaire Bheag, Caisleán Ghriaire a fhorbairt. 

Oibreoidh Scéim Infheistíochta um Fheabhsú 
Phroinnspásanna faoin Aer de chuid Fáilte Ireland, i 
gcomhpháirtíocht le hÚdaráis Áitiúla chun acmhainn níos mó a 
éascú i mbianna allamuigh trí thacú le hÚdaráis Áitiúla agus le 
gnólachtaí fáilteachais le sráideanna agus spásanna poiblí a 
uasghrádú agus a fheabhsú agus réitigh a chur i bhfeidhm atá 
díonach ar an aimsir   a éascóidh amuigh faoin aer ar feadh na 
bliana itheacháin. Déanfar an scéim infheistíochta seo a 
sheachadadh faoi na Colún straitéiseach ‘Ag Oscailt an Amuigh’ 
de chuid Fáilte Éireann a bhfuil sé mar aidhm aige caipitliú a 
dhéanamh ar ár sócmhainní lasmuigh agus ár 
spásanna uirbeacha a athshamhlú. 

 
Turasóireacht inbhuanaithe 

Thug géarchéim COVID deis d’Éirinn agus do 

Chiarraí maidir le hinbhuanaitheacht. Fiú roimh an 

bpaindéim bhí tuiscint ag dul i méid go hidirnáisiúnta 

ar an ngá atá le cineálacha cur chuige turasóireachta 

níos inbhuanaithe a chuaigh chun sochair – seachas 

a ndearna dochar – do na tarraingtí agus na pobail 

an-mhór a bhí siad ag teacht. Na dúshláin a 

bhaineann le hathrú aeráide agus caillteanas 

bithéagsúlachta, agus an tábhacht le Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na NA, tá béim curtha 

againn freisin ar an ngá atá againn go léir ár bpáirt 

a ghlacadh chun Éire a bhogadh i dtreo todhchaí 

inbhuanaithe. 

 

 

Déanann turasóireacht inbhuanaithe cothromaíocht idir 

eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil. Is 'bua-bua' é cur chuige 

inbhuanaithe d'earnáil na turasóireachta. Tá Ciarraí suite go 

maith chun a bheith chun tosaigh agus tá tús áite aige i 

bhfianaise raon sócmhainní nádúrtha an chontae agus obair 

cheannródaíoch na gceithre eagraíocht; - tháinig Mol 

Cruthaitheachta agus Nuálaíochta an Daingin, ESBNetworks, 

Forbairt Oirthuaisceart Chiarraí (NEWKD), agus MaREI, Lárionad 

Fuinnimh, Aeráide agus Mara SFI le chéile in 2018 chun an 

tionscnamh uaillmhianach il-pháirtí, Corca Dhuibhne 2030/ 

Leithinis an Daingin 2030. 

Is iad na príomhchuspóirí ná oibriú leis an bpobal áitiúil, le 

hearnálacha na turasóireachta agus na feirmeoireachta, le 

scoileanna agus le gnó chun na hathruithe sochaíocha níos 

leithne a theastaíonn don aistriú inbhuanaithe seo a fhiosrú, a 

thacú agus a chumasú. Laistigh de seo, tá Mol an Daingin ag 

obair freisin chun deiseanna fostaíochta a aithint agus cabhrú le 

todhchaí eacnamaíoch inbhuanaithe a fhorbairt don cheantar. 

Thar thréimhse an Phlean beidh Comhairle Contae Chiarraí 

ag comhoibriú le comhpháirtithe tionscail chun bearta 

inbhuanaitheachta a chur chun cinn ar fud an tionscail; i 

réimsí na dtionscnamh taistil ghníomhaigh chun réitigh taistil 

ísealcharbóin a mhéadú, táirgeadh bia ó fhoinsí áitiúla a chur 

chun cinn laistigh den tionscal, laghdú ar dhramhaíl bia, 

bearta laghdaithe fuinnimh a chur chun cinn ar fud na 

hearnála, agus cleachtais chomhshaoil inbhuanaithe a chur 

chun cinn. Díríonn an plean ar fheabhas a chur ar 

thaitneamhachtaí ar fud an Chontae trí rianta siúlóide agus 

taitneamhachtaí a chur ar fáil a chothaíonn idirghníomhú leis 

an timpeallacht nádúrtha gan mórán cur isteach. Díreoidh 

Plean Téarnaimh Chiarra go láidir ar ghníomhaíochtaí a chur 

chun cinn agus ar thacú leo a sheachadann aistriú tapa chuig 

todhchaí eacnamaíoch inbhuanaithe. Tógann an Plean ar na 

spriocanna inbhuanaitheachta náisiúnta agus an beartas 

comhsheasmhach atá ag teacht chun cinn i bhforbairt agus 

tacaíonn sé leo dréachtphlean Forbartha Contae Chiarraí.

Earnáil Scannán/Tionscal 
Cruthaitheach/Ealaíne 

 

                Is cuid riachtanach de chreatlach 

Chontae Chiarraí iad na healaíona agus an 

cultúr. Cuireann na healaíona le folláine, nascann 

siad daoine lena chéile agus cuireann siad amach 

íomhá uathúil de cé muid ar fud an domhain. Tá 

saibhreas traidisiúin ag Ciarraí sa chruthaitheacht 

agus sa chultúr. Tá os cionn 10,000 láithreán 

seandálaíochta ag an gcontae, go leor suíomhanna 

oidhreachta lena n-áirítear an Sceilg a bhfuil clú 

domhanda orthu. Tá dhá bhaile oidhreachta ag 

Ciarraí agus tírdhreach saibhir uirbeach agus 

tuaithe tógtha. Tá dhá Ghaeltacht ann ina bhfuil 

an Ghaeilge fós mar chuid dár gcultúr beo. Tá 

Amharclann Náisiúnta na hÉireann lonnaithe ann, 

agus tá cuid shuntasach de Chosán Ceoil Shliabh 

Luachra laistigh dá teorainneacha. Tá earnáil na 

dtaibh-ealaíona fíor-láidir sa chontae. 

Is réiteach é a bhfuil buntaiste 

ag gach taobh ann don earnáil 

turasóireachta é cur chuige 

inbhuanaithe 
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chomh maith le hearnáil damhsa comhaimseartha atá ag fás. In 

éineacht le héachtaí liteartha agus le hearnáil bhríomhar 

amharcealaíon, leanann traidisiúin chultúrtha láidre Chiarraí atá 

bunaithe ar na healaíona ag cothú na cruthaitheachta agus tá 

scóip shuntasach acu i dtéarmaí acmhainneachta forbartha. Is 

clár é Creative Ireland Kerry atá lonnaithe in Oifig na nEalaíon 

ag Comhairle Contae Chiarraí a thacaíonn le agus a chuireann 

earnáil uathúil chruthaitheach  Chiarraí in iúl. Cuireann sé 

acmhainní agus luach ar ról lárnach na cruthaitheachta ar fud gach 

earnála den tsochaí agus oibríonn sé chun tionchar cultúrtha, 

sóisialta agus eacnamaíoch níos fearr a chur chun cinn sa chontae. 

Tá Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta 5 bliana (2018-

2022) uaillmhianach agus nuálaíoch forbartha do Chiarraí. i 

gcomhairle le healaíontóirí áitiúla, daoine cruthaitheacha, 

eagraíochtaí cultúrtha agus oidhreachta, grúpaí pobail, na 

tionscail chruthaitheacha, ionaid oideachais agus scoileanna. 

Díreoidh an Plean téarnaimh geilleagair ar thacaíocht náisiúnta 

a chur i bhfeidhm do thaibhithe beo agus don earnáil 

chruthaitheach ag leibhéal an chontae. 

 An Scéim Tacaíochta Feidhmithe Beo 

 An Scéim Gnó Ceoil agus 
Siamsaíochta 

 Scéim Tacaíochta Earnála Imeachtaí 
 

De réir Thuarascáil Olsberg SPI a choimisiúnaigh 

an Rialtas, “tá táirgeadh ábhar scáileáin ar fud an 

domhain ar cheann de na tionscail is mó fáis ar 

domhan”. Sheol an Rialtas Plean Gníomhaíochta 

Closamhairc i Meitheamh 2018 chun caipitliú air 

seo. Tá sé mar aidhm ag an bplean fadtéarmach don tionscal ar 

fad go mbeidh Éire ina mol domhanda chun Scannán, dráma 

teilifíse agus beochan a léiriú. “Tá sé mar aidhm ag Global Ireland 

2025 méid earnáil léiriúcháin scannán na hÉireann a dhúbailt.”   

Tá ranníocaíocht thionscal an scáileáin do gheilleagar na hÉireann 

méadaithe faoi dhó le deich mbliana anuas, ó €164 milliún in 2010 

go €357 milliún in 2019, de réir figiúirí ón ngníomhaireacht 

forbartha Screen Ireland. Tá oll-bhreisluach de €692 milliún ag 

earnáil scannán dírithe ar mhargaíocht ghníomhach a dhéanamh 

ar réigiún Chiarraí mar shuíomh scannán, ag cur Seirbhís 

Tacaíochta Léiriúcháin chuimsitheach ar fáil, agus ag tacú le 

léiriúcháin scannán dúchasacha. 

Bhunaigh Comhairle Contae Chiarraí Grúpa Stiúrtha na Scannán 

chun cabhrú le scannán agus tionscal na scannán a chothú agus a chur 

chun cinn sa chontae.\  Tugann an grúpa le chéile go leor 

gníomhaireachtaí lena n-áirítear earnáil chruthaitheach uathúil Kerry 

Education. agus an Bord Oiliúna, An Roinn Turasóireachta, Cultúir, 

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Ollscoil Theicneolaíochta na 

Mumhan, Féile Scannán Chiarraí, Dámhachtainí Scannán agus 

Teilifíse na hÉireann, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 

Fiadhúlra chomh maith le saineolaithe ó ar fud an tionscail d’fhonn 

cur chun cinn a dhéanamh. Chiarraí mar scannán, teilifíse agus 

beochana na hÉireann. D'éirigh go hiontach le hearnáil na 

beochana, beagnach faoi cheathair i méid thar an tréimhse 

chéanna. 

Is tionscal fáis é seo. Mar aitheantas air sin, tugadh ardú €9 milliún ar 

mhaoiniú do Screen Ireland anuraidh, rud a d’ardaigh a bhuiséad caipitil 

52% go €26.2 milliún do 2021. Tá Rialtas na hÉireann tiomanta do 

scannánaíocht réigiúnach a fhorbairt, arna fhianaise ag 

 dreasacht chánach Alt 481 – ar fiú 32% den bhuiséad é, ag ardú go 

37% do thionscadail a scaoiltear sna réigiúin. 

Tá sé mar aidhm ag Screen Kerry gach cineál 

léiriúchán achur chun cinn agus a éascú (scannán, 
teilifís, dráma, cláir faisnéise, mic léinn agus 
idirnáisiúnta). Is ionad ilfhreastail é Screen Kerry le 
haghaidh comhairle agus cabhrach maidir le gach 
riachtanas Réamh-Táirgthe, Táirgeachta agus Iar-
léiriúcháin i gContae Chiarraí. Ceann scríbe Screen Kerry 
agus ag cuidiú leis an earnáil a chothú sa chontae 

Tá meas ag Comhairle Contae Chiarraí ar Earnáil na 

Cruthaitheachta agus aithníonn sé go bhfuil scóip ann, mar 

cheann de na trí thionscal fáis is fearr go hidirnáisiúnta, 

leas a bhaint as an bpoitéinseal i gCiarraí, trí thacaíochtaí 

a fhorbairt le cur ar chumas na gcleachtóirí cruthaitheacha 

maireachtáil agus oibriú i gCiarraí. Rachaidh Comhairle 

Contae Chiarraí i dteagmháil le príomhthionscail tráchtála 

agus le gníomhaireachtaí áitiúla agus náisiúnta, chun clár 

dreasachtaí agus tacaíochtaí a fhiosrú agus a fhorbairt 

chun seasamh iomaíoch Chiarraí mar ionad do thionscail 

chruthaitheacha a mhéadú. Go ginearálta, bíonn ioncam 

íseal ag daoine cruthaitheacha, rud a imríonn tionchar ar 

a gcumas cíos a fháil ar 

rátaí tráchtála. 

Laistigh de chúig bliana, tá 

sé mar aidhm againn 15% 

níos mó de thionscail 

Earnáil na 

Cruthaitheachta a bheith 

lonnaithe i gCiarraí agus ag 

déanamh oibre i gCiarraí. 

Fiosróimid deiseanna chun 

spás breise a sholáthar do chleachtóirí cruthaitheacha le 

feidhmiú. Beidh feachtas cumarsáide spriocdhírithe ar bun 

chun próifíl Chiarraí mar lárionad cruthaitheachta agus 

cultúir a chur chun cinn. Is é an aidhm straitéiseach ná cur 

ar chumas na gcleachtóirí cruthaitheacha rogha a dhéanamh 

cónaí agus obair a dhéanamh i gCiarraí. Cuireann daoine 

cruthaitheacha a chónaíonn agus a oibríonn i gceantar le 

beogacht shóisialta, téarnamh eacnamaíoch, cáilíocht 

fheabhsaithe beatha chomh maith le nuálaíocht, oibreoimid 

chun an earnáil seo a fhás. Tá gá le spásanna oibre chun 

saothair chruthaitheacha a chruthú, a dhéanamh, a 

thaispeáint agus a dhíol agus le haghaidh spásanna 

ceardlainne agus léirithe chun idirghníomhú leis an bpobal. 

Difríonn riachtanais de réir disciplín cruthaitheach, suíomh 

geografach agus riachtanais daoine cruthaitheacha aonair. 

Áireoidh tionscadail chaipitil faoi stiúir an Údaráis Áitiúil do 

bhailte cuspóirí i gcomhar le pobail áitiúla agus leis an earnáil 

ghnó chun spásanna oibre breise agus spásanna taispeántais 

a sholáthar don earnáil. Tá go leor áitreabh folamh a 

bhainfeadh tairbhe as cleachtóirí cruthaitheacha a bheith ag 

maireachtáil agus ag déanamh oibre i mbailte. 

Comhoibreoidh an tÚdarás Áitiúil leis an Líonra Seomraí agus 

le tiarnaí talún chun spásanna oiriúnacha a aithint is féidir a 

thairiscint ar bhonn léasa don earnáil. Ba chóir machnamh a 

dhéanamh ar dheis a thabhairt do dhaoine cruthaitheacha 

úsáid a bhaint as foirgnimh thréigthe agus lóistín 'os cionn 

an tsiopa' agus oibriú iontu. 

Cuireann daoine cruthaitheacha 

a chónaíonn agus a oibríonn i 

gceantar le beogacht shóisialta, 

le téarnamh eacnamaíoch, 

cáilíocht beatha feabhsaithe 

chomh maith le nuálaíocht 
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Gníomhartha Turasóireachta, Cultúir, Conláistí agus Oidhreachta 
 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

1 Coimeádfaidh, cothóidh agus stiúrfaidh 

Ciarraí suíomh Chiarraí mar 

phríomhcheann scríbe turasóireachta 

idirnáisiúnta, le fócas ar thurasóireacht 

ghlas inbhuanaithe a fhorbairt. 

Tascfhórsa 

Turasóireachta 

Chiarraí; Cónaidhm 

Thionscal 

Turasóireachta 

Chiarraí; Comhairle 

Contae Chiarraí; 

Fáilte Éireann 

Oibreoirí 

turasóireachta; 

Pobail Áitiúla; 

Líonra Aireagail 

Chiarraí 

Cur i bhfeidhm na 

Turasóireachta 

Contae 

Torthaí straitéise 

 

2 Straitéis nua Turasóireachta Contae a 
fhorbairt 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; Fáilte 

Éireann 

Tascfhórsa 

Turasóireachta 

Chiarraí; 

Cónaidhm 

Thionscal 

Turasóireachta 

Chiarraí; Oibreoirí 

turasóireachta; 

Pobail Áitiúla; 

Líonra Aireagail 

Chiarraí 

Straitéis 

Turasóireachta an 

Chontae a fhorbairt 

agus a chur i 

bhfeidhm i gcomhar 

le príomhpháirtithe 

leasmhara 

Straitéis nua 

turasóireachta a chur 

i bhfeidhm. 

3 Séasúr na turasóireachta a leathnú ar 

bhealach inbhuanaithe ar fud an 

Chontae, trí éagsúlú, féilte, agus 

imeachtaí (faoi réir threoirlínte an 

Rialtais), gníomhaíocht, eachtraíochta, 

astro, bia, turasóireacht mhuirí agus 

ghnó. 

Comhairle Contae 

Chiarraí; Fáilte 

Éireann; 

Turasóireacht 

Éireann; 

Cónaidhm 

Thionscal 

Turasóireachta 

Chiarraí Biúró 

Coinbhinsiúin 

Chiarraí 

Pobail áitiúla; 

eagraithe 

gníomhaíochtaí, 

imeachtaí agus 

féile agus líonraí 

turasóireachta ar 

fud an chontae 

• Clár Féilte & 

Imeachtaí 

Rannpháirteacha 

2022 agus 2023. 

• Imeachtaí séasúr 

ghualainn a chur 

chun cinn. 

 

4 Tacú le Pleananna Forbartha Ceann 

Scríbe Cuairteoirí reatha agus nua: 

Plean Forbartha Scríbe agus Taithí 

Chill Áirne (DEDP), VEDP Chósta na 

Sceilge; Cósta na hAille (Ciarraí 

Thuaidh/Iarthar an Chláir) DEDP; 

VEDP an Daingin, an 

Trí Leithinis Bhéarra VEDP agus Trá Lí 

Tionscadal Baile Ceann Scríbe. 

Fáilte Éireann Comhairle Contae 

Chiarraí; Líonraí 

Áitiúla 

Turasóireachta, Co. 

Seomraí Gnó, KTIF, 

Údarás na 

Gaeltachta; 

NEWKD; SKDP, 

NPWS, OOP, 

Comhairle Chontae 
an Chláir 

Céimeanna 

éagsúla de chur i 

bhfeidhm Chreat 

DEDP 

Creat a chur i bhfeidhm 

5 Féarbhealaí a fhorbairt ag teacht le 

Straitéis Glasbhealaí Chomhairle 

Contae Chiarraí: – Trá Lí-Fhianait, 

Glasbhealach Chiarraí Thuaidh (Lios 

Tuathail-Mainistir na Féile agus 

Trá Lí - Lios Tuathail ), Coill Bhaile Uí 

Shíoda - An Spá, Trá Lí, agus 

Glasbhealach Chiarraí Theas; 

Glasbhealach an Daingin-Clochán; agus 

scrúdú a dhéanamh ar fhéidearthacht 

síntí glasbhealaí, naisc agus bealaí glasa 

nua. Glasbhealaí forbartha a mhargú 

agus a chur chun cinn. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

agus 

comhpháirtie 

comhoibríocha 

Fáilte Éireann, An 

Roinn Iompair 

(DoT), An Roinn 

Comhshaoil, Aeráide 

agus Cumarsáide, 

TII, An Roinn 

Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán, An 

Roinn Forbartha 

Tuaithe agus Pobail 

(DRCD), Comhairle 

Cathrach agus 

Contae Luimnigh , 

Turasóireacht 

Éireann. 

Lios Tuathail-

Mainistir na Féile, 

agus Trá Lí-Fhianait 

a mhargú agus a 

chur chun cinn 

Glasbhealaí agus Trá 

Lí- Lios Tuathail nuair 

a osclaíodh é. 
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

6 Leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag 

cothabháil bhonneagar turasóireachta 

an Chontae lena n-áirítear bealaí 

siúlóide ar fud an chontae agus lúba 

breise agus cosáin siúil spor breise agus 

cosáin a aithint le forbairt trí ORIS, 

LEADER agus sruthanna maoinithe eile. 

Cuir do Éalú Nádúrtha Ciarraí chun cinn 

agus forbair Léarscáil Idirghníomhach 

nua do Chonairí Siúlóide Chiarraí. 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; 

Cuideachtaí 

Forbartha 

Áitiúla 

Fáilte Éireann; DRCD, 

MPWS, OOP, Údarás 

na Gaeltachta, Kerry 

Tourism Industry 

Federation, 

• Uasghrádú: 

Bealach an 

Daingin, 

Seanbhóthar 

Neidín, Sliabh an 

Torc, 

Rotharbhealach 

Fleisc, Conair 

Chósta Thrá Lí, 

Páirc 

Taitneamhachta 

Chill Orglan, 

Bealach na 

Sionainne, Bealach 

Chiarraí Tionscadal 

Feabhsúcháin na 

hAbhann Duibhe; Slí 

Chiarraí Thuaidh, 

Bealach Bhéara 

• Feabhas a chur ar 

Shiúlóid Chuan an 

Daingin; 

• Slí na Sionainne 

agus Slí Chiarraí 

Thuaidh a 

fhorbairt; 

• Nasc Slí Chiarraí 

agus Bealach an 

Daingin; 

• Nasc Bealach Beara-

Breffni leis an Neidín 

agus Slí Chiarraí 

Ciarraí 

Idirghníomhach 

nua a fhorbairt 

Léarscáil Conairí Siúil. 

 

7 Leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag 

uasghrádú áiseanna trá agus 

gormbhealaí Chiarraí; lena n-áirítear 

forbairt Áiseanna Trá Comhroinnte i 

gCiarraí mar chuid de líonra 

de 20-25 láthair cois cósta ar fud na 

tíre le haghaidh Turasóireachta 

Eachtraíochta faoi Ardáin le haghaidh 

Fáis (Ardán 3) 

Fáilte 

Éireann; 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

An Roinn 

Comhshaoil, Aeráide 

agus Cumarsáide; 

Comhpháirtithe 

Tacaíochta 

• EOI/Iarratas ar 

Mhaoiniú agus 

pleanáil reachtúil 

comhlánaigh má 

éiríonn leo (FI 

Platforms for 

Growth); 

• Taitneamhacht 

Stoptha Coisithe 

agus Rothaíochta 

a fhorbairt ag an 

Inse faoin mBaile 

Luathaithe 

& Babhta 

Sráidbhaile 3 - 

Tírdhreachú a chur 

ar fáil, glanadh an 

limistéir, suiteáil 

boird phicnice, racaí 

rothair, tobair uisce 

óil, clár faisnéise 

agus comharthaí; 

• Measúnú a 

dhéanamh ar 

Chanáil Thrá Lí 

Tógtha agus i 

bhfeidhm (Ardáin le 

Fás FÉ)  
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chun úsáidí 

féideartha 

taitneamhachta sa 

todhchaí/forbairt 

gormbhealaigh a 

aithint. 

 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

8 Páirceáil bhreise a fhorbairt ag 

príomhláithreacha cuairteoirí agus 

cosáin mhóréilimh 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Úinéirí talún; Pobail 

Áitiúla, Fáilte Éireann; 

Páirceanna Náisiúnta 

& Seirbhísí Fiadhúlra, 

Údarás na Gaeltachta, 

Cuideachtaí Forbartha 

Áitiúla. 

• Carrchlóis 

shéasúracha 

breise san Inse 

agus i gCaisleán 

Ghriaire chun 

tacú le geilleagair 

spóirt 

turasóireachta 

agus 

gníomhaíochta - 

Talamh 

comhaontuithe agus 

treoirthionscadal 

curtha i gcrích chun 

eolas a thabhairt do 

thaitneamhachtaí 

níos fadtéarmaí; 

• Áiseanna páirceála a 

fhorbairt agus 

rochtain níos fearr 

ar Pháirc 

Reenagoss, ceantar 

na cé agus Tailte an 

Leithinis, Neidín; 

• Soláthar Áiseanna 

Páirceála don Linn 

Gorm;. 

• Forbairt carrchlóis 

ag bun Chnoc 

Bréanainn ag 

Faha, An Clochán 

(indéantacht) 

• Staidéar 

féidearthachta a 

dhéanamh; 

Dearadh; 

Comhaontuithe 

Talún; 

Cuid 8 Pleanáil. 

Maoiniú a fháil 

agus carrchlóis a 

fhorbairt 

9 Infreastruchtúr Ceann Conairí 

Glasbhealaigh a fhorbairt ag críochfoirt 

thábhachtacha bailte/sráidbhaile lena n-

áirítear Lios Tuathail, an Fhianait agus 

Trá Lí ar Ghlasbhealach Chiarraí Thuaidh 

agus áiseanna feabhsaithe páirceála ag 

rochtain an Chlocháin go Cnoc 

Bhréanainn. 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Cuideachtaí Forbartha 

Áitiúla, Fáilte Éireann, 

DRCD, Údarás na 

Gaeltachta, Pobail 

áitiúla. 

• Pleanáil & Dearadh 

Ceann Conairí 

Glasbhealaí 

críochnaithe nó idir 

lámha. 

• Tús siúlóide 

Chnoc 

Bréanainn á 

imscrúdú. 

 

Tógáil críochnaithe 

agus oscailte don 

phobal 
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10 Leanúint ar aghaidh ag forbairt agus 

ag uasghrádú príomh-bhonneagar 

straitéiseach chun tacú leis an 

turasóireacht 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí agus 

comhpháirtit

he 

comhoibríoc

ha 

Fáilte Éireann, Oifig 

na nOibreacha 

Poiblí, Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla, 

Úinéirí Talún, 

Ranna Rialtais 

Comhoibríocha, 

• Forbairt 

inbhuanaithe a 

dhéanamh ar iar-

shuíomh clós na 

mbád ar thaobh na 

farraige sa 

Daingean 

(Comhairliúchán 

agus Dearadh); 

• Pleananna do 

shaoráidí nua 

tuirlingthe ar an 

mBlascaod Mór a 

chur chun cinn; 

Oibreacha 

feabhsaithe ag 

Limistéar Radhairc 

Glounsharoon, 

Oileán Ciarraí; 

• Leanúint ar aghaidh 

ag uasghrádú 

áiseanna agus 

infrastruchtúir ag 

Músaem Contae 

Chiarraí/Ionad 

Mhuilinn Ghaoithe 

Blennerville/Bogaigh 

& Éicea-Ionad 

Chuan Thrá Lí 

 

 

11 Sócmhainní turasóireachta nádúrtha 

agus tógtha Chiarraí a chosaint agus a 

fheabhsú lena n-áirítear - Slí an 

Atlantaigh Fhiáin, Ceantar Reeks, OEC 

Cheapach na Lao, Cúlchiste Spéir 

Dhorcha Idirnáisiúnta Chiarraí, 

Tionscadal BEO, uasghrádú ar Phointe 

Fionnachtana Cheann Bhré, agus Bailte 

Oidhreachta ainmnithe. 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; 

Fáilte Éireann; 

KTIF; Grúpa 

Dúiche Reeks 

Comhpháirtithe 

comhoibríocha lena n-

áirítear BOO Chiarraí, 

UCC, Cósta na Sceilge, 

Lios Tuathail agus 

Líonraí Turasóireachta 

KMEG 

• Bearta a chur i 

bhfeidhm ag 

láithreacha éagsúla 

ar Shlí Cheann 

Sléibhe chun brú 

tráchta ar an WAW a 

mhaolú, 

• Uasghrádú a 

dhéanamh ar an 

bPointe 

Fionnachtana WAW 

ag Ceann Bhré, 

Leathnaigh an 

Cúlchiste Spéir 

Dhorcha 

Idirnáisiúnta go 

Ceantar Reeks ó Ros 

Beithe go Gleann an 

Charthaigh agus 

Droichead na 

hAbhann Duibhe. 

• Bailte 

oidhreachta 

Lios Tuathail 

agus an Chinn 

Mhara a chur 

chun cinn. 
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12 Beidh Ciarraí ina cheannaire agus ina 

eiseamláir i ngach gné d’fháilteachas 

agus bainistíocht, oiliúint cócaireachta 

agus ealaíon do Thionscal na 

Turasóireachta. Cuirfidh clár Ceann 

Scríbe Sábháilte Chiarraí oiliúint ar 

fhoireann turasóireachta agus miondíola 

maidir le hionfhabhtú a chosc, 

sláinteachas agus glaineacht de réir na 

gcaighdeán idirnáisiúnta is airde agus 

iad ag oscailt arís do ghnó. 

MTU; BOO 

Chiarraí; 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Cónaidhm Óstáin 

na hÉireann 

(Brainse 

Chiarraí); Fáilte 

Éireann, 

Cumann 

Bialanna na 

hÉireann, 

Cónaidhm na 

bhFionnóirí, 

Cónaidhm 

Thionscal 

Turasóireachta 

Chiarraí, 

Soláthraithe 

lóistín, Líonra 

Chomhlachais 

Chiarraí; PPN 

Chiarraí 

 

 

 

  

13 Scéim um Fheabhsú Phroinnspásanna 

faoin Aer  de chuid Fáilte Éireann - 

Scéim um Bonneagar Béilí Lasmuigh 

agus Síondíonach agus Scéim 

Infheistíochta Caipitil Beochana Uirbigh 

a chur i bhfeidhm 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Comhairle Contae 

Chiarraí; Fáilte 

Éireann 

• Na hoibreacha 

feabhsúcháin 

riachtanacha agus 

na réitigh 

aimsirdhíonacha a 

chur i bhfeidhm ar 

limistéir ina 

bhféadfaí bia breise 

amuigh faoin aer a 

mhéadú, rud a 

mhéadódh 

acmhainn agus 

láithreacha. 

• Tacú le tionscadail 

bheochana an 

fhearainn phoiblí 

agus uirbeacha a 

bhfuil an cumas acu 

ionaid uirbeacha a 

athrú agus a 

shamhlú do 

chuairteoirí agus do 

phobail. 

 

 

 

14 Tacú le gnólachtaí Turasóireachta agus 

Fáilteachais chun Scéim um Fheabhsú 

Phroinnspásanna faoin Aer de chuid 

Fáilte Éireann - Suíocháin faoin Aer & 

Oiriúintí do Ghnólachtaí Turasóireachta 

agus Fáilteachais a chur i bhfeidhm 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

Comhairle Contae 

Chiarraí; Fáilte 

Éireann 

Tacaíocht riachtanach 

a sholáthar do 

ghnólachtaí chun an 

scéim a chur i 

bhfeidhm agus chun 

an acmhainn 

itheacháin lasmuigh a 

uasmhéadú do 

shamhradh 2021. 
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

15 Scéim Infheistíochta Caipitil Beochana 

Uirbigh Fáilte Éireann a chur i bhfeidhm 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Comhairle Contae 

Chiarraí; Fáilte 

Éireann 

Tacú le forbairt 

inbhuanaithe 

turasóireachta trí 

réimse poiblí agus 

tionscadail beochana 

uirbeacha a bhfuil an 

cumas acu ionaid 

uirbeacha do 

chuairteoirí agus 

pobail a chlaochlú 

agus a athshamhlú. 

 

16 Acmhainn ainmniúcháin UNESCO sa 

chontae a bhaint amach; Stáisiún Cábla 

Trasatlantach Dhairbhre a chur ar 

aghaidh go Liosta Sealadach na 

hÉireann agus an stáisiún agus na 

suíomhanna gaolmhara le 

comhpháirtithe Ceanadacha mar 

Shuíomh Oidhreachta Domhanda 

UNESCO; Tearmann Bithsféar Chiarraí, 

WHS UNESCO Chill Airne & Sceilg 

Mhichíl a chur chun cinn. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

agus Comhlacht 

Forbartha Oileán 

Dairbhre 

An Roinn 

Tithíochta, 

Pleanála agus 

Oidhreachta, 

Dairbhre Tras-

Atlantach 

Fondúireacht 

Cábla, An Roinn 

Forbartha 

Tuaithe & Pobail, 

Fáilte Éireann, 

Forbairt Chiarraí 

Theas 

Comhpháirtíocht 

Comhpháirtithe 

Cheanada. NPWS 

agus 

Oifig na nOibreacha 
Poiblí, 

Tús a chur leis an 

obair ar 

Chaomhnú agus 

ar Oiriúnú 

Stáisiún Cábla 

Valentia. 

 

Ainmniú Liosta 

Sealadach na 

hÉireann a fháil do 

Stáisiún Cábla 

Dhairbhre faoi 2022. 

Cuir iarratas 

Trasteorann 

Oidhreachta 

Domhanda le Hearts 

Content, Talamh an 

Éisc, Ceanada chuig 

UNESCO Páras. 

Inscríbhinn Slán 

Oidhreachta 

Domhanda do Stáisiún 

Cábla Dhairbhre agus 

láithreáin ghaolmhara. 

17 Inrochtaineacht Uilíoch ar na príomh-

áiseanna agus nithe is díol spéise do 

thurasóirí a chur chun cinn agus a 

fhorbairt 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

agus 

comhpháirtithe 

comhoibríocha 

Fáilte Éireann, 

DRCD, Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla, 

Soláthróirí Táirgí, 

gníomhaireachtaí 

Stáit, grúpaí 

míchumais agus 

pobail 

Cill Airne, Baile an 

Bhuinneánaigh agus 

An Coireán a chur 

chun cinn mar 

cheann scríbe 

Rochtana Uilíoch 

Tionscnaimh an UA a 

leathnú go dtí an 

contae níos leithne 

18 Oidhreacht chultúrtha agus teanga 

Chiarraí a chosaint agus a fheabhsú. 

Comhairle Contae 

Chiarraí; Údarás 

na Gaeltachta 

agus 

comhpháirtithe 

An Roinn 

Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán,   An 

Roinn Tithíochta, 

Pleanála & 

Oidhreachta, Fáilte 

Éireann, , NPWS, 

OOP, Cuideachta 

Mhuilinn Ghaoithe 

Blennerville, 

NEWKD, BOO 

Chiarraí. 

• Pleananna teanga a 

fhorbairt agus a 

chur chun cinn mar 

is cuí 

• Tacú le Trá Lí, 

Cathair Saidhbhín 

agus An 

Daingean mar 

Bhailte Seirbhíse 

Gaeltachta 

Leanúint ar aghaidh 

ag tacú agus ag 

leathnú úsáid na 

teanga i ngach gné 

den tsochaí 

19 Bonneagar tógtha Turasóireachta 

Chiarraí a chosaint agus a fheabhsú; 

nithe is díol spéise do chuairteoirí, 

áiseanna agus bonneagar . 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; Fáilte 

Éireann 

An Roinn 

Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán, An 

Roinn Tithíochta, 

Pleanála & 

Oidhreachta 

Uasghrádú Músaem 

Chontae Chiarraí a 

chur chun cinn; ionad 

tiomnaithe don chultúr 

agus do na healaíona 

a fhorbairt sa 

Daingean; athshamhlú 

Ionad Cuairteoirí 

Muileann Gaoithe 
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Blennerville. 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

20 An Turasóireacht Dhigiteach is Fearr sa 

Rang a Fhorbairt Cur Chun Cinn, 

Brandáil, Faisnéis agus Taighde 

Cuairteoirí 

Fáilte 

Éireann; 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; KTIF 

Fáilte Éireann, 

Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla, 

Biúró Coinbhinsiúin 

Chiarraí DRCD, 

MTU, KETB. 

Acmhainní digiteacha 

a chur chun cinn agus 

a fhorbairt tuilleadh 

mar shuíomh 

Gréasáin Discover 

Kerry agus ardáin na 

meán sóisialta; 

áiseanna áirithinte ar 

líne ag ionaid agus 

nithe is díol spéise, 

síneadh a chur le 

Feidhmchlár 

Fionnachtana an 

Atlantaigh KCC, 

saoráidí léirmhínithe 

digití ag láithreáin 

Nádúrtha agus 

Cultúir, Cosáin 

Siúlóide agus Gairdíní 

Chiarraí; léarscáil 

idirghníomhach, 

méadrú Cáilíochta Sky 

agus Taighde 

Cuairteoirí. 

 

 

 

21 Tionscadal Otharlann an Daingin a 

fhorbairt mar thairseach do chuairteoirí 

ar Leithinis an Daingin. 

Údarás na 

Gaeltachta 

Tionscadal Teach na 

mBocht sa 

Daingean; 

Feidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte; 

Fáilte Éireann; 

DRCD, Mol an 

Daingin, Comhairle 

Contae Chiarraí 

• Cead Pleanála 

iomlán don 

fhorbairt; 

• Maoiniú a fháil 

don tionscadal; 

• Soláthar agus 

tús a chur le tógáil 

Forbairt chéimnithe an 

tionscadail 

22 Dul chun cinn a dhéanamh ar an 

tionscadal chun ionad foghlama 

teanga a fhorbairt i mBaile an 

Fheirtéaraigh 

Údarás na 

Gaeltachta 

CFCD; An Roinn 

TCAGSM 

Cead pleanála 

iomlán a lorg don 

fhorbairt 

Foinsí maoinithe a 

aithint agus forbairt 

céimnithe ar an 

tionscadal 

23 Tacú le críochnú uasghrádú ar 

bhealach marcáilte Bealach an Daingin 

Coiste Slí Chorca 

Dhuibhne 

Údarás na Gaeltachta; 

Comhairle Contae 

Chiarraí 

Uasghrádú iomlán ar 

an mbealach 179 km 

go dtí caighdeán den 

chéad scoth 

 

24 Torthaí an staidéir féidearthachta ar 

bhunú cosáin rothaíochta i nGaeltacht 

Uíbh Ráthach a chur i bhfeidhm 

Údarás na 

Gaeltachta 

Gníomhaireachtaí 

comhpháirtíochta 

ar Thascfhórsa 

Uíbh Ráthaigh, 

Comhairle Contae 

Chiarraí, an pobal 

áitiúil, earnáil na 

turasóireachta 

 

• Dul i dteagmháil le 

comhpháirtithe 

chun plean 

forfheidhmithe a 

fhorbairt; 

• Críochnaigh an 

obair 

chomharthaíochta 

ar chosáin mar 

staidéar 

indéantachta 

 

Margaíocht na saoráide 
i gcomhar le páirtithe 
leasmhara eile 
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25 Réimse de laethanta saoire 

teanga-bhunaithe spriocdhírithe a 

fhorbairt 

Údarás na 

Gaeltachta 

Údaráis Áitiúla, 

pobal 

Comharchumainn, 

Oifigeach Pleanála 

Teanga, Coláistí 

Gaeilge, soláthraithe 

gníomhaíochta & 

soláthraithe lóistín 

 

Meithleacha tosaigh le 

tionól chun samhail 

ghnó inmhargaithe 

agus inbhuanaithe a 

fhorbairt 

Eispéiris saoire a 

fhógairt ar ardáin 

mhargaíochta 

náisiúnta agus 

idirnáisiúnta. 

26 Cúrsaí nua a thabhairt isteach agus 

leathnú a dhéanamh ar chúrsaí atá ann 

cheana féin chun tacú leis na riachtanais 

athraitheacha a chuireann an margadh 

turasóireacht saoire le béim ar leith ar 

ghníomhaíochtaí lasmuigh. 

BOO Chiarraí SOLAS  Eispéiris saoire a 
fhógairt ar ardáin 
mhargaíochta náisiúnta 
agus idirnáisiúnta. 

27 Cosaint agus sláine na mbailte agus na 

sráidbhailte Gaeltachta a chinntiú lena 

n-áirítear forbairt na bpleananna 

teanga 

Údarás na 

Gaeltachta; 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; KETB 

Comhairle Contae 

Chiarraí; 

Tascfhórsa Uíbh 

Ráthaigh; 

Comharchumann 

Forbartha Chorca 

Dhuibhne; 

Comhchoiste 

Ghaeltachtaí Uíbh 

Ráthaigh; 

Comharchumann 

Forbartha an Leith 

an Triúigh 

 

 

  

28 Tacú le hOifig Scannán i gCiarraí 

(Scáileán Ciarraí) chun Earnáil an 

Scáileáin sa chontae a mhealladh, a 

thacú agus a fhorbairt agus chun 

iomaíochas Chiarraí a chinntiú maidir le 

deiseanna scannán a mhealladh. 

Comhairle 

Contae Chiarraí; 

Oifig Scannán 

ETB Chiarraí 

Comhpháirtithe 
Comhoibríocha 

• Tacú le 

Léiriúcháin 

Scannán Nua; 

• Soláthar oiliúna a 

mhéadú chun 

freastal ar 

riachtanais na 

hearnála Scáileáin 

atá ag fás; 

• Ciarraí a Chur 

Chun Cinn agus a 

Mhargú mar Áit 

Ghlas do Scannán 

(Ísealcharbóin). 

 

 

29 Tacú le cur chun feidhme na 

scéimeanna náisiúnta: 

An Scéim Tacaíochta don Léiriú Beo An 

Scéim Gnó Ceoil agus Siamsaíochta 

Scéim Tacaíochta Earnála Imeachtaí 

An Roinn 

Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, 

Spóirt agus na 

Meán 

Comhairle Contae 

Chiarraí; KETB; 

Earnáil na nEalaíon 

  

30 Tacú le téarnamh ár n-institiúidí 

cultúrtha, ár n-amharclanna agus ár 

spásanna léirithe. 

Earnáil; An 

Roinn 

Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, 

Spóirt agus 

Meán; An 

Chomhairle 

Ealaíon; 

Comhairle 

Contae Chiarraí, 

pobail KTIFL; 

comhpháirtithe 

 • Freagairt iar-COVID 

19 a fhorbairt ar na 

dúshláin a 

bhaineann leis an 

earnáil;  

• Cabhrú le 

pleananna 

inbhuanaithe a 

fhorbairt;  

• Iniúchadh a 

dhéanamh ar 

ghníomhaíochtaí 

oibriúcháin breise;  
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comhoibríocha 

Freagra iar-

COVID 19 a 

fhorbairt ar na 

dúshláin atá 

roimh an 

earnáil; Cabhrú 

le forbairt 

pleananna 

inbhuanaithe; 

Gníomhaíochtaí 

oibriúcháin 

breise a fhiosrú; 

Tacaíochtaí 

airgeadais a fháil 

nuair atá siad ar 

fáil. 

• Buntacaíochtaí 

airgeadais a chur ar 

fáil má tá fáil orthu 

31 tacú le téarnamh féilte agus imeachtaí 

sa chontae  Fáilte Éireann; Eagraithe 

na Féile; Comhairle Contae Chiarraí, 

KTIF; An Roinn Turasóireachta, Cultúir, 

Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

 Cuideachtaí Forbartha 

Áitiúla; pobail áitiúla; 

comhpháirtithe 

comhoibríocha 

Feachtais 

mhargaíochta 

spriocdhírithe; oiliúint 

agus meantóireacht; 

Tacaíochtaí airgeadais 

a fháil nuair atá siad ar 

fáil. 
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Colún 6: Forbairt Fiontar agus Tacaíochtaí Gnó 
 

Tá roinnt páirtithe leasmhara a bhfuil sainchúram 'Forbairt Fiontair' acu agus tá a gcuid tosaíochtaí 

agus réimsí comhchruinnithe féin ag gach comhlacht. Tríd an bplean téarnaimh geilleagair seo, 

oibreoidh na geallsealbhóirí i gcomhar lena chéile chun margaíocht a dhéanamh ar Chiarraí agus é a 

chur chun cinn mar áit tharraingteach chun cónaí ann, chun oibriú ann agus chun infheistíocht a 

dhéanamh ann; scileanna agus tallann a mhealladh chuig an réigiún; tacú le fás fiontair dhúchasacha 

agus bheaga agus mheánmhéide agus infheistíocht IDI i gCiarraí. Mar chuid den fhreagairt ar an 

bpaindéim COVID-19 agus an fhorbairt níos fadtéarmaí ar dheiseanna fostaíochta sa Chontae 

bunaíodh grúpa idirghníomhaireachta chun díriú ar dheiseanna chun fostaíocht a mhéadú sa Chontae. 

Leanfar leis an obair seo mar atá leagtha amach anseo thíos le linn thréimhse an phlean. 

 
 

Grúpa Idirghníomhaireachta Cruthaithe 

agus Coinneála Fostaíochta 

Bunaíodh an Grúpa Idirghníomhaireachta um Chruthú 

agus Coinneáil Fostaíochta le déanaí chun cruthú agus 

coinneáil fostaíochta a chur chun cinn i gCiarraí. Ar an 

nGrúpa tá ionadaithe ó Chomhairle Contae Chiarraí, 

Oifig Fiontair Áitiúil Chiarraí, an tÚdarás Forbartha 

Tionscail, Fiontraíocht Éireann, KerrySciTech, 

Cónaidhm Thionscal Turasóireachta Chiarraí, Líonra 

Chomhlachais Chiarraí, Ollscoil Teicneolaíochta na 

Mumhan, Údarás na Gaeltachta agus ionadaithe 

tionscail. Reáchtáladh ceardlanna éascaithe i mí 

Feabhra agus Bealtaine 2021. 

Tá cuid de na gníomhartha faoin gcolún seo bunaithe ar 

obair an Ghrúpa Idirghníomhaireachta um Chruthú 

agus Coinneáil Fostaíochta. D’aithin an grúpa seo a 

leanas mar réimsí deiseanna do Chiarraí: 

 Margaíocht an Chontae 

 Deiseanna Dara Suíomh 

 An Geilleagar Glas 

 Deiseanna Digiteacha ag Teacht Chun Cinn 

 Athghiniúint na mBailte agus na Sráidbhailte Againn 

 Gnó Áitiúil a Mhéadú 

 
Tá sé beartaithe na téamaí seo a fhorbairt tuilleadh trí 

ghrúpaí oibre cuí atá ann cheana féin nó trí struchtúir 

chuí bhreise a bhunú. 

Tá ról suntasach ag na gníomhaireachtaí reachtúla agus 

neamhreachtúla seo a leanas i dtacú le fiontraíocht ag 

leibhéil Náisiúnta agus Áitiúil agus leanfaidh siad ar 

aghaidh ag seachadadh a gcuid clár aonair agus ag 

comhoibriú chun guth láidir aontaithe a sholáthar don 

Chontae. 
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Tacaíocht Téarnaimh Gnó COVID-19 

Seachadadh tacaíocht shuntasach deontais spriocdhírithe ón 

Rialtas Láir le 12 mhí anuas mar fhreagra ar COVID-19. 

Íocadh beagnach €24 milliún amach i gCiarraí tríd an 

deontas Gnó Re-STart agus Re-Start Plus chun tacú le 

mionghnólachtaí agus le gnólachtaí beaga leis na costais a 

bhaineann le hathoscailt agus le hathfhostú oibrithe tar éis 

dhúnadh COVID-19. Ceadaíodh dearbháin arbh fhiú €1.1 

milliún iad ar thart ar 490 gnó tríd an  Scéim Dearbháin um 

Thrádáil Ar Líne a chuir ar chumas gnólachtaí dul in oiriúint do 

thrádáil i dtimpeallacht ar líne. 

 
IDA Éireann 

In 2021, sheol GFT Éireann Straitéis nua, “Téarnamh a 

Thiomáint & Fás Inbhuanaithe 2021-2024”. Tugann an 

straitéis seo deis don IDA freagairt do na treochtaí atá ag 

teacht chun cinn atá ag luasghéarú mar thoradh ar 

phaindéim dhomhanda Covid-19 Aithníonn sé na deiseanna 

le haghaidh fáis inbhuanaithe i measc bhonn cliant bunaithe 

an IDA trí dhíriú ar infheistíochtaí bunathraithe chun 

táirgiúlacht oibríochtaí na hÉireann agus a bhfórsa saothair 

a mhéadú trí RD&I, digitiú, oiliúint, agus gníomhartha ar 

inbhuanaitheacht. Tá sé ríthábhachtach go gcoimeádann sé 

fócas freisin ar an gcéad ghlúin eile de na MNCanna 

ceannródaíocha a mhealladh chun lonnú in Éirinn, ag 

tiomáint tuilleadh fáis inbhuanaithe agus ag uasmhéadú 

tionchar IDI in Éirinn go dtí 2024 agus ina dhiaidh sin. 

Forbraíodh straitéis nua an IDA i gcomhthéacs Phlean 

Eacnamaíochta Náisiúnta an Rialtais. Déanfar an straitéis 

nua a sheachadadh trí fhócas ar chúig cholún: Fás, Claochlú, 

Réigiúin, Inbhuanaitheacht agus Tionchar. Is é uaillmhian na 

straitéise cruthú post substaintiúil a sheachadadh agus 

gníomhaíocht eacnamaíoch a thiomáint trí 800 infheistíocht 

cliant-chuideachta chun tacú le cruthú 50,000 post go 

náisiúnta, ag díriú ar mhéadú 20% ar chaiteachas na gcliant 

chun tionchar na hinfheistíochta dírí eachtraí (FDI) a 

uasmhéadú. . Ag tacú leis an bPlean Gníomhaíochta Aeráide, 

tá sé mar aidhm ag an straitéis freisin 60 infheistíocht 

inbhuanaitheachta a bhuachan thar an tréimhse go dtí 2024 

agus tacóidh sí le fás sa todhchaí trí 170 infheistíocht 

Taighde, Forbartha & Nuálaíochta agus 130 infheistíocht 

oiliúna, rud a chumasóidh téarnamh bunathraithe dírithe ar 

inbhuanaitheacht agus claochlú. 

Tá 17 cliantchuideachta IDA i gContae Chiarraí a fhostaíonn 

2,153 fostaí trasna Innealtóireachta, Bithchógaisíochta, 

Teicneolaíochtaí Leighis, Teicneolaíocht, Seirbhísí Airgeadais 

Idirnáisiúnta agus Seirbhísí Tomhaltóra & Gnó. Téann an IDA 

i dteagmháil go réamhghníomhach le gach cliantchuideachta 

de chuid an IDA i gContae Chiarraí agus cuireann siad raon 

tacaíochtaí ar fáil do chuideachtaí chun cabhrú le hoibríochtaí 

na cuideachta a chothú, a athrú agus a fhás. 

Tá fócas IDA Ireland ag tógáil ar láidreachtaí agus 

inniúlachtaí an bhoinn IDC i réigiún an Iardheiscirt le fócas 

ar leith ar dhéantúsaíocht ardluacha, ar sheirbhísí agus ar 

dheiseanna taighde agus forbartha thar roinnt mhaith. 

de bhraislí seanbhunaithe in Eolaíochtaí Beatha, 

Teicneolaíocht, agus seirbhísí Gnó Domhanda lena n-áirítear 

Seirbhísí Airgeadais chomh maith le hInnealtóireacht. 

Chruthaitheach treochtaí teicneolaíochta atá ag teacht chun 

cinn agus leanfaidh siad ag cruthú deiseanna nua ar fud an 

réigiúin i réimsí ar nós cibearshlándáil, anailísíocht sonraí, 

hintleachta saorga, déantúsaíocht chliste, agus cuir chuige 

nua maidir le hobair ar nós obair bhaile agus oibriú moil. 

Leanfaidh an IDA ag obair go dlúth le Fiontraíocht Éireann 

agus a bhunáit dhúchasach cuideachtaí chun sineirgí a 

aithint, cnuasaigh a fheabhsú, páirt a ghlacadh i 

gcuairteanna suímh agus an leas is fearr a bhaint as tairbhí 

don Réigiún. Áirítear le clár infheistíochta réadmhaoine an 

IDA do Réigiún an Iardheiscirt soláthar an dara Réiteach 

Tógála Roimh Ré (ABS) i dTrá Lí. 

 
Fiontraíocht Éireann (FÉ) 

Tacaíonn Fiontraíocht Éireann (FÉ) le cuideachtaí i gceantair 

uirbeacha agus tuaithe tosú, nuálaíocht agus fanacht 

iomaíoch i margaí idirnáisiúnta, anois agus amach anseo. Sa 

tréimhse 2016 – 2018 infheistíodh 8.3m i gcliantchuideachtaí 

FÉ i gCiarraí. Is é Powering the Regions freagairt 

Fhiontraíocht Éireann ar thionscnaimh réigiúnacha an Rialtais 

lena n-áirítear creat Jobs Ireland, na Comhthionóil 

Réigiúnacha, Pleananna Fiontar Réigiúnacha agus 

Tionscadal Éireann 2040. Soláthraíonn sé plean náisiúnta 

uileghabhálach atá tacaithe ag naoi bplean réigiúnacha 

sonracha chun scála a thiomáint agus raon ár bhfiontar 

dúchasach a leathnú. Is é an fócas do réigiún an Mheán-

Iarthair (lena n-áirítear Ciarraí) ná; 

 

Seoladh an Ciste Forbartha Fiontar Réigiúnaí (REDF) i mí na 

Bealtaine 2017 agus é mar aidhm uileghabhálach forbairt 

fiontair agus cruthú post a thiomáint i ngach réigiún ar fud 

na hÉireann. Thar na trí ghlao go dtí seo faoin REDF, tá os 

cionn €7.3 milliún bronnta ar thionscadail i gCiarraí. 

 Áirítear iad seo a leanas: 

 Ionad Feabhais Teicneolaíocht Talmhaíochta ACE 

 KerrySciTech 

 Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta an Daingin 

 Mol RDI 

 Mol Digiteach An tSnaidhm 

 Mol Bia Chiarraí 

 

 900 Co -Working Spaces 

 1000+ Post Nua 

 Tacú le braislí agus earnálacha Seirbhísí 

Airgeadais, TFC, Digiteach, Muirí, Eitlíochta 

agus Bithgheilleagar 

 T&F agus Nuáil feabhsaithe 

 Forbairt gnólachtaí nuathionscanta a 

spreagadh 
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An tOifig Fiontair Áitiúil 

Cuireann Oifig Fiontair Áitiúil Chomhairle Contae Chiarraí (OFÁ) 

réimse seirbhísí ar fáil i dtacaíochtaí oiliúna don phobal gnó, lena 

n-áirítear an earnáil mhiondíola agus turasóireachta. Áirítear ar 

na tacaíochtaí seo raon de chláir Margaíochta Digiteach ar líne, 

Fás Gnó agus Leana chun tacú le héifeachtúlachtaí gnó. 6. 

Tá gníomhaíochtaí an OFÁ á dtreorú ag comhaontú leibhéal 

seirbhíse le Fiontraíocht Éireann, a shainíonn an OFÁ mar “ionad 

ilfhreastail” le haghaidh tacaíochtaí fiontair ina ndírítear 

fiontraithe ar raon leathan tacaíochtaí do ghnólachtaí 

nuathionscanta agus fáis. gnóthaí. 

Chuir OFÁ Chiarraí gníomhaíochtaí oiliúna agus tacaíochtaí boga 

ar fáil thar an tréimhse 2017 – 2020 le níos mó ná 4,511 duine 

ag glacadh páirte i gcláir oiliúna agus 754 duine eile ag gabháil 

do thascanna meantóireachta lánchríochnaithe agus íoctha. Bhí 

seachadadh láidir ar an athrú “Tosaigh do Ghnó Féin” agus 

“Margaíocht Dhigiteach” in iompar tomhaltóirí. 

 Chuir sé brú ar go leor FBManna glacadh leis an treocht ar líne 

agus leis an tionscnamh 'siopa áitiúil' lena n-áirítear 'cliceáil agus 

bailiú', agus 'díol díreach' trí shiopadóireacht ar fhóin chliste ó 

ardáin na meán sóisialta. Leanfar ag cur tacaíochtaí ar fáil tríd an 

Dearbháin Trádála Ar Líne agus an Scéim Miondíola Ar Líne. Tá 

sé ríthábhachtach, áfach, go gcoimeádtar siopaí 'brící agus 

moirtéal' taithí-tiomáinte laistigh dár gcroílimistéir miondíola i 

mbailte, bailte agus sráidbhailte tábhachtacha. 

 
Údarás na Gaeltachta 

Bunaithe i 1980, is é Údarás na Gaeltachta an t-údarás 

réigiúnach atá freagrach as forbairt eacnamaíoch, shóisialta 

agus chultúrtha na Gaeltachta. Is é príomhaidhm Údarás na 

Gaeltachta ná a chinntiú go bhfanann an Ghaeilge mar 

phríomhtheanga phobail na Gaeltachta agus go gcuirtear ar 

aghaidh í chuig na glúnta atá le teacht. Déanann an tÚdarás a 

dhícheall an cuspóir sin a bhaint amach trí chláir mhaoinithe. 

 

 

Bhí éileamh mór ar an Scéim 

Dearbháin um Thrádáil Ar Líne in 

2020 bunaithe ar an ngealltanas 

maoinithe dearbháin. Fuarthas breis 

is 910 iarratas agus 662 faomhadh. 

Próiseáladh níos mó ná 100 iarratas 

Micrea-Airgeadas Éireann. 

Tá ról tábhachtach ag Gréasán Digiteach na Gaeltachta 

in athbheochan Ghaeltacht Chiarraí mar limistéar 

deiseanna d’oibrithe iargúlta nó bainteacha a bheith ag 

feidhmiú ar raon leathan de thionscnaimh forbartha 

fiontraíochta agus cruthú post agus trí thacú le 

gníomhaíochtaí straitéiseacha teanga, cultúrtha agus 

pobail. 

Tá Údarás na Gaeltachta ag díriú go háirithe  
ar Chiarraí le blianta beaga anuas agus, don  
chuid is mó ní thar an tréimhse. 
 
Tá ról tábhachtach ag gteic – 
Gréasán Digiteach na Gaeltachta in 
athbheochan Ghaeltacht Chiarraí mar limistéar 
deiseanna d’oibrithe iargúlta nó comhcheangailte. 
Beidh 4 mhoil dhigiteacha mar chuid den ghréasán 
gteic in iarthar agus i ndeisceart Chiarraí agus tá soláthar 
na n-aonad nuálaíochta seo le nascacht leathanbhanda 
ardluais ag tabhairt deis do chomhlachtaí teicneolaíochta 
nua iad féin a bhunú nó a lonnú sna ceantair thuaithe 
a chuimsíonn an Ghaeltacht. 

 Leanann an Dearbhán Trádála Ar Líne de bheith ar fáil. 

Soláthraíonn tabhairt isteach an Chláir “Green for Micro” le 

déanaí comhairle/comhairliúchán “glas agus inbhuanaithe” 

atá ríthábhachtach d’earnáil na turasóireachta. Leanann an 

OFÁ ag tabhairt tacaíochta do ghnólachtaí beaga bia agus do 

sheirbhísí nuálaíocha eile a sholáthraíonn an earnáil 

fáilteachais arb ionann iad agus fostaíocht indíreach 

riachtanach. 

Tá raon seimineár gréasáin forbartha anois ag tacú le gnólachtaí 

filleadh ar an obair, agus oiliúint ghinearálta agus tacaíochtaí 

boga a sholáthar ar líne do ghnó. 

Chruthaigh paindéim COVID-19 dúshláin an-tromchúiseacha do 

ghnólachtaí Chiarraí mar gheall ar chailliúint post, cur isteach 

agus éiginnteacht. Sa ghearrthéarma, tá roinnt tacaíochtaí gnó 

trasghníomhaireachta curtha i bhfeidhm chun cabhrú le fiontair 

dul i ngleic le tréimhse na géarchéime seo. Dírítear sa 

mheántéarma go fadtéarma ar théarnamh agus ar 

athléimneacht na fiontraíochta, ar tháirgiúlacht agus ar 

iomaíochas a neartú, cruthú post a chothú agus a thiomáint, an 

geilleagar a spreagadh trí infheistíocht san earnáil phoiblí, agus 

timpeallacht dhearfach gnó agus infheistíochta a chruthú. 

Tá athruithe agus dúshláin shuntasacha tagtha ar ionaid 

mhiondíola ar fud an chontae le blianta beaga anuas. Tá 

éileamh laghdaithe ar earraí miondíola áirithe casta agus 

ilghnéitheach agus cuireann roinnt tráchtairí leis an easpa 

airgeadais lárnach, Brexit, teacht chun cinn an domhain 

dhigitigh nua agus siopadóireacht ar líne. Chuir an phaindéim 

COVID-19 leis na brúnna atá ar mhiondíoltóirí maidir le srianta 

sláinte poiblí, rud a d’eascair go fadtéarmach d’ainneoin 

éifeachtaí na glasála COVID-19 tá torthaí na hinfheistíochta 

sin le feiceáil anois i gcodanna áirithe den chontae. 

 

 

feidhmeoidh gteic@Corca Dhuibhne, gteic@Baile an Sceilg 

agus gteic@ An Dromaid (atá á fhorbairt) in éineacht le Mol 

Nuálaíochta agus Cruthaitheachta Molteic/Dingle chun 

deasca te, spásanna comhroinnte agus oifigí a sholáthar 

d’obair chianoibrithe agus ríomh-oibrithe a dhéanfaidh 

aonaid chothaithe iontacha díobh. do ghnólachtaí 

nuathionscanta nó méadaithe. 

Tá Údarás na Gaeltachta i dteagmháil go díreach le gnóthaí 

Gaeltachta chun tacú leo agus lena bhfoireann le linn na 

tréimhse dúshlánaí seo agus leanfar ag obair i gcomhar leis 

an Rialtas, le Gníomhaireachtaí Stáit agus leis an bpobal 

Gaeltachta ar chur chuige comhtháite i leith na géarchéime 

COVID-19 

Tá sé mar aidhm ag Plean Gníomhaíochta Tascfhórsa 

Idirghníomhaireachta Uíbh Ráthach cuidiú le 

hathghiniúint na gceantar Gaeltachta is bréige seo. Tá an 

ceantar á mhargú faoi láthair d’áitritheoirí nua 

ionchasacha mar áit iontach chun cónaí, oibriú agus gnó 

a dhéanamh ann agus é mar sprioc fáilte a chur roimh 10 

dteaghlach nua go hUíbh Ráthach thar thréimhse trí 

bliana agus beidh baill an tascfhórsa 
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tiomanta chun gnó agus post nua a chruthú agus a éascú sa 

cheantar. Soláthróidh deontas le déanaí faoin RRDF Mol 

Digiteach den scoth chun spás oibre a sholáthar do suas le 

50 duine i nGaeltacht Uíbh Ráthaigh, i mBaile an Sceilg. 

Soláthróidh an Mol cláir chianfhoghlama agus breisoiliúna, 

tacóidh sé le gnólachtaí beaga forbairt agus leathnú a 

dhéanamh agus cuirfidh sé spás cianoibre ar fáil don réigiún 

mórthimpeall. 

Chuir géarchéim COVID-19 brú suntasach ar earnáil na 

turasóireachta agus leag béim ar thábhacht na hearnála 

don Ghaeltacht. Tá sé níos tábhachtaí anois ná riamh go 

leanann Údarás na Gaeltachta ag tacú le forbairt áiseanna 

straitéiseacha turasóireachta Gaeltachta, lena n-áirítear an 

plean athfhorbartha do Sheanospidéal an Daingin agus 

Plean Forbartha Eispéireas Cuairteoirí Chósta na Sceilg. 

Cheadaigh Comhairle Contae Chiarraí an t-iarratas 

pleanála do mháistirphlean Seanospidéal an Daingin le 

déanaí. Forbraíodh an plean le maoiniú ón gCiste 

Athghiniúna agus Forbartha Tuaithe agus ó Údarás na 

Gaeltachta. 

Tacaíonn Údarás na Gaeltachta freisin le fostú Oifigigh 

Forbartha Turasóireachta i 3 thogra turasóireachta i 

gContae Chiarraí – Slí Chorca Dhuibhne, Comhchoiste 

Ghaeltachtaí Chiarraí Theas agus Comhaontas 

Turasóireachta Chorca Dhuibhne. 

 
Comhlachtaí Forbartha Áitiúla 

Tá trí Chuideachta Forbartha Áitiúla ag freastal ar Chiarraí, 

Comhpháirtíocht Forbartha Chiarraí Theas, Comhpháirtíocht 

Forbartha Thoir Thuaidh & Thiar Chiarraí agus IRD Dhúiche 

Ealla, na trí cinn acu ina n-eagraíochtaí forbartha tuaithe a 

bhfuil taithí acu agus ar éirigh leo go leor clár forbartha 

tuaithe maoinithe ag an stát & an AE a chur i bhfeidhm le 

déanaí. Comhcheanglaíonn siad ról forbartha geilleagraí ar 

feadh 30 bliain, cruthaítear poist inbhuanaithe agus 

meallann siad infheistíocht le gníomhaíochtaí pobail, 

cultúrtha agus forbartha sóisialta agus oibríonn siad le raon 

an-leathan geallsealbhóirí, lena n-áirítear daoine aonair, 

pobail, gnólachtaí, líonraí, comharchumainn, 

gníomhaireachtaí rialtais. agus ranna. Is eagraíochtaí 

neamhrialtasacha iad seo agus tá siad bunaithe go dleathach 

mar Chuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta a bhfuil stádas 

carthanúil cláraithe acu le Coimisinéirí Ioncaim na hÉireann. 

Tá feidhmiú na gcomhlachtaí forbartha áitiúla á maoirsiú ag 

boird stiúrthóirí deonacha a dhéanann ionadaíocht ar 

cheithre phríomhcholún, An Earnáil Phobail & Dheonach, Na 

Comhpháirtithe Sóisialta, Gníomhaireachtaí Reachtúla agus 

Rialtas Áitiúil. Tá ról tábhachtach ag na trí chuideachta i 

seachadadh príomhchláir sa chontae, go leor acu i 

gcomhpháirtíocht leis an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil agus 

gníomhaireachtaí reachtúla. Ina measc seo tá an Clár 

LEADER, an Clár Gníomhaíochta Pobail um Chuimsiú 

Sóisialta (SICAP), Scéimeanna Sóisialta Tuaithe, Scéimeanna 

TUS, Scéimeanna Siúlóide agus raon idirghabhálacha eile. 

KerrySciTech 

Is balleagraíocht sheachbhrabúsach é KerrySciTech a 

thaispeánann Réigiún Chiarraí mar láthair te eolaíochta, 

teicneolaíochta & innealtóireachta do thallann, post & 

infheistíocht. Bunaíodh an eagraíocht chun éiceachóras 

eolaíochta, teicneolaíochta agus innealtóireachta Chiarraí 

a nascadh, a chur chun cinn, tionchar a imirt air agus é a 

fhorbairt. Tá clár oibre curtha i bhfeidhm ag KerrySciTech 

a bhfuil tionchar dearfach aige ní hamháin ar leibhéal na 

gcuideachtaí aonair ach a mbíonn tionchar dearfach 

suntasach aige ar an ngeilleagar réigiúnach. Áirítear le 

Seirbhísí Díreacha seimineáir líonraithe agus faisnéise; 

fóraim cheannaireachta smaoinimh thar ceann na 

mballchuideachtaí; tionscnaimh maidir le buanna a 

aimsiú, a choinneáil agus a fhorbairt; oideachas, oiliúint & 

scileanna; tionscnaimh scoileanna luath-idirghabhála 

agus margaíocht eacnamaíoch réigiúnach gan ach roinnt 

a lua. Le chéile tá na ballchomhlachtaí agus na 

comhpháirtithe straitéiseacha ag aithint agus ag tiomáint 

cláir chun a chinntiú go bhfásann siad, go luathaíonn siad 

nuálaíocht agus go mbeidh tionchar dearfach acu ar 

réigiún Chiarraí agus níos faide i gcéin - ag socrú réigiún 

Chiarraí mar áit roghnaithe, le maireachtáil agus le hoibriú 

ann. agus príomhshuíomh infheistíochta isteach. Is í an 

fhís atá ag KerrySciTech ná go mbeidh réigiún Chiarraí ar 

an áit is fearr chun gairm nó gnó a shamhlú, a thosú agus 

a fhás sna hearnálacha eolaíochta, teicneolaíochta agus 

innealtóireachta. 

 

 

Tá fiontraithe agus foirne ceannaireachta den scoth 

ríthábhachtach maidir leis na hionchais fáis fadtéarmach i 

gCiarraí. Déanta na fírinne, is iad na fiontraithe rathúla a chuir 

Ciarraí ar an léarscáil cheana féin – ag tiomáint na nuálaíochta 

agus cruthú post le roinnt blianta anuas. Is straitéis é tógáil ar 

an oidhreacht shaibhir fiontraíochta seo le go mbeidh an réigiún 

ina mhol do shraith nua cuideachtaí le ceannairí ardoilte ag 

tabhairt táirgí agus seirbhísí nuálacha chuig an margadh 

domhanda. Tá sraith clár agus tacaíochtaí seanbhunaithe ann 

don phobal nuathionscanta ó ghníomhaireachtaí áitiúla agus 

náisiúnta (m.sh. Fiontraíocht Éireann, an líonra OFÁ & an 

NDRC), a leanann roinnt dár mballchomhlachtaí agus ár bpobal 

ag giaráil ar nós New Frontiers, Ciste Tionscnaimh Iomaíoch & 

Ciste HPSU chomh maith le raon seirbhísí meantóireachta agus 

tacaíochtaí reatha d’fhiontraithe ( m.sh an clár NDRC nua-seolta 

atá á sheachadadh ag an mol RDI do réigiún Chiarraí). Chun 

gnólachtaí nuathionscanta a spreagadh tuilleadh agus foirne 

ceannaireachta den scoth a thógáil ó réigiún Chiarraí dhírigh 

KerrySciTech ar thacú le scileanna ceannaireachta agus 

fiontraíochta laistigh de réigiún Chiarraí agus leanfar ag díriú 

orthu. 

Pobal Fostaithe STEM: Cuid de na tairbhí soiléire do chuideachtaí 

atá lonnaithe in Éirinn réigiúnach anois, is ea nach bhfuil tallann, go 

háirithe tallann bogearraí agus TF ag brath ar shuíomh a thuilleadh 

agus b’fhéidir go bhfaighidh muid tallainne teicneolaíochta ardoilte 

ag bogadh go láithreacha mar Chiarraí. feictear anois go bhfuil sé 

níos tarraingtí mar gheall ar shábháilteacht, spás agus costas 

maireachtála níos ísle. D’aithin KerrySciTech, áfach, gur 

príomhdhifreálaí é an pobal agus an cumas a bheith mar chuid den 

cheantar agus d’éiceachóras an réigiúin 

Ceannairí Ardacmhainneachta, 
Príomhfheidhmeannaigh & Fiontraithe: 
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gur féidir linn leas a bhaint as chun tallann a choinneáil, rud 

atá ag éirí go práinneach do chuideachtaí ar fud na cruinne. 

Tá KerrySciTech ag cabhrú le cuideachtaí ar bord, fostaithe 

a fhostú agus a choinneáil trí leas/rannpháirtíocht fostaithe 

agus foghlaim ar feadh an tsaoil. 

 
Gréasán Chomhlachais Chiarraí 

Tá líonra neartaithe de Chomhghuaillíochtaí Aireagail 

forbartha ag an gContae le blianta beaga anuas chomh maith 

le Comhghuaillíochtaí Aireagail Thrá Lí agus Chill Airne atá 

seanbhunaithe. Tá ról tábhachtach ag Comhghuaillíochtaí 

Aireagail ag cur bailte aonair agus an contae ina iomláine 

chun cinn agus cabhraíonn siad le guth comhtháite a 

thabhairt do na pobail ghnó ina gceantair. Thacaigh 

Comhairle Contae Chiarraí le bunú na Seomraí seo ar fud an 

chontae agus leanann siad ag obair leo. Thar na blianta tá 

tacaíochtaí curtha ar fáil ag na Cumainn do ghnólachtaí sna 

réimsí Oiliúna, Líonraithe, Seirbhísí Trádála, Brústocaireachta 

agus Ciarraí a chur chun cinn mar áit iontach le gnó a 

dhéanamh ann. 

 
Dara Suíomh 

Tá suíomhanna 'Dara Shuíomh' aitheanta ag an nGrúpa 

Idirghníomhaireachta um Chruthú agus Coinneáil 

Fostaíochta mar limistéar deiseanna do Chiarraí. Tá 

dúshláin shuntasacha le sárú ag Ciarraí le blianta beaga 

anuas maidir le hoibríochtaí mórscála a mhealladh chun 

an Chontae, agus ag an am céanna ag éirí go maith le 

cuideachtaí dúchasacha a fhorbairt agus le hoibríochtaí 

cuideachtaí níos lú a mhealladh agus a mhéadú atá 

méadaithe le bheith ina bhfostóirí suntasacha sa Chontae. 

Aithnítear freisin go leanfaidh na dúshláin atá roimh 

infheistíocht isteach sa tír ag díriú infheistíocht sna hionaid 

daonra níos mó i mBaile Átha Cliath nó i láithreacha 

réigiúnacha. Leanfaidh Ciarraí ar aghaidh ag lorg 

infheistíochta agus ag cur réitigh ar fáil do na comhlachtaí 

móra ach ullmhóidh siad feachtas spriocdhírithe freisin 

chun cuideachtaí a bhfuil infheistíochtaí acu sa tír cheana 

féin a mhealladh le cuid dá n-oibríochtaí a lonnú i gCiarraí. 

Díreoidh an feachtas seo ar an gContae a mhargú mar 

shuíomh infheistíochta agus cáilíochta beatha, réitigh 

réadmhaoine a aithint, leanúint ar aghaidh le clár forbartha 

tallainne agus scileanna atá freagrach agus inoiriúnaithe a 

rolladh amach trí Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan agus 

BOO Chiarraí. Rachaidh na geallsealbhóirí áitiúla i dteagmháil 

leis an IDA agus le Fiontraíocht Éireann araon chun an 

straitéis seo a leanúint. Díreofar freisin ar rannpháirtíocht 

Diaspóra Chiarraí chun an moladh seo a chur chun cinn. 

 
Dul i ngleic leis an Diaspóra 

Tá líonra Diaspóra fairsing ag Contae Chiarraí in Éirinn, 

sa Ríocht Aontaithe, sna Stáit Aontaithe, san Eoraip agus 

go hidirnáisiúnta. Tá naisc láidre ag gréasán an Diaspóra 

leis an gContae agus cuireann sé tacaíochtaí luachmhara 

ar fáil trí mheicníochtaí éagsúla ar nós rochtain náisiúnta 

agus margaí idirnáisiúnta, meantóireacht agus tacú le 

forbairt an éiceachórais fiontraíochta agus sóisialta 

laistigh den Chontae. 

 
Sraith Prosper Kerry 

Bhí roinnt imeachtaí ar líne ag Sraith Prosper Kerry in 

2020/2021. Tacaíonn Comhairle Contae Chiarraí, Ollscoil 

Teicneolaíochta na Mumhan, Ionad Fiontraíochta 

Guinness agus Fiontraíocht Éireann le Sraith Prosper 

Kerry. Tugann Sraith Prosper Kerry deis do ghnólachtaí 

áitiúla dul i ngleic le diaspóra gnó Chiarraí chun an 

rathúnas a fheabhsú i gCiarraí trí chomhoibriú, 

comhroinnt eolais, cruthaitheacht, inspioráid agus 

éiceachóras fiontraíochta níos láidre. Leanfaidh an tSraith 

Rath ag cur an Diaspóra i ngleic le hinfheistíocht 

gheilleagrach a chur chun cinn sa Chontae agus an 

poitéinseal fostaíochta a bhaineann leis. 

Comhdháil Cantillon 2021: Reáchtáladh Comhdháil 

fhíorúil Cantillon 2021, dar teideal ‘Comhphobal 2.0 Ag 

Athrú don Inbhuanaitheacht’ i mí an Mhárta 2021. 

Reáchtáladh an chomhdháil i gcomhpháirt idir Comhairle 

Contae Chiarraí agus Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan. 

Dhírigh an chomhdháil ar athrú a threorú agus 

athléimneacht agus inbhuanaitheacht a chothú trí athrú 

aeráide, digitiú agus athmhachnamh ar an Diaspóra 

maidir le gnóthaí a chothú sa todhchaí. 

Tá an Contae i riocht láidir chun comhdhálacha breise a 

fhorbairt agus a óstáil sa todhchaí lena bhonn suntasach 

lóistín agus cáil ar thurasóireacht ardchaighdeáin i 

dtimpeallacht nádúrtha den scoth. Oibreoidh Biúró 

Coinbhinsiúin Chiarraí le príomhpháirtithe leasmhara chun 

an tairiscint seo a fhorbairt. 

 
Cianobair/Obair Chumaiscthe 

agus Moil Fiontair 

Mar a pléadh in áit eile sa phlean téarnaimh seo, chuir an 
phaindéim COVID-19 dlús tapa le glacadh cianobair nó oibriú 
cumaiscthe mar mhúnla oibre. D'athraigh an t-athrú cleachtais 
oibre seo thar oíche do go leor daoine aonair agus gnólachtaí 
a raibh orthu dul i dtaithí go tapa ar aistriú ó oifig go obair 
bhaile. Fuarthas amach i suirbhé tosaigh i mí Dheireadh 
Fómhair 2020 a rinne OÉ Gaillimh agus Coimisiún Forbartha an 
Iarthair gur luaigh 94% de na rannpháirtithe gur mhaith leo 
oibriú go cianda tar éis na géarchéime ar feadh cuid den am nó 
an t-am ar fad. Fuarthas amach sa dara suirbhé náisiúnta, a 
rinneadh i mí Aibreáin 2021, go bhfuil breis is 95% d’oibrithe i 
bhfabhar cineál éigin cianoibre anois, agus níos lú ná 5% ag 
iarraidh filleadh go lánaimseartha ar an oifig. Léiríonn sé go 
bhfuil líon na bhfostaithe ar mian leo oibriú as baile amháin an 
t-am ar fad beagnach méadaithe faoi thrí le bliain anuas, ag 
ardú ó 12% bliain ó shin go 32% anois. Níl cinneadh déanta 
fós ag trí cheathrú de na heagraíochtaí conas a fheidhmeoidh 
a bhfoirne nuair a thagann deireadh leis an bpaindéim. As an 
25% a chinn, áfach, oibreoidh beagnach ceathrar as gach 
cúigear - 78% - samhail hibrideach. 
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Is é ‘Ag Déanamh Obair Chianoibrithe’, an Straitéis náisiúnta 

nua um Obair Chianoibrithe a foilsíodh i mí Eanáir na bliana 

seo. Is é an cuspóir atá leis seo ná a chinntiú go mbeidh 

cianobair mar ghné bhuan in ionad oibre na hÉireann agus 

leagann sé amach gníomhartha chun tacú leis an gcuspóir 

seo. Aithnítear sa Bheartas Náisiúnta Tuaithe 2021-2025 ‘Ár 

dTodhchaí Tuaithe’ an infheistíocht i mbonneagar cianoibre 

agus tacaíochtaí mar phríomh-inseachadta chun cur ar 

chumas níos mó daoine maireachtáil agus oibriú i bpobail 

tuaithe, le hionchais ghairme maithe, is cuma cá bhfuil a 

bhfostóir. ceanncheathrú. 

Cruthaíonn oibriú iargúlta nó cumaisc deiseanna do 

Chiarraí, toisc nach bhfuil fostaithe nó fostóirí 

ceangailte le suíomh ar leith a thuilleadh. Tá buntáistí 

aige maidir le buanna a mhealladh agus a choinneáil a 

d’fhéadfaí a lonnú go cathracha níos mó murach sin, 

feabhas a chur ar chothromaíocht oibre/saoil, tacú le 

pobail áitiúla agus iad a athbheochan, d’fhéadfadh 

laghdú a dhéanamh ar an méid ama a chaitear ag 

comaitéireacht agus, mar thoradh air sin, astuithe 

carbóin a bhaineann le hiompar a laghdú. Osclaíonn sé 

féidearthachtaí do chuideachtaí lonnú taobh amuigh de 

na cathracha móra. 

Tá an t-ádh le Ciarraí go bhfuil roinnt moil fiontraíochta 

ardchaighdeáin ann atá seanbhunaithe. Ina measc seo 

tá meascán de moil fiontair maoinithe go poiblí agus 

go príobháideach, le scaipeadh tíreolaíoch ar fud an 

Chontae. 

 Ionad Gnó Tom Crean (Trá Lí) 

 Mol Nuálaíochta Chill Áirne (Cill Airne) 

 Mol Digiteach An tSnaidhm (An tSnaidhm) 

 gtiec Bhaile an Sceilg 

 Office Light (Cathair Saidhbhín) 

 The Box Cowork (Cill Áirne) 

 Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta (an Daingin) 

 Mol RDI (Cill Orglan) 

 Coworking Carnegie Oileán Ciarraí (Oileán Ciarraí) 

 Ceanncheathrú Thrá Lí agus Lios Tuathail 

 Mol Fiontraíochta Neidín (An Neidín) 

 Stáisiún Cábla (Valentia) 

 
Tá Ciarraí mar chuid de Chonair Eacnamaíoch an 

Atlantaigh, gréasán líneach feadh chósta an iarthair a 

fhaigheann tacaíocht ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 

agus Coimisiún Forbartha an Iarthair. Ceann de na 

príomhthionscnaimh faoin AEC is ea moil fiontraíochta a 

fhorbairt agus a thacú – an “Líonra na Mol Fiontraíochta” 

– tionscadal a thugann na moil sa réigiún le chéile agus a 

thacaíonn lena bhforbairt trí chúnamh airgeadais, líonrú, 

oiliúint agus seachadadh na gcóras TFC agus acmhainní 

digiteacha den scoth. 

Aistreoidh Líonra Mol Fiontair AEC go líonra náisiúnta 

'Moil Nasctha' nua, a seoladh ar an 31 Bealtaine. Tá 

príomhról ag líonra na Mol Fiontraíochta um Mhoil 

Nasctha maidir le tacaíocht a thabhairt do chliaint, dá 

bhfostaithe agus do chuideachtaí atá ag lorg réitigh chun 

a bhfoireann agus a dtáirgiúlacht a choinneáil. Ní hamháin 

go soláthraíonn moil fhiontair spás oifige ach is féidir leo 

feidhmiú mar bhealach don fhiontraíocht agus don 

nuálaíocht freisin. Is gné thábhachtach iad de thírdhreach 

eacnamaíoch ár mbailte agus ár sráidbhailte agus tá an 

cumas acu réitigh oifige ‘scaipthe’ a thairiscint d’fhostóirí 

níos mó. 
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Forbairt Fiontair agus Gníomhartha Tacaíochta Gnó 
 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

1 Rachaimid i dteagmháil le 

gníomhaireachtaí stáit, lena n-

áirítear GFT Éireann, Fiontraíocht 

Éireann, agus na hInstitiúidí Tríú 

Leibhéal le forbairt eacnamaíoch 

agus cur chun cinn an Chontae a 

chomhordú d’infheisteoirí 

ionchasacha. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

IDA Éireann, 

Fiontraíocht 

Éireann, MTU, 

KETB, 

KerrySciTech 

• Tacú le cuairteanna 

féideartha infheistíochta 

• An Contae a mhargú agus a 

chur chun cinn 

d'infheisteoirí ionchasacha. 

Bonneagar Straitéiseach a 

Fhorbairt agus a Chur i 

bhFeidhm 

tionscadail sa Chontae 

 

2 Treoraímid fhreagairt 

idirghníomhaireachta ar COVID-

19 sa chontae, ag obair le 

gníomhaireachtaí poiblí agus 

fiontair phríobháideacha chun 

geilleagar Chiarraí a chur ar bun 

arís. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Fiontraíocht 

Éireann, Údarás 

na Gaeltachta, 

MTU, BOO 

Chiarraí, Líonra 

Aireagail 

Chiarraí, Pobail 

Áitiúla, 

Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla 

Clár Ceann Scríbe Sábháilte, 

Tacaíochtaí Gnó, Feachtas 

Siopadóireachta Áitiúla, Cárta 

Bronntanais Chiarraí 

 

3 Glacadh le Plean Cruthaithe agus 

Coinneála Fostaíochta Chiarraí 

agus cuir i bhfeidhm na moltaí a 

ghabhann leis 

Grúpa 

Idirghníomhaire

achta Cruthú 

agus Coinneáil 

Fostaíochta 

Chiarraí 

Páirtithe 

Comhoibríocha 

Moltaí a chur i bhfeidhm faoi 

na colúin: 

• Margaíocht an Chontae 

• Deiseanna Dara Suíomh 

• An Geilleagar Glas 

• Deiseanna 

Digiteacha ag 

Teacht Chun 

Cinn 

• Athghiniúint na mBailte 

agus na Sráidbhailte 

Againn 

• Gnó Áitiúil a Mhéadú 

 

4 Sraith Prosper Kerry a chur chun 
cinn 

Prosper Kerry Ionad 

Fiontraíochta 

Guinness, 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí, GFT 

Éireann, 

Fiontraíocht 

Éireann, MTU, 

KETB, 

KerrySciTech, 

Coinbhinsiún 

Chiarraí 

An Biúró 

Imeachtaí Líonraithe  

5 Dul i dteagmháil le heagraíochtaí 

náisiúnta agus idirnáisiúnta chun 

gréasán tacaíochta a chruthú i measc 

dhiaspóra gnó an chontae. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

Plean diaspóra a 

cheapadh i gcomhar le 

comhpháirtithe 

comhoibríocha agus 

líonraí diaspóra 

 

6 An bhéim ar ghnó a fhás a mhéadú trí 

na céimeanna tosaigh agus fáis. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

(Oifig Fiontair 

Áitiúil) 

Fiontraíocht 
Éireann (FÉ) 

Seachadfar 30 clár um 

Ghnóthú Nuathionscanta 

agus 6 Chlár Fáis Gnó a 

mbeidh 500 rannpháirtí 

páirteach iontu60 clár um 

Ghnóthú Nuathionscanta 

agus 12 Chlár Fáis Gnó 

seachadta le 1,000 
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rannpháirtí 

7 Sraith tacaíochtaí maoinithe a 

sheachadadh trí dheontais 

féidearthachta, tionscnaimh ghnó 

agus leathnú gnó; Tacú le rochtain 

ar scéimeanna creidmheasa breise 

cosúil le Micrea-Airgeadas Éireann. 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

(Oifig Fiontair 

Áitiúil) 

Fiontraíocht 
Éireann (FÉ) 

• Gheobhaidh 75 gnó 

tacaíocht chroímhaoinithe 

trí dheontais 

.féidearthachta, Príomhú 

Gnó agus Méadú Gnó. 

• Tabharfar tacaíocht 

freisin do ghnólachtaí 

trí phróiseas na 

hIasachta Micrea-

Airgeadais 

200 gnóthas ag fáil 
tacaíochta croímhaoinithe 

 

8 Tacaíocht ghnó a sholáthar chun 

margaí thar lear a iniúchadh trí 

rannpháirtíocht in aonach trádála. 

Comhairle Contae 

Chiarraí (Oifig 

Fiontair Áitiúil) 

Fiontraíocht 
Éireann (FÉ) 

Gheobhaidh 7 ngnóthas in 

aghaidh na bliana 

tacaíochtaí rannpháirtíochta 

aonach trádála 

35 gheobhaidh siad 

tacaíocht 

rannpháirtíochta 

aonach trádála 

9 Sraith tacaíochtaí oiliúna a 

sheachadadh a bhaineann le céim 

shaolré an ghnó le béim láidir ar 

sheachadadh digiteach 

Comhairle Contae 

Chiarraí (Oifig 

Fiontair Áitiúil) 

Fiontraíocht 
Éireann (FÉ) 

Glacfaidh 3,000 gnó páirt i 

gcláir oiliúna croíláir 

(seimineáir ghréasáin agus 

fisiceach) (seiceáil dhúbailte) 

glacfaidh6,000 

 gnó páirt i gcláir 

oiliúna croíláir 

10 Gnólachtaí a spreagadh chun 

digitiú a dhéanamh tríd an gClár 

Dearbháin um Thrádáil Ar Líne a 

sheachadadh de réir na dtreoirlínte 

náisiúnta. 

Comhairle Contae 

Chiarraí (Oifig 

Fiontair Áitiúil) 

Fiontraíocht 
Éireann (FÉ) 

Faomhfar Dearbháin 

Trádála Ar Líne do 150 

gnó agus glacfaidh siad 

páirt i seimineáir gréasáin 

faisnéise 

Ceadófar Dearbháin 

Trádála Ar Líne do 300 

gnólacht agus beidh 

siad rannpháirteach i 

seimineáir gréasáin 

faisnéise 

11 Cinntiú go mbíonn aschur láidir ón 

gclár meantóirí agus go bhfaighidh 

gnólachtaí cliaint tacaíocht agus 

comhairle inghníomhaithe 

Comhairle Contae 

Chiarraí (Oifig 

Fiontair Áitiúil) 

Fiontraíocht 
Éireann (FÉ) 

Gheobhaidh 300 úinéir gnó 

sannacháin seirbhíse 

meantóireachta duine le 

duine 

Gheobhaidh 600 úinéir 

gnó sannacháin 

seirbhíse 

meantóireachta duine 

le duine 

12 Cláir náisiúnta ar leith a 

sheachadadh ar an leibhéal áitiúil 

amhail fiontraíocht óige agus 

fhiontraíocht ban. 

Comhairle Contae 

Chiarraí (Oifig 

Fiontair Áitiúil) 

Fiontraíocht 
Éireann (FÉ) 

Oibreoidh LEO Kerry ar 

thionscnaimh náisiúnta ar 

nós Lá Fiontraíochta 

Náisiúnta na mBan, Clár an 

Fhiontraí Óg is Fearr in 

Éirinn, Dámhachtainí 

Fiontraíochta na Mac Léinn 

i dteagmháil le 500 duine 

aonair sa phróiseas faoi réir 

mhaoiniú scéime Oibreoidh 

LEO Chiarraí tionscnaimh 

náisiúnta ar nós Lá 

Náisiúnta Fiontraíochta na 

mBan, Clár an Fhiontraí Óg 

is Fearr in Éirinn, Mac 

Léinn. Dámhachtainí 

Fiontair 

ag dul i dteagmháil le 1,000 

duine aonair sa phróiseas faoi 

réir mhaoiniú na scéime 
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13 Tacú le haistriú 

idirghníomhaireachta gnólachtaí 

cliaint ag cinntiú rochtain ar 

raon tacaíochtaí Fhiontraíocht 

Éireann. 

Comhairle Contae 

Chiarraí (Oifig 

Fiontair Áitiúil) 

Fiontraíocht 
Éireann (FÉ) 

• Aistreoidh OFÁ Chiarraí 2 

chliant in aghaidh na bliana 

chuig Aonad 

Nuathionscanta 

Ardacmhainne 

Fhiontraíocht Éireann agus 

4 cliant eile chuig an gClár 

New Frontiers. 

• Rachaidh OFÁ Chiarraí i 

mbun tionscnaimh 

Breatimeachta, Custaim 

agus Easpórtála a thacaíonn 

le 30 

gnólacht. 

Aistreofar 12 Cliant 

Ardacmhainneachta 

chuig an HPSU i 

bhFiontraíocht 

Éireann. Déanfar 24 

cliantchuideachta a 

tharchur chuig an gClár 

New Frontiers 

14 Tacaíocht leanúnach a sholáthar 

d’fhorbairt fiontar, oiliúint, 

margaíocht, trí chlár maoinithe 

LEADER agus meicníochtaí eile. 

Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla 

(LDCs); LEO; 

UnG; FÉ; IDA. 

Uile (Foireann 

Chomhairleach 

Gnó) 

Maoiniú LEADER le haghaidh 

gníomhaíochtaí sonracha 

Maoiniú LEADER le 

haghaidh 

gníomhaíochtaí 

sonracha 

15 Deiseanna a sholáthar a 

spreagann nuálaíocht, líonrú 

agus comhoibriú do ghnó agus 

d’fhiontar i gCiarraí. 

MTU: 

Ionad Gnó 

Tom Crean 

Éascaitheoirí 

Comhpháirtith

e Éagsúla 

100 imeacht (2021-2025)  

16 Imeachtaí breise agus deiseanna gnó 

a mhealladh go Ciarraí trí 

chomhdháil gnó náisiúnta & áitiúil, 

imeachtaí & taispeántais a óstáil 

Biúró 

Coinbhinsiúin 

Chiarraí; MTU; 

Acadamh 

Spóirt Chiarraí; 

KTIF, IHF; 

Comhairle Contae 
Chiarraí 

 

Comhlachtaí 

rialtais; Pobal 

Gnó Chiarraí; 

Ceannairí 

Tionscail, 

Comhlachtaí 

Rialaithe 

Náisiúnta Spóirt, 

Eagraíochtaí 

Spóirt 

Réigiúnacha 

Comhdhálacha, 

imeachtaí & 

taispeántais ar siúl 

 

17 Tacaigh le Moil agus Cnuasaigh 

Fiontraíochta Chiarraí: Mol RDI, 

Ionad Sármhaitheasa Agritech, 

Mol Cruthaitheachta agus 

Nuálaíochta an Daingin, Mol 

Digiteach na Snaidhme, Carnegie 

Oileán Ciarraí, Ionad Gnó Tom 

Crean, Mol Nuálaíochta Chill 

Áirne, KerrySciTech 

Mol agus 

Boird 

Chnuasaigh 

Mol agus Boird 

Chnuasaigh 

Cláir Mol agus Cnuasach 

seachadta. 

 

18 Tacú le forbairt Mol Bia Lios 

Tuathail 

NEWKD; 

Mol Bia Lios 

Tuathail 

An Roinn 

Forbartha 

Tuaithe agus 

Pobail, 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí, 

Comhpháirtit

he 

Comhoibríoc

ha 

Tógáil le bheith críochnaithe 

faoi 2022 

 

19 Tacú le leathnú Mol Bia Chiarraí Mol Bia 

Chiarraí 

Fiontraíocht 

Éireann, 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí, 

Comhpháirtith

e 

Comhoibríoch

a 

Tógáil le bheith críochnaithe 

faoi 2022 
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20 Tacaigh leis an bpobal 

nuathionscanta agus scála aníos i 

gCiarraí. 

Ionad Gnó 

Tom Crean 

Ionad 

Nuálaíochta 

Chiarraí; MTU; 

Fiontraíocht 

Éireann 

Oiliúint Gnó, Ceardlann agus 

tacaíochtaí eile do 250 gnó 

luathchéime in aghaidh na 

bliana 

 

21 Tacaíochtaí cláir réamh-luasaire 

a sholáthar do ghnólachtaí 

nuathionscanta i gCiarraí chun 

cabhrú le téarnamh Covid-19 

MTU: 

Ionad Gnó 

Tom Crean 

Fiontraíocht 

Éireann; Líonra 

Mol Chiarraí 

Clár HubStart Chiarraí 

maoinithe (2021/2022) 

 

22 Líonra Mhoil Chiarraí a 

shuíomh mar 

phríomhacmhainn do phatrúin 

oibre 'mheasctha' atá ag teacht 

chun cinn. 

MTU: 

Ionad Gnó 

Tom Crean 

Fiontraíocht 

Éireann; IDA; 

Comhairle Contae 

Chiarraí, Líonra 

Mol Chiarraí; 

SciTech Chiarraí; 

Ionad 

Fiontraíochta 

Guinness 

Spreagadh Cianoibrithe 

HubStart Chiarraí mar 

chuid de Chlár HubStart 

Chiarraí arna Mhaoiniú 

(2021/2022) 

 

23 Tacú le cur i bhfeidhm an 

tionscadail Mol Náisiúnta Nasctha 

i gContae Chiarraí 

An Roinn 

Forbartha 

Tuaithe agus 

Pobail, Coimisiún 

Forbartha an 

Iarthair; 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

Enterprise 

Ireland, Údarás 

na Gaeltachta, 

Kerry Hub 

Network, NACEC 

• Tacú le rolladh amach 

sraith nua agus 

dinimiciúil de réitigh 

teicneolaíochta agus 

bogearraí do na moil i 

gCiarraí. 

• Tacú le cur chun cinn 

agus margaíocht moil 

Chiarraí. 

 

24 “Mol” taighde, nuálaíochta agus 

fiontraíochta a fhorbairt do 

Choláiste Chiarraí . 

BOO Chiarraí; 

Coláiste Chiarraí 

Comhairle 

Contae Chiarraí; 

SOLAS 

Bunú an “Mhol” Forbairt fiontair nua a 

sheachadadh agus a 

thacú 

25 Réitigh chruthaitheacha 

nuálaíocha a sholáthar don 

tionscal Eolaíochta Beatha. 

Sionainne ABC MTU & LIT 140 tionscadal tionscail; 

€2 mhilliún de 

thionscadail 

 

26 Réitigh a sholáthar chun 

iomaíochas a mhéadú i réimse 

na Meicitreonaic Chliste (lena n-

áirítear fiontair agus uathoibriú 

próisis thionsclaíoch), RFID agus 

Internet of Things ar 

fhadhbanna gar don mhargadh 

do chomhpháirtithe 

tionsclaíochta. 

Meicitreoinic 

Chliste agus RFID 

(IMaR) 

Geata 

Teicneolaíochta  

MTU; Líonra 

Tairsí 

Teicneolaíochta; 

Fiontraíocht 

Éireann (FÉ); 

FBManna 

Réigiúnacha 

agus Náisiúnta, 

FDIanna, 

gnólachtaí 

nuathionscanta 

Is é an sprioc do luach 

iomlán na dtionscadal in 

2021, 2022 ná 668k & 707k 

faoi seach agus sprioc dóchúil 

de 2023k do 750 

 

27 Cláir Mhaoinithe a 

sheachadadh chun tacú le 

breisoiliúint a chur ar 

fhostaithe in earnáil na 

Turasóireachta. 

MTU: HEA; 

Skillnet; 

Údarás 

Costáil F&B; Bainistíocht 

Cócaireachta; Cothú; 

Scileanna Cócaireachta; 

Seirbhís F&B; Bainistíocht 

Ioncaim; Bainistíocht 

Mhaoirseachta Lóistín; Clár 

Forbartha Bainisteoir faoi 

Oiliúint 

MA i bhForbairt 

Turasóireachta 

Tuaithe 

28 Cláir Mhaoinithe a sheachadadh 

chun tacú le FGL san earnáil 

Mhiondíola 

MTU: Skillnet BA Bainistíocht Eispéireas 

Miondíola; Teastas sna 

Meáin Shóisialta don 

Mhargaíocht Dhigiteach 

 

29 Tacú le gnólachtaí san earnáil 

spóirt le tacaíocht ó Chearta an 

Duine agus Forbairt 

Inbhuanaithe. 

MTU 

UNESCO 

Cathaoirleach 
Skillnet; 
Comhpháirtíocht 
Caitheamh 
Aimsire agus 
Spóirt Chiarraí 

 Teastas  
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30 Cnuasach cuideachtaí AgriTech ó 

gach cearn d’Éirinn a bhunú, a 

thógáil agus a chothabháil chun 

táirgiúlacht, iomaíochas agus 

idirnáisiúnú GBM AgriTech a 

thiomáint. 

MTU; Ciarraí 

STEM 

Fiontraíocht 

Éireann; ACE; 

IMAR 

• An braisle a bhunú 

agus a thógáil; 

• Ballraíocht ghníomhach a 
mhéadú; 

• SMEanna a chur i mbun 

gníomhaíochtaí nua 

T&F; 

• Bearnaí scileanna a aithint 

agus pleanáil lena 

dhúnadh; 

• Tacaigh le fás in uimh. de 

phoist in AgriTech. 

• Éascú a dhéanamh ar 

fhás na hearnála SME 

AgriTech; 

• Táirgiúlacht     
a fheabhsú; 

• Iomaíochas a 

fheabhsú; 

• Leibhéal méadaithe 

díolacháin 

idirnáisiúnta; 

• Déan an 
AgriTechcluster 
inbhuanaithe 

 

31 Straitéis KerrySciTech a chur i 

bhfeidhm chun tallann STEM a 

mhealladh, a fhorbairt agus a 

choinneáil sa Chontae. 

Kerry SciTech Fiontraíocht 

Éireann, 

Comhairle 

Contae Chiarraí, 

MTU, BOO 

Chiarraí, 

Scileanna 

Réigiúnacha 

Forum, 

Southwest Gnó 

Skillnet, 

IMI 

(Oideachas 

Feidhmiúcháin

) 

• Seoladh Clár Forbartha 

Ceannaireachta 

Feidhmiúcháin in 2022 

• Inmharthanacht Chlár 

Intéirneachta 

KerrySciTech a fhiosrú 

Tacú le soláthar aoi-

léachtaí, intéirneachtaí 

agus ionchur i bhforbairt 

modúl agus cúrsaí a 

chuideoidh le forbairt 

scileanna STEM sa réigiún. 

• Cabhrú agus tacaíocht a 

thabhairt do ghnólachtaí 

nuathionscanta agus 

fiontair bheaga agus 

mheánmhéide KerrySciTech 

ina gcaidreamh le 

fochéimithe trí acmhainní 

agus ardán a sholáthar 

chun feasacht a mhéadú ar 

na buntáistí a bhaineann le 

hobair in eagraíocht níos lú. 

• Leanúint ar aghaidh ag 

feidhmiú mar ambasadóir 

branda don phobal GBM trí 

fhreastal ar aonaigh do 

chéimithe, ar chainteanna 

gairme agus trí dheiseanna 

a chur chun cinn do 

chéimithe laistigh den 

earnáil. 

Pobal KerrySciTech. 

 

32 Bainistíocht agus foirne an mhoil 

Fiontair a fheabhsú. 

MTU: 

Ionad Gnó 

Tom Crean 

Fiontraíocht 

Éireann; Líonra 

Mol Chiarraí; 

Ionad 

Fiontraíochta 

Guinness 

Sraith Fiontraíochta & 

Nuálaíochta Mhol 

Chiarraí mar chuid de 

Chlár HubStart Chiarraí 

arna Mhaoiniú 

(2021/2022) 
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

33 Leanúint le clár tionscnamh oiliúna agus 

meantóireachta Fiontraíocht Shóisialta 

na Gaeltachta 

Údarás na 

Gaeltachta 

KETB; MTU   

34 Leanúint ar aghaidh ag tacú le 

cruthú post agus forbairt 

fiontraíochta sa Ghaeltacht 

Údarás na 

Gaeltachta 

   

35 Leanúint ar aghaidh ag tacú agus 

ag forbairt an mhargaidh 

easpórtála do chomhlachtaí 

Gaeltachta. 

Údarás na 

Gaeltachta 

Fiontraíocht Éireann 
(FÉ) 

  

36 Deiseanna a aithint chun fiontair 

shóisialta agus phobail a bhunú i 

gceantar Gaeltachta Uíbh 

Ráthach,. 

lena n-áirítear iad siúd dá bhforáiltear 

faoin bPlean Gníomhaíochta Cúig 

Bliana don Ghaeltacht (RTCEGSM) 

Údarás na 

Gaeltachta 

Gníomhaireachtaí 

comhpháirtíochta ar 

Thascfhórsa Uíbh 

Ráthaigh, Pobal 

Áitiúil, An Roinn 

Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, 

Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán, Pobail 

ag Cruthú Post 

• Tuairisc iniúchta pobail a 

thiomsú agus torthaí a 

fhoilsiú; 

• Conairí tacaíochta a 

shainaithint maidir le 

tionscadail tosaíochta 

Leanúint le cur chun 

feidhme na dtorthaí 

feadh na gcosán a 

aithníodh. 

37 Eolas agus tacaíocht spriocdhírithe a 

sholáthar d’fhiontraithe ionchasacha, 

idir áitiúil agus athlonnú, le tograí 

daingne forbartha gnó i gcomhar le 

Tascfhórsa Uíbh Ráthaigh. 

Údarás na 

Gaeltachta 

Gníomhaireachtaí 

comhpháirtíochta 

ar Thascfhórsa 

Uíbh Ráthaigh, 

Comhairle Contae 

Chiarraí, LEO 

Chiarraí, SKDP, 

BIM, 

MTU, CRI na Sceilg 

Tógáil ar thionscnaimh a 

cuireadh i bhfeidhm le 

linn Mhí Fiontar Chiarraí, 

lena n-áirítear clinicí ar 

líne, seimineáir 

ghréasáin, 

meantóireacht agus 

cruinnithe 1:1 

Tógáil ar thionscnaimh 

atá ann cheana féin 

lena n-áirítear clinicí ar 

líne, seimineáir 

ghréasáin, 

meantóireacht agus 

cruinnithe 1:1 

38 Clár nuathionscanta 3-chéim 

maoinithe a sheachadadh 

d’fhiontraithe atá lonnaithe i 

gCiarraí: Clár Forbartha 

Fiontraí New Frontiers (2021-

2025) 

MTU: 

Ionad Gnó 

Tom Crean 

Fiontraíocht Éireann; 

OFÁ Chomhairle 

Contae Chiarraí; 

Sionainn ABC; IMaR 

• Céim 1: 80 

Ceardlann a 

sheachadadh chuig 

400 gnólacht 

nuathionscanta 

luathchéime i 

gCiarraí (2021-2025) 

• Céim 2: Clár luasaire gnó 

lánaimseartha a 

sheachadadh do 60 

fiontraí as Ciarraí (2021-

2025) 

• Céim 3: Clár luasaire 

gnó maoinithe go 

lánaimseartha a 

sheachadadh do 10 

ngnólacht 

nuathionscanta 

ardacmhainne (2021-

2025) 

 

 

39 An pobal nuathionscanta i gCiarraí a 

mhéadú trí mheán infheistíochta a 

chruthú i gCiarraí (HBAN Kerry Angel 

Network) agus deiseanna a sholáthar 

do ghnólachtaí nuathionscanta as 

Ciarraí. 

HBAN 

Líonra; 

KerrySciTec

h 

 Sraith imeachtaí le bheith ar 
siúl. 
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

40 Forbairt slabhraí 

soláthair inbhuanaithe a 

chur chun cinn sa 

bhithgheilleagar. 

MTU: Fiontraíocht Éireann; 

Grúpa Taighde CircBio 

ag MTU 

& Sionainn ABC; 

Grúpa Stiúrtha an 

Tionscadail: Kerry 

Group, Carbery 

Group, 

Nutramara, Dillon 

Waste, Allihies 

Seafood 

Imeachtaí Treochláir 

Chnuasaigh 

Bhithgheilleagair 

Chiorclaigh 

- Deiseanna 

a Aithint 

- Forbairt Táirgí Nua & 

Próiseas a 

bharrfheabhsú 

-  

- Cás Gnó & Anailís 

Margaidh 

- Rochtain ar 

Margaí 

Comhpháirtíocht

aí agus 

comhoibrithe 

nua ar fud na 

hearnála 

príobháidí chun 

dramhaíl agus 

acmhainní in-

athnuaite a 

chosc, a laghdú, 

a athúsáid, a 

aisghabháil, a 

úsáid. 

 

 

• Cruthú post 

ardluacha 

• Glacadh méadaithe 

roghanna malartacha 

bithbhunaithe 

• Laghdú ar 

astaíochtaí carbóin 

agus ar dhramhaíl 

41 Tacú le forbairt 

Inbhear na Sionainne 

agus an méid a 

d’fhéadfadh a bheith 

aige do Chontae 

Chiarraí 

Comhpháirtithe 

idirghníomhaireachta 

Réigiúnacha 

Údaráis Áitiúla, 

Cuideachta Chalafort 

na Sionainne, 

Gníomhaireachtaí 

Stáit, Earnáil Tríú 

Leibhéal, Cumainn 

  

42 Na cabhracha agus na 

tacaíochtaí riachtanacha 

a sholáthar do 

chuideachtaí, trí 

theicneolaíochtaí idirlín 

rudaí den scoth a chur i 

bhfeidhm ar tháirgí, ar 

phróisis agus ar 

sheirbhísí nua agus 

reatha, chun a 

ngnólachtaí a bhrú chun 

cinn agus chun cur le 

hioncam méadaithe agus 

le fás post. 

ORDÚ 

Geata Teicneolaíochta; 

IMaR 

Teicneolaíocht; Geata 

Teicneolaíochta Nimbus; 

TSSG 

Geata Teicneolaíochta; 

WiSAR 

Geata Teicneolaíochta 

 

MTU; Fiontraíocht 

Éireann; 

Éascóidh an Bhraisle IoT 

Fheidhmeach atá 

lonnaithe ag MTU 

Chiarraí (clár reatha 

2018-2022) 20 

tionscadal tionscail i 

gCiarraí. 

 

43 An gréasán géite a 

chur chun cinn i 

ngach réigiún 

Gaeltachta 

Údarás na Gaeltachta Comhairle Contae 

Chiarraí; 

Tascfhórsa Uíbh 

Ráthaigh; 

Comharchumann 

Forbartha Chorca 

Dhuibhne; 

Comhchoiste 

Ghaeltachtaí Uíbh 

Ráthaigh; Mol Teic 

Teo. 

• Baile an Sceilg, Ciarraí 

Theas (oibríochtúil) 

• Forbairt na Dromaide 

Ciarraí Theas (2021 ar 

siúl) 

• Mol Teic / Mol 

an Daingin 

(oibríochtúil) 

• Gteic@páircghnóanDai

ngin (Páirc Ghnó an 

Daingin ag feidhmiú) 

• Tionscadal Teach na 
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mBocht sa Daingean 

(2023) 

Baile an Sceilg (RRDF 
2022) 

 

44 Plean nua 

Eacnamaíochta agus 

Pobail Áitiúil do 

Chiarraí a fhorbairt 

Comhairle Contae Chiarraí Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

Plean Áitiúil 

Eacnamaíoch agus 

Pobail Chiarraí a 

fhorbairt agus a chur 

i bhfeidhm 

Gníomhartha a 

chur i bhfeidhm 

laistigh den phlean 

45 Plean Fiontar Réigiúnach 

nua a fhorbairt don 

Iardheisceart 

Coiste Stiúrtha Fiontar 

Réigiúnach 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

 Gníomhartha a 

chur i bhfeidhm 

laistigh den phlean 

Plean Fiontair 
Réigiúnach 2021-2024 
a fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm 



55 

 

 

PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 MAIDIR 

LE COVID-19 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Colún 7: Oideachas agus Oiliúint 
 

Forbraíodh an plean seo i gcomhthéacs mórshaibhreas domhanda. Tá margadh an tsaothair ag 

síorathrú, agus athraíonn na gairmeacha sonracha, na scileanna agus na cáilíochtaí ar leith a 

theastaíonn le himeacht ama. Mar sin féin, mar gheall ar thionchar na paindéime COVID, meastar go 

mbeidh géarghá le scileanna agus scileanna a thabhairt do dhaoine agus do ghnólachtaí. Tá an t-ádh 

linn i gCiarraí gur féidir le mic léinn, céimithe, fostaithe, gnólachtaí sa chontae leas a bhaint as foghlaim 

ar feadh an tsaoil agus forbairt scileanna, oideachas foirmiúil agus oideachas neamhfhoirmiúil, trí 

Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí agus Ollscoil Theicneolaíochta na Mumhan (MTU). 

 
 

Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan 

Is athrú mór ar Chontae Chiarraí é bunú Ollscoil 

Theicneolaíochta na Mumhan (MTU). Is ollscoil 

teicneolaíochta ilchampais í MTU, a chuireann leis an 

réigiún trí chláir acadúla a chur ar fáil a thacaíonn le 

forbairt mac léinn agus deiseanna, oideachas agus 

taighde. Tá lorg réigiúnach fairsing agus suntasach ag 

MTU le sé champas ar fud réigiún an Iardheiscirt i 

gCorcaigh agus i gCiarraí, agus cuimsíonn siad: 

 18,000+ Foghlaimeoir 

 140+ Cúrsa agus Clár 

 120+ Nasc le Coláistí Ceannaireachta ar fud 

an Domhain 6 Champas ar fud Réigiún an 

Iardheiscirt 

 100+ Clubanna agus Cumainn 

 2,000+ Foireann ag Forbairt & ag Tacú le 
Foghlaimeoirí 

 

 
Tabharfaidh deiseanna a chruthófar trí MTU a bhunú 

tairbhí agus torthaí breise do mhic léinn lena n-áirítear: 

 Infhostaitheacht fheabhsaithe in Éirinn 

agus go hidirnáisiúnta mar chéimithe 

MTU. 

 Raon níos mó de roghanna cúrsa, deiseanna 

dul chun cinn agus socrúcháin tionscail. 

 Rogha níos mó de roghanna go náisiúnta agus 

go hidirnáisiúnta le haghaidh staidéir bhreise 

agus iarchéime. 

 Deiseanna feabhsaithe le haghaidh 

rannpháirtíochta i ngníomhaíocht taighde agus 

nuálaíochta chun tacú le gnó atá iomaíoch go 

domhanda agus chun athrú sochaíoch a thiomáint. 

 Raon agus cáilíocht feabhsaithe seirbhísí 

agus tacaíochtaí ar fáil do mhic léinn 
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Tagann maoiniú seachtrach don 

taighde ar fad a dhéantar ag MTU ó 

raon leathan foinsí, lena n-áirítear 

cláir Horizon an AE, Erasmus+, 

Fondúireacht Eolaíochta Éireann, 

Fiontraíocht Éireann agus maoiniú 

díreach ó chomhpháirtithe tionscail go 

náisiúnta. Thar an tréimhse 2019/20, 

ghnóthaigh taighdeoirí MTU ar fud 

Champais Chiarraí 

D'oibrigh MTU Chiarraí i gcónaí 

go dlúth le fostóirí, go réigiúnach 

agus go náisiúnta araon chun a 

chinntiú go bhfuil cláir ábhartha 

d'earnálacha tionscail ar leith 

earnálacha na dteicneolaíochtaí. Is 

comhpháirtíocht neamhbhrabúis é an RDI 

Hub idir Fiontraíocht Phríobháideach 

(Fexco), Tríú leibhéal (MTU Chiarraí) agus 

an Rialtas (Comhairle Contae Chiarraí) le 

tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann. Tá an 

poitéinseal ag an mol nuálaíochta uathúil 

seo chun an acmhainn taighde sa Réigiún 

a fhorbairt, aistriú eolais a luathú agus 

ioncam taighde os cionn €7m, rud a léiríonn an fás suntasach 

atá tagtha ar ghníomhaíochtaí taighde gairmiúla ar fud 

champais na hOllscoile i gCiarraí le blianta beaga anuas. 

Táthar ag súil go n-ardóidh an treocht seo i bhfad níos mó sna 

deich mbliana atá romhainn agus MTU ag iarraidh a 

spriocanna uaillmhianacha nua taighde Ollscoile a shárú. 

D’oibrigh MTU Chiarraí i gcónaí go dlúth le fostóirí, go 

réigiúnach agus go náisiúnta chun a chinntiú go bhfuil cláir 

ábhartha d’earnálacha tionscail ar leith. Rud uathúil, MTU 

Chiarraí campas le Páirc Teicneolaíochta. Mar gheall ar an 

gcóngaracht seo bhíothas in ann naisc a fhorbairt le raon de 

ghnóthais nua-thionscanta cheannródaíocha, cuideachtaí 

domhanda agus ionaid taighde a bhfuil aitheantas 

idirnáisiúnta acu. Soláthraíonn cuideachtaí a oibríonn ó Pháirc 

Teicneolaíochta Chiarraí deiseanna socrúcháin oibre do mhic 

léinn agus deiseanna oibre do chéimithe. Déanta na fírinne, 

is céimithe de chuid MTU Chiarraí iad 25% díobh siúd atá ag 

obair sa Pháirc Teicneolaíochta. Tá Ionad Gnó Tom Crean 

suite ar Champas Chiarraí ag Páirc Teicneolaíochta Chiarraí 

freisin. Arna mhaoiniú ag Fiontraíocht Éireann, ceiliúrann an t-

ionad gorlainne gnó seo 15 cinn 

bliana i bhfeidhm in 2021, agus 

le linn an ama sin go maith os a 

chionn 

Tá 100 post inbhuanaithe 

cruthaithe ag gnólachtaí san 

Ionad, agus infheistíocht de 

bhreis is €1 milliún. Sa lá atá 

inniu ann, tá 30 gnó ag Ionad 

Gnó Tom Crean, a fhostaíonn go 

díreach os cionn 70 duine. 

Cuireadh comhoibriú de 

scileanna agus tallainne Chiarraí i 

bhfeidhm chun roinnt Ionad 

Bairr Feabhais a fhorbairt; 

Tionscnamh de chuid MTU Chiarraí é 

An Lárionad Bairr Feabhais 

Agritech i gcomhar le Dairymaster, 

McHale Engineering, Abbey 

Machinery agus tacaithe ag 

Comhairle Contae Chiarraí Sainaithneoidh an t-ionad taighde, 

roinnfidh sé an cleachtas is fearr i nuálaíocht, próisis agus 

córais, scileanna daoine, cumas cuideachtaí agus idirnáisiúnú 

chun fás inbhuanaithe margaidh a sheachadadh agus cuirfidh 

sé iad seo i bhfeidhm. Déanann an tionscadal difríocht mhór 

san earnáil Teicneolaíocht Talmhaíochta agus cuireann sé cur 

chuige nua spreagúil ar fáil maidir le foghlaim agus forbairt 

earnála, trí r-fhoghlaim agus réaltacht fhíorúil. Is lárionad den 

scoth é an RDI Hub le haghaidh nuálaíocht dhigiteach faoi 

stiúir an dearadh agus é lonnaithe i gCill Orglan. Ar an gcéad 

cheann dá leithéid, díríonn an Mol RDI ar dhigitiú, smaoineamh agus 

tráchtálú nuálaíochta agus taighde sa réimse Digiteach, AI, Sonraí agus 

socrúchán gaolmhar taighdeoirí sa tionscal. 

 Soláthróidh an Mol deiseanna Oideachais agus Oiliúna 

nuálaíocha agus Tionscail-Teicneolaíocht – ag nascadh na 

nÚdarás Ardoideachais sa Réigiún. 

 
Bord Oideachais agus Oiliúna 
Síneann Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí an 

tairiscint ardoideachais agus gairmoideachais sa 

chontae trí chláir oideachais agus oiliúna a sheachadadh 

ó 37 scoil/ionad agus ó bhreis agus 100 ionad for-

rochtana ar fud an chontae. Tá buiséad bliantúil de thart ar 

€52 milliún ag an BOO a fhostaíonn os cionn 1,100 ball foirne 

agus thart ar 15,000 mac léinn/foghlaimeoir gach bliain. Trína 

raon leathan clár, cuireann BOO Chiarraí forbairt sochaí 

foghlama chun cinn i gCiarraí agus tá sé dírithe ar réitigh 

nuálacha agus cruthaitheacha a fhorbairt agus ar fhreagraí ar 

riachtanais foghlama agus forbartha daoine óga agus daoine 

fásta i sochaí atá ag athrú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lárionad Taighde agus Nuálaíochta 

Sceilg (CRI Sceilg) 
Is comhpháirtíocht uathúil ardoideachais agus forbartha 

pobail é Ionad na Sceilg um Thaighde agus Nuálaíocht 

(CRI na Sceilg) idir Comhairle Contae Chiarraí, Coláiste na 

hOllscoile, Corcaigh (UCC), Comhpháirtíocht Forbartha 

Chiarraí Theas (SKDP) agus an pobal áitiúil. Tá an tIonad 

lonnaithe go háitiúil i Leabharlann Chathair Saidhbhín agus 

éascaíonn sé seachadadh clár ardoideachais, taighde agus 

cleachtais go háitiúil i réigiún Chósta na Sceilg. 
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Tá mic léinn áitiúla cláraithe sa chéad agus sa dara bliain 

den Dioplóma dhá bhliain in Eolaíocht Chomhshaoil agus 

Beartas Sóisialta. Is clár creidiúnaithe leibhéal 7 é seo atá 

á sholáthar ag COC agus ag saineolaithe áitiúla i gCathair 

Saidhbhín. Bhain an dara cohórt mac léinn céim amach in 

2020. Forbraíodh clár saincheaptha leibhéal 6 Teastas i 

dTacaíocht Chleachtais san Fheirmeoireacht Shóisialta 

COC i gcomhar le Comhpháirtíocht Forbartha Chiarraí 

Theas agus Feirmeoireacht Shóisialta Chiarraí. Bhain an 

chéad chohórt mac léinn céim amach i mí na Samhna 

2020 agus rinne cohórt eile staidéar dá dTeastas in 2021. 

Tá modúl Réamhrá ar an Réalteolaíocht chun tacú le 

Cúlchiste Spéir Dhorcha Óir UNESCO á sheachadadh ar 

líne i mBealtaine/Meitheamh 2021. Soláthrófar modúil in 

Oidhreacht Mhuirí agus Ginealais in 2021. Leanfaidh CRI 

na Sceilg ag forbairt cúrsaí ar bhonn na riachtanas a 

aithníodh leis an bpobal áitiúil ar feadh ré an phlean. 

KerrySciTech 

Bhí KerrySciTech i gcónaí dírithe ar spéis agus feasacht 

gairme a mhéadú in STEM, tallainne a chur ar bord agus 

a chomhtháthú inár réigiún agus ar deireadh thiar ár 

gcuid tallainne a choinneáil agus a fhorbairt chun a 

chinntiú go bhfuil na ceannairí againn chun ár dtionscail 

a thiomáint agus níos mó post a chruthú don chéad ghlúin 

eile de. eolaithe, innealtóirí agus teicneolaithe. Le bliain 

anuas tá méadú suntasach déanta ag KerrySciTech ar a 

ghníomhaíochtaí sna réimsí a bhaineann le píblíne 

tallainne ETIM láidir a chruthú i réigiún Chiarraí. 



PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 MAIDIR 

LE COVID-19 

58 

 

 

 

Gníomhartha Oideachais agus Oiliúna 
 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

1 Cláir fochéime a sholáthar chun 

freastal ar riachtanais scileanna an 

Réigiúin agus fórsa saothair oilte 

atá réidh don obair a chruthú. 

MTU: An tÚdarás um Ard-

Oideachas (HEA); 

THEA; DFHERIS; 

CAO; Fóram Scileanna 

Réigiúnach an Deiscirt 

An tIarthar 

18,000 foghlaimeoir 

réigiúnach (in 

aghaidh na bliana), 

thar 6 champas san 

Iardheisceart. 

 

2 Deiseanna Foghlama ar Feadh an 

tSaoil a sholáthar dóibh siúd ar mian 

leo uas-sciliú nó oiliúint a fháil. 

MTU: 

An Roinn 

Foghlama ar 

Feadh an tSaoil; 

UNESCO 

Cathaoir 

An tÚdarás um Ard-

Oideachas (HEA); 

Springboard+; Ollscoil; 

Fóram Réigiúnach 

Scileanna an 

Iardheiscirt; Sionainn 

ABC; Geata 

Teicneolaíochta IMaR; 

SciTech Chiarraí 

1,300 foghlaimeoir 

páirtaimseartha in 

aghaidh na bliana 

ar champas 

Chiarraí. 

 

3 Mic léinn idirnáisiúnta a íocann 

táillí a earcú agus a mhalartú go 

campas Chiarraí 

MTU: 

An Oifig 

Idirnáisiúnta 

 550 mac léinn 

lánaimseartha agus 

cuairte idirnáisiúnta 

a earcú as a 

dtiocfaidh 

ranníocaíocht 

mheasta de €3.6 

milliún (gan táillí 

don Ollscoil san 

áireamh) in aghaidh 

na bliana do 

gheilleagar Chiarraí. 

750 mac léinn 

lánaimseartha agus 

cuairte idirnáisiúnta a 

earcú as a dtiocfaidh 

ranníocaíocht mheasta 

de €4.6 milliún (gan 

táillí don Ollscoil san 

áireamh) in aghaidh na 

bliana do gheilleagar 

Chiarraí. 

4 Deiseanna oideachais, taighde agus 

nuálaíochta den scoth a sholáthar ag 

leibhéal iarchéime chun freastal ar 

riachtanais na Fiontraíochta 

Réigiúnaí. 

MTU 

UNESCO 

Cathaoir 

An tÚdarás um Ard-

Oideachas (HEA); 

THEA; DFHERIS; 

CAO; Fóram Scileanna 

Réigiúnach an Deiscirt 

An tIarthar 

150-200 

Deiseanna 

Iarchéime in 

aghaidh na bliana 

Campas Chiarraí 

 

5 Ceardlann forbartha Eispéireas na 

gCuairteoirí do sholáthróirí táirgí 

Gaeltachta 

Údarás na 

Gaeltachta 

Fáilte Éireann, BOOanna 

& Údaráis Áitiúla, 

Comhaontas 

Turasóireachta Leithinis 

an Daingin, Skellig Coast 

Experience 

2-3 sheisiún in aghaidh 
na bliana# 

 

6 Leanúint ar aghaidh leis an tsraith 

de chúrsaí Tríú Leibhéal atá 

deartha i gcomhar le hInstitiúidí 

Tríú Leibhéal chun roinnt sainchlár 

a sheachadadh le comhlachtaí 

Gaeltachta 

Údarás na 

Gaeltachta 

   

7 Líonra Gteic – comhaontófar clár 

oiliúna i gcomhar le hInstitiúidí agus 

Eagraíochtaí Tríú Leibhéal agus le 

Roinn Rialtais atá ag súil le roinnt 

tionscnamh oiliúna a sheachadadh 

trí Líonra Gaeltachta na moil gtic 

Údarás na 

Gaeltachta 

Institiúidí Tríú 

Leibhéal; Fiontraíocht 

Éireann; Fáilte 

Éireann; Údaráis 

Áitiúla; Fiontraíocht 

Éireann 

  

WIT/Nemeton 
Teo;  
 
GMIT/Europus 
Teo; TG4 
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8 Dul i dteagmháil le páirtithe 

leasmhara ábhartha lena n-áirítear 

cuideachtaí cliant, comhlachtaí 

oideachais agus an pobal áitiúil 

chun printíseachtaí a chur chun cinn 

mar bhealach chun oideachais, le 

béim ar 

printíseachtaí do ghlúin nua. Díreofar 

go háirithe ar spriocdhíriú ar na 

riachtanais a aithnítear trí 

Thascfhórsa Uíbh Ráthaigh i gCiarraí 

Theas 

 

Údarás na 

Gaeltachta 

BOO Chiarraí; CRI na 

Sceilg; MTU; 

gníomhaireachtaí 

comhpháirtíochta 

 

Scéim Scoláireachtaí 

Printíseachta a chur 

chun cinn i measc 

foghlaimeoirí 

ionchasacha agus 

urraitheoirí, le 

rannpháirtíocht mar 

atá leagtha amach sa 

scéim le baint amach 

de réir na spriocanna 

atá leagtha amach. 

 

9 Straitéis Dhigiteach - Scileanna 

digiteacha na Saoránach agus 

Cibearcholún: Cuspóir DCSC1: 

Scileanna agus taithí Digiteach an 

tsaoránaigh a fhorbairt chun 

rannpháirtíocht sa Gheilleagar 

Digiteach agus sa tSochaí 

Dhigiteach a éascú 

Eagraíochtaí 

Iloideachais 

agus Pobail, 

LDCanna 

DES Cláir le 

forbairt 

Cláir le forbairt 

10 Oiliúint nuashonraithe a sholáthar 

don Earnáil Fáilteachais maidir le 

cúrsaí COVID-19 etc. 

BOO Chiarraí Comhairle Contae 

Chiarraí; Fáilte 

Éireann 

Cuir an oiliúint ar 

fáil de réir mar is 

gá. 

 

11 Príomhthionscadail Chaipitil BOO a 
thabhairt chun críche 

BOO Chiarraí, 

An Roinn 

Corparáideach, 

Caipitil agus 

Teicneolaíochta 

An Roinn Oideachais 

An Roinn 

Breisoideachais & 

Ardoideachais 

Foireann Dearadh 

SOLAS Comhairleoirí 

Seachtracha 

 

• Seachadadh 

Móroibreacha 

agus 

Mionoibreacha ar 

fud eastát BOO 

Chiarraí; 

• Críochnú 

foirgneamh nua 

scoile 

Ghaelcholaiste 

Chiarrai i dTrá Lí; 

• Cuir tús le SN 
Listelllick 

Tógáil Scoile 

Seachadadh 

Móroibreacha agus 

Mionoibreacha ar fud 

eastát BOO Chiarraí 

12 Leathnú ar chláir oiliúna chun tacú 

leis an margadh saoire saoire 

BOO Chiarraí, 

Coláiste Chiarraí 

 Seachadadh 

Cláir Oiliúna 

 

13 Leathnú ar chláir oiliúna chun tacú 

le riachtanais an Gheilleagair 

Ghlais Inbhuanaithe. 

BOO Chiarraí, 

Coláiste Chiarraí 

 Seachadadh 

Cláir Oiliúna 

 

14 Cur i bhfeidhm agus rolladh amach 

na Straitéise Inbhuanaitheachta ar 

fud láithreáin agus láithreacha BOO 

Chiarraí ar fud an chontae. 

 Soláthraithe 

Seachtracha Grúpaí 

Pobail Scoileanna 

Ionaid BO 

Gnóthú na Spriocanna 

ar leagadh béim orthu 

sa Straitéis 

Inbhuanaitheachta 

Leanúint ar aghaidh 

le cleachtais 

Inbhuanaitheachta 

ar fud na 

heagraíochta 

15 Cur i bhfeidhm agus rolladh amach 

na Straitéise TFC ar fud láithreáin 

agus láithreacha BOO Chiarraí ar fud 

an chontae. 

 Scoileanna 

Tacaíochta TFC 

Tríú Páirtí 

Ionaid BO 

Gnóthú na 

Spriocanna 

Straitéiseacha a 

aithníodh i 

Straitéis TFC BOO 

Chiarraí 2019-

2022 

Straitéis TFC BOO 

Chiarraí a fhorbairt tar 

éis 2022 

BOO Chiarraí, 

An Roinn 

Corparáideach, 

Caipitil agus 

Teicneolaíochta 

 
BOO Chiarraí, 

An Roinn 

Corparáideach, 

Caipitil agus 

Teicneolaíochta 
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

16 Uas-sciliú, athoiliúint chun freastal ar 

riachtanais an gheilleagair 

ísealcharbóin, tabhairt isteach cúrsaí 

nua chun freastal ar riachtanais atá ag 

teacht chun cinn etc. 

BOO Chiarraí, 

Coláiste 

Chiarraí 

 Cúrsaí nua forbartha 

agus curtha i bhfeidhm 

 

17 Méadú ar sholáthar Cúrsaí IT FET BOO Chiarraí, 

Coláiste 

Chiarraí 

 Cúrsaí nua forbartha 

agus curtha i bhfeidhm 

 

18 Bunú Campas Oideachais agus Oiliúna 

Allamuigh Choláiste Náisiúnta Chiarraí, 

Trá Lí mar eiseamláir de champas 

ísealcharbóin. 

BOO Chiarraí, 

Coláiste 

Chiarraí 

 Tionscnaimh ísealcharbóin 

curtha i bhfeidhm ar an 

gcampas 

 

19 Cláir Mhaoinithe a sheachadadh chun 

tacú le FGL i SciTech Chiarraí 

MTU: Skillnet; Mol RDI; 

SciTech Chiarraí 

ME Fintech Nuálaíocht; 

Teastas i Seirbhísí Néal; 

Teastas i dTástáil Bogearraí 

 

20 Tacú leis an bpobal gnó i gCiarraí trí 

mhic léinn socrúcháin oibre atá réidh 

don tionscal a sholáthar 

MTU: Tionscal; KIC Timpeall 1,500 

socrúchán oibre in 

aghaidh na bliana. 

 

21 Seachadadh an oideachais 

innealtóireachta fochéime a athrú ó 

bhonn trí chur i bhfeidhm an 

Rethinking Engineering Education in 

Ireland (REEdI). 

MTU: An tÚdarás 

Ardoideachais 

(HEA) 

Is tionscadal €8.95 

milliún é Rethinking 

Engineering Education in 

Ireland (REEdI) a 

chomhcheanglaíonn 

modh nuálaíoch seachadta 

ábhair le teicneolaíochtaí 

tumoideachais nua chun 

clár claochlaitheach 

d’fhoghlaim fhéinstiúrtha 

agus fhéinsceidealaithe a 

sheachadadh don chéad 

ghlúin eile innealtóirí. Tá trí 

cholún lárnach ag REEdI 

- ríomhfhoghlaim 

- Tionscadail 

- pleanáil agus 

athbhreithniú feidhmíochta 

 

22 Comhpháirtíochtaí, abhcóideacht 

agus taighde a leathnú chun 

daonna a chur i bhfeidhm 

cur chuige cearta agus forbartha 

inbhuanaithe i leith na n-earnálacha 

sláinte agus folláine, oideachais agus 

spóirt. 

MTU 

UNESCO 

Cathaoir 

DFA Ireland 

ag Expo 

Ócáid dhomhanda 

seachtaine faoi stiúir MTU 

a sheachadadh ag World 

Expo 2022 Dubai i 

gcomhpháirtíocht leis an 

DFA. Comhpháirtíochtaí a 

ghiaráil le haghaidh 

taighde réigiúnach, forbairt 

fiontair agus oideachas. 

 

23 Ionad Sceilg um Thaighde agus 

Nuálaíocht (CRI na Sceilg) a neartú 

mar champas ollscoile for-rochtana 

satailíte 

Coláiste na 

hOllscoile, 

Corcaigh; 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; 

Comhpháirtí

ocht 

Forbartha 

Chiarraí 

Theas 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

Cláir CRI na Sceilg a 

fhorbairt agus a 

sheachadadh go 

bliantúil 
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Colún 8: Acmhainní Nádúrtha Chiarraí: Talmhaíocht, Iascach, 

Foraoiseacht, Tírdhreach Tuaithe agus na Mara 

Cuimsíonn timpeallacht nádúrtha Chontae Chiarraí saibhreas gnéithe a chuimsíonn carachtar an 

Chontae. Ina measc seo tá an sliabh is airde sa tír, éagsúlacht fiadhúlra, láithreacha éiceolaíochta 

tábhachtacha lena n-áirítear Páirc Náisiúnta Chill Áirne, ceantair chósta lena n-áirítear tránna brat gorm 

agus láithreáin a bhfuil tábhacht gheolaíoch ag baint leo. Is gá na gnéithe seo a chosaint de réir na 

gcaighdeán a éilíonn reachtaíocht náisiúnta agus Treoracha Eorpacha, agus ag an am céanna freastal 

ar fhorbairt inbhuanaithe i láithreacha cuí chun fás agus forbairt eacnamaíoch inbhuanaithe a éascú. 
 

Chomh maith lena luach intreach féin a bheith aici, is 

sócmhainn ollmhór eacnamaíoch agus taitneamhachta í an 

timpeallacht nádúrtha, a sholáthraíonn ardán d’earnálacha 

fostaíochta móra an Chontae sa turasóireacht, sa 

talmhaíocht, san fhoraoiseacht agus sa mhuir, agus ag an 

am céanna ag soláthar gníomhaíochtaí áineasa 

inbhuanaithe, ag cur le cáilíocht an chuain. saol na 

gcónaitheoirí agus na gcuairteoirí araon agus acmhainní 

nádúrtha a chuidíonn leo mar uisce óil agus amhábhair a 

d'fhéadfadh forbairt inbhuanaithe a éascú. Tá na 

hacmhainní seo lonnaithe go ginearálta i gceantair thuaithe 

ag soláthar fostaíochta agus ag cur le geilleagar na bpobal 

tuaithe seo. Déanfaidh forbairt inbhuanaithe leanúnach na 

n-acmhainní seo ag láithreacha cuí éagsúlú agus neartú a 

dhéanamh ar gheilleagar an Chontae. 

 
Talmhaíocht agus Bia 

Ba í an talmhaíocht an rannpháirtí is tábhachtaí go 

traidisiúnta le geilleagair na tuaithe, agus tá sé fós 

tábhachtach mar fhoinse shuntasach ioncaim agus 

fostaíocht dhíreach agus indíreach araon. 

Is iad agraibhia, iascach agus foraoiseacht an tionscal 

dúchasach is mó in Éirinn. Tá luach ar aschur talmhaíochta i 

gCiarraí ag 

€358m (5.3% den Stát) le haschur breise ón 

bhfeirmeoireacht cothrom le €262m. Tá luach €12m agus 

€4.7m faoi seach ar aschur Foraoiseachta agus 

Dobharshaothraithe. 

Fostaíonn an earnáil talmhaíochta thart ar 5,000 go díreach. 

Ag 9% de dhaonra oibre Chiarraí, tá sé 3% níos airde ná an 

Iardheisceart agus dhá oiread meán an Stáit. De réir an IFA, 

tacaíonn talmhaíocht le 2,800 post breise go hindíreach i 

bpróiseáil bia agus dí amháin, le tuilleadh fostaíochta sa 

tionscal talmhaíochta níos leithne, lena n-áirítear soláthraithe 

ionchuir, conraitheoirí talmhaíochta, poist san iompar agus 

san innealtóireacht, sa chuntasaíocht, sa dlí, sa tréidliacht 

agus san earnáil talmhaíochta eile. -seirbhísí comhairleacha. 

Leanfaidh an talmhaíocht de bheith ina comhpháirt 

thábhachtach den gheilleagar. Leanfaidh an earnáil 

talmhaíochta ar aghaidh ag nuálaíocht agus ag oiriúnú do na 

dúshláin a bhaineann le nuachóiriú, athstruchtúrú, forbairt an 

mhargaidh agus an tábhacht mhéadaitheach a bhaineann le 

saincheisteanna comhshaoil. Earnáil talmhaíochta agus bia atá 

éifeachtúil ó thaobh an gheilleagair de, in éineacht leis an 

bhforaoiseacht, 
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comhpháirteanna riachtanacha d'fhorbairt gheilleagar na tuaithe 

iad saothrú íogair acmhainní nádúrtha agus éagsúlú isteach i 

ngníomhaíochtaí malartacha ar an bhfeirm agus lasmuigh den 

fheirm. 

Is é ceann d’aidhmeanna an phlean seo ná cur le 

hinbhuanaitheacht na n-earnálacha traidisiúnta turasóireachta 

agus talmhaíochta agus a chinntiú go leanann siad ar aghaidh 

le ról suntasach a bheith acu maidir le geilleagar Chiarraí a 

thiomáint. Áiríonn an plean seo gníomhartha atá dírithe ar 

éagsúlú a dhéanamh ar na hearnálacha turasóireachta agus 

talmhaíochta trí leathnú breise a dhéanamh ar gheilleagar bia 

áitiúil Chiarraí. 

Tá go leor de na tairbhí eacnamaíocha san earnáil agraibhia 

scaipthe ar fud na tíre, rud a fhágann go bhfuil sé ríthábhachtach 

do cheantair thuaithe agus d'fhorbairt eacnamaíoch go 

ginearálta. Tacófar le forbairt leanúnach na hearnála agraibhia 

trí fheidhmiú Food Wise 2025. Leagann Food Wise 2025 amach 

plean straitéiseach d’fhorbairt na hearnála agraibhia (lena n-

áirítear bia mara) don tréimhse suas go dtí 2025 agus is 

comharba é ar straitéis Food Harvest 2020 

 

Ionad Bairr Feabhais Agritech (IBFA) 

Bunaithe i dTrá Lí, is cur chuige nua spreagúil é ACE 

maidir le foghlaim, forbairt agus taighde earnála Agritech. 

Úsáideann ACE teicneolaíochtaí tumoideachais mar 

ríomhfhoghlaim agus ardáin réaltachta fíorúla chun 

sármhaitheas san fhoghlaim agus san fhorbairt a 

sheachadadh don earnáil Agritech. Faoi stiúir an tionscail, 

oibríonn ACE chun cur le cumais chuideachtaí Agritech na 

hÉireann, rud a chuireann ar a 

gcumas a raon agus a n-uaillmhian 

domhanda a leathnú. Is í an fhís 

caighdeáin tionscail de ghrád bia a 

shuíomh.  

 

Sheol ACE an 'ACE Suite' le déanaí, 

spás oibre comhionaid fíorúil agus 

fisiceach a bhfuil féidearthachtaí gan teorainn ann. Tá raon 

ollmhór de na hardáin réaltachta méadaithe, fhíorúla agus 

mheasctha ar siúl san ACE Suite, a chuireann ar chumas 

comhlachtaí oibriú i dtimpeallacht uathúil atá saibhir ó 

thaobh na teicneolaíochta de. Tugann sé 

seans do chomhlachtaí a spás agus táirgí fisiciúla a 

bhlaiseadh i dtimpeallacht rochtana fhíorúil, ceadaíonn sé 

do chásanna oiliúna fíorúla agus seoladh táirgí chuig lucht 

féachana domhanda ag baint úsáide as na réitigh crua-

earraí agus bogearraí saincheaptha is déanaí agus 

féidearthachtaí chun comhoibriú le comhpháirtithe agus 

lucht saothair atá scaipthe go geografach. 

 

 

Soláthraíonn Mol Bia Chiarraí áiseanna táirgthe d’fhiontraithe bia 

nua-thionscanta agus gnólachtaí bia atá dírithe ar fhás. Ag 

meascadh go nádúrtha isteach sa timpeallacht áitiúil, cuireadh 

tús le céim a haon (Coincheap le Seoladh) den áis shaintógtha 

seo ar shuíomh úrnua in aice le sráidbhaile na Firies in 2016 

agus críochnaíodh ceithre aonad 1000 tr² an ceann go dtí seo. 

 Is saoráid é Mol Bia Chiarraí atá á reáchtáil ag an bpobal a bhfuil 

sé mar aidhm aige tacú le cruthú post, uas-sciliú a spreagadh, 

turasóireacht bia a chur chun cinn ardán ar líne a sholáthar chun 

ceannaitheoirí a nascadh le táirgeoirí bia ceirde. Tá tuilleadh 

forbartha á dhéanamh ag Mol Bia Chiarraí ar a chuid áiseanna 

tar éis iarratas rathúil ar mhaoiniú deontais le Fiontraíocht 

Éireann le déanaí. 

Soláthróidh Mol Bia Lios Tuathail Teo., arna stiúradh ag NEWKD, 

áis mol bia 12,000 troigh cearnach ag Páirc Gnó Chlieveragh, Lios 

Tuathail, ina mbeidh cúig aonad táirgthe bia agus culaith Taighde 

agus Forbartha lánfheistithe. Tá tús curtha leis an tógáil agus táthar 

ag súil go mbeidh sé críochnaithe faoi 2022. Nuair a bheidh Mol Bia 

Lios Tuathail críochnaithe, cuirfidh sé spás ar fáil do thionscadail 

agus d’fhiontair shoghluaiste chun céim a bhaint amach ón mol bia 

go dtí a n-áiseanna féin. 

 
Ionaid Iascaigh agus Uisceshaothraithe 

Beidh saibhreas ár n-aigéin ina phríomhghné dár dtéarnamh 

geilleagrach agus dár bhfás inbhuanaithe, rud a chruthóidh 

tairbhí don Chontae. Ní hé amháin an iascaireacht, ach gineann 

dáileadh éisc, próiseáil, dobharshaothrú agus gníomhaíochtaí 

gaolmhara leibhéil shuntasacha 

fostaíochta agus tá siad fós mar 

acmhainn thábhachtach don Chontae 

a bhfuil poitéinseal ann le haghaidh 

tuilleadh forbartha inbhuanaithe. 

Áirítear le dobharshaothrú saothrú nó 

feirmeoireacht éisc, inveirteabraigh 

uisceacha, plandaí uisceacha nó aon 

chineál bia uisceach atá oiriúnach 

chun iasc a chothú9. 

Tá sé ríthábhachtach go mbainfear cothromaíocht amach idir 

tionscal inbhuanaithe agus inmharthana go heacnamaíoch a 

ghiniúint ar an duine féin agus cloí le beartais an AE agus Éire 

chun tosaigh sa tionscal idirnáisiúnta Agritech.     

In 2019, rinne Bord Iascaigh Mhara (BIM) staidéar chun scrúdú 

a dhéanamh ar thionchar na hearnála bia mara ar dheich 

bpríomhchalafort iascaireachta na hÉireann. Léiríonn na torthaí 

tábhacht na hearnála i ngeilleagair thuaithe na hÉireann. I gcás 

gach ceithre phost san earnáil bia mara, cruthaítear trí cinn le 

sruth. I gCiarraí, rinne BIM staidéar ar thionchar eacnamaíoch na 

hearnála bia mara sa Daingean.

  

 

 

9  Áirítear le dobharshaothrú saothrú nó feirmeoireacht éisc, inveirteabraigh uisceacha, plandaí uisceacha nó aon chineál bia uisceach 

atá oiriúnach chun iasc a chothú. 

Tacóidh an Chomhairle le forbairt 

inbhuanaithe oibríochtaí an 

tionscail iascaireachta agus 

dobharshaothraithe agus an cuóta 

bithéagsúlachta agus éiceachórais 

a chosaint agus a chaomhnú ar an 

taobh eile. 
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Fuarthas amach sa tuarascáil go gcuireann an earnáil bia 

mara go mór le geilleagar an Daingin. In 2018, ghin 

gníomhaíocht dhíreach a bhain le bia mara ag an gcalafort 

€39.2 milliún de láimhdeachas, ag tacú le 330 post díreach 

nó 8% den fhostaíocht ar fud gheilleagar an chalafoirt áitiúil. 

Is í próiseáil éisc an fho-earnáil bia mara is mó sa chalafort, 

ag giniúint €24.8 milliún de láimhdeachas, agus iascaireacht 

tráchtála (€8.1 milliún) agus dobharshaothrú (€6.3 milliún) 

ina dhiaidh sin. 

 Nuair a aistrítear go GVA í, cuireann an earnáil bia mara 

iomlán de €18.9 milliún go díreach le geilleagar an chalafoirt 

áitiúil. Measann na comhairleoirí freisin gurbh ionann 

ranníocaíocht eacnamaíoch iomlán earnáil bia mara an 

Daingin, agus éifeachtaí indíreacha agus spreagtha á gcur 

san áireamh, agus €27.7 milliún GVA ar fud gheilleagar an 

iardheiscirt in 2018, ag tacú le 430 post. 

Tá an poitéinseal ag dobharshaothrú agus próiseáil bia araon 

leanúint ar aghaidh ag leathnú sa Chontae, agus tá 

deiseanna ann chun tionscal seirbhíse a fhorbairt go háirithe 

i gCiarraí Theas le timpeall 300-400 soitheach iascaireachta 

Éireannach agus eachtrannach ag feidhmiú amach ón 

gcósta. Aithníonn Comhairle Contae Chiarraí an tábhacht a 

bhaineann leis an tionscal ina iomláine d’eacnamaíocht an 

Chontae agus leanfaidh siad ar aghaidh le ról tacaíochta a 

ghlacadh lena chinntiú go ndéantar bainistiú agus cúnamh 

ar an iascaireacht agus ar an dobharshaothrú nuair is gá. 

Chomh maith le hiascaireacht tráchtála agus 

dobharshaothrú, tacaíonn an timpeallacht uisceach 

(muirí, inbhear agus fionnuisce) le gníomhaíochtaí 

iascaireachta agus slatiascaireachta ar scála níos lú. Tá sé 

ríthábhachtach mar sin cáilíocht uisce agus gnáthóga a 

chosaint agus a thacú mar acmhainní nádúrtha atá 

riachtanach chun na gníomhaíochtaí seo a chosaint. 

 
Mara 

Tá saibhreas acmhainní nádúrtha ag réigiún an Iardheiscirt, 

a chuireann le fabraic shóisialta agus eacnamaíoch an 

réigiúin. Earnáil fáis agus díolachán don réigiún is ea Muirí 

agus Muirí, a théann i bhfeidhm ar raon réimsí lena n-áirítear 

fiontraíocht agus fiontraíocht, turasóireacht, teicneolaíocht 

agus inbhuanaitheacht, i measc réimsí eile. Tá sócmhainní 

agus acmhainní mara nádúrtha san Iardheisceart a 

d'fhéadfaí a ghiaráil tuilleadh chun gnó agus fostaíocht a 

mhéadú, le tacaíocht ó naisc agus líonraí táirgiúla a fhorbairt. 

D’fhéadfaí breisluach a chruthú do tháirgí a fhoinsítear 

laistigh den Réigiún (lena n-áirítear ‘gormtheicneolaíocht’), 

as a dtagann earnáil níos éagsúlaithe agus níos athléimní, le 

tairbhí eacnamaíocha agus fostaíochta bainteacha. 

Scrúdóidh Plean Fiontraíochta Réigiúnach an Iardheiscirt atá 

le teacht conas is féidir le páirtithe leasmhara san earnáil 

mhuirí comhoibriú níos mó chun acmhainneacht 

fiontraíochta na mara a bhaint amach, go háirithe i réimsí na 

turasóireachta muirí, bithgheilleagar mara, fuinneamh in-

athnuaite agus an t-idirlíon rudaí. 

Sócmhainní Foraoiseachta &  

Taitneamhachta 

Cuireann tionscal na foraoiseachta go mór le geilleagar Chiarraí, 

rud atá ag dul i méid. Toisc go mbíonn cáilíocht na talún go 

minic ina fhachtóir cinntitheach sa phróiseas cinnteoireachta 

maidir le húsáid talún, d’fhéadfadh talamh ar chaighdeán níos 

ísle a thugann dúshláin do thalmhaíocht eacnamaíoch faoi 

láthair a bheith mar acmhainn a d’fhéadfaí a úsáid le haghaidh 

foraoisithe. Is dócha go mbeidh clúdach foraoise fós ag díriú ar 

thalamh talmhaíochta oiriúnach a d’fhéadfadh a bheith níos 

éasca é a thiontú go foraoisiú mar gheall ar úsáid talmhaíochta 

níos teoranta. 

Tá sé mar aidhm ag foraoisiú talún talmhaíochta, arna thacú 

ag dreasachtaí Rialtais, soláthar adhmaid fadtéarmach a 

mhéadú chun tacú le forbairt earnála próiseála inbhuanaithe 

agus tairgeann sé acmhainneacht shuntasach leithlisithe 

carbóin, agus ar an gcaoi sin rannchuideoidh sé le 

spriocanna náisiúnta maolaithe gás ceaptha teasa agus leis 

an mbithgheilleagar. . 

Cruthaíonn foraois a fhorbairt mar thaitneamhacht don phobal 

áitiúil agus do chuairteoirí chuig ceantar. Cothaítear aclaíocht, 

sláinte agus braistint folláine trí leas a bhaint as an bhforaois le 

haghaidh taitneamh simplí ciúin nó le haghaidh spóirt nó 

gníomhaíochta eachtraíochta ar leith. Cruthaíonn caitheamh 

aimsire foraoise an bonn freisin do raon leathan fiontar 

gaolmhar agus deiseanna chun ioncam a ghiniúint. Aithníonn 

an Chomhairle na tairbhí turasóireachta agus áineasa a 

bhaineann le limistéir fhoraoisithe agus féachfaidh sí le 

spreagadh a thabhairt do bhainistiú inbhuanaithe tailte foraoise 

le haghaidh cuspóirí áineasa agus turasóireachta mar atá 

leagtha amach i rannán oidhreachta nádúrtha an phlean seo. 

Tá meas ag Comhairle Contae Chiarraí ar shócmhainní na 

timpeallachta nádúrtha chun tacú le forbairt inbhuanaithe 

fhadtéarmach an Chontae agus chun cáilíocht beatha a 

sholáthar do na glúine atá ann faoi láthair agus don ghlúin 

atá le teacht atá nasctha go dlúth le héiceachóras nádúrtha 

ardchaighdeáin. Tá gá le hinfheistíocht leanúnach i 

mbonneagar glas chun Glasbhealaí, cosáin, cosáin sléibhe 

agus foraoise a fhorbairt, chun tacú le bonneagar chun 

tránna agus acmhainní nádúrtha tírdhreacha uathúla a 

chosaint lena n-áirítear sléibhte, aibhneacha agus lochanna 

lena chinntiú go mbaintear taitneamh leanúnach as na bealaí 

nádúrtha seo. sócmhainní don phobal áitiúil agus cuairteoirí 

araon. Tugann rolladh amach an chláir Glasbhealaí deis 

inbhuanaithe d'fhorbairt turasóireachta réigiúnacha chomh 

maith le tionchar dearfach a bheith aige ar shoghluaisteacht 

inbhuanaithe ar fud na tíre. Soláthraíonn Rannóg 

Turasóireachta an phlean seo imlíne leathnaithe ar an 

gceantar seo. 
Cruthú Post Tuaithe 

Is cumasóir ríthábhachtach é an comhshaol a chruthú chun tacú 

le cruthú post i gceantair thuaithe chun bailte agus sráidbhailte 

a athnuachan, pobail tuaithe bríomhara a chothú agus meath 

ar an daonra a aisiompú. Tacaíonn ceantair thuaithe le meascán 

de ghnóthaí de mhéideanna éagsúla, ag feidhmiú i raon leathan 

earnálacha ó na hearnálacha traidisiúnta, mar thalmhaíocht 

agus turasóireacht, go dtí tionscail níos nua-aimseartha ar nós 

seirbhísí airgeadais agus tionscail chruthaitheacha. Cuimsíonn 

gnó tuaithe fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), a 

bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí neamhthraidisiúnta 

talmhaíochta. 
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 Freastalaíonn siad seo ar raon leathan margaí, ón 

leibhéal áitiúil go dtí an leibhéal idirnáisiúnta. Is cuid 

shuntasach den gheilleagar tuaithe iad earnálacha 

seirbhísí áitiúla, lena n-áirítear turasóireacht agus 

déantúsaíocht ar scála beag, agus is fostóirí áitiúla 

tábhachtacha iad. Tá fiontair atá bunaithe go háitiúil 

ríthábhachtach chun creatlach na bpobal áitiúil a 

chothabháil. 

Mar sin féin, tá sé ríthábhachtach tacú le héagsúlú an 

gheilleagair thuaithe, ní hamháin chun poist bhreise a 

chruthú agus chun fiontraíocht tuaithe a éascú faoin tuath 

trí rolladh amach an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda, 

cuireann sé deiseanna gan fasach ar fáil do ghnólachtaí i 

gceantair thuaithe chun seirbhísí nua a thairiscint. agus 

chun margaí nua a bhaint amach sna blianta atá le teacht. 

 Léiríonn an méadú ar líon na ndaoine a oibríonn ó chian 

le linn na héigeandála COVID 19 na hathruithe féideartha 

ar chleachtais oibre. De réir mar a leanann nascacht 

dhigiteach agus deiseanna cianoibre de bheith ag fás, 

d'fhéadfadh méadú a theacht ar an bhfostaíocht i gceantair 

thuaithe in earnálacha mar Agra-theicneolaíocht, TFC, 

Seirbhísí Airgeadais, ilmheán agus na Tionscail 

Chruthaitheacha. De réir mar a aistríonn Éire chuig geilleagar 

atá neodrach ó thaobh na haeráide de, bíonn an deis ag 

ceantair thuaithe an uasmhéadú san fhostaíocht a 

bhlaiseadh  i réimsí amhail an fuinneamh in-athnuaite, an 

Bithgheilleagar agus an Geilleagar Ciorclach (Ár dTodhchaí 

Tuaithe, Beartas Forbartha Tuaithe 2021-2025). 
 

 Tá acmhainní nádúrtha Chiarraí ar 

chuid de na sócmhainní is mó atá 

againn agus trí fhorbairt a dhéanamh 

ar earnálacha éagsúla, ní hamháin go 

gcoimeádfaidh siad fostaíocht 

tuaithe, ach cuideoidh siad freisin le 

tiomáint an gheilleagair áitiúil. 

Chuaigh an COVID-19 i bhfeidhm 

go háirithe ar go leor gnólachtaí 

tuaithe. 

De réir mar a leanann nascacht 

dhigiteach agus deiseanna le 

haghaidh cianoibre ag fás, tá 

an poitéinseal ann do 

fhostaíocht mhéadaithe i 

gceantair thuaithe in 

earnálacha mar Agra-

theicneolaíocht, TFC, Seirbhísí 

Airgeadais, ilmheán agus na 

Tionscail Chruthaitheacha. 

 

Soláthraíonn an Oifig Fiontair Áitiúil 

(LEO) agus Údarás na Gaeltachta raon 

tacaíochtaí do ghnóthaí áitiúla thar raon 

earnálacha. Tá sé mar aidhm aige 

príomhpháirtithe leasmhara i réigiún 

Chorcaí agus Chiarraí a thabhairt le 

chéile chun tacú le poist atá 

inbhuanaithe agus ar ardchaighdeán trí 

thionscnaimh chomhoibritheacha “ón 

mbun aníos”. 

Tá sé mar aidhm ag na gníomhartha atá sa phlean 

téarnaimh eacnamaíoch seo éascú a dhéanamh ar 

fhorbairt fiontar agus geilleagair áitiúla ionas gur féidir 

raon níos leithne de dheiseanna fostaíochta a chruthú, 

rud a chabhraíonn le fostaíocht a fháil agus a rochtain 

laistigh de limistéir thuaithe. 

Tá forbairt cultúr láidir fiontraíochta lárnach do bheogacht 

eacnamaíoch agus shochaíoch na bpobal tuaithe lena n-

áirítear forbairt micrifhiontar agus fiontair bheaga agus 

mheánmhéide (MSMEanna) go háirithe ábhartha maidir 

le hinbhuanaitheacht na mbailte beaga agus na gceantar 

tuaithe. Tá acmhainneacht shuntasach ag ceantair 

thuaithe sna hearnálacha seo, agus de réir mar a leanann 

naisc dhigiteacha agus deiseanna d’obair chianoibrithe 

agus d’fhiontair nua ag fás, is dócha go dtiocfaidh méadú 

ar fhostaíocht i réimsí ar nós na hearnálacha agra-

theicneolaíochta, TFC, ilmheán agus cruthaitheach, 

turasóireacht, agus bithgheilleagar breisluacha agus 

geilleagar ciorclach. Nascacht dhigiteach fheabhsaithe, 

dírithe ar phríomhpháirtithe leasmhara i réigiún Chorcaí 

agus Chiarraí a thabhairt le chéile chun cruthú post 

inbhuanaithe agus ardchaighdeáin a bhrú chun cinn trí 

thionscnaimh chomhoibríocha “ón mbun aníos”. 

Tacaíonn an MTU agus BOO Chiarraí le hinfheistíocht in 

oiliúint agus feabhsú scileanna chun tacú le forbairt 

eacnamaíoch leanúnach i gceantair thuaithe. Trí oibriú i 

gcomhar le chéile chun timpeallacht a thacaíonn le 

fiontraíocht agus le fás fiontair a chruthú, is é an aidhm 

atá leis an ngeilleagar tuaithe a fhorbairt trí thacú le 

hearnáil talmhaíochta agus bia atá inbhuanaithe agus 

éifeachtúil ó thaobh an gheilleagair de, in éineacht le 

tionscail foraoiseachta, iascaireachta agus 

dobharshaothraithe, fuinnimh agus eastóscacha, an 

bhith-eacnamaíochta agus éagsúlú go gníomhaíochtaí 

malartacha ar an bhfeirm agus lasmuigh den fheirm, 

agus ag an am céanna ag tabhairt faoi deara an 

tábhacht a bhaineann leis an tírdhreach nádúrtha agus 

an oidhreacht thógtha atá ríthábhachtach don 

turasóireacht tuaithe a chothabháil agus a chosaint. 



PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 MAIDIR 

LE COVID-19 

64 

 

 

 

Acmhainní Nádúrtha Chiarraí: Talmhaíocht, Iascach, Foraoiseacht, Tírdhreach 

Tuaithe agus Gníomhartha Muirí 
 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

1 Tacú le cur chun feidhme na 

ngníomhaíochtaí faoi chuspóirí 

téamacha an Bheartais Forbartha 

Tuaithe 2021-2025 “Ár dTodhchaí 

Tuaithe”: 

• Tacú le haistriú Cóir go 

geilleagar atá neodrach ó thaobh 

na haeráide de. 

• Tacú le deiseanna fostaíochta 

agus gairm bheatha feabhsaithe i 

gceantair thuaithe. 

• Tacú le hinbhuanaitheacht na 

Talmhaíochta, na Mara agus na 

Foraoiseachta. 

• Tacú le hinbhuanaitheacht ár 

bpobal oileánda agus cósta. 

• Ár gcultúr agus ár n-oidhreacht a 
chothú. 

An Roinn 

Forbartha 

Tuaithe agus 

Pobail 

Comhairle Contae 

Chiarraí agus 

comhpháirtithe 

comhoibríocha 

  

2 Tacú leis an Roinn Talmhaíochta, 

Bia agus Mara i gcur i bhfeidhm an 

Phlean Gníomhaíochta 

Talmhaíochta, Bia agus Mara 2021 

An Roinn 

Talmhaíochta, Bia 

agus Mara 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

  

3 Tacú le Lárionad Sármhaitheasa 

Agra-Teicneolaíochta Chiarraí 

chun táirgí nua a fhorbairt don 

earnáil Talmhaíochta 

MTU; FÉ 

Fiontar 

Éireann (EI) 

Comhairle Contae 

Chiarraí agus 

Comhpháirtithe 

Tionscail 

  

4 Críochnaigh Tionscadal Mol 

Bia Lios Tuathail 

NEWKD; 

Cuideachta Mol Bia 

Lios Tuathail 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha; 

Contae Chiarraí 

Comhairle; DRCD 

  

5 An leathnú ar Thionscadal Mol Bia 

Chiarraí a thabhairt chun críche 

Mol Bia Chiarraí Fiontraíocht 

Éireann; 

Comhairle 

Contae Chiarraí; 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

  

6 Tacú le forbairtí foraoiseachta 

inbhuanaithe ag láithreacha cuí sa 

Chontae agus le leathnú 

inbhuanaithe agus éagsúlú 

leanúnach na hearnála 

foraoiseachta. 

Coillte Comhairle Contae 

Chiarraí agus 

comhpháirtithe 

comhoibríocha 

  

7 Tacú le húsáid chuí foraoisí le 

haghaidh adhmaid, fuinnimh, 

bithéagsúlachta, áineasa agus 

turasóireachta agus forbairt 

gnólachtaí agus fiontair ghaolmhara 

ag an leibhéal áitiúil. 

Coillte; 

Cuideachtaí 

Forbartha 

Áitiúla (LDCs) 

Comhairle Contae 

Chiarraí agus 

comhpháirtithe 

comhoibríocha 

  

8 Tacú le forbairt inbhuanaithe na n-

earnálacha muirí agus 

dobharshaothraithe agus í a chur 

chun cinn agus tacú le bianna mara 

agus fionnuisce breisluacha agus le 

tionscail seirbhíse ar bhealach 

inbhuanaithe agus ag láithreacha cuí. 

An Roinn 

Talmhaíochta, Bia 

agus Tionscail na 

Mara; BIM; 

Comhairle Contae 

Chiarraí; 

Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla 

(LDCs) 
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9 Tacú le húsáid inbhuanaithe na n-

áiseanna calafoirt atá ann cheana féin 

do na dobharcheantair agus próiseáil 

éisc mar ghníomhaíocht eacnamaíoch 

a chuireann le tionscal an bhia sa 

Chontae 

An Roinn 

Talmhaíochta, Bia 

agus Mara 

Comhairle Contae 

Chiarraí agus 

comhpháirtithe 

comhoibríocha 

  

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

10 Tacú le cosaint uisce cáilíocht, 
príomhghnáthóg, agus eile nádúrtha 
riachtanais acmhainní riachtanacha 
chun cósta, inbhear, agus iascaigh 
fionnuisce.  

Comhshaoil 

 

Cosaint 
Gníomhaireacht 
(EPA); Uisce 
Éireann; Chiarraí 
Comhairle Chontae 
LAWPRO 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

  

11 Líonraí bóithre a fheabhsú go 

hinbhuanaithe a nascann áiseanna 

calafoirt leis na lárionaid 

uirbeacha is mó. 

Comhairle 

Chontae 

Chiarraí 

   

12 Éascú a dhéanamh ar fhorbairt 

inbhuanaithe an tionscail eastóscach 

agus iarracht a dhéanamh a chinntiú 

go mbíonn fáil leanúnach ar sholáthar 

imleor comhiomláin don tionscal 

tógála. 

Tionscal Comhairle 

Contae Chiarraí 

agus 

comhpháirtithe 

comhoibríocha 

  

13 Sármhaitheas i bhfoghlaim agus i 

bhforbairt a sheachadadh don Earnáil 

AgriTech. Soláthraíonn Lárionad 

Sármhaitheasa AgriTech (ACE) 

sármhaitheas i bhfoghlaim agus i 

bhforbairt don Earnáil AgriTech, ag 

tairiscint cur chuige nua Agritech 

agus teicneolaíochtaí agus d’fhorbairt 

trí úsáid a bhaint as ríomhfhoghlaim, 

teicneolaíochtaí réaltachta fhíorúla 

agus réaltachta méadaithe. 

ACE MTU; 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; 

Fiontraíocht 

Éireann; M.d.; 

Innealtóireacht 

McHale; 

Innealra na 

Mainistreach 

• Forbairt ar an gcéad 

Sraith Réaltachta 

Méadaithe, Fíorúil agus 

Measctha in Éirinn agus 

an t-aon Sraith 

Réaltachta Measctha. 

• Na hardáin réaltachta 

méadaithe, fíorúla 

agus mheasctha is 

déanaí, rud a 

chuireann ar chumas 

gnólachtaí áitiúla agus 

náisiúnta 

ionad nua chun 

bronntanais agus 

páirceanna den chéad 

scoth, siopaí oibre agus 

comhdhálacha, imeachtaí 

meán uathúla agus 

seoladh táirgí 

 

• Comhpháirtíocht le 

Skillnet a chur ar fáil, clár 

forbartha scileanna 

digiteacha fiontraíochta 

tuaithe a bhunú chun 

feabhas a chur ar naisc 

an iliomad lucht féachana 

lena n-áirítear novices 

Digiteacha, oibrithe 

digiteacha agus nuálaithe 

digiteacha. 

 

• I gcomhpháirtíocht le 

Skillnet, clár forbartha 

scileanna digiteacha 

fiontar tuaithe a bhunú 

chun feabhas a chur ar 

chumais an iliomad lucht 

féachana, lena n-áirítear 

núíosaigh dhigiteacha, 

oibrithe digiteacha agus 

nuálaithe digiteacha. 

 

• Cuir VR Suite ar fáil 

do lucht féachana 

níos leithne agus 

cumais chun freastal 

ar riachtanais na 

hearnála. 

 

 

    • Córas Bainistíochta 

Foghlama (LMS) a 

fhorbairt agus a chur i 

bhfeidhm i 3 

phríomhchuideachta De 

chuid AgriTech na 

hÉireann chun clár oiliúna 

agus forbartha den chéad 

scoth a sholáthar do 

bhreis agus 500+ fostaí. 
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    • Teastas i mBainistíocht 

Agritech (Springboard 2021 

 
• Teastas i dTeicneolaíocht 
Talmhaíochta (Springboard 
2021) 
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Comhcheangailteacht Réigiúnach agus Bonneagar Feabhsaithe 
 

Tá dúshláin bhonneagair agus nascachta an Chontae á sárú trí infheistíocht shuntasach laistigh den 

Chontae, le hinfheistíocht bhliantúil de níos mó ná €75 milliún ar bhonneagar bóithre. Tagann an maoiniú  

seo ó dheontais an Rialtais Láir go príomha, le €27.9m ó Bhonneagar Iompair Éireann leis nGréasán Bóithre 

Naisiúnta a fheabhsú, €29.5 milliún ón Roinn Iompair ar an ngréasán bóithre neamhnáisiúnta, €9.4m ar an 

mbonneagar glasbhealaigh, agus €5.6m ar bhearta Taistil Ghníomhaigh in 2021, agus an t-iarmhéid 

maoinithe curtha ar fáil ag Comhairle Contae Chiarraí óna sruthanna ioncaim féin. 
 

Tá inrochtaineacht réigiúnach fheabhsaithe agus nasc 

feabhsaithe laistigh den chontae ó thaobh an ghréasáin 

iompair bóithre, iarnróid agus phoiblí de, mar aon le 

saoráidí rotharbhealaigh agus coisithe ríthábhachtach 

chun tacú le forbairt na turasóireachta agus na 

turasóireachta, agus chun geilleagair agus pobail tuaithe 

inbhuanaithe a neartú agus tacú leo. 

Bhí an gá atá le hinrochtaineacht fheabhsaithe ar 

Limistéir Chathrach Chorcaí agus Luimnigh faoi réir 

aighneachtaí mionsonraithe ón gComhairle chuig an 

Rialtas, go háirithe chun seachbhóthar €280m N22 an 

N€400 a sheachadadh – Seachbhóthar Bhaile Bhuirne, 

atá ag céim na tógála faoi láthair, na Foynes 21m go 

Luimneach / Seachbhóthar Áth Dara, atá ag céim an 

toilithe pleanála agus Seachbhóthar Mhainistir na Féile 

agus an Chaisleáin Nua, an N21,  atá anois ag céim 

dearaidh tosaigh. 

Táthar ag tabhairt aghaidh ar rochtain níos fearr laistigh 

den chontae trí fhorbairt a dhéanamh ar an Scéim 

Feabhsúcháin Bóthair €420m N22 atá ag céim an 

dearaidh tosaigh faoi láthair, Seachbhóthar Lios Tuathail 

€70m (ag céim réamhthairisceana), uasghrádú Champa 

an N69 go Bóthar an Daingin, feabhsúcháin ar Fháinne 

N86 Chiarraí ag Baile an Mhuilinn, Brá Chathrach & An 

Uisce Dubh, an N70 ag Cnoc an Charria, 

An Ráth Mhór & an Angla-Éireannach, tógáil Bhóthar 

Faoisimh Thuaidh Thrá Lí agus an R556 Trá Lí go 

Feabhsú Bhóthar Bhaile an Bhuinneáin i Ráth Maonais. 

Cuireann soláthar iompair phoiblí inbhuanaithe ar 

ardchaighdeán agus leathnú na mbealaí a bhfreastalaíonn 

Aerfoirt Chiarraí, na Sionainne agus Chorcaí orthu 

teorainn le braistintí forimeallacha agus le geilleagar 

claochlaitheach Chiarraí a fheabhsú agus a fhás. 

Sa phlean seo tá bealaí straitéiseacha a aithint le haghaidh 

forbartha agus uasghrádaithe, chun tacú le hinfheistíocht 

éicidhearbhásach, iompar inbhuanaithe agus sóisialta, i 

gcomhpháirtíocht le Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) agus 

leis an Roinn Iompair (DOT), mar chuid de Phlean Iompair 

don chontae. Déanfaimid iniúchadh ar an acmhainneacha le 

Cuan na Fianaite a fhorbairt go hinbhuanaithe le haghaidh 

úsáide méadaithe le tacú le fás tionsclaíochta agus 

turasóireachta sa chontae, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn 

Talmhaíochta, Bia agus Mara. 

Tacaíonn Fóram Geallsealbhóirí Eacnamaíochta Chiarraí leis 

an ngá atá le modhanna iompair níos cliste inbhuanaithe a 

fhorbairt, go háirithe i gceantair uirbeacha níos mó, chun 

foráil a dhéanamh maidir le rothaíocht níos sábháilte agus 

inrochtaineacht siúil do scoileanna agus do 

thaitneamhachtaí, rud a théann chun tairbhe sláinte agus 

folláine an daonra, agus brú tráchta á mhaolú ag an am 

céanna. 

PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 

MAIDIR LE COVID-19 



67 

PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 MAIDIR 

LE COVID-19 

 

 

 

I gcomhar le príomhpháirtithe leasmhara, tá Glasbhealaí 

íocónacha á bhforbairt ag Comhairle Contae Chiarraí mar 

bhonneagar turasóireachta ar ardchaighdeán, agus ag 

tacú le forbairt tras-chalafoirt phoiblí fheabhsaithe faoi 

chlár "Connecting Ireland" an Údaráis Náisiúnta Iompair. 

 
Aerfort Idirnáisiúnta Chiarraí 

Tá Aerfort Idirnáisiúnta Chiarraí (KIA) mar aon le haerfoirt 

na Sionainne agus Chorcaí ina bpríomhthosca chun 

forbairt eacnamaíoch an Chontae a chur chun cinn. Is 

sócmhainn straitéiseach thábhachtach í KIA don Chontae 

chun naisc iompair a neartú go náisiúnta agus go 

hidirnáisiúnta. Meastar go méadóidh uasghrádú na n-

áiseanna aerfoirt amach anseo an poitéinseal atá ann don 

aerfort líon níos mó paisinéirí a mhealladh, rud a 

fhágfaidh go mbeidh an Contae níos inrochtana do mhoil 

iompair náisiúnta agus idirnáisiúnta eile. 

Spreagann agus éascaíonn aeriompar gníomhaíocht 

eacnamaíoch níos leithne trí nascacht agus tá sé 

ríthábhachtach do ghnólachtaí atá ag feidhmiú ar scála 

idirnáisiúnta agus d'fhorbairt réigiún mar láithreacha gnó 

agus mar chinn scríbe turasóireachta. Tá naisc iompair 

shábháilte, shlána iontaofa riachtanach chun todhchaí 

bhríomhar a chinntiú do phobail réigiúnacha agus áitiúla. 

Tá siad riachtanach chun infheistíocht isteach a 

mhealladh agus cuireann siad feabhas ar chaighdeán na 

beatha dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu lasmuigh de na 

príomhionaid uirbeacha. Tá sé tábhachtach go n-

aithníonn an t-aerfort deiseanna chun gnó nua a 

mhealladh laistigh dá margaí nideoige agus go n-

aithnítear agus go dtacaítear le hinmharthanacht 

fhadtéarmach, i gcomhpháirtíocht le comhlachtaí 

ábhartha réigiúnacha, turasóireachta agus tionscail. 

Tá suíomh Aerfort Idirnáisiúnta Chiarraí maidir le Páirc 

Teicneolaíochta Chiarraí, agus go lárnach i Mol Chiarraí 

agus Triantán an Eolais, tábhachtach chun a chinntiú 

go leanfar leis an bhforbairt réigiúnach. Is breithniú 

tábhachtach do shláinte eacnamaíoch an réigiúin é an 

cumas atá ag ilnáisiúntaigh (idir fhorbairt iomlán agus 

goir i bPáirc Teicneolaíochta) rochtain réidh a bheith 

acu ar aerfort le seirbhísí go Baile Átha Cliath. Rachadh 

seirbhísí agus bealaí leathnaithe chun tairbhe an 

chontae freisin, ó thaobh gnó agus turasóireachta de. 

Tacaíonn Fóram Páirtithe Leasmhara Eacnamaíochta 

Chiarraí le straitéis aerfoirt a fhorbairt do Réigiún an 

Deiscirt a bheidh le hullmhú ag na páirtithe leasmhara 

ábhartha trí chomhairliúchán leis an Roinn Iompair, 

Turasóireachta agus Spóirt, Údaráis Áitiúla, Údaráis 

Aerfoirt, BIÉ, NTA agus páirtithe leasmhara ábhartha eile 

i Réigiún an Deiscirt. Rochtain straitéiseach aeir ar an 

réigiún a uasmhéadú trí aerfort a úsáid chun nasc 

idirnáisiúnta scála a sholáthar mar mhalairt ar spleáchas 

leanúnach ar nascacht Bhaile Átha Cliath. 

Nascacht Iarnróid 

Tá an t-iarnród ríthábhachtach maidir le Ciarraí a nascadh leis 

na ceantair a bhí i gCorcaigh, i Luimneach agus i mBaile Átha 

Cliath. Tá rochtain agus naisc fheabhsaithe le Ciarraí agus leis 

na ceantair uirbeacha ríthábhachtach chun gníomhaíocht 

eacnamaíoch agus shóisialta leanúnach agus neartaithe a 

chinntiú sna réigiúin. Teastaíonn rochtain éasca ar aerfoirt agus 

ar chalafoirt ó ghnólachtaí atá lonnaithe sa Chontae freisin chun 

nascacht le margaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a chinntiú. Ní 

hamháin go bhfuil feabhsuithe ar nascacht iarnróid 

ríthábhachtach d'fhás an daonra agus na fostaíochta, ach tá 

tionscal mór turas forbartha ag Contae Chiarraí freisin a 

chuireann leis an ngeilleagar náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. 

Soláthraíonn Cill Airne tacaíocht mhór réigiúnach don tionscal le 

réimse leathan lóistín do thurasóirí taobh le Baile Átha Cliath atá 

díreach chun tosaigh. Tá cáil idirnáisiúnta an Chontae agus a 

achomharc domhanda maidir le logainmneacha ar nós Cill Airne, 

an Daingean, an Sceilg, Ceantar Reek, Scríbhneoirí Lios Tuathail, 

Rós Thrá Lí, Aonach Puck agus daoine eile ina ionad réigiúnach 

agus náisiúnta turasóireachta. Spreagann sé seo geilleagar 

réigiúnach le linn séasúr turasóireachta leathnaithe agus tá sé 

de chumas aige fás a dhéanamh ar thuras gnó - ism é chun bonn 

réigiúnach a chur ar fáil d'earnáil chomhdhála atá ag fás a 

d'fhéadfadh tionchar dearfach a imirt ar an gContae agus 

tionchar dearfach a imirt air. 

 

Plean Soghluaisteachta Tuaithe na 

 hÉireann a Nascadh 

Tá staidéar náisiúnta déanta ag an Údarás Náisiúnta Iompair 

chun bonn eolais a chur faoin gcur chuige a bheidh aige amach 

anseo maidir le hiompar poiblí feabhsaithe a chur i bhfeidhm ar 

fud na tíre (seachas GDA, Cathracha Réigiúnacha agus Bailte 

Móra). Is é an teideal atá ar an gclár feabhsúcháin atá beartaithe 

ná 'Plean Soghluaisteachta Tuaithe Na hÉireann a Nascadh' agus 

cuirfidh sé naisc níos fearr ar fáil idir sráidbhailte agus bailte trí 

bhealaí áitiúla feabhsaithe agus nua. Déanfar na bealaí áitiúla 

seo a chomhtháthú le líonra réigiúnach feabhsaithe a nascann 

cathracha agus ionaid réigiúnacha ar fud na tíre. Is é an 

príomhphrionta ná rochtain a sholáthar ar dheiseanna 

(fostaíocht, oideachas, cúram sláinte, miondíol, srl) ag an 

bpointe is gaire, nó naisc le hionaid ardleibhéil níos faide ar shiúl 

a chuireann na deiseanna sin ar fáil. Ós rud é gur seirbhísí 

iompair phoiblí príomhshrutha a bheidh iontu seo, beidh siad 

oscailte do chách agus beidh gach feithicil inrochtana do 

chathaoireacha rothaí. 

 
Nasc Áitiúil TFI Ciarraí 

Soláthraíonn TFI Local Link Kerry Seirbhísí Iompair Bus 

Sábháilte, Slán agus Iontaofa ar fud Chontae Chiarraí. Is 

é misean TFI Local Link Kerry seirbhísí iompair phoiblí atá 

comhtháite, cuimsitheach, inrochtana agus inacmhainne 

a sholáthar agus a chur chun cinn a nascann gach duine 

le seirbhísí agus áiseanna. Is é Nasc Áitiúil TFI an branda 

náisiúnta do sheirbhísí Iompair Phoiblí i gceantair áitiúla 

agus thuaithe na hÉireann. Tá 15 nascoifig áitiúla ar fud 

na tíre atá maoinithe ag an Údarás Náisiúnta Iompair 

(NTA), faoi scáth Transport for Ireland (TFI). 
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 Tá na seirbhísí bus seo inacmhainne agus ar fáil d'aon duine 

ar mian leo taisteal chuig a mbaile nó sráidbhaile áitiúil nó 

uaidh. Oibríonn Nasc Áitiúil TFI Ciarraí dhá chineál éagsúla 

seirbhíse: Seirbhísí Bus Tuaithe Rialta agus Seirbhísí Bus ó 

Dhoras go Doras. 

I mí Aibreáin 2021 leathnaigh Nasc Áitiúil TFI, Ciarraí, 

seirbhísí bus feadh Leithinis an Daingin, a sholáthróidh 

rochtain mhéadaithe ar áiseanna áitiúla agus a dhéanfaidh 

difríocht mhór dóibh siúd atá ina gcónaí sna ceantair iargúlta 

nó tuaithe máguaird. 

 
Calafoirt, Cuanta & Piaraí 

Tá bunú agus cothabháil chéibheanna, chalafoirt agus 

cuanta an Chontae tábhachtach do bhonn eacnamaíoch 

áitiúil ceantair. Tá go leor áiseanna dá leithéid suite ar 

feadh imeallbhord Chiarraí. Is iad An Fhianait agus  

Daingean Uí Chúis na príomhphoirt tráchtála sa chontae. 

Tá tábhacht straitéiseach ag baint leo sin ó thaobh a 

mbonn iascaireachta agus tráchtála de agus ba cheart iad 

a spreagadh chun tuilleadh forbartha inbhuanaithe a 

dhéanamh. 

Is nasc tábhachtach é Bád Farantóireachta Tarbert-

Killimer idir Ciarraí agus an Clár. Tá príomhbhealaí 

turasóireachta Réigiún na Sionainne in Iarthar na 

hÉireann agus Slí an Atlantaigh Fhiáin nasctha tríd an 

mbád farantóireachta carranna seo. 

Tá líon mór céanna beag ar feadh an chósta a chuireann 

áiseanna farantóireachta ar fáil do chontaetha, calafoirt agus 

oileáin amach ón gcósta in aice láimhe chomh maith le tacú 

le gníomhaíochtaí áitiúla muirshaothrúcháin agus fóillíochta. 

Tá gá le hinfheistíocht leanúnach chun an bonneagar seo a 

fhorbairt tuilleadh ar bhealach inbhuanaithe agus chun tacú 

leis an tionscal áitiúil agus leis an turasóireacht. 

Tá na hacmhainní nádúrtha go léir atá riachtanach ag Contae 

Chiarraí chun earnáil bhríomhar rathúil fóillíochta agus turas 

muirí a fhorbairt. Tá sé tábhachtach muince Muiríne a bhunú 

go hinbhuanaithe, atá suite in áiteanna iomchuí agus 

straitéiseacha timpeall an chósta, chun turasóireacht mhuirí 

a fhorbairt. 

Déanfar acmhainneacht Inbhear na Sionainne agus a 

thionchar ar gheilleagar réigiún an Iarthair Láir, lena n-

áirítear Ciarraí Thuaidh, a fhiosrú le gníomhaireachtaí 

ábhartha thar thréimhse an phlean. Cuirfidh na tailte 

tionsclaíocha i gCiarraí Thuaidh deiseanna ar fáil chun fostaíocht 

a fhorbairt agus acmhainní a sholáthar do cheantar Chiarraí 

Thuaidh. 

 

 

Nascacht Réigiúnach Fheabhsaithe agus Gníomhaíochtaí Bonneagair 
 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

1 Inrochtaineacht fheabhsaithe a lorg 

idir Ciarraí agus na Ceantair 

Uirbeacha 

chorcaí &Luimnigh, go háirithe le 

forbairt sheach-phas Mhaigh 

Chromtha/ Seachbhóthar Áth Dara/ 

Mainistir na Féile agus Seachbhóthar 

an Chaisleáin Nua agus naisc thoir le 

gréasán mótarbhealaigh Luimnigh-

Chorcaí 

Bonneagar 

Iompair 

Éireann 

Údaráis 

Áitiúla 

 • Toiliú Pleanála 

Reachtúil faighte - 

Seachbhóthar 

Mhainistir na Féile 

agus an Chaisleáin 

Nua Thiar, 

tionscadail 

nasctha N72 leis 

an M20 

• Scéimeanna Oscailte- 

Seachbhóthar Áth Dara, 

Mainistir na Féile 

agus An Caisleán Nua 

Seachbhóthair 

2 Mórthionscadail thrasphoirt 

bhonneagair a chur chun cinn ar bhealaí 

náisiúnta laistigh de Thriantán Eolais 

Chiarraí chuig toiliú pleanála reachtúil, 

lena n-áirítear Seachbhóthar an N22 Cill 

Airne – An Fearann Fuar agus 

Seachbhóthar Bhaile an Mhuilinn N70 

Bonneagar 

Iompair Éireann 

(BIÉ); Comhairle 

Contae Chiarraí 

 • Rogha roghnaithe: 

N22 Cill Airne 

-Seachbhóthar An 
Fearann Fuar 

• Toiliú Pleanála 

Reachtúil faighte – 

Seachbhóthar Bhaile 

an Mhuilinn N70 

• Toiliú Pleanála 

Reachtúil Faighte- N22 

Cill Airne -

Seachbhóthar An 

Fearann Fuar, 

• N70 Trá Lí go 

Caisleán 

Mhaighneann & Tigh 

na hAille, N70/N72 

Seachbhóthar Chill 

Orglan 

• Scéimeanna Oscailte- 

Seachbhóthar Bhaile 

an Mhuilinn N70 

Tigh na hAille 

• Toiliú 

Pleanála 

Reachtúil 

faighte - 

Seachbhóth

ar Áth Dara 

• Scéimeanna 

Oscailte- 

Seachbhóth

ar Mhaigh 

Chromtha 
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

3 Feabhas a chur ar an rochtain ar an 

ngréasán bóithre náisiúnta ar fud an 

chontae, go háirithe le tógáil 

Sheachbhóthar Lios Tuathail an N69 

feabhas a chur ar Fháinne N70 Chiarraí 

ag, Brá Chathrach & An Poll Gorm, 

chuig an N72 ag Cnoc an Charria, An 

Ráth Mhór & an Angla-Éireannach, agus 

an N86 idir Campa agus an Daingean. 

Bonneagar 

Iompair Éireann 

(BIÉ); Comhairle 

Contae Chiarraí 

 • Toiliú Pleanála 

Reachtúil Faighte- 

N70 An tSnaidhm 

go dtí an Uisce 

Dubh,N72 

Anglónt**, 

• Scéimeanna Oscailte- 

N69 Seachbhóthar Lios 

Tuathail, 

N72 Cnoc an Charria, 

N70 Brá Chathrach, 

Céim bhreise an N86 

idir 

Campa agus An 
Daingean 

• Toiliú Pleanála 

Reachtúil Faighte- N70 

Fáinne Chiarraí 

feabhsúcháin 

roghnaithe 

• Scéimeanna Oscailte-

N70 An tSnaidhm go 

dtí an Uisce Dubh, 

N70 Anglónt**, N70 

Fáinne Chiarraí 

feabhsúcháin 

roghnaithe 

4 Bóithre faoisimh a fhorbairt agus a 

thógáil inár mbailte móra chun 

amanna turais a fheabhsú agus brú 

tráchta a mhaolú, lena n-áirítear 

Bóthar Faoisimh Thuaidh Thrá Lí, An 

Clash go Bóthar Nasc Bhaile an 

Mhuilinn i dTrá Lí, Bóthar N22 Lewis 

/ Acomhal Bhóthar Chill Chuimín, 

Bóithre nasctha istigh i gCill Airne, 

Bóthar Faoisimh an Daingin (Céim 5) 

agus Bóthar Faoisimh Neidín. 

An Roinn 

Iompair; BIÉ (ar 

bhealaí 

náisiúnta); 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

 • Tá Bóthar na Claise -

Baile an Mhuillin – 

Céim 1 (lena n-áirítear 

rochtain ar an scoil) á 

thógáil agus tá sé le 

críochnú go luath in 

2021 

• Nascbhóthar A-C Cill 
Airne 

• Forbairt Bohereen Na 

Goun- ag críochnú an 

bhealaigh scaipthe 

timpeall an bhaile. 

 

5 Feabhas a chur ar an ngréasán bóithre 

áitiúla agus réigiúnacha, chun dul i 

ngleic le imeallacht agus 

uileghabhálacht shóisialta a sholáthar, 

ag díriú ar fheabhsuithe ar 200km den 

ghréasán bóithre gach bliain, lena n-

áirítear Atógáil Bhóthar R556 Dale ag 

Ráth Eanaigh agus rochtain ar 

Chalafort na Fianaite agus Banc Talún 

Thairbirt / Béal Átha Longfoirt a 

fheabhsú. 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

An Roinn 

Iompair 

• Trá Lí go dtí an 

Fhianait Céim 1 (barra 

Uí Shúilleabháin) Cuid 

8 ag fanacht le foilsiú 

mháistirphlean na 

Fianaite. 

• Céim 2 (Lúbanna 

Gaynor) Ráiteas 

Tionchair Natura ag 

fanacht le d'fhonn CPO 

agus RTN a chur faoi 

bhráid an Bhoird 

Phleanála go luath in 

2021 

 

 

6 De réir phlean oibre Chomhairle Contae 

Chiarraí, soláthraíonn siad scéimeanna 

sábháilteachta ar fud an chontae. 

Comhairle Contae 

Chiarraí 

   

7 Modhanna taistil inbhuanaithe níos 

cliste a chur chun cinn, trí infheistíocht 

i mbearta Taistil Ghníomhaigh, lena n-

áirítear lánaí rothaíochta agus acomhail 

atá cairdiúil do choisithe i dTrá Lí, i 

gCill Airne agus i Lios Tuathail, lena n-

áirítear forbairt Pleananna Taistil 

Gníomhacha ar fud an chontae 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

An Roinn 

Iompair 

•Scéimeanna píolótacha 

taistil gníomhacha a 

chur i bhfeidhm i dTrá 

Lí, Cill Airne, Lios 

Tuathail; 

• Scéimeanna 

gníomhacha eile a 

aithint i socrúcháin eile 

sa Chontae; 

 

8 Tacú le forbairt agus leathnú iompair 

phoiblí fheabhsaithe agus 

inbhuanaithe ar fud an chontae. 

An 

tÚdarás 

Náisiúnta 

Iompair 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí; 

Nasc Áitiúil 

Ciarraí 
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9 Líonra Glasbhealaí a sheachadadh ar 

fud an chontae, lena n-áirítear 

Glasbhealach Chiarraí Theas a thógáil, 

an Fhianait go Trá Lí & Lios Tuathail go 

Glasbhealach Luimnigh agus 

Glasbhealach Thrá Lí a chur ar aghaidh 

go Glasbhealach Lios Tuathail trí 

thoiliú pleanála. 

An Roinn 

Iompair; 

Comhairle 

Contae Chiarraí 

 • An Fhianait go Trá 

Lí agus Lios 

Tuathail chun 

comh-cheangail a 

chur i gcrích; 

 

• Maoiniú faighte agus 

tógála a tosaíodh 

Glasbhealach Chiarraí 

Theas; Dearadh agus 

pleanáil do Lios 

Tuathail – 

Glasbhealach Thrá Lí, 

Glasbhealach Chiarraí 

Theas agus 

Glasbhealach Chiarraí 

Thuaidh bealaí 

iomlána agus breise 

aitheanta 

 

10 Tacú le coinneáil agus leathnú na 

rochtana aeir réigiúnaigh trí Aerfort 

Idirnáisiúnta Chiarraí 

Aerfort Chiarraí Comhpháirtith

e 

Comhoibríocha 

  

11 Tacú le forbairt an ghréasáin Iarnróid 

de réir Iarnród Éireann 

Iarnród Éireann; 

An Roinn 

Iompair 

Gach 
comhpháirtí 

  

12 Feabhas a chur ar thimpeallacht 

champas MTU Chiarraí do mhic léinn 

agus don fhoireann, agus tacú le 

comhpháirtíochtaí neartaithe leis an 

tionscal. 

MTU: DFHERIS Tús a chur le 

foirgneamh ilmhilliún, 

9,000 méadar cearnach 

chun freastal ar SCOIL 

IMTU STEM, lena n-

áirítear áiseanna 

ardteicneolaíochta. 

 

 

Beidh foirgneamh STEM le 

toilleadh do 1,000 mac 

léinn ag feidhmiú. 

13 Píblíne tallainne taighde agus 

Nuálaíochta MTU a fhás chun an leas 

is fearr is féidir a bhaint as 

rannchuidiú MTU chun tacú lenár 

réigiún agus le forbairt eacnamaíoch 

agus shóisialta na hÉireann 

MTU: An 

tÚdarás 

Ardoidea

chais 

(AÚ) 

€8.5m urraithe trí 

Mhaoiniú Claochlaithe 

Ollscoil Teicneolaíochta 

(TUTF) a seoladh Márta 

2021 

 

14 Dul i ngleic le TelCo's & 

ComReg chun déileáil le 

limistéir easnaimh seirbhíse / 

baill dhubha le haghaidh 

teileachumarsáide soghluaiste 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

(DRCD, DCCE, 

DHPLG, IBEC) 

Rannpháirtíochtaí; 

Cruthaigh Pleananna 

Gníomhaíochta a 

bhaineann go Sonrach le 

Limistéar 

 

15 Dul i dteagmháil le gníomhaireachtaí 

agus soláthraithe cuí chun fáiltiú fón 

póca a fheabhsú i gceantar 

Gaeltachta Uíbh Ráthach agus a 

gharchomharsanacht 

Údarás na 

Gaeltachta 

Comhairle 

Contae 

Chiarraí 

; Cellnex 

Telecom 

Éire 

Idirghabhálacha cuí 

infrastruchtúir le teacht 

ar an sruth 

Idirghabhálacha cuí 

infrastruchtúir le teacht 

ar an sruth 
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Colún 10: Ciarraí á Chur Chun Cinn 
 

 

Margaíocht Fiontar Contae 

Tá Plean Margaíochta Fiontraíochta Contae á fhorbairt 

ag Comhairle Contae Chiarraí, Cónaidhm Thionscal 

Turasóireachta Chiarraí, Líonra Aireagail Chiarraí, 

Tionscal, Earnáil Oideachais Tríú Leibhéal, 

gníomhaireachtaí stáit agus cuideachtaí forbartha 

áitiúla. Is é cuspóir deiridh an tionscnaimh cumarsáide 

margaíochta il-gheallsealbhóirí Ciarraí a shuíomh mar 

cheann scríbe ceannródaíoch do ghnó, d'infheistíocht 

agus do staidéar, pósta lena cháil seanbhunaithe mar 

cheann scríbe turasóireachta. 

D'fhostaigh KerryScitech Kudos Consultants a rinne an 

chéad tuarascáil staidéir féidearthachta, a maoiníodh tríd 

an gclár LEADER. Leagtar amach sa tuarascáil an taighde 

a rinneadh le grúpaí il-pháirtithe leasmhara sa Chontae 

chun straitéis bhranda fhoriomlán a bhunú don Chontae. 

Tar éis plé a dhéanamh leis na grúpaí éagsúla socraíodh 

gurb é ardán Discover Kerry an ceann is oiriúnaí chun an 

tairseach gréasáin a chur ar fáil do mhargaíocht 

fhoriomlán an chontae. 

Tá gá le straitéis láidir agus chomhleanúnach bhrandála 

agus chumarsáide chun tacú le forbairt eacnamaíoch 

agus turasóireachta an Chontae agus chun í a ardú. Tá 

aitheantas ann a chaithfidh Ciarraí a idirdhealú ó áiteanna 

iomaitheora, a phróifíl a ardú go suntasach agus branda 

láidir a thógáil trí theachtaireachtaí comhsheasmhacha. 

Beidh ar an straitéis agus ar an bhféiniúlacht nua il-lucht 

féachana a mhealladh, lena n-áirítear cuairteoirí, an pobal 

áitiúil, tallann soghluaiste, infheisteoirí agus mic léinn. 

Cuirfidh tairseach gréasáin feabhsaithe Discover Kerry an 

bhunchloch ar fáil do mhargaíocht fhoriomlán an 

Chontae. Tá sé i gceist é seo a fheabhsú le feachtais 

mhargaíochta spriocdhírithe ag lucht féachana áitiúil, 

náisiúnta agus idirnáisiúnta. Áireofar leis seo Ciarraí a 

chur chun cinn mar shuíomh do dhara láithreán do 

chuideachtaí dúchasacha nó ilnáisiúnta agus d'obair 

iargúlta/chumaisc. 

 
Feachtas Margaíochta Turasóireachta 

Tá roinnt feachtas bolscaireachta spriocdhírithe forbartha ag 

Comhairle Contae Chiarraí, i gcomhar le Cónaidhm Thionscal 

Turasóireachta Chiarraí, Líonra Aireagail Chiarraí, Tionscal, 

Earnáil Oideachais Tríú Leibhéal, gníomhaireachtaí stáit agus 

cuideachtaí forbartha áitiúla. Áireofar orthu sin tairiscint an 

chontae ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta araon. 

Cuirfear feachtais spriocdhírithe ar nós Shop Local, cur chun 

cinn Chárta Bronntanais Chiarraí agus tionscnaimh eile ar 

fáil. 

Gné shuntasach eile den 'Chlár Ceann Scríbe Sábháilte' is 

ea feachtas margaíochta ar fud an chontae a fhorbairt, a 

forbraíodh i gcomhairle leis an earnáil turasóireachta agus 

le Cónaidhm Thionscal Turasóireachta Chiarraí don 

tionscal turasóireachta intíre ar dtús. 

Príomhghné den fheachtas seo ab ea forbairt láithreán 

gréasáin Discover Kerry, áit ar bunaíodh an feachtas chun 

trácht a chur chun cinn ar shuíomh gréasáin 

www.discoverkerry.com. Tá feachtas branda curtha ar bun 

freisin chun daoine a spreagadh chun an Ríocht a fhiosrú agus 

'Taithí a fháil ar Chiarraí', 
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daoine a spreagadh chun cuairt a thabhairt ar Chiarraí 

agus do dhaoine i gCiarraí chun saoire laistigh dá 

gContae, atá á chur chun cinn sna meáin náisiúnta agus 

go háitiúil trí Radio Kerry. 

Chuaigh Comhairle Contae Chiarraí i dteagmháil le Radio 

Kerry maidir leis an bhfeachtas raidió i mí na Bealtaine 

2021 ag spreagadh mhuintir Chiarraí chun a gcontae a 

chur ar taispeáint, chun GEMS ceilte a aibhsiú agus tacú 

le téarnamh an fháilteachais agus na turasóireachta. Bhí 

sliotáin sheachtainiúla ag Comhairle Contae Chiarraí i rith 

na míosa ag taispeáint gach ceann de na cúig Cheantar 

Bardasach agus an contae i gcoitinne. Thacaigh sraith 

fógraí bolscaireachta, línte meirge ar Shuíomh Gréasáin 

Radio Kerry agus gnéithe eile leis an gclár seo. 

 
Feachtas Áitiúil Siopa/ Cárta 
Bronntanais Chiarraí 

Cuireadh tús leis an bhfeachtas i mí Mheán Fómhair 

2020 chun daoine a spreagadh chun siopadóireacht a 

dhéanamh go háitiúil agus caitheamh go háitiúil agus 

tá sé á athdhíriú i gcomhthéacs gnólachtaí atá ag 

athoscailt ag an am seo. Is comhpháirtíocht é an 

feachtas idir Comhairle Contae Chiarraí, Líonra 

comhaontaithe an tSeomra agus a 

comhpháirtithe agus páirtithe leasmhara áitiúla, úsáidfidh 

siad ardáin áitiúla meán agus meán sóisialta chun an 

teachtaireacht 'Shop in Kerry / An Siopa Áitiúil' a chur 

chun cinn. Is é an aidhm atá ann tomhaltóirí sa chontae 

a spreagadh chun tacú leis an téarnamh geilleagrach 

áitiúil ach airgead a chaitheamh go háitiúil agus comhairle 

agus srianta sláinte poiblí á gcomhlíonadh ag an am 

céanna. Leanfar le cur chun cinn Chárta Bronntanais 

Chiarraí a chur i bhfeidhm chun tacú le feachtas Áitiúil an 

tSiopa, chun a úsáid mar acmhainn leanúnach do 

ghnólachtaí áitiúla a spreagadh agus chun é a bhunú mar 

phríomhchárta bronntanais sa chontae. 

 
Margaíocht Ciarraí mar Shuíomh  
le Staidéar 

In ainneoin na ndúshlán a chruthaigh paindéim COVID-

19, is tréimhse spreagúil í fós do mhic léinn tabhairt 

faoina dturas ardoideachais. Chomh maith le faisnéis 

aitheantais acadúil, tá go leor buntáistí a bhaineann le 

cónaí agus staidéar i gCiarraí, as a suíomh ar leith agus 

lósitín inacmhainne, leis an tuiscint ar phobal atá 

inláimhsithe laistigh de MTU Chiarraí. 
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Gníomhartha Margaíochta Chiarraí 
 

# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

1 Seasamh Ciarraí mar Comhairle Contae Chiarraí/ Earnáil 
Fiontraíochta, 

Brandáil agus  

 áit ghnó, turasóireachta, agus 
infheistíochta 

KerrySciTech/ Ciarraí Comhlachas Chiarraí Cumarsáid 

 agus staidéir Tionscal Turasóireachta Líonra, Ciarraí Straitéis don 

  Cónaidhm Líonra Mol, Chontae, Feabhas a 
chur ar Tairseach 

   Coinbhinsiún 
Chiarraí 

Discover Kerry 

   An Biúró, Údaráis 
Áitiúla 

. 

   Forbairt  

   Comhlachtaí, MTU,  

   BOO Chiarraí,.  

2 Ciarraí a chur chun cinn le 
haghaidh 

Comhairle Contae Chiarraí/ Earnáil 
Fiontraíochta, 

Forbairt agus cur i 
bhfeidhm straitéise 
margaíochta 

 

 obair chumaisc agus an dara 
suíomh 

KerrySciTech/Ciarraí Comhlachas Chiarraí  

 oiliúna Tionscal Turasóireachta Líonra, Ciarraí  

  Cónaidhm Líonra Mol,  

   Coinbhinsiún 
Chiarraí 

 

   An Biúró, Údaráis 
Áitiúla 

 

   Forbairt  

   Comhlachtaí  

   MTU, BOO Chiarraí,  

   Líonra diaspóra  

3 Líonra Chiarraí don Diaspóra 
a chur chun cinn 

Comhairle Contae Chiarraí/ Fiontair Sraith líonraithe  

  KerrySciTech/Ciarraí Earnáil, MTU, agus cur chun cinn 

  Tionscal Turasóireachta Comhlachas Chiarraí imeachtaí a 
reáchtáladh 

  Cónaidhm Líonra, Ciarraí  

   Líonra Mol,  

   Coinbhinsiún 
Chiarraí 

 

   An Biúró, Údaráis 
Áitiúla 

 

   Forbairt  

   Comhlachtaí, Ciarraí  

   BOO, Diaspóra  

   Líonra, Rath  

   Ciarraí  
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# Gníomhartha Faoi cheannas Comhpháirtithe Insoláthartha 2021-2023 Insoláthartha 2023-2030 

4 Seasamh Chiarraí mar cheann 

scríbe turasóireachta idirnáisiúnta 

den scoth a choinneáil, a chur chun 

cinn agus a spreagadh 

agus béim á leagan ar fhorbairt a 
dhéanamh ar 

turasóireacht inbhuanaithe 

Ceann Scríbe Fhóram 

Chiarraí, Cónaidhm 

Thionscal 

Turasóireachta 

Chiarraí, Comhairle 

Contae Chiarraí, 

Fáilte Éireann 

 Ciarraí a mhargú 

go dtí an baile 

agus 

an margadh 
idirnáisiúnta 

 

5 Ciarraí a chur chun cinn mar áit le 

staidéar a dhéanamh agus 

maireachtáil tríd an bhFeachtas CAO/ 

Feachtas athraithe intinne CAO, 

Foghlaim ar Feadh an 

tSaoil/Springboard+, 

agus margaíocht na hOifige 
Idirnáisiúnta 

feachtais 

MTU:  Earcú Mac léinn 

– faoi láthair 3,500 

ag staidéar ar 

champas MTU 

Chiarraí. Sprioc a 

mhéadú faoi 15%. 

 

6 Cathaoirleach UNESCO a ghiaráil sa 

Chorpoideachas Cuimsitheach, 

Spórt, 

Folláine agus Áineas ar fud an 

domhain chun infheictheacht a 

mhéadú agus chun cáil MTU agus 

Chiarraí a fheabhsú. 

MTU:  Ciarraí mar 

cheannaire 

domhanda sa 

Chorpoideachas 

Cuimsitheach, 

Spórt, Folláine 

agus Áineas, 

go bhfuil an t-aon 

Chathaoirleach 

UNESCO den sórt 

sin ag an MTU Kerry 

ar domhan. 

 

7 Coláiste Breisoideachais agus 

Oiliúna Chiarraí a chur chun cinn 

mar phríomhfheithicil freagartha 

laistigh den Chontae chun aghaidh 

a thabhairt ar riachtanais scileanna 

agus scileanna a eascraíonn as 

leibhéil mhéadaithe dífhostaíochta 

mar thoradh ar an díláithriú post a 

bhí mar thoradh ar an bpaindéim. 

Maidir leis seo, cúrsaí atá dírithe 

go sonrach ar earnáil fáilteachais 

agus turasóireachta. 

BOO Chiarraí SOLAS, 

Comhairle Contae 

Chiarraí 

Méadú 

spriocdhírithe ar 

sholáthar cúrsaí 

chun freastal ar na 

riachtanais 

athscilithe agus 

uas-scilithe atá i 

láthair. 

 

8 Margaíocht Ceann Scríbe; mar shuíomh 

gréasáin ceann scríbe ar fud na 

Gaeltachta - cultúr, oidhreacht agus 

teanga uathúil na Gaeltachta a chur 

chun cinn. 

Údarás na Gaeltachta Fáilte Éireann, 

Údaráis Áitiúla, 

Soláthraithe Táirgí 

agus 

comharchumainn 

phobail 

Céim a haon den 

láithreán gréasáin le 

comhlánú R4 2021 

 

9 Margaíocht leanúnach agus 

leanúnach Ghaeltacht Uíbh 

Ráthach mar áit tharraingteach 

athlonnaithe do dhaoine aonair 

agus do theaghlaigh (lena n-

áirítear an diaspóra), le béim ar 

'Pobal, Cultúr agus 

Nascacht' mar phríomhthiománaithe an 

tionscnamh 

Tascfhórsa Uíbh 

Ráthaigh 

Eagraíochtaí 

comhpháirtíochta 

Údarás na 

Gaeltachta agus 

tascfhórsa 

Tionscnaimh 

mhargaíochta 

spriocdhírithe, le 

béim ar chainéil na 

meán sóisialta 
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10 Margaíocht leanúnach agus leanúnach 

líonra gteic na mol digiteach mar 

ionaid nuálaíochta, líonraithe, 

faisnéise agus aistrithe foghlama, 

forbairt gnó, agus mar phointí 

fócasacha cianoibre i bpobail tuaithe, 

Ghaeltachta 

Údarás na Gaeltachta Forbairt na 

Dromoda, 

Comhchoiste 

Ghaeltacht Uíbh 

Ráthaigh, Conair 

Eacnamaíochta an 

Atlantaigh, Líonra 

Moil Chiarraí, LEO 

Chiarraí, 

Tionscnaimh 

mhargaíochta Ag 

Fás Cian-2010, le 

béim ar úsáid a 

bhaint as na meáin 

shóisialta agus 

líonraí gnó agus 

digiteacha go 

réigiúnach agus go 

náisiúnta 

  

11 Tacú le tionscnaimh mhargaíochta 

chomhordaithe agus áitiúla a 

fhorbraíonn agus a fheabhsaíonn ár 

dtairiscint ar fud an chontae agus a 

chinntíonn cur chun cinn 

ardchaighdeáin. 

Comhairle Contae 

Chiarraí/ Kerry Chamber 

Network/Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla 

Foireann 

Chomhairleach 

Ghnó 

Feachtais 

Siopadóireachta 

Áitiúila , cárta 

bronntanais Chiarraí 

a chur chun cinn 

 

12 Clú Cliste, Glas, Tech Chiarraí a 

fhorbairt go náisiúnta & go 

hidirnáisiúnta 

Sraith 

Gníomhaireachtaí & 

Mol 

Líonra Mol; 

Comhairle Contae 

Chiarraí; MTU; 

DCCE; DRCD; 

DHPLG; 

Turasóireacht & 

Seomraí; LDC;LDC;; 

Údarás; SEAI; ESB 

Tionscnaimh 

Tuaithe, Bailte 

agus Sráidbhailte 

Cliste a chur chun 

cinn 

 

13 Tacú le hOifig Scannán i gCiarraí 

(Scáileán Ciarraí) chun Earnáil an 

Scáileáin sa chontae a mhealladh, a 

thacú agus a fhorbairt agus chun 

iomaíochas Chiarraí a chinntiú maidir 

le deiseanna scannán a mhealladh. 

Comhairle Contae 

Chiarraí; Oifig 

Scannán ETB Chiarraí 

Comhpháirtithe 

Comhoibríocha 

Tacú le 

Léiriúcháin 

Scannán Nua; 

• Ciarraí a Chur 

Chun Cinn agus a 

Mhargú mar 

Scannán Glas 

(Ísealcharbóin) 

Suíomh 

 



PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 MAIDIR 

LE COVID-19 

76 

 

 

PLEAN TÉARNAIMH GHEILLEAGAR CHONTAE CHIARRAÍ 2021 MAIDIR 

LE COVID-19 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

CUR I BHFEIDHM 
AN PHLEAN 

 

 
Is plean 'ar fud an chontae' é an Plean téarnaimh 

geilleagair seo a bhfuil cur chuige aige trí Fhóram 

Geallsealbhóirí Eacnamaíochta Chiarraí. Forbraíodh é i 

gcomhpháirtíocht le roinnt sealbhóirí geallta agus beidh 

comhoibriú leanúnach ag teastáil ar fud an Chontae chun 

é a chur i bhfeidhm go rathúil. Cé go bhfuil an plean seo 

leathan ó uaillmhian níl sé i gceist pleananna oibre iomlána 

gníomhaireachtaí agus pobal aonair a léiriú. Déanfaidh 

gach ceann de na comhpháirtithe a bhfuil baint acu leis an 

bplean seo a fhorbairt monatóireacht ar chur i bhfeidhm a 

ngníomhartha. 

Déanfaidh an Coiste um Fhorbairt Eacnamaíoch, Fiontar, 

Turasóireacht Agus Beartas (CBS) athbhreithniú bliantúil 

ar chur i bhfeidhm an phlean. Tar éis an athbhreithnithe 

seo, cuirfear tuarascáil ar dhul chun cinn faoi bhráid 

Chomhaltaí Tofa na Comhairle lena hathbhreithniú. 

 
Beidh teagmháil leanúnach ann le comhpháirtithe 

Fhóram Geallsealbhóirí Eacnamaíochta Chiarraí a 

thacóidh le cur i bhfeidhm na ngníomhartha atá sa 

phlean. 

Ní plean reachtúil é an Plean téarnaimh geilleagair mar 

a luadh roimhe seo. Mar sin féin, beidh an plean mar 

bhonn eolais do phlean nua Áitiúil Eacnamaíochta agus 

Pobail Chiarraí, Straitéis Turasóireachta contae agus 

Plean Fiontraíochta Réigiúnach an Iardheiscirt 2021-

2024. Tá sé i gceist gur doiciméad beo é an plean agus 

d'fhéadfadh tionscadail teacht chun cinn amach anseo 

ar féidir iad a chur san áireamh mar chuid den phlean 

agus an timpeallacht oibriúcháin eacnamaíoch éiginnte 

tar éis COVID19 agus tar éis Breatimechta á chur san 

áireamh. 
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AGUISÍNÍ 

Aguisín 1: Tuarascáil ón nGrúpa Oibre um Chruthú agus Coinneáil 

Fostaíochta 
 

Comhthéacs 

Sa dara cuid de 2020, chomhaontaigh Fóram 

Geallsealbhóirí Eacnamaíochta Chiarraí go mbunófaí 

grúpa oibre idir na gníomhaireachtaí stáit ábhartha, an 

rialtas áitiúil, an earnáil oideachais, an tionscal agus an 

tráchtáil chun díriú ar fhostaíocht sa Chontae agus na 

dúshláin agus na deiseanna atá ann. 

Ba é cuspóir an ghrúpa roinnt príomhthéamaí a aithint a 

aontófaí trí shraith ceardlanna tosaigh. 

Tá na gníomhaíochtaí atá sa Phlean Téarnaimh 

Eacnamaíoch bunaithe ar an tuarascáil seo. 

 

Baill an Ghrúpa 

Chuir grúpa éagsúil leis an obair seo le hionadaíocht ó na 

comhlachtaí seo a leanas: 

• Coiste Stiúrtha Fiontair Réigiúnach an Iardheiscirt 

• Comhairle Contae Chiarraí 

• IDA Éireann 

• Fiontraíocht Éireann (FÉ) 

• Gréasán Chomhlachais Chiarraí 

• Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan 

• Bord Oideachais agus Oiliúna 

• Fóram Réigiúnach Scileanna an Iardheiscirt 

• Údarás na Gaeltachta 

• Cónaidhm Thionscal Turasóireachta Chiarraí 

• Mol RDI 

• KerrySciTech 

 

Tugann an aighneacht seo breac-chuntas ar thorthaí 

na sraithe grúpaí fócais. Aithníodh sé thosaíocht, atá 

leagtha amach thíos, chun tógáil ar an obair atá ann 

cheana féin agus chun leas a bhaint as deiseanna 

reatha agus deiseanna atá ag teacht chun cinn do 

Chiarraí. Sa chás go bhfuil bearnaí i gcomhoibriú agus 

i ngrúpaí oibre cur-chíosa, déanfaidh foghrúpaí 

tiomnaithe cláir oibre a fhorbairt agus a sheachadadh. 

Próiseas Oibre 

I gcomhréir leis an treoir sláinte poiblí, tháinig an grúpa 

le chéile i dtrí ghrúpa fócais fhíorúla idir Feabhra agus 

Bealtaine 2021. D'éascaigh People in Mind, Síceolaithe 

Ceirde a raibh taithí acu ar fhoirne ceannaireachta Rialtais 

Áitiúil a éascú na grúpaí. 

Trí shraith de chraoltaí tosaigh idir duine agus grúpa 

beag, aithníodh téamaí le plé ag an gcéad ghrúpa fócais. 

Idir na cruinnithe lánghrúpa, rinne grúpaí beaga dul chun 

cinn ar an obair agus rinneadh na téamaí a mheas chun 

na torthaí atá leagtha amach thíos a tháirgeadh. Le linn 

an phróisis seo, thug foireann Chomhairle Contae Chiarraí 

laistigh den Stiúrthóireacht Forbartha Eacnamaíochta 

agus Pobail a léargas ar an obair atá ar siúl cheana féin 

laistigh den Chontae agus go náisiúnta. 

Cuirfidh torthaí an ghrúpa oibre seo bonn eolais faoi 

Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chiarraí, 

plean forbartha an chontae agus Plean Fiontraíochta 

Réigiúnach an Iardheiscirt 2021 go 2024. 

 

 

Torthaí 

Leagadh béim i gcéimeanna luatha an phróisis go bhfuil 

réimse leathan agus casta peirspictíochtaí sa ghrúpa 

geallsealbhóirí seo maidir leis an méid ba cheart a bheith 

i gceist le sraith tosaíochtaí dírithe, cé gur aontaigh gach 

duine go mbeadh cur chuige comhoibríoch i leith sraith 

tosaíochtaí dírithe tairbheach. 

Ó éagsúlacht na moltaí, socraíodh go ndéanfaí é a 

dhíspreagadh idir Láidreachtaí cumasúcháin agus 

Tosaíochtaí Fócais mar seo a leanas: 

Láidreachtaí Cumasúcháin: Sócmhainní 

marthanacha, a bhaineann go dlúth leis an gContae a 

ghiaráilfear chun tacú le sé thosaíocht le haghaidh fócais. 

Tosaíochtaí Le haghaidh Fócais: deiseanna, a bhaineann 

leis an gcomhthéacs eacnamaíoch cur-chíosa, is dóichí a 

mbeidh coinneáil agus cruthú post mar thoradh orthu. 
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Láidreachtaí a Chumasú 

D'aithin an grúpa trí Láidreachtaí Cumasúcháin. Ba cheart 

go mbeadh meicníochtaí chun iad sin a ghiaráil le feiceáil 

le linn na bpleananna gníomhaíochta a fhorbrófar. 

Forbairt Scileanna Measadh go raibh freastal maith á 

dhéanamh ag an mbonneagar reatha sa spás seo ar an 

gContae, le naisc éifeachtacha le fiontar. Go háirithe, tugadh 

faoi deara go raibh Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan, 

Bord Fiontraíochta agus Oiliúna Chiarraí agus an Fóram 

Réigiúnach Scileanna mar láidreachtaí suntasacha san 

oideachas agus sa taighde. 

Diaspóra . Thug an grúpa faoi deara go bhfuil poitéinseal 

diaspóra Chiarraí mar neart a dhéanfaidh na foghrúpaí 

ábhartha a ghiaráil go hiomlán. Pléadh go leor samplaí nuair 

a tháinig fás orgánach ar fhiontar laistigh den Chontae mar 

thoradh ar líonraí láidre náisiúnta agus idirnáisiúnta ar nós 

Shraith Prosper Kerry. 

Líonraí Áitiúla a Neartú. Is dúshlán casta é an dúshlán a 

bhaineann le poist a choinneáil agus a chruthú, rud a éilíonn 

comhpháirtíocht, a bhíonn á thiomáint go minic ag oibrithe 

deonacha agus spiorad saoránachta Contae. D'aontaigh an 

grúpa go bhfuil líonraí aonair laistigh den Chontae láidir, ach 

gur chóir go bhféachfaidh na pleananna gníomhaíochta le 

comhoibriú níos fearr agus níos éasca a chothú eatarthu. 

Léirítear na trí Láidreachtaí Cumasúcháin mar cholúin 

ingearacha sa léaráid thuas, agus tabharfaidh na grúpaí 

a chruthaíonn pleananna gníomhaíochta do na sé 

Thosaíocht d'Fhócas aird chúramach ar gach ceann acu. 

 

Tosaíochtaí le haghaidh Fócais 

Aithníodh sé dheis. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara 

go bhfuil fuinneamh agus dul chun cinn ann i ngach ceann 

de na sé cinn faoi láthair, agus go bhfuil na deiseanna atá 

leagtha amach faoi gach iarracht aird a tharraingt ar an áit a 

dtiocfaidh tuilleadh comhoibrithe agus fócais chun cinn don 

Chontae. Is iad seo a leanas na sé Thosaíocht Le haghaidh 

Fócais: 

An Contae Á Chur Chun Cinn. D'aithin an grúpa deis chun 

cur leis an obair atá ar bun cheana féin chun margaíocht Chiarraí 

ar dheiseanna iarphaindéime a dhíriú. Tugadh faoi deara gur 

bunaíodh foireann chomhoibritheach dhíograiseach idir 

Comhairle Contae Chiarraí, Cónaidhm Thionscal Turasóireachta 

Chiarraí, KerrySciTech agus grúpa il-gheallsealbhóirí chun an 

moladh maidir le feachtas margaíochta comhsheasmhach 

aontaithe don Chontae a chur chun cinn, lena n-áireofaí na 

chéad insoláthartha seo a leanas; 

o Straitéis brandála contae 

o Tairseach thiomnaithe gréasáin (Discover Kerry) 

a thaispeánfadh turasóireacht, gnó agus 

dheighiltí beo don Chontae 

o Struchtúr rialachais a bhunú d'fhorbairt agus 

d'athnuachan leanúnach an tionscadail 

Deiseanna Dara Láithreán. Aontaíodh gur chóir don Chontae 

tabhairt faoi chruthú post trí áiseanna agus tallann a chur ar fáil 

chun tacú le straitéisí mol dáilte agus réigiúnacha na bhfostóirí 

atá ann cheana féin sa chomhiarracht. Beidh sé seo nasctha go 

straitéiseach freisin le margaíocht an Chontae agus ábhar 

ábhartha a forbraíodh chun tacú leis an bhfeachtas seo. Moltar 

go ndéanfadh grúpa oibre 
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chun tuilleadh fiosraithe a dhéanamh ar an gceantar seo 

agus na gníomhaireachtaí athleá ag leibhéil Náisiúnta agus 

Contae a chur san áireamh. Meastar gurb iad seo a leanas 

cuid de na nithe insoláthartha; 

 

o Feachtas margaíochta dírithe 

o Dul i ngleic leis an diaspóra go náisiúnta agus 

go hidirnáisiúnta 

o Cuideachtaí ábhartha a aithint agus teagmháil a 
dhéanamh leo 

o Réitigh maoine féideartha a aithint 

o Oibriú le hInstitiúidí Oideachais chun na scileanna 

reatha agus féideartha sa réigiún a threisiú 

 

Grúpaí Ábhartha: 

o An tÚdarás Forbartha Tionscail, Fiontraíocht 

Éireann, Comhairle Contae Chiarraí, Líonra Mol 

Chiarraí, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan, 

SciTech Chiarraí, Líonra Aireagail Chiarraí, Sraith 

Rath Chiarraí 

 

Geilleagair Ísealcharbóin agus Ghlasa. Tá deis ann don 

Chontae thar thaipéis leathan earnálacha ó Thurasóireacht go 

Fuinneamh. Is deis thapa chasta í seo ina bhféadfadh 

comhoibriú níos dlúithe laistigh den chontae agus ansin go 

náisiúnta Ciarraí a fhorbairt mar cheannaire sna Geilleagair 

Ísealcharbóin agus Ghlasa. Tá roinnt príomh-láidreachtaí ag 

Ciarraí sa réimse seo tríd an obair atá ar siúl cheana féin i 

Leithinis an Daingin, an Bithgheilleagar Ciorclach sa MTU agus 

forbairt scileanna trí BOO Chiarraí. Tá líon suntasach 

gníomhartha ag comhlacht an Phlean Téarnaimh Eacnamaíoch 

sa réimse seo is féidir a fhorbairt agus a sholáthróidh fás 

fiontraíochta agus eacnamaíoch. Tá sé beartaithe tógáil ar na 

sócmhainní seo chun fás fadtéarmach a sholáthar sa réimse seo. 

Is féidir iad seo a leanas a dhéanamh; 

 

o Acmhainneacht fiontraíochta nua a aithint 

o Forbairt scileanna, lena n-áirítear printíseachtaí 

o Cláir iarfheistithe agus tionscnaimh eile laghdaithe 

carbóin 

o Tionscal lucht bainistíochta
cláir e.g. 

Turasóireacht inbhuanaithe 
 

Grúpaí Ábhartha: 

o Comhairle Contae Chiarraí, Ollscoil 

Teicneolaíochta na Mumhan, Bord Oideachais 

agus Oiliúna Chiarraí, Cónaidhm Thionscal 

Turasóireachta Chiarraí, Mol Cruthaitheachta 

agus Nuálaíochta an Daingin, Líonra Mol 

Chiarraí, Cuideachtaí Forbartha Áitiúla 

An ngeilleagar digiteach. D'aithin an grúpa an gá atá le 

dlúthchomhar ar fud na ngníomhaireachtaí maidir le deiseanna 

a aithint agus leas a bhaint astu sa spás seo atá ag teacht chun 

cinn. Cuideoidh an plean gníomhaíochta anseo le gach páirtí 

leasmhar a spreagadh chun athléimneacht earnála a áirithiú 

agus chun an claochlú a fheabhsú i gcás ina n-aithnítear 

deiseanna sonracha. Measadh go raibh Bonneagar digiteach 

láidir ag an gContae le tacaíocht ó chomhthiomsú tallainne cuí 

agus litearthacht dhigiteach láidir pobail sa Chontae. Meastar 

gur ambasadóirí láidre don Chontae iad rath na bhfiontar atá 

ann cheana féin sa chontae chomh maith le gnólachtaí a d'éirigh 

leo a chur in oiriúint go cianda d'obair go cianda. Seo a leanas 

na nithe is féidir a sheachadadh go forleathan; 

 

o Feidhmiú céimneach leathanbhanda 

o Straitéis Dhigiteach 

o Bonneagar cianoibre 

o Nasc chuig an dara láithreán/cianobair 

o Bonn scileanna a fhorbairt 
 

Grúpaí Ábhartha: 

o Tá Straitéis Dhigiteach don Chontae á forbairt ag 

an gComhairle i gcomhar le grúpaí il-

gheallsealbhóra. Bunófar grúpaí oibre chun 

bailchríoch a chur ar an bplean. 

 

Ár mBailte agus Sráidbhailte a Athghinte. Dhiúltaigh an grúpa 

na hiarrachtaí leanúnacha agus an-rath sa spás seo agus d'aontaigh 

siad go bhfuil deis ann tuilleadh cabhrach a thabhairt d'fhostóirí ár 

mbailte agus ár sráidbhailte a athshamhlú mar spásanna tráchtála 

iar-phaindéime, agus iad ag teacht i ré r-chomrádaithe. Tabharfar 

faoi thionscadail sa réimse seo a fhorbairt ar bhealach pleanáilte 

agus comhoibríoch faoi cheannaireacht na Comhairle. Cuirfidh na 

Scéimeanna Deontas Náisiúnta faoi Scéimeanna URDF, RRDF agus 

Baile agus Sráidbhailte spreagadh ar fáil d'fhorbairt na dtionscadal 

seo. Measadh gur príomhthorthaí iad seachadadh Taisteal 

Gníomhach, dul i ngleic le Dereliction, athúsáid Réadmhaoine 

Folmha le haghaidh úsáidí cónaithe, tráchtála agus commu- chomh 

maith le feabhas foriomlán a chur ar an Réimse Poiblí agus ar 

Áiseanna laistigh dár mBailte. Is iad seo a leanas na príomh-

insoláthartha: 

 

o Infheistíocht phleanáilte i lonnaíochtaí le tacaíocht 

ó Scéimeanna Náisiúnta Deontais 

o Suirbhé ar shuíomhanna folmha agus tréigthe i 
lonnaíochtaí 

o Teagmháil le húinéirí maoine maidir le 

hacmhainneacht forbartha 

o Straitéis mhiondíola a fhorbairt 

o Réimse poiblí/tionscadail taistil ghníomhacha le 

forbairt 
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o Scéimeanna tithíochta sóisialta 

athfhorbraíochta le bheith aitheanta agus 

forbartha 

o Indéantacht spásanna agus moil bhreise 

comhoibrithe a bheidh le déanamh i 

bpríomhsocruithe 

o Naisc láidre a fhorbairt idir áiseanna agus lár 

bailte 

o Naisc bhreise phobail agus shóisialta a aithint 

do lár bailte 

 

Tionscal Áitiúil a Mhéadú. D'aithin an grúpa an gá atá le 

tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí in earnáil na 

micreaghnó agus na ngnólachtaí beaga chun tuiscint a fháil 

ar na tacaíochtaí atá ar fáil cheana féin. Tá céatadán ard de 

ghnólachtaí beaga i gCiarraí. Teastaíonn tacaíocht ó na 

gnólachtaí seo chun fás breise agus ionchais fostaíochta a 

shainaithint. Tá gá le hobair bhreise chun fostóirí a chur ar 

an eolas agus comhairle a chur orthu faoin réimse tacaíochta 

atá ar fáil. 

An Bealach chun Tosaigh 

Ag an ngrúpa fócais deiridh, aontaíodh, i gcás ina bhfuil 

aon bhearnaí ann, go mbunófar foghrúpaí chun cláir oibre 

agus insoláthartha a fhorbairt, ag moladh ach gan grúpaí 

agus comhlachtaí oibre atá ann cheana a dhúbláil. 
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Aguisín 2: Anailís Eacnamaíoch 
 

In 2020, rinne Comhairle Contae Chiarraí suirbhéanna ar 

an bpobal gnó agus i gcomhar le Cónaidhm Thionscal 

Turasóireachta Chiarraí anailís mhionsonraithe ar 

thionchar COVID 19 ar earnáil na turasóireachta sa 

Chontae. Chabhraigh na suirbhéanna seo mar aon le 

taighde cuimsitheach staitistiúil agus scrúdú ar na 

tionchair a bhfuiltear ag súil leo go náisiúnta agus go 

réigiúnach le tuiscint a fhorbairt ar thionchar COVID 19 

ar gheilleagar Chiarraí agus trí chásanna éagsúla a 

scrúdú, meastar go bhfuil tionchair dhóchúla ann le 

himeacht ama. D'fhostaigh an Chomhairle seirbhísí 

Eacnamaí, an tUasal James Dorgan chun an taighde seo 

a bhailíochtú. Deimhníodh an anailís seo ina leagtar 

amach tionchar diúltach mór ar gheilleagar an Chontae le 

roinnt measúnuithe náisiúnta neamhspleácha a 

dhéanann tagairt do gheilleagar Chiarraí. Seoladh an 

tuarascáil Tionchar Eacnamaíoch COVID-19 ar 

Gheilleagar Chontae Chiarraí i mBealtaine 2020 agus tá sí 

ar fáil ar líne. 

Is contae éagsúil é Ciarraí, ina bhfuil bailte tábhachtacha 

réigiúnacha, compás suntasach náisiúnta, idirnáisiúnta 

agus domhanda, tionscal turasóireachta a bhfuil tábhacht 

náisiúnta agus idirnáisiúnta ag baint leis agus 

talmhaíocht, iascach agus foraoiseacht rathúil san earnáil 

phríomhúil. I dtionscal agus i ndéantúsaíocht tá roinnt 

fiontar suntasach aige mar Liebherr Cranes, Kerry Foods, 

Astellas agus Dairymaster. In earnáil na seirbhísí is 

ceannaire idirnáisiúnta é Fexco i réimse na seirbhísí 

airgeadais. Tá teicneolaíocht ghníomhach agus earnáil 

nuathionscanta aici freisin ina bhfuil níos mó ná 70 

compa- compás eolaíochta, teicneolaíochta agus 

innealtóireachta sa Chontae. 

Is é Contae Chiarraí an príomhionad turasóireacht is mo 

a bhfuil tóir air. Meallann sé 2.3 milliún turasóir thar lear 

agus turasóirí intíre gach bliain a ghineann ioncam de 

€650m i gcaiteachas díreach don gheilleagar áitiúil. 

Mar sin féin, chuaigh Ciarraí isteach sa ghéarchéim reatha 

le roinnt laigí struchtúracha agus eacnamaíocha i 

gcomparáid leis an gcuid eile den tír. 

 
 

Sracfhéachaint ar Chiarraí 
 

Déimeagrafaíocht 
 

Léaráid 3: Daonra 65+ mar % Daonra 15-
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Bhí daonra 147,700  i gCiarraí de réir Dhaonáireamh 

2016,  méadú 1.5% ar Dhaonáireamh 2011 agus 17.1% 

ar Dhaonáireamh fiche bliain roimhe sin. I gcodarsnacht 

leis sin, is iad na figiúirí stáit ná 3.8% agus 30.1% - difear 

mór. 

Is toradh é seo den chlaonadh gníomhaíocht 

eacnamaíoch a bheith cruinnithe i gcathracha móra, 

claonadh a bhfuil ag Tionscadal Éireann 2040 a chúr ina 

cheart. I ndáil leis sin, tá Ciarraí ag teacht le heispéiris i 

gcontaetha eile in Iarthar na hÉireann. 

Is é an toradh a bhíonn ar fhás mall sa daonra ná líon 

níos airde de sheandaoine ná an meán náisiúnta. Dá bhrí 

sin, is ionann daoine os cionn 65 bliain d'aois agus thart 

ar 27% de na 

aoisghrúpaí atá gníomhach (15-65) i gCiarraí, céatadán a 

mhéadaigh ó 21% in 2006 cé gurb é 20% figiúir an stáit 

in. 

 
Ioncaim 

Foilsíonn an Phríomh-Oifig Staidrimh Ioncaim 

iarbhlianacht de réir Contae leis na Cuntais Ioncaim 

Náisiúnta bhliantúla. Dá bhrí sin, is don bhliain 2017 atá 

na figiúirí is déanaí atá ar fáil. Sa bhliain sin b'ionann 

ioncam iomlán na dtithe sa chontae agus €3,800 milliún. 

Ag glacadh leis go bhfuil fás tagtha ar fhás chiarraí, 

bheadh ioncam thart ar 2019 milliún i gCiarraí in €4,200 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Léirítear i Léaráid 4 ina dhiaidh seo ioncam 'príomhúil' per 

capita (i.e. ioncam ó fhostaíocht, ó bhrabúis agus infheistíocht) 

do Chiarraí agus don stát ó 2000 go 2017. Chomh maith leis sin 

a thaispeántar tá an cóimheas idir an dá. 

I gcomhthéacs na ndeacrachtaí atá ann faoi láthair is fiú 

tionchar na timpiste airgeadais a thabhairt faoi deara. Maidir 

le hioncaim phearsanta, shroich Ciarraí agus an Stát araon a 

gcuid buaicphointí tuairteála réamh-airgeadais i 2008 agus 

ansin dhiúltaigh siad go dtí 2011 sular ghnóthaigh siad a 

leibhéil réamh-tuairteála am éigin in 2016, ocht mbliana ina 

dhiaidh sin. Bhí an meath géar chomh maith le fada: titim de 

12% i dtrí bliana. 

Léiríonn an líne ghlas go bhfuil ioncaim phríomhúla 

Chiarraí thart ar 20% faoi bhun ioncam an stáit. Go dtí 

2012, tháinig feabhas beag ar an gcóimheas i bhfabhar 

Chiarraí ó 78% go 82% ach ó shin i leith tá sé tite siar go 

dtí an cóimheas in 2000. 

I dtéarmaí coibhneasta, tá Ciarraí ar cheann de na contaetha 

ioncaim is ísle sa tír. De réir Dhaonáireamh 2016 b'ionann 

meánioncam teaghlaigh Chiarraí agus €37,337 i gcomparáid 

le €45,256 don Stát. Ní raibh ach trí chontae (Dún na nGall, 

Liatroim agus an Longfort) níos ísle. Tá sé tábhachtach a 

thabhairt faoi deara go bhfuil neamhionannas geografach in 

ioncam laistigh de Chontae Chiarraí, agus go bhfuil na 

hioncaim is ísle lonnaithe i gceantair níos forimeallacha sa 

chontae. 

 

Struchtúr an Gheilleagair 

Is contae tuaithe é Ciarraí atá ag athrú go contae nua-

aimseartha, uaillmhianach, bríomhar agus amach. Cé 

go bhfuil roinnt cuideachtaí móra aitheanta lonnaithe i 

gCiarraí (Fexco, Liebherr, Kerry Group, Astellas), is 

micrifhiontair iad 93% d'fhiontair ghníomhacha i 

gCiarraí agus fostaíonn siad níos lú ná 10 nduine. Is 

ionann líon beag agus meánmhéide le chéile agus 84% 

den fhostaíocht sa chontae. 

Léirítear léiriú ar struchtúr gheilleagar Chiarraí i dTábla 

1 thíos. In éagmais sonraí ioncaim nó breisluacha in 

aghaidh na hearnála, is ó Staitisticí R4 2019 an Lucht 

Oibre na figiúirí. 

As an 69,000 duine measta sa lucht saothair i 

gCiarraí, tá an cohórt fostaíochta is mó sa trádáil 

mhiondíola agus mhórdhíola le hóstáin agus 

bialanna (seirbhísí lóistín agus bia) go gairid taobh 

thiar de. Is iad seirbhísí lóistín agus bia croílár earnáil 

na turasóireachta, ach áirítear gníomhaíochtaí atá 

spleách ar thurasóirí i gcodanna den iompar agus 

'eile'. 

Leáráid 4: Ioncam Príomhúil per Capita 
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Tábla 1 : Fostaíocht Chiarraí de réir Earnála 
 

Earnáil Fostaíochta % den 
Iomlán 

 

Trádáil mhórdhíola agus mhiondíola 10107 14.6 

Gníomhaíochtaí seirbhíse lóistín agus bia 10076 14.5 

Tionscal 8783 12.7 

Sláinte agus obair shóisialta 8563 12.4 

Talmhaíocht, foraoiseacht agus iascaireacht 5729 8.3 

Oideachas 4790 6.9 

Foirgníocht 4431 6.4 

Gníomhaíochtaí seirbhísí riaracháin agus tacaíochta 3137 4.5 

NACE Eile (Ealaíona, Siamsaíocht, Caitheamh Aimsire) 3076 4.4 

Gníomhaíochtaí Gairmiúla, Eolaíochta agus Teicniúla 2747 4.0 

Riarachán poiblí agus cosaint 2590 3.7 

Iompar agus stóráil 1908 2.8 

Gníomhaíochtaí airgeadais, árachais agus réadmhaoine 1769 2.6 

Faisnéis agus cumarsáid 1622 2.3 

Gach earnáil eacnamaíoch NACE 69328 100.0 

Foinse: Bainte as Suirbhé lucht saothair na Príomh-Oifige Staidrimh, R4 2019. 

 
 

 
Léirítear i Leáráid 5 comparáid idir fostaíocht de réir earnála agus an chuid eile den tír. Léiríonn sé an tábhacht a 

bhaineann le fostú in earnálacha na turasóireachta agus an fháilteachais (Lóistín & Bia, Ealaín & Siamsaíocht) agus 

earnálacha na Talmhaíochta, na Foraoiseachta agus an Iascaigh i gcoibhneas le luach an stáit i gCiarraí. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Cuireann geilleagar an eolais go mór le geilleagar Chiarraí freisin. Tá go leor tionscal eolasbhunaithe lonnaithe i gCiarraí 

lena n-áirítear teicneolaíocht ríomhaireachta, eolaíochtaí beatha, taighde agus forbairt, déantúsaíocht ardteicneolaíochta, 

cumarsáid, gnó, airgeadas, árachas agus seirbhísí margaidh eile a sholáthraíonn fostaíocht shuntasach laistigh den 

chontae. 

Léaraid 5: Fostaíocht de réir 
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Aguisín 3: Aighneachtaí a Fuarthas 
 

Chuir na heagraíochtaí agus na comhlachtaí ionadaíocha seo a leanas leis an bplean seo: 

 Comhaltaí Tofa Chomhairle Contae 

Chiarraí a dhéanann ionadaíocht ar na 

cúig Cheantar Bardasach 

 Gníomhaireachtaí Stáit, lena n-áirítear GFT 

Éireann, Fiontraíocht Éireann, Fáilte Éireann 

agus Údarás na Gaeltachta 

 Tríú Leibhéal, lena n-áirítear Ollscoil 

Teicneolaíochta na Mumhan agus Bord 

Oideachais agus Oiliúna Chiarraí 

 Fóram Pháirtithe Leasmhara Eacnamaíochta 
Chiarraí 

 Coiste Um Fhorbairt Eacnamaíochta, Fiontar 

agus Beartais Straitéiseacha Pobail 

Chomhairle Contae Chiarraí (SPC) 

 Gréasán Chomhlachais Chiarraí 

 KerrySciTech 

 Cónaidhm Thionscal Turasóireachta Chiarraí 

 Comhlachtaí Forbartha Áitiúla 

 Cónaidhm Óstán na hÉireann, Brainse Chiarraí 

 Líonra Rannpháirtíochta Pobail (LRP) 

 Líonra Mol Chiarraí 

 Ceantar Reek 

 Screen Kerry 

 Cósta na Sceilge 
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Aguisín 4: Achoimre Ardleibhéil ar Phleananna Náisiúnta, 

Réigiúnacha agus Earnála 

Is sampla ionadaíoch de phleananna atá ann ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus earnála é achoimre na 

bpleananna: 

 
 

Tionscadal Éireann 2040 

Is é Tionscadal Éireann 2040 straitéis uileghabhálach 

fhadtéarmach an rialtais chun tír níos fearr a dhéanamh 

d'Éirinn dá muintir go léir. Chomh maith le bonneagar 

fisiciúil a fhorbairt, tacaíonn Tionscadal Éireann 2040 le 

gnó agus pobail ar fud na hÉireann chun a n-

acmhainneacht a bhaint amach. Tagann an Plean 

Forbartha Náisiúnta agus an Creat Náisiúnta Pleanála le 

chéile chun Tionscadal Éireann 2040. a bhunú. Leagtar 

amach sa Chreat Náisiúnta Pleanála (NPF) an fhís agus an 

straitéis d’fhorbairt ár dtíre go 2040 agus cuireann an 

Plean Forbartha Náisiúnta (NDP) ar chumas infheistíochta 

an straitéis a chur i bhfeidhm. 

Leagann an CNP amach deich dTortha Straitéiseacha 
Náisiúnta (NSOanna): 

 Fás Dlúth 

 Inrochtaineacht Réigiúnach Fheabhsaithe 

 Geilleagair agus pobail Tuaithe Neartaithe 

 Nascacht Idirnáisiúnta Ardchaighdeáin 

 Soghluaisteacht inbhuanaithe 

 Geilleagar Láidir le Tacaíocht ó Fhiontraíocht, 

Nuálaíocht agus Scileanna 

 Áiseanna agus Oidhreacht Fheabhsaithe 

 Aistriú chuig Fuinneamh Inbhuanaithe 

 Bainistiú Inbhuanaithe Uisce agus Acmhainní 

Comhshaoil eile 

 Rochtain ar Sheirbhísí Ardchaighdeáin Cúraim 

Leanaí, Oideachais agus Sláinte 

 Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch an 

Deiscirt (RSES) 

 
Leagtar amach i Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 

Eacnamaíoch réigiúnach an Deiscirt an creat forbartha 

réigiúnach straitéiseach don Réigiún. Is é príomhaidhm an 

RSES Tionscadal Éireann 2040 - an Creat Náisiúnta Pleanála, a 

chur i bhfeidhm ag an tsraith réigiúnach Rialtais agus tacú le 

beartas an CNP chun forbairt réigiúnach chothrom a bhaint 

amach. Soláthraíonn an RSES an creat trína seachadfar fís 

shuaiteachan CNP agus beartais agus cuspóirí gaolmhara an 

Rialtais don Réigiún. I gcomhréir leis an dea-chleachtas 

idirnáisiúnta, glacann an RSES cur chuige atá difreáilte go 

críochach agus áitbhunaithe maidir le pleanáil réigiúnach agus 

forbairt eacnamaíoch. Is straitéis straitéiseach 12- bhliain 

écreat forbartha réigiúnaí agus bunaítear creat leathan don 

bhealach inar cheart go dtiocfadh forbairt ar ár sochaí, ar an 

gcomhshaol, ar ár ngeilleagar agus ar úsáid talún. 

Tionscadail an CNP a fhásfaidh daonra Réigiún an Deiscirt ó 

idir 340,000 agus 380,000 duine faoi 2040, rud a fhágfaidh 

go mbeidh beagnach dhá mhilliún duine agus 225,000 duine 

breise fostaithe (880,000 san iomlán). 

Is é an dúshlán atá roimh an RSES straitéis a chur i bhfeidhm 

chun a chinntiú go mbainistítear an fás seo ar bhealach 

inbhuanaithe. Ní fhágann an RSES aon áit ná pobal. Leantar 

le straitéis dériain a chuireann leis na cathracha, na ceantair 

uirbeacha mar innill fáis atá scálaithe go suntasach, agus a 

chuireann buntáiste iomaíoch inbhuanaithe ar fáil trí líonra 

láidir bailte, sráidbhailte agus ceantar tuaithe an Réigiúin a 

athshuíomh ar bhealach samhlaíoch agus cliste. 

Tá RSES an Deiscirt bunaithe ar chúig phríomhcholún: 

 Geilleagar Láidir – Nuálach agus Cliste 

 Comhshaol lena n-áirítear freagairt don Athrú 

Aeráide 

 Nascacht 

 Caighdeán na Beatha 

 Fóntais Uisce agus Fuinnimh 
 
 

Plean Náisiúnta Téarnaimh Geilleagair 

Sheol Rialtas na hÉireann Plean téarnaimh gheilleagar 

2021 i mí an Mheithimh 2021. Is iad seo a leanas ceithre 

cholún an Phlean: 

1 . A chinntiú go bhfuil an t-airgeadas poiblí againn 

inbhuanaithe le haghaidh téarnamh buan 

2 . Cabhrú le daoine filleadh ar an obair trí thacaíochtaí 

don mhargadh saothair a leathnú agus trí 

dhiandheiseanna gníomhachtaithe agus athscilithe 

agus uas-scilithe, arna dtiomáint ag Bealaí chun na 

hOibre 2021-2025 

3 . Fiontair Inbhuanaithe a Atógáil trí thacaíochtaí 

spriocdhírithe agus trí phóilíní chun fiontair a 

dhéanamh níos athléimní agus níos táirgiúla 

4 . Téarnamh Cothrom agus Cuimsitheach trí infheistíocht 

straitéiseach i mbonneagar agus athchóirithe a 

fheabhsaíonn ár n-acmhainneacht fhadtéarmach fáis, 

forbairt réigiúnach chothrom agus trí chaighdeáin 

mhaireachtála a fheabhsú. 
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Tacófar le huaillmhian an phlean trí: 

 pacáiste cuimsitheach tacaíochtaí lena n-áirítear 

leathnú ar thacaíochtaí fiontraíochta agus 

margaidh gan fasach, arna gcomhlánú ag 

tacaíochtaí spriocdhírithe do na hearnálacha is 

mó tionchair. 

 

 infheistíocht shuntasach de €915 milliún do réimsí 

deiseanna, trí mhaoiniú do Phlean Náisiúnta 

Téarnaimh agus Athléimneachta na hÉireann faoin 

tSaoráid Eorpach Téarnaimh agus Athléimneachta, 

ag teacht lenár gcur chuige trí dhíriú ar dhul chun 

cinn inbhuanaithe, nuálach agus digiteach. Déantar 

tionscadail a ghrúpáil thar thrí thosaíocht ar leith i 

gcomhréir lenár gcur chuige maidir le téarnamh: 

 

Tosaíocht 1: An tAistriú Glas a Chur Chun Cinn – €503 
milliún 

Tosaíocht 2: Dlús a chur le hAthchóirithe Digiteacha agus 

Claochlú Digiteach agus Iad a Leathnú - €295 milliún 

Tosaíocht 3:Téarnamh sóisialta agus Eacnamaíoch agus 
Cruthú Post 

- €181 milliún 

 déanfar an cur chuige seo a threisiú tuilleadh trí 

infheistíocht chaipitil ilbhilliún sa Phlean 

Forbartha Náisiúnta athbhreithnithe atá le 

teacht, a bhfuil spriocanna inbhuanaitheachta 

agus forbartha réigiúnaí ina chroílár, agus 

spriocanna uaillmhianacha tithíochta faoin 

Straitéis tithíochta do Chách atá le teacht. 

 cinnteoidh beartais straitéiseacha atá nasctha le 

ceithre cholún an Phlean dul chun cinn i dtreo a 

chuid aidhmeanna foriomlána. 

 
 

Beartas Forbartha Tuaithe 2021 

– 2025 – Ár dTodhchaí Tuaithe 

An fhís maidir le "Beartas Forbartha Tuaithe 2021 – 

2025 - Is é ár dTodhchaí Tuaithe" do cheantar tuaithe 
rathúil in Éirinn atá lárnach dár bhfolláine agus dár 

bhforbairt náisiúnta eacnamaíoch, shóisialta, chultúrtha 

agus chomhshaoil. Aithníonn sé idirspleáchas na gceantar 
uirbeach agus tuaithe chomh maith le lárnacht daoine, an 

tábhacht a bhaineann le háiteanna tuaithe beoga agus 
cónaí iontu, agus an poitéinseal chun poist 

ardchaighdeáin a chruthú agus ár dtimpeallacht 
chomhroinnte a chothú. 

Díríonn ár dTodhchaí Tuaithe ar na cuspóirí téamacha 

seo a leanas: 

 Barrfheabhsú a dhéanamh ar na deiseanna atá 

ann do phobail tuaithe ó leathanbhanda ardluais. 

 Tacú le deiseanna fostaíochta agus gairm 

bheatha feabhsaithe i gceantair thuaithe. 

 Cuidiú le hathghiniúint, athdhéanamh agus 

forbairt bailte agus sráidbhailte tuaithe. 

 Rannpháirtíocht, ceannaireacht agus 

athléimneacht na bpobal tuaithe a fheabhsú. 

 Seirbhísí poiblí a fheabhsú i gceantair thuaithe 

 Tacú le haistriú Cóir go geilleagar atá neodrach 

ó thaobh na haeráide de. 

 Tacú le hinbhuanaitheacht na Talmhaíochta, na 

Mara agus na Foraoiseachta. 

 Tacú le hinbhuanaitheacht ár bpobal oileánda 

agus cósta. 

 Ár gcultúr agus ár n-oidhreacht a chothú. 

 
Chun na cuspóirí atá leagtha amach sa bheartas seo a 

bhaint amach, déanfaidh an Rialtas an mhéid seo a 

leanas: 

 Infheistíocht shuntasach a dhéanamh i mbonneagar 

cianoibre chun deis a thabhairt do dhaoine leanúint 

de bheith ina gcónaí i bpobail tuaithe agus iad ag 

leanúint a n-uaillmhianta gairme. 

 Infheistiú i mbailte agus i sráidbhailte 

tuaithe mar mhoil de ghníomhaíocht 

eacnamaíoch agus shóisialta. 

 An deis a athrú ó bhonn chun geilleagair tuaithe a 

éagsúlú, lena n-áirítear trí leathanbhanda ardluais a 

sholáthar do gach cuid den tír. 

 Cur chuige áitbhunaithe a ghlacadh i leith na 

forbartha tuaithe chun freastal ar riachtanais 

limistéar éagsúil ar bhealach iomlánaíoch agus chun 

tionchar na hinfheistíochta sna réimsí sin a 

uasmhéadú. 

 Infheistiú i bpobail tuaithe agus iad a chumhachtú 

chun freagairtí a fhreastalaíonn ar a riachtanais 

áitiúla a dhearadh agus a sheachadadh. 

 Páirt ghníomhach a thabhairt do dhaoine óga i 

gceantair thuaithe i gcinntí a théann i 

bhfeidhm orthu agus ar a dtodhchaí. 

 

An Chianobair a Chumasú: 

An Straitéis Náisiúnta 

Cianoibre 

Is í " An Chianobair a Chumasú’" Straitéis Náisiúnta 

Cianoibre na hÉireann. Is é cuspóir na Straitéise a 

chinntiú gur gné bhuan í an chianobair in ionad oibre na 

hÉireann ar bhealach a uasmhéadaíonn tairbhí 

eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil. 

Tá an Straitéis Cianoibre bunaithe ar thrí cholún 

bhunúsacha a neartófar trí choinníollacha atá mar bhonn 

agus mar thaca ag coinníollacha. 

1 . Timpeallacht fhabhrach a chruthú chun cianobair a 

oiriúnú. 

2 . Bonneagar cianoibre a fhorbairt agus a ghiaráil. 

3 . Beartas agus creat treorach cianoibre a thógáil. 
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I measc na bpríomhghníomhaíochtaí sa Straitéis tá: 

 Reachtaíocht chun an ceart a thabhairt 

d'fhostaithe cianobair a iarraidh 

 Cód cleachtais atá inghlactha de réir dlí a thabhairt 

isteach maidir leis an gceart chun dícheangail ón 

obair – ag clúdach glaonna gutháin, ríomhphoist 

agus am múchta 

 Infheistiú i moil chianoibre, ag cinntiú go bhfuil 

siad in áiteanna a oireann do chomaitéirí agus 

atá gar d'áiseanna cúraim leanaí 

 Iniúchadh a dhéanamh ar luasghéarú an Phlean 

Náisiúnta Leathanbhanda 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi a gcaitear 

le cianobair chun críocha cánach agus caiteachais 

sa chéad Bhuiséad eile 

 Ba cheart go mbeadh an obair bhaile agus an 

chianobair sin mar ghnáthnós do 20% 

d'fhostaithe na hearnála poiblí 

 
 

Fiontraíocht 2025 - Athnuaite 

Enterprise 2025 – Is é Athnuachan beartas fiontraíochta 

náisiúnta na hÉireann. Treisíonn Fiontraíocht 2025 

Athnuachan croí-bhunáit mhúnla fiontraíochta na hÉireann 

chun caighdeáin mhaireachtála níos airde a sholáthar do 

chách bunaithe ar fhás faoi stiúir onnmhairí agus ar 

tháirgiúlacht níos airde, agus béim níos mó á leagan ar an 

méid seo a leanas: 

 Tacú le forbairt fiontar faoi úinéireacht na hÉireann 

ionas go mbeidh siad ina spreagadh don fhás sa 

tréimhse go dtí 2025; 

 Béim a leagan ar nuálaíocht, scileanna agus ar 

láidreachtaí na hÉireann i dteicneolaíochtaí a 

ghiaráil; 

 Fócas ar fhorbairt réigiúnach trí 

infheistíocht i gcomhfhorbairt áite; 

 Leibhéil níos mó braislithe a spreagadh; agus ar 
chaidreamh idirnáisiúnta na hÉireann a fhorbairt. 

 

 

Future Jobs Ireland 

Chun a chinntiú go mbeidh geilleagar na hÉireann in ann dul 

in oiriúint agus rath a bhaint amach anseo, in 2019, sheol an 

Rialtas bealach nua eacnamaíoch d'Éirinn bunaithe ar 

ghlacadh le nuálaíocht agus athrú teicneolaíochta, feabhas a 

chur ar an táirgiúlacht, rannpháirtíocht an lucht saothair a 

mhéadú, scileanna a fheabhsú agus tallann a fhorbairt agus 

aistriú chuig geilleagar ísealcharbóin. Tá sé mar aidhm ag 

Future Jobs Ireland ár bhforbairt a bhrú chun cinn mar 

gheilleagar athléimneach, nuálach agus nasctha ar fud an 

domhain, atá in ann déileáil le hathruithe teicneolaíochta agus 

athruithe claochlaitheacha eile atá amach romhainn. 

Is cur chuige comhtháite é Future Jobs Ireland, in éineacht 

le Tionscadal Éireann 2040, Éire Dhomhanda 2025 agus an 

Plean um Ghníomhú ar son na hAeráide chun ullmhú do 

dheiseanna agus do dhúshláin an gheilleagair amach anseo. 

Díríonn Future Jobs Ireland ar chúig cholún eadhon: 

1 . Ag glacadh le Nuálaíocht agus Athrú Teicneolaíochta 

2 . Táirgiúlacht FBManna a Fheabhsú 

3 . Scileanna a Fheabhsú agus Tallann a Fhorbairt agus a 

Mhealladh 

4 . Rannpháirtíocht sa Lucht Oibre a Mhéadú 

5 . Aistriú chuig Geilleagar Ísealcharbóin 

 

Plean Fiontraíochta Réigiúnach an 

Iardheiscirt go dtí 2020 

Tá Plean Fiontraíochta Réigiúnach an Iardheiscirt 

(SWREP) ar cheann de na príomhdhoiciméid bheartais 

trína leanann an Rialtas lena chur chuige maidir le forbairt 

chothrom réigiúnach. Tá an SWREP ar cheann de naoi 

bplean a fhéachann le feabhas a chur ar an timpeallacht 

fiontraíochta fhoriomlán i ngach réigiún chun tacú le 

réigiúin a n-acmhainneacht fiontraíochta agus cruthú post 

a bhaint amach agus ar an gcaoi sin éagothromaíochtaí a 

laghdú. Is tionscnamh ón mbun aníos é SWREP a 

bhaineann leas as na láidreachtaí uathúla sa réigiún trí 

chomhoibriú agus comhpháirtíocht fheabhsaithe i measc 

páirtithe leasmhara sa réigiún. Tá sé mar aidhm ag na 

gníomhartha atá sa phlean luach a chur le hobair na 

bpríomhghníomhaithe lena n-áirítear na hÚdaráis Áitiúla, 

na gníomhaireachtaí fiontair, na LEOanna, fiontar 

príobháideach, ardoideachas agus tionscal. I bhfianaise 

COVID-19 tá sé tábhachtach go gcaithfear tionchair na 

paindéime agus an téarnaimh eacnamaíoch a mheas ó 

thaobh an réigiúin de. Dá bhrí sin, aithníodh go bhfuil na 

Coistí Stiúrtha i ngach réigiún (lena n-áirítear an 

tIardheisceart), in ann na príomhdhúshláin a chuirtear i 

láthair a shainaithint, agus is féidir leis na Pleananna mar 

dhoiciméid bheo na freagairtí comhoibríocha a 

theastaíonn ar an leibhéal réigiúnach a ghabháil agus 

tosaíocht a thabhairt dóibh. 

Tá Coiste Stiúrtha Phlean Fiontraíochta Réigiúnach an 

Iardheiscirt ag céim chomhairliúcháin faoi láthair maidir le 

Plean do 2021 go 2024. a chur i bhfeidhm. 

Díreoidh an plean seo ar na: 

1 . Athléimneacht agus Téarnamh 

2 . Aistriú (Aeráid/Digitiú) 

3 . Nuálaíocht Fiontraíochta/Speisialtóireacht Chliste 

4 . Neartú éiceachóras agus iomaíochas 

 

 

Fiontraíocht Éireann (FÉ) 

Is é Powering the Regions freagairt Fhiontraíocht Éireann ar 

thionscnaimh réigiúnacha an Rialtais lena n-áirítear creat 

Jobs Ireland, na Comhthionóil Réigiúnacha, Pleananna 

Fiontar Réigiúnacha agus Tionscadal Éireann 2040. 

Soláthraíonn sé plean náisiúnta uileghabhálach a bhfuil naoi 

bplean réigiúnacha sonracha mar bhonn agus mar thaca aige 

chun scála a spreagadh agus chun raon ár bhfiontar 

dúchasach a leathnú. 
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Moltar sa phlean sé thionscnamh náisiúnta nua a bhfuil 

sé mar aidhm leo na réigiúin a chur chun cinn amach 

anseo trí tháirgiúlacht agus athléimneacht fheabhsaithe, 

fiontraíocht nua a spreagadh, ionaid uirbeacha fáis a 

fhorbairt, tacú le compás scálú isteach sna réigiúin agus 

infheistíocht dhíreach choigríche a mhealladh in earnáil 

an bhia. 

Agus í ag obair i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara 

réigiúnacha, uasmhéadóidh Fiontraíocht Éireann a 

infheistíocht tríd an gCiste Forbartha Fiontar Réigiúnach 

chun bonneagar réigiúnach a neartú agus chun fás 

gnólachtaí ar fud na hÉireann a spreagadh. 

 
Plean Téarnaimh Turasóireachta 2020 

Ceapadh Tascfhórsa um Théarnamh Turasóireachta i mí 

na Bealtaine 2020 chun Plean Téarnaimh Turasóireachta 

a ullmhú, lena n-áirítear atosú ar an mbealach is fearr is 

féidir le hearnáil turasóireachta na hÉireann oiriúnú agus 

téarnamh i dtimpeallacht turasóireachta athraithe mar 

thoradh ar an ngéarchéim. 

Déanann an Tascfhórsa roinnt moltaí, chun cabhrú le 

maireachtáil gnólachtaí agus post turasóireachta a 

chinntiú agus chun cabhrú leis an earnáil cobhsú agus 

téarnamh sna blianta amach romhainn. Laistigh de seo, 

d'aithin sé roinnt moltaí tosaíochta atá dírithe ar a chinntiú 

go mairfidh gnólachtaí agus poist turasóireachta, i réimsí 

amhail: 

 Deontais leanúnachais ghnó agus 

tacaíochtaí oibríochtúla breise 

d'fhiontair 

 Tacaíochtaí forbartha gairmiúla d'oibrithe san 

earnáil 

 Bearta leachtachta chun tacú le gnólachtaí 

leochaileacha ach inmharthana 

 Éascú a dhéanamh ar atosú na turasóireachta 

idirnáisiúnta isteach 

 Iomaíochas a fheabhsú trí laghdú CBL agus trí 

ghníomhaíochtaí chun costas agus soláthar 

árachais a fheabhsú 

 Caiteachas margaíochta intíre agus thar 

lear méadaithe 

 
 

Iompar 

Leagtar amach i Ráiteas Straitéise an Údaráis Náisiúnta 

Iompair (NTA) an clár oibre don eagraíocht don tréimhse 

2018 go 2022. 

Leagtar amach sa Straitéis fís an Údaráis: "Iompar poiblí 

inbhuanaithe ar ardchaighdeán a chur ar fáil ar fud na 

hÉireann." 

De réir an doiciméid, d'fhonn an fhís seo a sheachadadh, 

déanfaidh an NTA an mhéid seo a leanas: 

 Córas iompair éifeachtúil, inrochtana agus 

comhtháite a sholáthar i gceantair thuaithe agus 

uirbeacha na hÉireann; 

 Eispéireas iompair custaiméirí a athrú agus 

a ardú; 

 Seirbhísí iompair a oibrítear go príobháideach a 

rialáil ar mhaithe le tomhaltóirí; 

 Rannchuidiú le comhtháthú éifeachtach beartas 

iompair agus talamhúsáide; agus Aistriú na 

hÉireann chuig córas iompair astaíochtaí ísle. 

 
 

Food Wise 2025 

Leagtar amach in Food Wise 2025 plean deich mbliana 

don earnáil agraibhia. Leagann sé béim ar an méid uathúil 

agus speisialta atá ag an earnáil i ngeilleagar na hÉireann, 

agus léiríonn sé an t-ábhar láidir atá ann don earnáil seo 

chun fás níos faide fós. 

Chomhaontaigh coiste de 35 geallsealbhóir ón earnáil 

agraibhia straitéis Food Wise 2025 Foráiltear ann d'earnáil 

a ghníomhaíonn ar bhealach níos straitéisí agus a 

bhaineann mais chriticiúil éadrúil amach sa mhargadh 

idirnáisiúnta agus a dhíríonn ar thomhaltóirí níos 

comhfhiosacha ar ardchaighdeán a aithneoidh agus a 

thabharfaidh luach saothair do tháirgeoirí bia na hÉireann 

as a dtáirgeadh inbhuanaithe agus as a dtáirgeadh 

ardchaighdeáin. 

Foilsíodh Ráiteas Straitéise na Roinne Talmhaíochta, 

Bia agus Mara (2021-2024) in éineacht le Plean 

Gníomhaíochta do 2021, ina leagtar amach 75 

ghníomh chun earnáil agraibhia inbhuanaithe, nuálach 

agus iomaíoch, don earnáil is faide agus bia mara a 

fhorbairt tuilleadh i mí Aibreáin 2021. 

Aithníonn Food Wise 2025 réamh-mheastacháin fáis 

uaillmhianacha agus dúshlánacha don tionscal sna 

deich mbliana amach romhainn lena n-áirítear: 

 méadú 85% ar onnmhairí go €19 mbilliún; 

 Méadú 70% ar bhreisluach le €13 billiún 

 méadú 65% ar tháirgeadh príomhúil go €10 

billiún agus 

 Cruthú 23,000 post breise ar feadh an tslabhra 

soláthair ó leibhéal an táirgeora go forbairt táirgí 

breisluacha ardleibhéil. 
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Éire Ildánach 2017-2022 

Is tionscnamh uile-rialtais cúig bliana í Éire Ildánach, ó 

2017 go 2022, atá ina straitéis folláine ina chroílár a bhfuil 

sé mar aidhm aici rochtain ar ghníomh cultúrtha agus 

cruthaitheach a fheabhsú i ngach contae ar fud na tíre. 

Déanann Éire Ildánach rochtain leanaí ar ealaín, ar cheol, 

ar dhrámaíocht agus ar chódú; feabhas a chur ar sholáthar 

an chultúir agus na cruthaitheachta i ngach pobal; Éire a 

fhorbairt tuilleadh mar mhol domhanda do léiriú scannán 

agus teilifíse; ár n-ealaíontóirí a chumhachtú agus tacú 

leo; infheistíocht a spreagadh inár n-institiúidí cultúrtha; 

agus ár gcáil dhomhanda a fheabhsú tuilleadh thar lear. 

Tá Éire Ildánach tógtha thart ar chúig cholún: 

 Colún 1: Cumas Cruthaitheach Gach Linbh a 

Chumasú 

 Colún 2: Cultúr agus Cruthaitheacht a 

Chumasú i nGach Pobal 

 Colún 3: Infheistíocht sa Bhonneagar Cultúrtha 

s'againn 

 Colún 4: Éire: Ionad Barr Feabhais i 

Léiriúchán na Meán 

 Colún 5: Ár nDúch-Cháil Dhomhanda a Aontú 

An Creat Náisiúnta maidir le 

Pleanáil Mara 

D'fhoilsigh an Rialtas an dréacht-Chreat Náisiúnta um 

Pleanáil Mhuirí (NMPF) i mí Iúil 2020. 

Is próiseas í pleanáil spásúil mhuirí a thugann le chéile 

iliomad úsáideoirí na farraige chun cinntí eolasacha agus 

comh-itheacháin a dhéanamh maidir le conas acmhainní 

muirí a úsáid go hinbhuanaithe. Is próiseas é trína 

ndéanann na húdaráis phoiblí ábhartha anailís agus eagrú 

ar ghníomhaíochtaí daonna i limistéir mhuirí chun cuspóirí 

éiceolaíocha, eacnamaíocha agus sóisialta a bhaint 

amach. Plean náisiúnta do fharraigí na hÉireann a bheidh 

san aschur ón bpróiseas seo, ar a dtabharfar an Creat 

Náisiúnta um Pleanáil Mhuirí (NMPF). 

Leagfaidh an NMPF amach, thar thréimhse 20- bliain, 

an chaoi ar mian linn ár bhfarraigí a úsáid, a chosaint 

agus taitneamh a bhaint astu. Suífidh an NMPF ag barr 

ordlathas na bpleananna agus na mbeartas earnála 

don limistéar muirí. Beidh sé bunaithe ar phleananna 

earnála atá ann cheana agus úsáidfear é, dá réir sin, 

chun bonn eolais a chur faoi thimthriallta na 

bpleananna sin amach anseo i lúb aiseolais leanúnach. 

Cuirfidh sé creat comhleanúnach ar fáil inar féidir na 

beartais agus na cuspóirí earnála sin a bhaint amach. 

Beidh sé ina uirlis chinnteoireachta d'údaráis rialála 

agus do lucht déanta beartas amach anseo ar roinnt 

bealaí lena n-áirítear, cinntí maidir le hiarratais ar 

thoiliú aonair a chaithfidh aird a thabhairt ar fhorálacha 

an phlean ar an gcaoi chéanna a mbeidh pleananna 

talún mar chuid den uirlis chinnteoireachta sa 

phróiseas pleanála ar tír. 

Roghnaigh an Rialtas an Roinn Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiúil (DHPLG) mar phríomh-Roinn pleanála muirí 

agus bainisteoidh sé próiseas an NMPF. Ullmhóidh sé aon 

reachtaíocht agus treoir bheartais atá ag teastáil agus 

tacóidh Foras na Mara (MI) leis an bpróiseas tríd an 

gcomhairle riachtanach theicniúil agus eolaíoch a 

sholáthar. 
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