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Mar Chathaoirleach ar Thionól Réigiúnach an Deiscirt, 
is mór an chúis sásaimh dom í Tuarascáil Bhliantúil agus 
Ráiteas Airgeadais 2018 a chur i láthair. 

Ghlac mé le ról an Chathaoirligh ó mo réamhtheachtaí, 
an Clr. Larry O’Brien i mí Iúil 2018.  Ghlac mé leis an bpost 
seo i rith bliain a bhí an-ghnóthach don Tionól, go háirithe 
maidir le Tionscadail nua AE a bhfuil an Tionól páirteach 
iontu agus an uafás oibre atá déanta go dtí seo agus 
atá ag dul ar aghaidh go fóill maidir leis an gluaiseacht 
chun glacadh le Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus 
Eacnamaíochta (RSES).  
  
Tá an próiseas RSES go mór chun tosaigh in obair ár 
dTionóil sa Seomra ag ár gcruinnithe míosúla agus ba léir 
tiomantas gach comhalta don phróiseas seo ón tús.

Tá dul chun cinn suntasach déanta ar an bpróiseas RSES 
le linn 2018, nuair a ghlac an Tionól Réigiúnach leis an 
Dréacht RSES le go foirmiúil le bheith curtha ar aghaidh 
go dtí céim an chomhairliúcháin phoiblí ag Cruinniú an 
Tionóil mhí na Samhna.  Cuireadh tús leis an bpróiseas 
comhairliúcháin phoiblí maidir leis an Dréacht RSES 
i mí na Nollag 2018 agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí 
mí an Mhárta 2019.  Ní bheadh an próiseas seo indéanta 
gan an rannchuid a thug gach uile ball de chuid na 
Tionóil Réigiúnacha, ó na Páirtithe Leasmhara agus, ar 
ndóigh, ó obair Fhoireann Pleanála Réigiúnaí an Tionóil, 
a threoraigh agus a chuir comhairle ar fáil le linn an 
phróisis.  
  
Lean an Tionól ar aghaidh leis ag glacadh páirt i roinnt 
mhaith Tionscadal AE agus is mór an chúis áthais dom 
a fheiceáil go bhfuil an Tionól ag éirí níos gníomhaí sa 
réimse seo, tar éis dó Tionscadal nua AE a ghlacadh, dar 
teideal FIRESPOL, le linn 2018 agus tar éis Oifigeach 
Tionscadal AE breise a earcú chun cuidiú leis an obair 

thionscadail leanúnach sin ar tharla sé a bheith ina údar 
de chuid mhór don obair a dhéanann an Tionól le dhá 
bhliain anuas.

Faoin gClár Oibriúcháin Réigiúnach 2014-2020, is 
forbairt spreagúil é an Tionscadal Margaidh Apple a 
seoladh i gCathair Phort Láirge i mí Iúil 2017, atá ina 
fhorbairt iontach agus a bhfuiltear tar éis a lán tairbhe a 
bhaint as in 2018.  Tá sé tábhachtach go mbeidh áiseanna 
mar iad seo á bhforbairt laistigh dár réigiún.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na comhaltaí eile 
ata ar an tionól liom as an obair atá déanta acu le linn 
na bliana.  I also wish to thank Leas-Cathaoirleach Cllr. 
Jason Murphy for his help and assistance during my 
term as Cathaoirleach.  Is mian liom freisin mo bhuíochas 
ó chroí a ghabháil leis an Uas. David Kelly, Stiúrthóir, agus 
le foireann an Tionóil as an obair dhíograis leanúnach atá 
déanta acu i rith 2018.

Teachtaireacht
ón gCathaoirleach

An Clr. Séamus  
Cosaí Fitzgerald
Cathaoirleach
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Mar Stiúrthóir, is mór an phribhléid dom Tuarascáil 
Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Chomhthionól 
Réigiúnach an Deiscirt a chur i láthair do 2018.  Déanann 
an Tuarascáil Bhliantúil seo cur síos ar na gníomhartha 
a rinneadh i rith 2018 an-ghnóthach chun na cuspóirí 
atá leagtha amach inár bPlean Corparáideach 5 bliana a 
bhaint amach.

Cuireadh an obair ar ullmhú agus ar fhorbairt na chéad 
Straitéise Réigiúnaí Spásúla agus Eacnamaíochta (RSES) 
do Réigiún an Deiscirt ar aghaidh go gasta i rith na bliana.  
Tacófar leis an RSES, ina leagfar amach creat forbartha 
straitéiseach 12 bliana don réigiún, an clár athraithe faoi 
Thionscadal Éireann 2040, an Creat Pleanála Náisiúnta 
(NPF), an Plean Forbartha Náisiúnta agus Beartais 
Eacnamaíochta an Rialtais.  Cinnteofar leis go mbeidh 
ailíniú agus comhordú láidir ann leis an mBeartas 
Náisiúnta síos go dtí an leibhéal áitiúil agus cuideoidh sé 
le sraith réigiúnach an rialtais a neartú.  In 2018, rinneadh 
próiseas comhairliúcháin fairsing leis na príomhpháirtithe 
leasmhara sa Réigiún i bhforbairt an Dréacht RSES tríd an 
gCoiste Ceantair Pleanála Straitéisí, Ceardlanna Páirtithe 
Leasmhara agus cruinnithe duine le duine. 

Tá dul chun cinn suntasach déanta ar an bpróiseas RSES 
le linn 2018, nuair a ghlac an Tionól Réigiúnach leis an 
Dréacht RSES go foirmiúil le bheith curtha ar aghaidh 
go dtí céim an chomhairliúcháin phoiblí ag Cruinniú an 
Tionóil mhí na Samhna.  Cuireadh tús leis an bpróiseas 
comhairliúcháin phoiblí ar an dréachtstraitéis (lena 
n-áirítear an tuarascáil chomhshaoil a bhaineann leis, 
tuarascáil tionchair Natura agus measúnú riosca tuilte) 
an 12 Nollaig, agus lean sé ar aghaidh go dtí an 8 Márta 
2019.  Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt d’obair 
agus do dhíograis na foirne, na páirtithe leasmhara agus 
Chomhaltaí an Tionóil Réigiúnaigh as an Dréacht RSES 
á ullmhú. 

Leantar leis an Tionól feidhm thábhachtach a ghlacadh 
i mbainistiú agus i maoirseacht ar mhaoiniú AE don 
Réigiún.  Chuige sin, mar an tÚdarás Bainistíochta do 
Chlár Oibriúcháin Réigiúnach 2014-2020 an Deiscirt 
agus an Oirthir, táimid ag bainistiú an seachadadh rathúil 
d’os cionn €500 milliún d’infheistíocht sa réigiún don 
tréimhse 2014-2020. Le linn 2018, rinneadh dul chun 
cinn maith ar fhormhór na mbeart agus na scéimeanna 
atá inár gClár Oibriúcháin, agus atá le feiceáil ar an 
talamh, lena n-áirítear ceann de na Tionscadail Scéim 
Uirbeach ag Margadh Apple i bPort Láirge.  Leanann an 
Clár Oibriúcháin ag tacú le gnólachtaí nua-thionscanta, 
le taighde agus leis an nuálaíocht, chomh maith le bearta 
éifeachtúlachta fuinnimh sa réigiún. Lean an Tionól 
Réigiúnach ar aghaidh ag comhlíonadh an ról lárnach 
atá againn sna Cláir éagsúla faoin Interreg agus ar raon 
tionscadal AE a chur i bhfeidhm sa réigiún.

I samhradh 2018,  d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach a 
thograí do Bhuiséad an AE don tréimhse 2020-2027 
agus don dréachtphacáiste reachtach.  Is léir go bhfuil sé 
seo leagtha amach i gcomhthéacs na hidirbheartaíochta 
maidir le Brexit agus go bhféadfadh sé acmhainní an AE 
a laghdú.  Ghlac an Tionól Réigiúnach páirt ghníomhach, 
lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe i dtéarmaí ionchuir leis na dréacht-tograí 
agus leanfaimid orainn ag déanamh amhlaidh i rith 2019.   

Ba mhaith liom fáilte a chur roimh na baill nua foirne a 
tháinig isteach sa Tionól in 2018 agus ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil leo siúd a bhog ar aghaidh as a gcuid 
oibre agus a dtiomantas le linn a gcuid ama sa Tionól.  
Maidir leis sin, tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt 
do scor Stephen Blair, an chéad Stiúrthóir.  Ceapadh 
Stephen mar Stiúrthóir ar Thionól Réigiúnach an Deiscirt 
agus an Oirthir nuair a bunaíodh é in 2000 agus rinne sé 
maoirseacht ar a éabhlóid agus ar a fhorbairt, lena n-áirítear 
an t-aistriú chuig Tionól Réigiúnach an Deiscirt in 2015. 
Bhí ról lárnach aige san iarracht chun ceanncheathrú 
nua a fháil agus a athchóiriú don Tionól Réigiúnach.  Ba 
mhaith liom buíochas a ghabháil le Stephen as a dhíograis, 
a thiomantas agus a mhaoirseacht thar na blianta agus 
guím gach rath air sa chéad chaibidil eile i scéal a shaoil.

Tar éis bliain a bhí an-ghnóthach agus an-eachtrúil, ba 
mhaith liom buíochas a ghabháil lenár gCathaoirligh, an 
Clr. Larry O’Brien agus an Clr Seamus ‘Cosai’ Fitzgerald, 
chomh maith le gach uile Chomhalta Tionóil as a 
gcomhoibriú agus a dtiomantas i rith na bliana.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil 
freisin le mo chomhghleacaithe agus le foireann an 
Tionóil as a ndíograis, a n-obair chrua agus a solúbthacht 
a léiríodh le linn na tréimhse gnóthaí agus spreagúla 
seo, a chuir go mór le seasamh feabhsaithe an Tionóil 
Réigiúnaigh laistigh den earnáil rialtais áitiúil. 

Táim ag tnúth leis na dúshláin agus na deiseanna a 
thabharfaidh na róil leathnaithe do na Comhthionóil 
Réigiúnacha sna blianta amach romhainn agus an chaoi 
a gcuirfidh na Comhthionóil le neartú a dhéanamh ar 
shraith réigiúnach an 
rialtais agus leis na naisc 
idir an rialtas áitiúil agus 
an rialtas náisiúnta a 
fheabhsú.

David 
Kelly
Stiúrthóir

Ráiteas
an Stiúrthóra
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Cúlra
3

Foráladh leis an Ordú um an Acht Rialtas Áitiúil 1991 (Tionóil Réigiúnacha) (Bunú) 2014, don 

chéim dheireanach i gcomhdhlúthú struchtúir réigiúnacha ó 8 údarás réigiúnach agus 2 thionóil 

réigiúnach go dtí 3 thionóil réigiúnach (mar atá leagtha amach sa pháipéar beartas “Tús Áite a 

Thabhairt do Dhaoine, Clár Gníomhaíochta le haghaidh Rialtas Áitiúil Éifeachtach” agus sa Acht 

um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014).

Bunaíodh trí Thionól Réigiúnach nua ón 1 Eanáir 2015, is iad sin:

• Tionól Réigiúnach an Deiscirt

• Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre agus

• Tionól an Tuaiscirt agus an Iarthair.

Cuimsíonn na tionóil na feidhmeanna 
a bhí ag iar-údaráis agus ag iar-thionóil 
réigiúnacha, le feabhsú suntasach ar 
roinnt cumhachtaí, go háirithe maidir 
le pleanáil spásúil agus forbairt 
eacnamaíochta. Tá ról níos láidre ag 
na tionóil i bhforbairt eacnamaíochta 
trí ghlacadh Straitéisí Spásúla 
Réigiúnacha agus Eacnamaíochta, ról 
nua i bhforbairt eacnamaíochta áitiúil 
a nascadh le pleanáil réigiúnach 
agus náisiúnta trí mhaoirseacht 
a dhéanamh ar Phleananna 
Eacnamaíochta agus Pobail Áitiúla 
agus beidh ról tábhachtach acu 
maidir le forbairt réigiúnach 
chothrom a chur chun cinn agus a 
thacú trí chláir cistí struchtúracha an 

AE (ERDF) a bhainistiú agus maoiniú 
AE a dhaingniú maidir le tionscadail 
réigiúnacha, i gcomhar leis na 
húdaráis áitiúla ábhartha.

Soláthraíonn na struchtúir ról 
tábhachtach maidir le forbairt 
réigiúnach chothrom a chur chun 
cinn agus a thacú agus tá sé mar 
chúram ar na tionóil réigiúnacha 
inniúlacht ghinearálta a chomhordú, 
pleanáil straitéiseach agus forbairt 
inbhuanaithe a chur chun cinn agus 
a thacú agus éifeachtacht i seirbhísí 
Rialtais Áitiúil agus poiblí a chur chun 
cinn i réimsí éagsúla an stáit.

 

Tá sé de chúram ar na Tionóil chomh 
maith Straitéis Spásúil Réigiúnach 
agus Eacnamaíochta foriomlán (RSES) 
a ullmhú le haghaidh a réigiúin. Ní 
mór do Thionóil a chinntiú freisin 
go bhfuil gach plean forbartha 
contae agus cathrach ag teacht leis 
na straitéisí RSE / Treoirlínte um 
Pleanáil Réigiúnach trí tuairimí 
reachtúla a thabhairt maidir le 
dréachtphleananna forbartha, 
athruithe agus sáruithe ábhartha 
a fuair Údaráis Phleanála chomh-
chomhlachta.

Struchtúir Réigiúnacha

struchtúir réigiú

nach
a 

at
h

bh
re

it
h

n
it

h
e
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Feidhmeanna
Is iad príomhfheidhmeanna an Tionóil Réigiúnaigh:

• Pleanáil straitéiseach agus forbairt inbhuanaithe na réigiún a chomhordú, a chur chun cinn agus a thacú 

• Éifeachtacht i seirbhísí rialtais áitiúil agus poiblí a chur chun cinn sa réigiún, i gcomhar leis an gCoimisiún Náisiúnta 
Maoirseachta agus Iniúchóireachta

• Cláir Oibríochta Réigiúnacha a bhainistiú faoin gComhaontú Comhpháirtíochta chomh maith le monatóireacht agus 
tograí a dhéanamh maidir leis an tionchar ginearálta ina réigiúin de Chláir uile um chúnamh ón AE.

• Cur i bhfeidhm na dTreoirlínte Pleanála Réigiúnach a ullmhú agus a mhaoirsiú, a dtiocfaidh Straitéisí Spásúla 
Réigiúnach agus Eacnamaíochta ina n-áit, agus breithnithe reachtúla a sholáthar maidir le Pleananna Forbartha an 
údaráis áitiúil agus le Pleananna Eacnamaíochta agus Pobail Aitiúil (LECPanna).

Próifíl Réigiúnach
Clúdaíonn Tionól Réigiúnach an Deiscirt (SRA) 9 
contae, 6 chontae chúige Mumhan (Cathair agus 
Contae Chorcaí, an Clár, Ciarraí, Cathair agus 
Contae Luimnigh, Tiobraid Árann agus Cathair 
agus Contae Phort Láirge) móide 3 chontae ón 
Oirdheisceart - Ceatharlach, Cill Chainnigh agus 
Loch Garman.

Clúdaíonn sé 29,589.8 
kms. a léiríonn 42.4% de 
mhórchríoch Phoblacht 
na hÉireann.

Feidhmíonn an Tionól trína Comhaltaí Tofa agus i ndáil le maoirseacht a dhéanamh ar Chistí Struchtúracha & 
Infheistíochta an Aontais Eorpaigh, oibríonn an Coiste Monatóireachta, arna chur ar bun faoi na Rialacháin um Chistí 
Struchtúracha & Infheistíochta an AE, i gcomhpháirtíocht leis an bhfoireann, chun polasaí a chur i bhfeidhm.

Struchtúr Rialachais

pleanáil spásúil 
agus 

forbairt 
eacnamaíochta

cistiú Forbartha 
Réigiúnach
Eorpach a 
bhainistiú

cur i bhfeidhm 
forbartha agus

cur chun cinn beartas 
agus gníomhaíochtaí 

forbartha réigiúnacha

feidhmiú mar an 
pointe teagmhála 

do chláir 
thrasnáisiúnta arna 

gcistiú ag an AE

comhordaíonn 
an Tionól seo 

gníomhaíochaí 
chun tacú le 

héifeachtúlacht
i seirbhísí an 

Rialtais Áitiúil 
agus pobail

Tionól Réigiúnach an Deiscirt Baill Tofa

An Coiste Limistéir
Pleanála Straitéisigh

Iardheiscirt

An Coiste Limistéir
Pleanála Straitéisigh

Oirdheiscirt

An Coiste Limistéir
Pleanála Straitéisigh

Mheániarthair
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Struchtúr Earcaithe Foirne

STIÚRTHÓIR

AN ROINN CHLÁR A.E.
Stiúrthóir Cúnta

Aonad Rialaithe  
an Chéad Leibhéil

Aonad cláir Oibriúcháin Aonad Tionscadal/INTERREG

Foireann Rialaitheoirí ag obair thar 
gach Cláracha Interreg Le Éir-Breat

Foireann ag déileáil le gach gné 
bainistíochta agus Réigiúnach agus 
Cláir Oibriúcháin eile

Foireann nua cruthaithe chun ról 
Tionóil cúnta ag rith agus ag cur chun 
cinn tionscadail maoinithe ag an AE

Tacaíocht Chléireach agus Bainistíochta

PLEANÁIL RÉIGIÚNACH AGUS AN ROINN GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA
Stiúrthóir Cúnta/Pleanálaí Sinsearach

Aonad Pleanála Réigiúnaigh Taighde agus Cumarsáid Cúrsaí Airgeadais, H.R. Agus 
Corparáideacha

Foireann Pleanála Réigiúnaigh An 
Tionóil (1 bunaithe i ngach Fo-réigiún 
(S.P.A)

Taighde agus Cumarsáid Oifigeach 
móide Eacnamaí (ar Bonn seirbhíse 
roinnte le nach mbaineann le 
Tionóil Réig.)

Foireann ag déileáil le hoifigigh 
Chúrsaí Airgeadais, H.R. Agus 
Corparáideacha Cúrsaí (ina measc 
gach ábhair maidir le Baill an Tionóil

Tacaíocht Chléireach agus Bainistíochta
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Meet our Team

Sharon Murray
Feidhmeannacht an Chláir
Gnóthaí Corparáideacha,  

Airgeadas & Acmhainní Daonna

Michael Buckley
Iniúchóir

Enda Hogan
Feidhmeannacht Chláir
Bainistíocht Airgeadais, 

Monatóireacht & Meastóireacht

Rita McGarvey
Rialaitheoir Sinsearach 

Céadleibhéil

Vincent Dunphy
Feidhmeannacht Chláir

Bainistíocht agus  
Rialú Airgeadais

Siobhán Rudden
Pointe Teagmhála  
Náisiúnta Interreg

4

Dominic Walsh
Oifigeach Pleanála  

Réigiúnach

Bryan Riney
Oifigeach Pleanála  

Réigiúnach

Robert Fennelly 
Oifigeach Pleanála  

Réigiúnach

David Kelly
Stiúrthóir

Derville Brennan
Stiúrthóir Cúnta

Kevin Lynch
Stiúrthóir Cúnta/ Pleanálaí Sinsearach
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Breda Curran
Oifigeach Forbartha
Clár na hÉireann- 
na Breataine Bige

Eve Hayden 
Rialaitheoir Sinsearach 

Céadleibhéil

Samantha Richardson
Oifigeach Forbartha
Clár na hÉireann- 
na Breataine Bige

Marie Harnett
Rialaitheoir Sinsearach  

Céadleibhéil

Karen Coughlan
Oifigeach Foirne Cúnta

Rose Power 
Oifigeach Tionscadail an AE

Edel Hunt
Rialaitheoir  

Chéad Leibhéil

Elaine Gallagher
Oifigeach Cléireachais

Róisín Kiely
Oifigeach Cléireachais

Yvonne O’Brien
Oifigeach Cléireachais

Yvonne Cooney
Oifigeach Cléireachais

Evans Oranja
Oifigeach Cléireachais

Susan Lee
Oifigeach Cléireachais
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Tionóltar Cruinnithe de chuid Choiste na Limistéar Pleanála Straitéisí (SPA) i ngach aon cheann 
de na limistéir SPA (an tOir-Dheisceart, an tIar-Dheisceart agus an tIarthar Láir).  Tionóladh 3 
chruinniú SPA san iomlán i ngach aon cheantar le linn 2018 agus meánráta tinrimh de 76% orthu.
 
Chomh maith leis sin, reáchtáladh 2 Chomhcheardlann SPA i gCathair Phort Láirge ar an 21 
Meitheamh agus ar an 7 Meán Fómhair 2018 a raibh meánráta tinrimh 67% orthu. Tionóltar 
cruinnithe Tionóil de ghnáth ar an dara Aoine den mhí i rith na bliana, i dTeach an Tionóil, Port 
Láirge.  Tionóladh 11 chruinniú Tionóil san iomlán i ngach aon cheantar le linn 2018 agus meánráta 
tinrimh de 70% orthu, is é sin a rá 6% níos lú ná mar a bhí in 2017. 

Is ionann an meánráta tinrimh a bhí ar na cruinnithe agus ceardlanna SPA agus 72%.

Cruinnithe &
Ballraíocht an Tionóil

Cathaoirligh & Leas Cathaoirligh 2018

CATHAOIRLIGH 2018
Eanáir go Feabhra

Cllr. John Brennan

Feabhra go Iúil

Cllr. Larry O’Brien 
Iúil go Nollaig

Cllr. Séamus Cosaí Fitzgerald 

LEAS-CATHAOIRLIGH 2018
Eanáir go Iúil

Cllr. Deirdre Forde

Iúil go Nollaig

Cllr. Noel Gleeson

5

3  Baininscneach 
13  Fine Gael
2   Lucht Oibre
12  Fianna Fáil
2   Sinn Féin
4   Neamhspleách

Noll 2018

Breacadh síos polaitiúil Breacadh síos de réir inscne

33 IOMLÁN

30  Firinscneach 

2018
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Ballraíocht an 
Tionóil 31ST MÍ NOLLAG 2018
Mar thoradh ar an Ordú um an Acht Rialtas Áitiúil 1991 (Údaráis Réigiúnacha) (Bunú) 2014 tá 
caidreamh díreach níos láidre anois idir Coiste na Réigiún (CoR) agus na Tionóil Réigiúnacha, 
le Comhaltaí Choiste na Réigiún ag fónamh mar chomhaltaí an Tionóil Réigiúnaigh de bhua a 
gComhaltacht CoR.

Le linn 2018, bhí 33 ball an Tionóil ceaptha ó na húdaráis áitiúla a leanas do na Réigiúin:

COMHAIRLEOIR ÚDARÁS ÁITIÚIL
Foley, Denis    Comhairle Cathrach Cheatharlach 

Kinsella, Thomas    Comhairle Cathrach Cheatharlach 

Paton, William    Comhairle Cathrach Cheatharlach  COR alt

McMahon, Pat   Comhairle Contae an Chláir

Slattery, Bill   Comhairle Contae an Chláir

Cremin, Henry   Comhairle Cathrach Chorcaí

Shannon, Terry    Comhairle Cathrach Chorcaí

McCarthy, Kieran   Comhairle Cathrach Chorcaí COR

Shields, Mary   Comhairle Cathrach Chorcaí COR alt

Carroll, Joe   Comhairle Contae Chorcaí

Conway, Kevin   Comhairle Contae Chorcaí

Murphy, Gerard   Comhairle Contae Chorcaí

Murphy, Gearóid   Comhairle Contae Chorcaí

O’Brien, Deirdre    Comhairle Contae Chorcaí

Forde, Deirdre   Comhairle Contae Chorcaí COR

Beasley, Robert    Comhairle Contae Chiarraí

Fitzgerald, Seamus Cosaí  Comhairle Contae Chiarraí

McEllistrim, Thomas   Comhairle Contae Chiarraí

Brennan, John    Comhairle Contae Chill Chainnigh

Millea, Patrick   Comhairle Contae Chill Chainnigh

Gleeson, Noel    Comhairle Cathrach & Contae Luimní

Leddin, Joe    Comhairle Cathrach & Contae Luimní

Sheahan, John    Comhairle Cathrach & Contae Luimní

Bourke, Joe   Comhairle Contae Thiobrad Árann

Lowry, Micheál    Comhairle Contae Thiobrad Árann

Ryan, Mattie   Comhairle Contae Thiobrad Árann

McGrath, Hughie   Comhairle Contae Thiobrad Árann COR

Murphy, Michael   Comhairle Contae Thiobrad Árann COR

Geoghegan, Damien   Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Murphy, Jason   Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Breen, Pip   Comhairle Contae Loch Garman

O’Brien, Larry   Comhairle Contae Loch Garman

Walsh, Oliver   Comhairle Contae Loch Garman

Breacadh síos de réir inscne
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Ag cruinniú de Thionól Réigiúnach an Deiscirt a bhí ar siúl Dé hAoine, 9 
Feabhra 2018, rinneadh an Clr. Larry O’Brien a thoghadh  ina Chathaoirleach 
don bhliain atá le teacht, ag teacht in ionad an Clr. John Brennan. Ba é an Clr. 
O’Brien an chéad chomhalta ó Loch Garman ar toghadh chun an phoist seo.

Dúirt An Clr. O’Brien go “bhfuil sé ag súil go mór lena théarma oifige mar 
Chathaoirleach ar Chomhthionól Réigiúnach an Deiscirt, mar is tréimhse thar 
a bheith tábhachtach é do na Comhthionóil chun na Straitéisí Réigiúnacha 
Spásúla agus Eacnamaíocha a fhorbairt do Réigiún an Deiscirt agus tá sé ag súil 
leis an Tionól a chur ar aghaidh sa phróiseas seo, le cabhair agus le comhoibriú 
óna chomhghleacaithe ar an Tionól”.

Sa phictiúr i Seomra an Tionóil (ó chlé go deas): An tUas. Stephen Blair, Stiúrthóir Thionól Réigiúnach an Deiscirt,  
An Cathaoirleach an Clr. Larry O’Brien, in éineacht leis an gCathaoirleach atá ag dul as oifig, an Clr. John Brennan.

Gníomhaíochtaí 
Chorparáideacha
Cathaoirleach a Thoghadh 
Feabhra 2018
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Cruinniú Ginearálta Bliantúil 
Iúil 2018

Sa phictiúr thuas tá (Clé go Deas) An Clr. Larry O’Brien ag tabhairt Slabhra na hOifige don Clr. Séamus Cosaí Fitzgerald,  
agus an Stiúrthóir Stephen Blair ann leo. Stephen Blair.

CGB 2018

Ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Thionól Réigiúnach an Deiscirt, a tionóladh Dé hAoine, an 9 Iúil 2018, rinne an Clr. 
Séamus Cosaí Fitzgerald a thofa mar Chathaoirleach do théarma oifige 2018/2019, in áit an Clr. Larry O’Brien.
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Pictiúir ón gCruinniú Ginearálta Bliantúil 
Iúil 2018

An Clr. Séamus Cosaí Fitzgerald, Cathaoirleach, sa phictiúr leis an bhfoireann agus le comhaltaí Thionól Réigiúnach 2018

An Clr. Séamus Cosaí Fitzgerald, ag tabhairt Cathaoirleacha ar an Tionól Réigiúnach den chéad uair, le David Kelly,  
le Stiúrthóir Cúnta agus Stephen Blair, Stiúrthóir.
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Turas Staidéir an Chathaoirligh 
2018

Scor an Stiúrthóra Stephen Blair 
2018

An Cathaoirleach, an Clr. Séamus Cosaí Fitzgerald, ag tabhairt bronntanas  
ón Tionól do Stephen Blair chun a scor a cheiliúradh

Sa ghrianghraf tá an Clr. Larry O ‘Brien le feiceáil i gcuideachta le rannpháirtithe eile ón Tionól agus ó thíortha eile a thug  
cuairt ar bhloc árasán tithíochta sóisialta a bhí iarfheistithe ar mhaithe le fuinnimh in Almada.

Ghlac an Cathaoirleach, an Clr. Larry O’Brien páirt i gcuairt staidéir do thionscadal EMPOWER ag féachaint ar 2 shampla 
den dea-chleachtas in Almada na Phortaingéile.  

Le linn na cuairte staidéir seo, d’fhoghlaim rannpháirtithe ón nGearmáin, ón Iodáil, ón Spáinn, ó Éirinn, ón tSualainn, ón 
bPortaingéil, ón tSlóivéin, ón bhFrainc agus ón bPolainn faoin laghdú ar ídiú fuinnimh agus faoin laghdú ar astaíochtaí 
dé-ocsaíde carbóin dá réir sin.  

D’éirigh an tUasal Stephen Blair as 
a phost mar Stiúrthóir ar Thionól 
Réigiúnach an Deiscirt i mí Iúil 2018 
tar éis dó an Tionól Réigiúnach a 
bhainistiú thar thréimhse 18 mbliana 
agus rath á mbaint amach ann le linn 
na tréimhse úd.  Ceapadh Stephen 
den chéad uair mar Stiúrthóir ar 
Thionól Réigiúnach an Deiscirt agus 
an Oirthir nuair a bunaíodh é in 
2000 agus rinne sé maoirseacht ar 
a éabhlóid agus ar a fhorbairt, lena 
n-áirítear an t-aistriú chuig Tionól 
Réigiúnach an Deiscirt in 2015.   

Rinneadh cur i láthair do Stephen 
ag an CGB i mí Iúil, thar ceann a 
chomhghleacaithe agus chomhaltaí 
an Tionóil Réigiúnaigh, chun gach 
rath a ghuí air agus é ag dul ar scor.
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Rinneadh ionadaíocht ar son an Tionóil Réigiúnaigh ag na Comhdhálacha / Seimineáir seo a 
leanas le linn 2018:

Comhdhálacha &
Seimineáir ar Freastalaíodh Orthu 

AN CABHÁN SUÍOMH IONADAITHE

Tráth ar tháinig an Eolaíocht agus an Gnó le chéile; Arclabs Port Láirge 4

Seoladh Réigiúnach an Chreata Pleanála Náisiúnta IT Shligigh 1

Comhdháil Náisiúnta Bailte agus Sráidbhailte Cliste Maothail 6

Oiliúint do Chomhaltaí Tofa Loch Garman 21

Comhdháil Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair Gaillimh 1

CGB IPBMI Baile Átha Cliath 2

Comhdháil faoin Fhuinnimh sa Talmhaíocht Tiobraid Árann 1

PMC na hÉireann - na Breataine Bige Cardiff 4

Comhdháil Eorpach na Bochtaine Fuinnimh Baile Átha Cliath 1

Seimineár Trasteorann Euros Dún Dealgan 1

I dtreo Brexit Chrua agus a Iarmhairtí Cloch na Caoilte 1

Comhdháil Bainistíochta Rialachais Feidhmiúcháin  
na nÚdarás Áitiúil agus na dTionól Réigiúnach

Gaillimh 3

Saoránaigh ar Thús Cadhnaíochta na Comhdhála Fuinnimh & Aeráide Cluain Meala 2

Comhdháil um Chomhtháite an AE Cloch na Caoilte 2

Oiliúint GDPR An Cabhán 1

7
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NUASHONRÚ AN PHLEAN CORPARÁIDIGH 2017: 
Is iad seo a leanas na Cuspóirí agus Straitéisí Corparáideacha mar atá leagtha 
amach sa phlean:

Seirbhís do Chustaiméirí   
Seirbhís d’ardchaighdeán, sofhreagrach dár gcustaiméirí go léir – poiblí,  an fhoireann, rannach – a sholáthar trí:

• Cultúr a thugann tús áite do riachtanais ár gcustaiméirí a chothú

• Saoráidí oifige feabhsaithe a chur ar fáil

• Clár oiliúna ar fheasacht cúram custaiméirí a fhorbairt d’fhoireann an Tionóil & timpeallacht oibre sásúil agus 
spreagúil a fhorbairt

• Eolas tráthúil, sothuigthe a sholáthar atá oiriúnach do riachtanais ár gcustaiméirí lena n-áirítear tuilleadh forbartha 
ar ár láithreán gréasáin 

• Teagmháil a dhéanamh le gníomhaireachtaí ábhartha chun seachadadh na seirbhísí ar fud an Réigiúin a chomhordú

• Gach glao gutháin a fhreagairt ar bhealach pras, cúirtéiseach, cruinn, iontaofa agus éifeachtach

Comhairliúchán & Rannpháirtíocht
A bheith ag obair chun próisis chomhairliúcháin agus rannpháirteacha chuimsitheacha agus iomchuí a fhorbairt trí:

• Comhordú uasta idir gníomhaireachtaí a chur chun cinn chun sineirge a éascú agus chun fadhbanna ar fud an 
réigiúin a aithint agus aghaidh a thabhairt orthu 

• Oiliúint shonrach a chur ar fáil don fhoireann chun a chur ar a gcumas tabhairt faoi chomhairliúchán éifeachtach

• Cur chuige réamhghníomhach a ghlacadh i leith comhairliúcháin a éascú i ndáil le forbairt beartas, pleananna agus 
moltaí.

Cumarsáid / Faisnéis / Caidreamh Poiblí
Cumarsáid agus faisnéis a fheabhsú go hinmheánach agus go seachtrach d’fhonn tuiscint ar ról na heagraíochta a neartú trí:

• Feasacht an phobail maidir le ról an Tionóil Réigiúnaigh a ardú agus cur le tuiscint agus meas ar a ról i measc an 
phobail i gcoitinne

• Oibriú go réamhghníomhach leis na meáin

• Ár straitéis caidreamh poiblí a fhorbairt

• Oiliúint i scileanna cumarsáide a sholáthar don fhoireann agus comhaltaí tofa más gá

• Tuilleadh forbartha ar láithreán gréasáin an Tionóil

Leagtar amach sa phlean conas a rachaidh an Tionól i ngleic le raon feidhmeanna agus freagrachtaí 
a thugtar dó agus conas a seachadfar iad. D’eascair Tionól Réigiúnach as páipéar beartais an 
Rialtais “Tús Áite a Thabhairt do Dhaoine” agus as an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 
ina dhiaidh sin. D’athraigh an tAcht an riocht a bhí ar rialachais réigiúnach in Éirinn, ag bunú 
trí cinn de Thionóil Réigiúnacha nua in ionad an dá Thionól Réigiúnach agus  na n-ocht Údarás 
Réigiúnach a bhí ann roimhe sin. Aithnítear sa Plean na cuspóirí sonracha atá le baint amach ag 
an Tionól i rith na cúig bliana amach romhainn agus leagtar amach an chaoi a mbeidh a chuid 
feidhmeanna reachtúla á n-urscaoileadh agus á gcur i bhfeidhm.

8

Nuashonrú ar
Phlean Corparáideach

{2018}
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Ár bhFoireann
Spreagadh a thabhairt d’fhoireann an Tionóil Réigiúnaigh d’fhonn a n-éifeachtacht freastal ar  cuspóirí corparáideacha a bharrfheabhsú:

• Timpeallacht oibre dúshlánach agus sásúil a sholáthar ina bhfuil meas ar gach duine agus ina n-aithnítear 

• Scileanna agus inniúlachtaí feidhmíochta a fheabhsú, bunaithe ar mheasúnaithe riachtanais oiliúna pleanáilte, agus 
an bhéim ar chúram custaiméirí, cumarsáid, teicneolaíocht faisnéise, scileanna bainistíochta, seachadadh seirbhísí 
ar ardchaighdeán, feidhmíocht oibre, líonrú, ceannaireacht agus spreagadh

• Cóiríocht arna cothabháil go dtí caighdeán oiriúnach a chur ar fáil

• Infheistíocht i bhforbairt foirne agus i gcláir oiliúna a mhéadú go 3% de chostais phárolla

• Cruinnithe foirne rialta a bhaineann le gach leibhéal foirne a reáchtáil

• Tacaíocht don chlár cúnaimh d’fhostaithe agus comhoibriú maidir le cúrsaí foirne sláinte, sábháilteachta agus leasa 

• Cumarsáid leis an bhfoireann a fheabhsú agus moltaí a spreagadh uathu

• Scéimeanna measúnaithe ar fheidhmíocht na foirne a mheas agus a athbhreithniú

• Cur chuige réamhghníomhach maidir le cur i bhfeidhm beartas atá oiriúnach do theaghlaigh a chothabháil

Tugann an tábla a leanas nuashonrú maidir le feidhmiú na nAidhmeanna 
Straitéiseacha atá ag an bPlean Corparáideach do 2017: -

Straitéis Corparáideach Thionóil Réigiúnaigh an Deiscirt 2015-2019
Sprioc Chorparáideach 1: Forbairt agus pleanáil gheilleagrach inbhuanaithe a chur chun cinn i Réigiún an Deiscirt

Uimh. Cuspóirí Straitéiseacha Gníomhaíochtaí Nuashonrú 2018

1.1 Straitéis Spásúil agus 
Eacnamaíoch Réigiúnach 
a ullmhú do Réigiún an 
Deiscirt

Páirt a ghlacadh sa Choiste Stiúrtha Náisiúnta 
chun maoirseacht a dhéanamh ar phróisis RSES 
agus an Chreata Náisiúnta Pleanála ag teacht le 
Treoracha ón Aire

Rannpháirtíocht 
leanúnach le DHLG.

Gníomhaíochtaí Choistí Limistéár Pleanála 
Straitéiseach a bhunú agus a thacú le 
rannpháirtíocht na bpríomhpháirtithe 
leasmhara agus Grúpaí Oibre Teicniúla i ndáil le 
gach Limistéar Pleanála Straitéiseach

Cuireadh tús leis in 2017 
agus tá sé fós ar siúl

Maoirseacht a dhéanamh ar ullmhú na bpáipéar 
eisiúna i gcomhréir le spriocanna daonra agus 
anailís ar riachtanais forbartha, easnaimh 
infrastruchtúir agus poitéinsil

Críochnaithe

Tabhairt faoi Mheasúnú Straitéiseach 
Comhshaoil (agus Measúnachtaí Cuí, más gá) 
agus comhtháthú na Measúnuithe Riosca Tuilte, 
mar chuid de phróisis RSES

Fós ar siúl.  Críochnaíodh 
SEA / AA / SFRA le 
haghaidh Dréacht-RSES.

Dul i dteagmháil le gníomhaireachtaí 
geilleagracha chun straitéis gheilleagrach 
réigiúnach a shainiú agus tosaíochtaí 
infheistíochta a shainaithint

Comhairliúcháin ag leanúint 
ar aghaidh - ionchur 
tábhachtach ó Cheardlanna 
Páirtithe Leasmhara.

Dréacht-straitéis RSES a ullmhú le haghaidh 
comhairliúcháin phoiblí agus athbhreithniú ag 
na Coistí SPA agus ag an Tionól Réigiúnach

Comhaontaíodh Dréacht 
RSES i mí na Samhna 
agus eisíodh é i mí na 
Nollag 2018.

Straitéis Spásúil agus Eacnamaíoch a chur i 
gcrích agus a sheoladh

Sprioc 2019.

Creat feidhmithe agus monatóireachta a chur i 
bhfeidhm do na RSES

2019 ar aghaidh

1.2 Feidhmiú éifeachtach 
na dTreoirlínte Pleanála 
Réigiúnaí a chinntiú

Socruithe a chur i bhfeidhm le haghaidh 
athbhreithnithe reachtúla leanúnach de 
Phleananna Forbartha Contae réamhdhréachta 
agus dréachta agus éagsúlachtaí

Críochnaithe agus fós 
ar siúl
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Uimh. Cuspóirí Straitéiseacha Gníomhaíochtaí Nuashonrú 2017

Déan aighneachtaí / tuairimí maidir le 
Pleananna Forbartha, SDZanna, tograí forbartha 
suntasacha eile agus dréacht-Threoracha ón Aire

Fós ar siúl

A bheith rannpháirteach le Líonra Pleanálaithe 
Réigiúnach (RPN) maidir le hullmhú agus 
seachadadh na bPleananna Oibre Bliantúla agus 
monatóireacht ar ghníomhaíochtaí agus aschur

Tá RPN curtha i mbun 
agus ar siúl.

1.3 Tacú le forbairt Pleananna 
Eacnamaíochta agus Pobail 
Áitiúil

Socruithe comhaontaithe a bhunú maidir 
le hathbhreithniú a dhéanamh ar dhréacht 
LECPanna le DECLG, Tionóil Réigiúnacha agus 
Údaráis Áitiúla

Críochnaithe

Maoirseacht a dhéanamh ar dréachtráitis 
socheacnamaíocha, agus dréacht LECPanna arna 
ullmhú ag LAnna

Críochnaithe

1.4 Fóraim Gheilleagracha 
Réigiúnacha a bhunú do 
Réigiún an Deiscirt

Caidreamh a dhéanamh le húdaráis áitiúla chun 
Fóraim Gheilleagracha Réigiúnacha a bhunú do 
Réigiún an Deiscirt

Táthar á chur i gcrích 
trí bhealaí éagsúla

Clár oibre do gach Fhóram Eacnamaíochta a 
chomhaontú chun fónamh do phróisis LECP 
agus RSES

Mar atá thuas

1.5 Foilsiú Polasaí agus Páipéir 
Taighde chun Freastal 
ar Riachtanais Limistéar 
an SRA a dhréachtú, 
a choimisiúnú agus a 
bhainistiú

Aighneachtaí beartais a ullmhú thar ceann an 
Tionóil mar fhreagairt ar chomhairliúcháin 
phoiblí chuí ag Ranna agus Gníomhaireachtaí 
Rialtais agus faisnéisiú beartais le haghaidh 
cruinnithe le hAirí agus Oifigigh Roinne

Fós ar siúl

Monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt agus 
ar chur chun feidhme beartas náisiúnta agus 
réigiúnach agus ar a dtionchar ar an Réigiún 
SRA

Fós ar siúl

Freagraí cuí a fhorbairt chun aird a tharraingt 
ar shaincheisteanna a bhfuil tionchar acu ar an 
Réigiún

Fós ar siúl

Forbairt Aitheantais Réigiúnach a chothú agus a 
chur chun cinn

Fós ar siúl

Cuir i láthair a dhéanamh thar ceann an Tionóil 
Réigiúnaigh ar chomhlachtaí ábhartha beartais 
agus ag cruinnithe iomchuí na ngeallsealbhóirí 
réigiúnacha

Fós ar siúl

Tacú le hobair Choiste na Réigiún agus ionchur 
réigiúnach maidir le seasamh beartas agus 
tuairimí an CoR ar shaincheisteanna réigiúnach-
ábhartha a sholáthar

Fós ar siúl

1.6 Aighneachtaí a dhéanamh 
maidir le saincheisteanna 
pleanála spásúla 
réigiúnacha ábhartha  

Aighneachtaí a dhéanamh, i gcás inarb iomchuí, 
le próisis phleanála agus athbhreithnithe beartas 
straitéiseacha náisiúnta, le ailíniú le cuspóirí 
RPG/RSES

Fós ar siúl

Aighneachtaí a dhéanamh chuig straitéisí áitiúla 
agus réigiúnacha, lena n-áirítear Straitéisí 
Fiontair Réigiúnacha agus Fóraim scileanna 
Réigiúnacha

Fós ar siúl
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Sprioc Corparáideach 2: Cláir Idir-réigiúnacha agus Réigiúnacha an AE a Bhainistiú go hÉifeachtach 

Uimh. Spriocanna Corparáideacha Aicsin Tréimhse

2.1 Dúnadh Chlár Oibríochta 
Réigiúnaigh S&E an Oirthir 
2007-13 a bhainistiú

Comhlánaigh gach fíorú agus dearbhú maidir le 
bearta cómhaoinithe

Críochnaithe

Anailís iomlán ar gach tionscadal ginte ioncaim Críochnaithe 2016

Iniúchtaí deiridh an Chláir Oibríochta 
Réigiúnaigh 2007-13 a éascú agus coigeartuithe 
deiridh a dhéanamh

Críochnaithe 2016

Comhlánaigh agus Cuir Tuarascáil 
Forfheidhmithe Deiridh agus liosta tionscadail 
isteach

Tuarascáil 
Chríochnaitheach 
curtha isteach 
Márta 2017

Comhoibriú le meastóireachtaí iar-phost arna 
gcooimisiúniú ag DG REGIO

Fós ar siúl

2.2 Maoirseacht a dhéanamh 
ar Mhonatóireacht agus 
Mheastóireacht an Chláir 
Oibríochta Réigiúnaigh S&E 
2014-2020

Córas TF a chur i bhfeidhm chun taifeadadh 
agus a stóráil a dhéanamh i bhfoirm leictreonach 
ar gach oibríocht is gá maidir le monatóireacht, 
meastóireacht, bainistíocht airgeadais, fíorú agus 
iniúchadh  

Curtha i mbun in 
2017, oiliúint ar siúl 
faoi láthair

Plean Meastóireachta a ullmhú don Chlár 
Oibríochta Réigiúnach S&E 2014-2020

Críochnaithe

Oiliúint agus treoir a sholáthar do Chomhlachtaí 
Idirmheánacha agus Tairbhithe maidir le húsáid 
an chórais TF

Fós ar siúl

Cruinniú den Choiste Monatóireachta amháin 
ar a laghad a reáchtáil sa bhliain agus na 
tuarascálacha agus na doiciméid tacaíochta go 
léir is gá a chur ar fáil

Críochnaithe don 
bhliain 2017 & Fós 
ar Siúl

Tuarascáil Fhorfheidhmiúcháin Bhliantúil a 
chur isteach gach bliain faoi dheireadh Bealtaine 
ar Chlár Oibríochta Réigiúnach S&E 2014-2020

Críochnaithe don 
bhliain 2017 & Fós 
ar Siúl

Tabhairt faoi mheasúnú meántéarma ar Chlár 
Oibríochta Réigiúnach S&E 2014-2020

2018

Eolas a sholáthar do mheasúnachtaí arna 
gcoimisiúnú ag DG REGIO maidir le cur 
i bhfeidhm agus éifeachtacht Bheartas 
Comhtháthaithe an AE

Fós ar siúl

Páirt a ghlacadh i gcruinnithe athbhreithnithe 
bliantúla le DG REGIO

Athbhreithniú 2017 
críochnaithe

Páirt a ghlacadh i gcruinniú bliantúil an Choiste 
Náisiúnta Comhordaithe do Chistí Struchtúracha 
agus Infheistíochta na hEorpa  

Fós ar siúl

Tuarascálacha dul chun cinn a sholáthar chuig 
Coiste Monatóireachta an Chomhaontaithe 
Comhpháirtíochta

Fós ar siúl

Nuashonraigh Innéacs na nGeataí agus na Mol 2018

2.3 Bainistíocht airgeadais 
éifeachtach agus rialú Chlár 
Oibríochta Réigiúnaigh S&E an 
Deiscirt a éascú

Tabhairt faoi riosca calaoise le Comhlachtaí 
Idirmheánacha maidir le gach scéim 
cómhaoinithe agus bearta éifeachtacha agus 
comhréireacha frithchalaoise atá bunaithe ar 
na rioscaí a aithníodh a chur i bhfeidhm, agus 
athbhreithniú a dhéanamh faoi dhó sa bhliain

Fós ar siúl
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Uimh. Spriocanna Corparáideacha Aicsin Tréimhse

Seicliosta fíorúcháin caighdeánach atá le húsáid 
ag gach Comhlacht Idirmheánach a ullmhú

Fós ar siúl

Cur síos ar na córais atá i bhfeidhm maidir le 
bainistiú agus rialú scéimeanna cómhaoinithe a 
ullmhú i gcomhar le Comhlachtaí Idirmheánacha

Críochnaithe

Comhaontú Riaracháin a chomhaontú le gach 
Comhlacht Idirmheánach

Críochnaithe

Tacú le hobair an Údaráis Iniúchóireachta 
Neamhspleách i measúnú an chórais 
bhainistíochta agus rialaithe agus in ainmniú na 
n-údarás  

Críochnaithe

Oiliúint agus treoir a chur ar fáil do gach 
Comhlacht Idirmheánach maidir le bainistiú agus 
rialú airgeadais, fíorú, soláthar poiblí, eolas agus 
cumarsáid agus incháilitheacht

Fós ar siúl

Dearbhuithe caiteachais a chur faoi bhráid an 
Údaráis Deimhníochta CFRE

Fós ar siúl

Iniúchtaí oibríochtaí agus córais arna seoladh ag 
an Údarás CFRE Iniúchóireachta a éascú agus 
freagraí a thiomsú i gcomhar le Comhlachtaí 
Idirmheánacha

Meitheamh 2017 
ar aghaidh

Dearbhú bainistíochta agus achoimre bhliantúil 
don Chlár Oibríochta Réigiúnach 2014-2020 a 
ullmhú

Fós ar siúl

Páirt a ghlacadh ar an nGrúpa Forfheidhmithe 
do Chistí CSIE, faoi chathaoirleacht na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Fós ar siúl

Réamhaisnéisí bliantúla ar tharraingt anuas 
ERDF chuig an Údarás Deimhníochta CFRE a 
chur ar fáil

Fós ar siúl

Bainistiú a dhéanamh ar an tosaíocht Cúnamh 
Teicniúil maidir le hullmhú, measúnú agus 
monatóireacht a dhéanamh ar oibríochtaí, clár 
oibríochta um chomhordú poiblíochta, rialú 
airgeadais, meastóireacht agus iniúchtaí

Fós ar siúl

2.4 Feasacht agus trédhearcacht 
phoiblí an chláir oibríochta a 
mhéadú  

Straitéis Chumarsáide don Clár Oibríochta 
Réigiúnach S&E 2014-2020 a ullmhú agus 
faomhadh a lorg ina leith

Críochnaithe 
2016

Faisnéis cothrom le dáta maidir leis an gClár 
Oibríochta agus ar na rialacháin agus na 
treoirlínte ábhartha ar láithreán gréasáin an SRA 
a chur ar fáil

Fós ar siúl

Gníomhaíocht mhór eolais bhliantúil a eagrú 
d’fhonn ar a bhfuil bainte amach an gClár 
Oibríochta a scaipeadh

Fós ar siúl

Treoir agus oiliúint faisnéise agus cumarsáide 
a chur ar fáil do Chomhlachtaí Tairbhithe agus 
Idirghabhálacha

Fós ar siúl

Liosta oibríochtaí a fhoilsiú ar láithreán gréasáin 
an SRA, gach 6 mhí

Fós ar siúl

Maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na 
gComhlachtaí Idirmheánacha agus Tairbhithe leis 
na Treoirlínte Faisnéise agus Cumarsáide agus ar 
úsáid cheart na lógónna

Fós ar siúl
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Uimh. Spriocanna Corparáideacha Aicsin Tréimhse

Suirbhé feasachta poiblí a choimisiúnú, i 
gcomhpháirt le tionól Réigiúnach an Deiscirt, 
maidir le feasacht ar an gClár Oibríochta i measc 
an phobail i gcoitinne

2018

Nuashonrú bliantúil a chur ar fáil maidir le 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide agus 
ar ghníomhaíochtaí atá beartaithe do Choiste 
Monatóireachta an Chláir Oibríochta

Fós ar siúl

Cuairteanna staidéir chuig an réigiún ó stáit eile 
a éascú

Fós ar siúl

Páirt a ghlacadh ar Líonra INFORM an AE chun 
dea-chleachtais a mhalartú i gcur chun cinn 
Bheartas Comhtháthaithe an AE

Fós ar siúl

2.5 Ciste Gheata & Moil an ERDF 
2014-2020 a bhainistiú  

Glao ar thograí a ullmhú agus a sheoladh i 
gcomhar le Coiste Stiúrtha don Scéim

Críochnaithe

Measúnú a dhéanamh ar na tograí a faightear 
agus comhaontuithe deontais a eisiúint do na 
tionscadail a roghnaíodh

Críochnaithe

Fíoruithe bainistíochta a dhéanamh ar gach 
dearbhú caiteachais agus iad a chur faoi bhráid 
na Roinn Comhshaoil  

Fós ar siúl

Tuarascálacha maidir le dul chun cinn a ullmhú 
do Choiste Monatóireachta an Chláir Oibríochta 
ar Scéim Chiste an Gheata ERDF

Fós ar siúl

Déan poiblíocht ar an bainte amach ag an Scéim ERDF Fós ar siúl

2.6 Dúnadh Chlár Oibríochta 
Interreg IV A Éire-an 
Bhreatain Bheag 2007-13 a 
bhainistiú

Comhlánaigh FLC i leith gach tionscadal eile atá 
fágtha

Críochnaithe

Comhlánaigh seiceáil ar gach éileamh agus 
íocaíochtaí deiridh do Thionscadail

Críochnaithe

Cuairteanna dúnta tionscadail ar-an-spota atá 
fágtha a chomhlánú.

Críochnaithe

Cuir Éileamh Eatramhach Deiridh faoi bhráid an 
Choimisiúin

Críochnaithe

Iniúchtaí deiridh do Chlár Oibríochta Éireann-
na Breataine Bige 2007-13 a éascú agus 
coigeartuithe deiridh a dhéanamh

Críochnaithe

Comhlánaigh agus Cuir isteach Tuarascáil 
Forfheidhmithe Deiridh agus liosta tionscadal

Tuarascáil  
Chríochnaitheach 
curtha isteach 
Márta 2017

2.7 Comhoibriú le WEFO mar 
chomhpháirtithe clár maidir 
le seachadadh an Chláir 
Chomhoibríochta Interreg VA 
Éire – An Bhreatain Bheag

Clár na hÉireann-na Breataine Bige a chur 
chun cinn agus tacaíocht a chur ar fáil do 
chomhpháirtithe tionscadail na hÉireann

Fós ar siúl

Measúnú a dhéanamh ar na tograí a faightear agus 
tacú le hobair an Ghrúpa Theicniúil agus an Choiste 
Stiúrtha i dtionscadail a roghnú agus a fhaomhadh

Fós ar siúl
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Sprioc Chorparáideach 3: Bainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar fheidhmeanna 
oibríochta agus rialachais Thionóil Réigiúnach an Deiscirt

Uimh. Spriocanna Corparáideacha Aicsin Tréimhse

3.1 Seachadadh Seirbhísí Poiblí a 
chomhordú

An ról atá ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt 
agus riachtanais Réigiún an Deiscirt a mhíniú 
do Ranna Rialtais, Comhlachtaí Réigiúnacha, 
Údaráis Áitiúla agus Gníomhaireachtaí Stáit

Fós ar siúl

Aghaidh a thabhairt ar chomhdhálacha agus 
ceardlanna ábhartha maidir le ról agus obair an 
Tionóil

Fós ar siúl

Leanúint le naisc fhoirmiúla le Coiste na Réigiún 
agus naisc le líonraí réigiúnacha eile an AE a 
fheabhsú

Fós ar siúl

Uimh. Spriocanna Corparáideacha Aicsin Tréimhse

Tabhairt faoi FLC ar dhearbhuithe caiteachais do 
Comhpháirtithe na hÉireann

Fós ar siúl

Páirt a ghlacadh mar chomhalta den Choiste 
Monatóireachta

Fós ar siúl

Páirt a ghlacadh mar chomhalta den Choiste 
Stiúrtha

Fós ar siúl

2.8 Monatóireacht a dhéanamh 
ar thionchar na gclár AE sa 
Réigiún

Ionadaíocht a dhéanamh ar an réigiún trí bheith 
rannpháirteach ar na Coistí Monatóireachta seo a 
leanas do Chláir Mhaoinithe an AE:
• Comhaontú Comhpháirtíochta
• Clár Forbartha Tuaithe
• Clár ESF
• An Ciste Eorpach Iascaigh
• Clár na hÉireann-na Breataine Bige
• Clár ESPON
• Clár Trasnáisiúnta Iarthuaiscirt na hEorpa
• Clár Interreg na hEorpa

Fós ar siúl

2.9 Feidhmeanna maidir le Pointe 
Teagmhála Náisiúnta agus 
Rialú Chéad Leibhéil do Chláir 
INTERREG a chomhlíonadh

Na cláir Interreg V Iarthuaisceart na hEorpa 
& Interreg na hEorpa a chur chun cinn agus 
tacaíocht a chur ar fáil do chomhpháirtithe 
tionscadal na hÉireann agus iad ag cur isteach ar 
an gclár

Fós ar siúl

Seiceálacha rialaithe den chéad leibhéal a 
dhéanamh ar gach dearbhú caiteachais ag 
comhpháirtithe Éireannacha agus príomh-
chomhpháirtithe ó Limisteár S&E i gClár 
Limistéar an Atlantaigh, an Clár um an Imill 
Thuaidh agus Artach, Clár URBACT agus Clár 
Interreg na hEorpa

Fós ar siúl

2.10 A bheith rannpháirteach i 
dTionscadail INTERREG an AE

Iniúchadh a dhéanamh ar dheiseanna maoinithe 
féideartha don Tionól Réigiúnach agus don réigiún 
agus a bheith rannpháirteach mar chomhpháirtí 
nó phríomhpháirtí i gcás inarb iomchuí

Fós ar siúl. Páirtí 
le dhá thionscadal 
ceadaithe

2.11 Cur le Forbairt Beartas 
Comhtháthaithe an AE

Cur le próisis athbhreithnithe Beartas 
Comhtháthaithe an AE, lena n-áirítear iar-chreat 
beartas 2020

Fós ar siúl

2.12 Tacú le hobair  Oifig Réigiún 
na hÉireann sa Bhruiséil

Cuspóirí straitéiseacha agus tosaíochtaí a 
chomhaontú d’Oifig Réigiún na hÉireann (IRO) sa 
Bhruiséil.

Fós ar siúl

Teagmháil a dhéanamh le hionadaí an réigiúin 
in Oifig Réigiúin na hÉireann (IRO) Bhruiséil ar 
bhonn leanúnach.

Fós ar siúl
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Uimh. Spriocanna Corparáideacha Aicsin Tréimhse

Cúnamh agus tacaíocht beartais a thabhairt do 
Chomhaltaí Choiste na Réigiún de réir mar is gá

Fós ar siúl

3.2 Tacú le hobair NOAC mar is gá Tuarascálacha agus staidéir a sholáthar don 
Choimisiún Náisiúnta um Mhaoirseacht agus 
Iniúchta (NOAC) de réir agus mar is a iarrtar iad

Níor iarradh ar 
aon cheann in 
2017

3.3 Cúrsaí Oibríochta agus 
feidhmeanna reachtúla a chur i 
bhfeidhm  

Teagmháil a dhéanamh le an Roinn Comhshaoil, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir le cur chun 
feidhme an phróisis athchóirithe réigiúnaigh

Fós ar siúl

Maoirseacht a dhéanamh ar phróiseas earcaíochta 
chun gach post folamh a eascraíonn as athchumrú 
réigiúnach a líonadh

Críochnaithe 

Aitheantas nua corparáideach, páipéar 
ceannteidil, comharthaíocht srl. a fhorbairt

Críochnaithe 

Tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí an 
Tionóil Réigiúnaigh a ullmhú agus a fhoilsiú

Fós ar siúl

Straitéis Chumarsáide an Tionóil a fhorbairt agus 
a chur chun feidhme trí chruinnithe rialta den 
Ghrúpa Stiúrtha Cumarsáide

Fós ar siúl

Láithreán gréasáin an Tionóil a uasghrádú agus 
a uasdátú go rialta chun é a dhéanamh níos 
tarraingtí agus níos éasca le húsáid

Uasghrádú 
críochnaithe agus 
nuashonruithe 
ar siúl

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 mar a 
bhaineann sé leis an Tionól a chur i bhfeidhm

Fós ar siúl

Ráiteas Sábháilteachta an ionaid oibre a 
nuashonrú agus é a choinneáil faoi athbhreithniú

Fós ar siúl

Anailís Riachtanais Oiliúna a thiomsú agus 
oiliúint shonrach a chur ar fáil don fhoireann 
maidir le réimsí riachtanacha

Fós ar siúl

Comhoibriú le Tionól an Tuaiscirt & an Iarthair, 
agus Tionóil Réigiúnach an Oirthir & Lár na Tíre 
maidir le saincheisteanna oibriúcháin

Fós ar siúl

Freagra a thabhairt ar iarratais um Shaoráil 
Faisnéise, mar a thagann siad chun cinn, agus 
leanúint ar aghaidh de bheith rannpháirteach sa 
líonra Saorála Faisnéise

Fós ar siúl

Leanúint de bheith ag freagairt iarratas ar 
fhaisnéis maidir le foinsí maoinithe

Fós ar siúl

Tacaíocht a thabhairt d’ionadaithe ar gach Coiste 
Monatóireachta seachtrach

Fós ar siúl

Ionadaíocht a dhéanamh ar an Tionól ar gach 
coiste ábhartha

Fós ar siúl

Toscaireachtaí agus grúpaí staidéir a thugann 
cuairt ar an Tionól agus an Réigiún a éascú  

Fós ar siúl

Áiseanna oifige an Tionóil a bhainistiú agus socrú 
a dhéanamh maidir le húsáid na n-áiseanna ag 
comhlachtaí réigiúnacha agus eile

Fós ar siúl

Ráitis Airgeadais Bhliantúla agus Buiséid  a ullmhú Fós ar siúl

Tacaíocht chuimsitheach riaracháin airgeadais a 
chur ar fáil do gach gníomhaíocht an Tionóil

Fós ar siúl

Páirt a ghlacadh i Laethanta Oscailte Choimisiún an AE Fós ar siúl

Comhaontuithe na Seirbhíse Poiblí a chur 
i bhfeidhm mar a bhaineann siad le Tionól 
Réigiúnach an Deiscirt

Fós ar siúl

Tús a chur le rannpháirtíocht leis an gCoimisiún 
Náisiúnta Maoirseachta agus Iniúchóireachta 

Fós ar siúl
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Pleanáil Réigiúnach   
RÉAMHRÁ
Tugadh isteach ról níos láidre do Thionól Réigiúnach an Deiscirt san Ordú fán Acht Rialtais Áitiúil 
1991 (Tionóil Réigiúnacha) (Bunú) i dtaca le pleanáil spásúlachta agus forbairt gheilleagrach 
Réigiún an Deiscirt. Is feidhm de chuid an Tionóil Réigiúnaigh é dualgais a chur i gcrích, de 
réir Chaibidil III de Chuid II den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 agus aon rialacháin nó 
treoracha faoin Acht sin..

Forbhreathnú ar 
Fheidhmeanna Pleanála Straitéisí an Tionóil Réigiúnaigh

Cad é an RSES?

Is é príomhfheidhm pleanála straitéisí an Tionóil Réigiúnaigh ná ullmhúchán na Straitéisí Réigiúnacha Spásúla 
agus Eacnamaíochta (RSESanna), iad a bheith glactha agus curtha i bhfeidhm. Ina theannta sin, tá ról maoirseachta 
ag an Tionól maidir leis an ullmhúchán de Phleananna Áitiúla Eacnamaíocha & Pobail, le haighneachtaí reachtúla 
a ullmhú ar Phleananna Forbartha (agus Iarratais Phleanála in imthosca sonraithe). Bliain suntasach ab í 2018 sa 
tslí is gur fhoilsíodh an chéad Dhréacht den RSES le haghaidh comhairliúcháin phobail.

Leagtar amach i Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíochta (RSES) creat forbartha straitéiseach 
12 bhliain do Réigiún an Deiscirt, chomh maith le Pleananna Straitéiseacha Ceantair Cathrach (MASP) do 
cheantair uirbeacha Chorcaí, Luimnigh agus Phort Láirge. Is é cuspóir uileghabhálach an RSES ná tacú le cur 
i bhfeidhm an Chreata Pleanála Náisiúnta (NPF-Éire An Tionscadal 2040), beartais eacnamaíocha an Rialtais 
agus comhordú a dhéanamh ar chúrsaí polasaí pleanála agus forbartha trí phróisis an Phlean Forbartha agus 
an Phlean Fiontar agus Pobail Áitiúil (LECP).

9

Beidh na heilimintí eacnamaíocha dírithe ar:

• Poist ardchaighdeáin a chruthú agus a chothú;

• Láidreachtaí agus deiseanna réigiúnacha a aithint;

• Na tréithe réigiúnacha a aithint atá riachtanach chun feidhmíocht eacnamaíoch réigiúnach a fheabhsú, lena 
n-áirítear: - cáilíocht an chomhshaoil;

• cáilíochtaí na gcathracha, na mbailte agus na gceantar tuaithe;

• bonneagar fisiciúil; 

• áiseanna sóisialta, pobail agus cultúrtha; agus

• moltaí chun feidhmíocht eacnamaíoch an réigiúin a mhéadú

Is éard a bhaineann na príomhcheisteanna a ndírítear orthu sa straitéis 
spásúil agus eacnamaíoch réigiúnach seo le ná:
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Tabharfaidh an straitéis spásúil aghaidh ar shuíomh agus 
ar sholáthar:

• Forbairt fostaíochta, tionscail agus tráchtála;

• Forbairt mhiondíola;

• Dáileadh an fhás daonra todhchaíoch;

• Tithíocht;

• An Iompar, lena n-áirítear an iompar poiblí, seirbhísí 
uisce, líonraí fuinnimh agus cumarsáide, saoráidí 
bainistíochta dramhaíola;

• Áiseanna oideachais, cúram sláinte, spóirt agus pobail;

• Caomhnú agus cosaint an chomhshaoil agus na 
taitneamhachtaí agus cáilíochtaí tírdhreacha uile a 
bhaineann leis; agus

• Straitéisí inbhuanaithe lonnaíochta agus iompair a 
chur chun cinn i gceantair uirbeacha agus tuaithe, lena 
n-áirítear bearta a chur chun cinn chun astaíochtaí gáis 
cheaptha teasa a laghdú agus aghaidh a thabhairt ar 
athrú aeráide.

Is doiciméad straitéiseach é an RSES agus aithníonn sé riachtanais ardleibhéil. Bunaíonn sé creatlach leathan 
forbartha agus an bealach inar cheart go n-éireodh úsáid na talún agus oibríonn sé i dtreo fís leathan de 
thodhchaí an Réigiúin. Ní aithníonn na RSES, mar shampla, láithreacha forbartha atá sainiúil don láithreán 
agus ní ghearrann siad trasna na gceantar sin atá níos oiriúnaí do na húdaráis áitiúla. 
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(i)     Socruithe Monatóireachta agus Tuairiscithe 

• Ag leanúint ar aghaidh leis an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch nua a ghlacadh, ceanglaítear ar gach 
údarás áitiúil laistigh den limistéar tionóil réigiúnach, agus gach ceann de na comhlachtaí poiblí a fhorordaítear sa 
reachtaíocht, tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Tionóil gach dara bliain ag leagan amach an dul chun 
cinn a rinneadh maidir le tacú le cuspóirí, a bhaineann leis an gcomhlacht sin, den straitéis

• Ullmhóidh an tionól réigiúnach tuarascáil monatóireachta gach 2 bhliain agus sonrófar sa tuarascáil mhonatóireachta 
sin an dul chun cinn atá déanta maidir le cuspóirí foriomlána na straitéise réigiúnaí agus geilleagraí a dhaingniú, lena 
n-áirítear na gníomhaíochtaí agus na torthaí sonracha sin a bhfuil na comhlachtaí poiblí forordaithe freagrach astu

• Cuirfidh an tionól réigiúnach a thuarascáil monatóireachta faoi bhráid an Choimisiúin Náisiúnta Maoirseachta agus 
Iniúchóireachta (NOAC) a fhéadfaidh moltaí a chur faoi bhráid an Aire maidir le bearta riachtanacha chun tacú le 
cur i bhfeidhm na RSES a thuilleadh.

Tá méadú daonra de bhreis is milliún duine sa tréimhse 
amach go dtí 2040 formheasta sa Chreat Pleanála 
Náisiúnta. Beidh athrú ollmhór sa smaointeoireacht 
maidir leis an tslí agus leis na hionaid ina mhairimid, ina 
n-oibrímid, agus ina dtaistealaímid ionas go mbeidh fás 
níos cothroime ar shiúl ó ró-chionroinnt an daonra, na 
dtithe agus na bpost i mBaile Átha Cliath agus i gceantair 
eile san Oirthir agus i Lár Tíre go ginearálta. Éilítear, mar 
gheall ar na brúnna forbartha comhghaolmhara, mar aon 
leis an ngá atá ann dul i ngleic le leagáidí, smaointeoireacht 
nuálaíoch inbhuanaithe atá dírithe ar na torthaí 
fadtéarmacha is fearr a bhaint amach.

Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo tá an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil tar éis an Creat 
Pleanála Náisiúnta (NPF) a ullmhú agus a fhoilsiú. Is 
tionscnamh beartais uileghabhálach de chuid an Rialtais 
é Éire 2040, an Tionscadal, a bhfuil sé d’aidhm aige Éire a 
aistriú le bheith ina tír níos fearr dúinn uile, tír a léiríonn 
an chuid is fearr dúinne, mar atáimid faoi láthair agus 
mar a bhfuilimid ag dúil le baint amach araon.  Tá Éire 
2040, an Tionscadal, bunaithe ar an gClár um Rialtas 
Comhpháirtíochta 2016, lena n-aithnítear go réitíonn an 
dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta agus cuimsítear 
leis an Creat Pleanála Náisiúnta go 2040 agus an Plean 
Forbartha Náisiúnta 2018-2027. 

Tá príomhthosaíochtaí pleanála agus forbartha agus 
déanta áiteanna sa todhchaí do Réigiún an Deiscirt leagtha 
amach sa NPF. Go sonrach, i ndáil le Réigiún an Deiscirt, 
tá sé formheasta ag tionscadail NPF go mbeidh fás daonra 
d’idir 340,000 - 380,000 faoi 2040, rud a fhágfaidh go 
mbeidh beagnach 2 milliún daoine ann, agus 225,000 
duine breise i bhfostaíocht leis.

Nuálaíocht lárnach ná forbairt cathrach chlaochlaithe 
agus athnuachana fhadtéarmach a chinntiú trí 
Phleananna Ceantair Straitéiseacha Cathrach (MASP) 
a ullmhú do Cheantair Cathrach Chorcaí, Luimnigh-na 
Sionainne agus Phort Láirge. Beidh prionsabail an fháis 

dhlúth agus díghlasáil acmhainneacht suíomh atá suite 
go lárnach ina bpríomhspriocanna in-soláthartha de na 
MASPanna. Cur chuige inbhuanaithe chun leas a bhaint 
as na féidearthachtaí a bhaineann le suímh tearcúsáidte 
agus atá faoi úinéireacht phoiblí agus atá suite go lárnach 
chun aschuir daonra agus eacnamaíocha i limistéir lár na 
cathrach a threisiú. Ina dhiaidh sin feidhmeoidh na réimsí 
seo mar thiománaithe geilleagracha do na réigiúin leithne 
timpeall orthu. Is éard atá i dtairiscint dhúshlánach an 
NPF don réigiún ná suíomh na 3 chathair, chun freastal ar 
níos mó ná 50% d’fhás réamh-mheasta daonra an réigiúin. 
Agus na láidreachtaí atá acu uile faoi seach curtha le 
chéile, cuirfear leis neart eacnamaíoch Bhaile Átha Cliath 
mar síneadh breise éifeachtach. Ar aon dul leis an NPF, 
ní mór béim a bheith curtha ar an gcur chuige cothrom a 
chinntiú go ngíomhachtaítear agus go mbaintear amach 
an acmhainneacht atá faoi mhí-úsáid i mbailte tuaithe 
éagsúla agus i bpobail scaipthe.

Tá Straitéis Freagartha Iompair Réigiúnach (RTS), mar 
aon le cur i bhfeidhm an chláir leathanbhanda náisiúnta 
ardluais, ríthábhachtach maidir le cosaint agus fás 
inbhuanaithe an réigiúin.  Tá sé riachtanach an fhís, an cur 
chun cinn agus forbairt na nithe is díol spéise a chumasú 
tuilleadh, chun leas a bhaint as poitéinseal tearcúsáidte i 
limistéir na turasóireachta agus na fiontraíochta áitiúla. 
Leagtar amach go soiléir sa NPF comhdhlúthú agus fás na 
díbhinne ó phoitéinseal glan fuinnimh in-athnuaite agus 
turasóireachta an réigiúin, mar aon leis an scóip chun 
gréasán níos comhtháite de bhealaí glasa, de na gormáin 
agus de mhóinbhealaí a fhorbairt chun tacú le héagsúlú 
na ngeilleagar tuaithe agus réigiúnach agus chun níos 
inbhuanaithe a chur chun cinn cineálacha taistil agus 
caitheamh aimsire bunaithe ar ghníomhaíochtaí.

Is féidir le gníomhaíochtaí chun tacú le cathair réidh 
le dul, baile tuaithe agus sráidbhaile tuaithe agus 
athnuachan tuaithe tacaíocht a lorg trí na Cistí iomaíocha 
Athbheochana agus Forbartha Uirbí agus Tuaithe, trí 
fheithiclí athraitheacha suntasacha, trína ndéanfar 
athruithe dearfacha agus inbhuanaithe sa réigiún.

An RSES i gcomhthéacs an Chreata Pleanála Náisiúnta
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Coistí Ceantair Pleanála Straitéisí  Ball-Údaráis Áitiúla

An Lár-Iarthar Comhairlí contaetha an Chláir agus Thiobraid Árann agus Comhairlí 
chathair agus contae Luimnigh.

An tIardheisceart Comhairlí contaetha Chorcaí agus Chiarraí agus Comhairle chathair 
Chorcaí.

An tOirdheisceart Comhairlí chontaetha Cheatharlach, Chill Chainnigh, Thiobraid 
Árann agus Loch Garman agus Comhairle chathair agus contae 
Phort Láirge.

Coistí Ceantair Pleanála Straitéisí

Struchtúir Eagrúcháin agus Rialachais Tionscadal ar Leith

Tá Réigiún an Deiscirt roinnte ina thrí aonad chríochacha fo-réigiúnacha a ainmníodh mar Limistéir Phleanála Straitéisí 
(SPAanna), agus a fhreagraíonn don chuid is mó de na 8 Limistéir Údaráis Réigiúnaigh a bhí ann roimhe seo agus limistéir 
NUTS III reatha an AE. 

Nóta: Tá Comhairle Contae Thiobraid Árann áirithe i SPA an Mheán-Iarthair 
agus an Oirdheiscirt araon. Dá réir sin, freastalaíonn baill ó Thiobraid Árann 
ar an dá choiste.

Bunaíodh Grúpa Comhairleach 
Oifigeach Sinsearach, ina bhfuil 
Ionadaithe ó Chomhlachtaí Poiblí, 
Gníomhaireachtaí Fiontair agus 
soláthróirí bonneagair náisiúnta agus 
cabhróidh sé le léargas uileghabhálach 
iomlán ar an mbeartas a sholáthar 

don Tionól Réigiúnach. Ag féachaint 
do na hionchuir ó na trí Choiste SPA, 
Grúpaí Oibre Teicniúla (a bhaineann 
le foireann na n-údarás áitiúil) 
comhlachtaí poiblí eile, páirtithe 
leasmhara réigiúnacha, aighneachtaí 
a fuarthas le linn comhairliúcháin 

phoiblí, an Chreat Pleanála Náisiúnta 
agus polasaithe agus cuspóirí 
ábhartha eile an Rialtais, na baill 
déanfaidh an Tionól Réigiúnach na 
RSES mar gur feidhm fhorchoimeádta 
na gcomhaltaí é glacadh le beartas 
réigiúnach. 

Léarscáil ar a dtaispeántar 
Ceantair Phleanála Straitéiseacha



Tionól Réigiúnach an Deiscirt  |  Thuarscáil Bhliantúil    2018 31

Dul chun cinn in 2018

Le linn 2017 d’oibrigh foireann phleanála an Tionóil go 
dlúth leis na foirne pleanála ón dá thionól réigiúnacha 
eile agus ón Aonad NPF sa Roinn Tithíochta, Pleanála, 
Pobail agus Rialtais Áitiúil chun faisnéis a sholáthar de réir 
mar is gá chun tacú le próiseas an NPF. Chuir an Tionól 
tús le comhairliúchán réamhdhréachta ar an Straitéis 
Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíochta (RSES) an 27 
Samhain 2017 nuair a foilsíodh Páipéar Saincheisteanna 
chun tuairimí agus ionchur na bpáirtithe leasmhara agus 
an phobail i gcoitinne a lorg maidir le saincheisteanna 
agus tosaíochtaí an réigiúin.  

I gcomhthreo leis an gcomhairliúchán seo, foilsíodh 
Tuarascáil Scópála ar phríomhcheisteanna comhshaoil atá 
os comhair an réigiúin ar Láithreán Gréasáin an Tionóil 

Réigiúnaigh i mí na Nollag 2017. Is í an Tuarascáil seo an 
chéad chéim de phróiseas an Mheasúnaithe Straitéiseach 
Comhshaoil (SEA) do na RSES.

Ba é fócas Chomhthionól Réigiúnach an Deiscirt do 
2018 ullmhú an Dréacht RSES. Le linn na gcéimeanna 
forfheidhmithe de na RSES, nuair a ghlacfar leo, aistreofar 
an fócas i dtreo aighneachtaí maidir le haighneachtaí 
reachtúla (Plean Forbartha agus Athruithe) agus 
breathnuithe neamhreachtúla (e.g. cáipéisí Polasaí an 
Rialtais / na Gníomhaireachta Stáit)

Cuid de Príomhgharspriocanna 2018:

EANÁIR
Comhairliúchán réamhdhréachta le Ranna Rialtais agus le Gníomhaireachtaí Stáit. 

FEABHRA
a. Páipéar Saincheisteanna RSES Comhairliúchán Poiblí tugtha chun críche ar an 16 Feabhra 2018, ag an am céanna le 

foilsiúchán an NPF agus an NDP. Fuarthas 96 aighneacht / tuairim san iomlán.

b. Comhairliúchán TWG agus Cruinnithe Coiste SPA le baill a tionóladh san Iardheisceart / Iarthar-Lárnach / Oirdheisceart

MÁRTA 
Tuarascáil na Stiúrthóirí ar chéim comhairliúcháin an Pháipéir Saincheisteanna RSES curtha i gcrích agus curtha i 
láthair chomhaltaí an Tionóil.

• Comhairliúcháin TWG san ID, LO agus san OD

• Comhairliúchán réamhdhréachta leanúnach le páirtithe leasmhara agus ullmhúchán i dtreo imeachtaí 
comhairliúcháin le geallsealbhóirí réigiúnacha.  

AIBREÁN 
Ceardlanna Téamacha ar Phróiseas RSES

• Réamh-Dhréachtú ceardlanna comhairliúcháin RSES a reáchtáladh i bPort Láirge agus ar fhreastail c.200 páirtí 
leasmhara orthu ó na húdaráis áitiúla, na ranna rialtais, gníomhaireachtaí stáit, líonraí PPN, grúpaí comhshaoil agus 
ón bpobal, ón saol acadúil agus ón earnáil ghnó.

• Tugann sceideal na ceardlainne aghaidh ar na téamaí idirghaolmhara seo a leanas: 

• Ar an 6 Aibreán: Bonneagar fisiciúil, 

• Ar an 16 Aibreán: An Comhshaol agus An Oidhreacht 

• Ar an 17ú: Eacnamaíoch  

• Ar an 18 Aibreán: Téama Sóisialta agus Pobail.

• Preparation of summary reports and dissemination of key outputs to workshop attendees and stakeholders. 
Tuarascálacha achoimre a ullmhú agus príomh-aschuir a scaipeadh ar lucht freastail ceardlainne agus ar pháirtithe 
leasmhara. Comhtháthú na n-aschur comhairliúcháin leis an ullmhúchán réamhdhréachtaithe RSES. 

• Comhairliúchán TWG agus Cruinnithe Coiste SPA le baill a tionóladh san Iardheisceart / Iarthar-Lárnach / 
Oirdheisceart

BEALTAINE 
Aschuir chomhairliúcháin a chomhtháthú leis an ullmhúchán réamhdhréachtaithe RSES. 

• Comhairliúchán TWG agus Cruinnithe Coiste SPA le baill a tionóladh san Iardheisceart / Iarthar-Lárnach / Oirdheisceart
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MEITHEAMH 
Ceardlann na gComhaltaí ar RSES - Dréachtú RSES

IÚIL 
Breithniú na bPríomhthéamaí RSES ag Comhaltaí - Dréachtú RSES

LÚNASA 
Páipéir Oibre RSES a scaipeadh ar Údaráis Áitiúla; Cruinnithe leanúnacha le Grúpaí Oibre Teicniúla.

MEÁN FÓMHAIR 
Réamhdhréacht RSES a scaipeadh ar Chomhaltaí Tionóil / Údaráis Áitiúla. Comhairliúchán leis na Príomhfheidhmeannaigh.

DEIREADH FÓMHAIR 
Scaipeadh an Dréacht RSES chuig Grúpa Comhairleach Sinsearach / Údaráis Áitiúla - Comhairliúchán le SOAG. 
Comhairliúchán leis na Príomhfheidhmeannaigh. Breithniú na Leasuithe ag Comhaltaí.

SAMHAIN 
Ag cruinniú de Thionól Réigiúnach an Deiscirt an 9 Samhain 2018, d’fhaomh na Comhaltaí an dréacht RSES / SEA / 
SFRA / AA do Réigiún an Deiscirt le haghaidh comhairliúcháin phoiblí (leasuithe san áireamh), mar a éilítear faoi 
Alt 24 (4) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú).  

NOLLAIG 
Foilsíodh na dréacht-RSES le haghaidh comhairliúcháin an 18 Nollaig 2018.

• Próiseas comhairliúcháin - cé gur tugadh faoin gcuid is mó den phróiseas comhairliúcháin in 2019 - cuireadh tús leis 
an bpróiseas in 2018, lena n-áirítear:

• Rinneadh fógra a uaslódáil ar na rannóga pleanála agus nuachta ar shuíomh gréasáin Tionól Réigiúnach an Deiscirt 
chun an próiseas comhairliúcháin a phoibliú.  Chuir na 10 nÚdarás Áitiúla sa réigiún fógra ar a láithreáin ghréasáin 
féin freisin.  Le linn na tréimhse comhairliúcháin, ghlac an Tionól agus roinnt Údaráis Áitiúla páirt i ngníomhaíocht 
sna meáin shóisialta freisin, go háirithe ar Twitter agus ar Facebook. Cuireadh cóipeanna crua de dhréacht-
dhoiciméid RSES ar taispeáint le breathnú ag an bpobal orthu i limistéir fáiltithe Thionól Réigiúnach an Deiscirt agus 
sna 10 nÚdarás Áitiúla sa réigiún.  Cuireadh cóipeanna crua de na dréacht-RSES ar fáil ar iarratas. Eisíodh roinnt 
preasráiteas chuig na meáin áitiúla chun imeachtaí a phoibliú agus chun an próiseas comhairliúcháin a aibhsiú.

Rinne baill foirne ón aonad pleanála ionadaíocht ar an Tionól freisin ar roinnt grúpaí seachtracha amhail an Plean 
Gníomhaíochta Réigiúnach do Choistí Monatóireachta Poist, coistí CFRAMs, Coiste Monatóireachta CASP agus 
d’fhreastail siad ar láithreoireachtaí ag comhdhálacha agus imeachtaí pleanála náisiúnta agus réigiúnacha.

Chomh maith leis na céimeanna ullmhúcháin do na RSES, tá an SRA, i bhfeidhmiú a fheidhmeanna, ag obair go dlúth 
le gach ceann de na hÚdaráis Áitiúla sa réigiún agus tá tuairiscí agus tuairiscithe ar Phleananna Forbartha, Athruithe 
ar Phleananna Forbartha agus, i gcás inar tá saincheisteanna a bhfuil tábhacht réigiúnach leo, ar Phleananna Ceantair 
Áitiúla (LAPanna). Ina theannta sin, rinne an Tionól Réigiúnach Tuairimí ar dhréachtcháipéisí beartais éagsúla a d’eisigh 
ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí stáit le linn 2017.

ACHOIMRE AR NA TUAIRIMÍ /  
AIGHNEACHTAÍ A RINNEADH IN 2018

LÍON NA  
MBREATHNUITHE 

Tuairimí ar Phleananna Forbartha / Athruithe ar Phleananna Forbartha 9

Tuairimí ar Phleananna Ceantair Áitiúla & Pleananna / tograí eile de chuid 
Údaráis Áitiúil

6

Tuairimí ar cháipéisí beartais & comhairliúcháin an Rialtais / na 
Gníomhaireachta Stáit

1
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Dul chun Cinn faoin
gClár Oibriúcháin
Ó bhí an bhliain 1999 ann i leith, tá baint ag an Tionól Réigiúnach le bainistiú agus monatóireacht 
ar chláir AE i Réigiún an Deiscirt agus an Oirthir chomh maith le beartas réigiúnach a chur 
chun cinn in Éirinn.  Rinne an Tionól maoirseacht ar an gclár €5.4bn, an Clár Oibriúcháin 
Réigiúnach 2000-2006, agus ar an gclár €637m don tréimhse 2007-2013 chomh maith.  Le 
15 bliana anuas tá an Tionól tar éis a bheith ag obair le Taoisigh éagsúla, le hAirí, agus le 
hOifigigh Shinsearacha de chuid Choimisiún an AE chun ceisteanna a bhaineann le Réigiún an 
Deiscirt agus an Oirthir a ardú agus tá taighde agus tionscnaimh réigiúnacha déanta aige chun 
an fhorbairt socheacnamaíoch agus an infheistíocht sa Réigiún a chur chun cinn. 

Tá Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa dírithe ar fheidhmiú beartais phobail, agus go háirithe ar an Straitéis 
Eoraip 2020 maidir le Fás Cliste, Inbhuanaithe agus Uilechuimsitheach.  Is éard ar ar cuireadh an bhéim shonrach don 
tréimhse 2007-2013 ná an nuálaíocht agus an geilleagar eolasbhunaithe, an comhshaol agus an fuinneamh in-athnuaite, an 
fhorbairt uirbeach agus an inrochtaineacht ar sheirbhísí leasa ghinearálta.  Áireofar leis an gclár infheistíochta de €500m 
don tréimhse 2014-2020, arna chómhaoiniú ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, cumas taighde na réigiún a neartú, 
chomh maith leis an bonneagar leathanbhanda, forbairt FBManna, bearta éifeachtúlachta fuinnimh agus tionscnamh 
forbartha uirbí comhtháite, agus é sin go léir dírithe go háirithe ar chathracha tairsí agus molbhailte an réigiúin.

Réigiúnach an Deiscirt  
agus an Oirthir
2014-2020 
Clár Oibriúcháin 
I mí na Nollag 2014, ghlac an Coimisiún Eorpach le Clár 
Oibriúcháin Réigiúnach 2014-2020 do réigiún an Deiscirt 
agus an Oirthir.  Déanfar pacáiste maoinithe de thart ar €500 
milliún ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (ERDF) agus ó 
státchiste na hÉireann a infheistiú sa réigiún thar thréimhse an 
chláir.  Tacóidh an maoiniú seo le clár suntasach infheistíochta 
i dtaighde, san fhorbairt theicneolaíoch agus sa nuálaíocht, 
agus i bhfiontraíocht i bhfiontair agus in ionaid taighde araon a 
fhéachann le hiomaíochas idirnáisiúnta an réigiúin a fheabhsú 
agus chun cur leis an gcruthú fostaíochta.

Ceanglaítear ar gach ceann de na Cláir Oibriúcháin atá sa 
Chreat Tagartha Straitéiseach Náisiúnta Coiste Monatóireachta 
Clár Réigiúnach a bheith acu.  Is é ról foriomlán an Choiste 
Monatóireachta é féin a shásamh maidir le héifeachtacht agus 
cáilíocht feidhmiú an chaiteachais go léir faoin gClár. Is féidir 
leis an gCoiste Monatóireachta an dul chun cinn agus tionchar 
an chaiteachais chómhaoinithe a bhreithniú agus moltaí a 
thabhairt maidir leis don Údarás Bainistíochta.   Tagann an Coiste 
Monatóireachta le chéile uair sa bhliain chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta le linn na mbliana atá 
imithe thart cheanna.  

Cuireann an Tionól Réigiúnach Cathaoirleach agus Rúnaíocht 
ar fáil do Choistí Monatóireachta Chlár Oibriúcháin Réigiúnach 
an Deiscirt agus an Oirthir 2007-2013 agus Chlár Oibriúcháin 
Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir 2014-2020.

Cruinnithe an Choiste 
Monatóireachta do 
2014 – 2020 
Chlár Oibriúcháin
Tionóladh an ceathrú cruinniú den Choiste 
Monatóireachta don Chlár Oibriúcháin 
2014-2020 an 15 Bealtaine 2018 ag Teach an 
Tionóil, Port Láirge.  Bhí an cúigiú cruinniú, 
a ndearnamar é a thionól i gcomhar lenár 
gcomhghleacaithe, Réigiún na Teorann, Lár 
Tíre agus an Iarthair, ar an 6 Nollaig 2018 ag 
Óstán na Canálach Móire, Baile Átha Cliath. Is 
éard a bhí mar chuspóir ag na cruinnithe seo, 
go príomha, ná chun an Coiste a chur ar an 
eolas is deireanaí maidir leis an dul chun cinn 
i ndáil leis an gClár.

10
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Forbhreathnú ar Chur i bhFeidhm  
of 2014 – 2020 Chlár Oibriúcháin

ID Ais tosaíochta Príomhfhaisnéis faoi chur i bhfeidhm na haise tosaíochta ag tagairt do 
phríomhfhorbairtí, fadhbanna suntasacha agus céimeanna a glacadh 
chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna seo

1 RTDI a neartú 
i Réigiún an 
Deiscirt agus an 
Oirthir

Is iad na cuspóirí foriomlána atá ag an Tosaíocht seo ná an leibhéal taighde atá ar siúl i 
réigiún an Deiscirt agus an Oirthir a mhéadú le rannpháirtíocht na gcuideachtaí trí thaighde 
feidhmeach a sholáthar chomh maith le leibhéal tráchtálaíochta an taighde ag na hinstitiúidí 
ardoideachais sa réigiún a mhéadú.  Féachann an tosaíocht seo le bonneagar taighde agus 
nuálaíochta (T&N) a fheabhsú agus leis na cumais a fhorbairt chun barr feabhais T&N a 
fhorbairt agus ionaid inniúlachta a chur chun cinn.  Cuirtear béim ann chomh maith ar 
an infheistíocht ghnó a bheith curtha chun cinn i T&N trí naisc agus sineirgí a fhorbairt 
idir fiontair, ionaid taighde agus forbartha agus an earnáil ardoideachais.  Táthar tar éis 
an tosaíocht a ailíniú leis na réimsí taighde atá sainaitheanta mar thosaíochtaí d’Éirinn 
de réir mar atá leagtha amach sa Straitéis um Speisialtóireacht Chliste (RIS3).  Cuimsíonn 
an tosaíocht 2 thosaíocht infheistíochta (1a & 1b) agus áirítear 5 scéim aonair leis, na 
hIonaid Taighde SFI, Spócaí SFI, an Clár Taighde Mara, an Ciste Tráchtálaíochta agus an 
Comhpháirtíocht Nuálaíochta.  

Tugadh tacaíocht le naoi n-ionad taighde SFI faoin gClár Oibriúcháin in 2018. Leanadh leis 
gur baineadh torthaí láidre amach leis na scéimeanna Tráchtálaithe agus Comhpháirtíochta 
Nuálaíochta a ndéantar bainistíocht orthu le Fiontraíocht Éireann. Cuireadh tús leis an 
gClár Taighde Mara in 2018 agus bronnadh tacaíocht ar 15 tionscadal.

2 Bonneagar  
TFC

Is í an idirghabháil a dtacófar léi faoin Tosaíocht seo ná infheistíocht spriocdhírithe faoi 
cheannas an Stáit a chuirfidh bonneagar leathanbhanda ar fáil sna réimsí sin nach mbeidh 
clúdaithe ag an earnáil tráchtála.  Éascófar leis sin an leathan leathanbhanda ardluais 
atá iontaofa agus ráthaithe a chur ar fáil go fada fairsing, rud atá mar chuid lárnach de 
chuspóirí an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus na Straitéise Digití Náisiúnta. 

Tá cuspóirí an Rialtais chun deiseanna nua a chur ar fáil don fhostaíocht, don fhás agus 
don chuimsiú sóisialta le brath sa Phlean Náisiúnta Leathanbhanda.  Chomh maith leis 
sin, tá sé mar aidhm aige tacú le cuspóirí agus tionscnaimh bheartais phoiblí níos leithne 
agus tacú leo ar bhonn náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach araon.  In 2016, chuir an 
Comhlacht Idirmheánach tús le dialóg mhionsonraithe le tairgeoirí cáilitheacha maidir 
le cúrsaí teicniúla, tráchtála agus rialachais.  Rinneadh dul chun cinn breise sa phróiseas 
soláthair don Chlár Leathanbhanda Náisiúnta agus tugadh cuireadh don tairgeoir deiridh 
tairiscint a chur isteach i Meán Fómhair 2018.

3 Iomaíochas 
FBManna

Is é cuspóir foriomlán na Tosaíochta ná tacú leis an athrú i dtreo geilleagair ísealcharbóin a 
bhaint amach i ngach uile earnáil sa réigiún D&O.  Áirítear ar chuspóirí sonracha atá ann 
go gcuirfear feabhas ar an éifeachtúlacht fuinnimh sa stoc tithíochta tríd a bheith dírithe 
ar thacaíocht a chur leis an éifeachtúlacht fuinnimh, leis an mbainistíocht fuinnimh chliste 
agus leis an úsáid fuinnimh in-athnuaite i mbonneagair phoiblí, lena n-áirítear i bhfoirgnimh 
phoiblí, agus san earnáil tithíochta.  

Is í an Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil an Comhlacht 
Idirghabhálach do Scéim na dTithe Níos Fearr Fuinnimh. Tá an Scéim seo curtha i gcrích ag 
SEAI agus tá sí dírithe ar theaghlaigh ar ioncam íseal atá i mbaol bochtaineachta fuinnimh.

Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an Comhlacht Idirghabhálach don scéim 
Aisfheistithe Tithíochta Sóisialta. Seacht údarás áitiúla déag a chuireann an scéim seo ar fáil 
i réigiún an Deiscirt agus an Oirthir. Is éard atá ann ná (a) Clár Aisfheistithe Éifeachtúlachta 
Tithíochta Sóisialta a bhfuil sé mar aidhm aige feabhas a chur ar chaighdeáin inslithe agus 
feidhmíocht fhoriomlán fuinnimh ar fud tithe / árasáin an údaráis áitiúil, agus (b) Chlár 
Athshuíomh Stoc Tithíochta Sóisialta é maoiniú a chur ar fáil do na húdaráis áitiúla sin a bhfuil 
na spriocanna tithíochta sóisialta is mó acu agus ar féidir leo uaslíon na n-aonad a chur ar ais 
chuig riocht in-ídithe, tíosach ar fhuinneamh ar chostas réasúnta.

Sáraíodh spriocanna táscairí aschuir an Chláir Oibriúcháin do Thosaíocht 4 cheana féin agus 
27,225 teaghlach tar éis leas a bhaint as na scéimeanna faoin Tosaíocht seo go dtí deireadh 2018.  

FIRESPOL
Is comhpháirtí é an Tionól Réigiúnach i dTionscadal Interreg na hEorpa darb ainm FIRESPOL.  Is í aidhm fhoriomlán an 
tionscadail seo ná chun tacú le tabhairt isteach ionstraimí airgeadais nuálacha ar féidir leo an infheistíocht i bhFoinsí 
Fuinnimh In-athnuaite (RES) a threisiú. Tá buiséad de €1,325,220 san iomlán ag an tionscadal, a thosaigh an 1 Meitheamh 
2018, agus tá cúig Ballstáit pháirteacha eile ann. Bainfear cuspóirí an tionscadail seo amach faoi shainchúram an Chláir 
/ na gClár Oibriúcháin Réigiúnach reatha, agus / nó amach anseo, trí dhul i dteagmháil le páirtithe leasmhara, le 
saineolaithe agus leis an pobal i gcoitinne chun plean gníomhaíochta amháin a chruthú in aghaidh an réigiúin a mbeidh 
beartais réigiúnacha nua mar thoradh air a aistreoidh ó dheontais neamh-inaisíoctha agus ina ionad sin díreofar ar 
ionstraimí airgeadais nó scéimeanna deontais nuálacha a chruthú chun spriocanna RES a bhaint amach.
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ID Ais tosaíochta Príomhfhaisnéis faoi chur i bhfeidhm na haise tosaíochta ag tagairt do 
phríomhfhorbairtí, fadhbanna suntasacha agus céimeanna a glacadh 
chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna seo

4 Geilleagar 
Ísealcharbóin

Is é cuspóir foriomlán na Tosaíochta ná tacú leis an athrú i dtreo geilleagair ísealcharbóin a bhaint 
amach i ngach uile earnáil sa réigiún D&O.  Áirítear ar chuspóirí sonracha atá ann go gcuirfear 
feabhas ar an éifeachtúlacht fuinnimh sa stoc tithíochta tríd a bheith dírithe ar thacaíocht a 
chur leis an éifeachtúlacht fuinnimh, leis an mbainistíocht fuinnimh chliste agus leis an úsáid 
fuinnimh in-athnuaite i mbonneagair phoiblí, lena n-áirítear i bhfoirgnimh phoiblí, agus san 
earnáil tithíochta.  

Is í an Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide agus Comhshaoil an Comhlacht Idirghabhálach 
do Scéim na dTithe Níos Fearr Fuinnimh. Tá an Scéim seo curtha i gcrích ag SEAI agus tá sí 
dírithe ar theaghlaigh ar ioncam íseal atá i mbaol bochtaineachta fuinnimh.

Is í an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil an Comhlacht Idirghabhálach don scéim 
Aisfheistithe Tithíochta Sóisialta. Seacht údarás áitiúla déag a chuireann an scéim seo ar fáil 
i réigiún an Deiscirt agus an Oirthir. Is éard atá ann ná (a) Clár Aisfheistithe Éifeachtúlachta 
Tithíochta Sóisialta a bhfuil sé mar aidhm aige feabhas a chur ar chaighdeáin inslithe agus 
feidhmíocht fhoriomlán fuinnimh ar fud tithe / árasáin an údaráis áitiúil, agus (b) Chlár 
Athshuíomh Stoc Tithíochta Sóisialta é maoiniú a chur ar fáil do na húdaráis áitiúla sin a bhfuil 
na spriocanna tithíochta sóisialta is mó acu agus ar féidir leo uaslíon na n-aonad a chur ar ais 
chuig riocht in-ídithe, tíosach ar fhuinneamh ar chostas réasúnta.

Sáraíodh spriocanna táscairí aschuir an Chláir Oibriúcháin do Thosaíocht 4 cheana féin agus 
27,225 teaghlach tar éis leas a bhaint as na scéimeanna faoin Tosaíocht seo go dtí deireadh 2018.

5 Forbairt 
Inbhuanaithe 
Uirbeach

Is iad cuspóirí sonracha Thosaíocht 5 ná an timpeallacht uirbeach a athbheochan, a athghiniúint 
agus a fheabhsú mar chuid de na straitéisí uirbeacha comhtháite mar aon le tacú le soghluaisteacht 
uirbeach inbhuanaithe ilmhódach ísealcharbóin in ionaid uirbeacha ainmnithe. 

Níl ach scéim amháin ann faoi Thosaíocht 5 - an Scéim Deontais Lárionaid Uirbeach Ainmnithe 
(DUCGS). Faoin scéim seo, iarradh ar údaráis áitiúla do na lárionaid fáis ainmnithe i réigiún an 
Deiscirt agus an Oirthir tionscadail a chur isteach a fheileann dá straitéisí comhtháite chun dul 
i ngleic leis na dúshláin shóisialta, eacnamaíocha, comhshaoil, aeráide agus déimeagrafacha 
a théann i bhfeidhm ar na hionaid uirbeacha, de réir Airteagal 7 de Rialachán ERDF (AE) 
1301/2013, agus a thacaíonn leis an straitéis forbartha iomlán don limistéar uirbeach ábhartha.

Is iad na hÚdaráis Áitiúla i gceist ná: Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Comhairle 
Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin, Comhairle Contae Fhine Gall, Comhairle Contae Bhaile 
Átha Cliath Theas, Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh, Comhairle Contae an Chláir, 
Comhairle Contae Chiarraí, Comhairle Contae Chill Chainnigh, Comhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge, Comhairlí Contae Chorcaí agus Chorcaí.

Tar éis don Údarás Áitiúil iarratais ar thionscadail a chur isteach, roghnaigh an Coiste Stiúrtha 
ainmnithe naoi dtionscadal go luath in 2016 don scéim ina raibh maoiniú CFRE de €26m ann san 
iomlán. I ndiaidh moilleanna a tharla in 2017 do roinnt tionscadal, tháinig méadú suntasach ar 
ghníomhaíocht tionscadail in 2018 faoi Scéim Deontais na nIonad Uirbeach Ainmnithe (DUCGS). 
Chuir trí údarás áitiúil tionscadail athsholáthair isteach in ionad na dtionscadal bunaidh a 
ceadaíodh agus críochnaíodh tionscadal Athnuachana agus Réimse Poiblí Chathair Phort Láirge 
go hiomlán. 

6 Cúnamh 
Teicniúil

Le linn 2018 leanadh leis go raibh an Tionól, mar Údarás Bainistíochta don Chlár 
Oibriúcháin Réigiúnach, ag obair i ndlúthchomhar leis na Comhlachtaí Idirghabhálacha 
éagsúla agus leis an Roinn Caiteachais Phoiblí chun críche feidhmiú an ROP a chur ar 
aghaidh. Thacaigh an Tionól le dul chun cinn agus le feidhmiú céimneach an chórais nua 
ríomh-Chomhtháthaithe trí thástáil fhairsing, aistriú sonraí ón gcóras níos sine, laethanta 
oiliúna, cóitseáil duine le duine agus forbairt doiciméad treorach a bhaineann go sonrach le 
scéim do Thairbhithe. D’éascaigh sé seo líon mór éileamh in 2018 agus chuir sé ar chumas 
an Tionóil spriocanna a bhaint amach agus dul chun cinn seasta a dhéanamh i dtreo na 
clocha míle airgeadais sa Chreat Feidhmíochta. 

Ba é buaicphointe cumarsáide na bliana ná nuair a rinneamar When Science Meets 
Business [Tráth ar tháinig an Eolaíocht agus an Gnó le chéile] a óstáil i gcomhar le Comhdháil 
Taighde Fiontraíochta Choláiste Babson. Tugann an taispeántas seo léargas ar mhaoiniú 
AE a thacaíonn le comhoibriú idir taighde agus tionscal chun díbhinn nuálaíochta Réigiún 
an Deiscirt agus an Oirthir a neartú.
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Is iad na cuspóirí sonracha atá ag Tosaíocht 1 ná an 
leibhéal taighde atá ar siúl i réigiún an Deiscirt agus an 
Oirthir a mhéadú le rannpháirtíocht na gcuideachtaí trí 
thaighde feidhmeach a sholáthar chomh maith le leibhéal 
tráchtálaíochta an taighde ag na hinstitiúidí ardoideachais 
sa réigiún S&E a mhéadú.  

Faoi dheireadh 2018, bhí baint ag 807 fiontar le hionaid 
taighde maoinithe i Réigiún an Deiscirt agus an Oirthir.  Is 
ionann seo agus méadú de 278 fiontar é seo i gcomparáid 
leis an mbunlíne de 529 in 2014. Thuairiscigh Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann, Comhlacht Idirghabhálach do scéim 
Lárionad Taighde SFI agus scéim Spokes SFI, iomlán 
carnach 758 taighdeoir nua sna heintitis faoi thacaíocht i 
gcoinne sprioc de 713. Ba é líon bliantúil na gceadúnas mar 
thoradh ar thaighde i Réigiún an Deiscirt agus an Oirthir 
faoin scéim Ciste Tráchtálaithe ná 26 in 2018 i gcomparáid 
le sprioc de 25.

Tá sé mar aidhm ag an gClár um Lárionaid Taighde sraith 
Lárionad Taighde mórscála, tús-cadhnaíochta a fhorbairt 
a chuirfidh tionchar mór eacnamaíoch ar fáil d’Éirinn.  
Nascann Ionaid Taighde SFI eolaithe agus innealtóirí i 
gcomhpháirtíochtaí thar an saol acadúil agus an tionscal 
chun dul i ngleic le ceisteanna taighde agus chun forbairt 
cuideachtaí teicneolaíochta Éireannacha nua agus reatha 
a chothú. Meallann siad tionscal freisin a d’fhéadfadh cur 
go mór le hÉirinn agus lena gheilleagar, agus taighde agus 
caipitil idirnáisiúnta a mhealladh agus líon na dtaighdeoirí 
oilte SFI atá fostaithe sa tionscal a mhéadú.

Tá na hIonaid Taighde struchtúrtha ar mhúnla mol agus 
spóca ina bhfuil roinnt tionscadal dírithe air go ndéantar 
tionscadail i gcomhpháirtíocht lena nasctar isteach i mol 
lárnach ina bhfuil an taighde ardán agus na bunoibríochtaí. 
Gné thábhachtach de Lárionaid Taighde SFI is ea mais 
chriticiúil a chruthú do thaighdeoirí a bhfuil ceannródaíocht 
idirnáisiúnta acu i réimsí straitéiseacha a thagann chun 
bheith ina mealltach do thionscal agus a leagann síos 
an bonn le haghaidh comhpháirtíochtaí acadúla agus 
tionsclaíocha éifeachtacha agus táirgiúla.

In 2018, rinneadh an Clár Oibriúcháin cómhaoiniú le 
naoi Lárionad Taighde CONNECT, ADAPT, LERO, iCRAG, 
Confirm, iForm, Beacon, VistaMilk agus FutureNeuro le 
luach iomlán dámhachtana SFI de €169m (buiséad costais 
dhíreach) agus costais phárolla de €135m amháin.

Tá sé mar aidhm ag an gClár Spokes forbairt bhreise na 
nIonad Taighde SFI atá ann cheana a chur chun cinn chun 
réimsí nua taighde agus comhoibrithe nua tionsclaíocha 
agus acadúla a chur leis. Ní dhearnadh aon Spokes nua i 
Réigiún an D&O le linn 2018. Mar sin féin, tá 16 dámhachtain 
déanta cheana féin agus is cosúil go bhfuil an sprioc ar an 
mbealach is fearr chun cúig bliana is fiche a bhaint amach 
thar shaolré an chláir. Ní hamháin gur tiomantas atá ann ar 
rathúlacht na nIonad Taighde ach leagtar béim leis chomh 
maith ar an toilteanas atá ag na comhpháirtithe tionscail 
nua chun dul i ngleic leo.
 
Tacaíonn Clár na gCistí Tráchtálaithe le taighdeoirí 
in institiúidí tríú leibhéal agus eagraíochtaí feidhmithe 
taighde i bPoblacht na hÉireann i dtionscadail taighde 

feidhmeacha, ar féidir leo aschuir úsáideacha a ghiniúint 
ar mhaithe le geilleagar na hÉireann. Déantar aschuir 
tionscadail a thráchtálú trí chomhaontuithe ceadúnaithe le 
cuideachtaí atá ann cheana féin in Éirinn nó le cuideachtaí 
nuathionscanta atá ag fás amach ón Institiúid. Agus é seo 
á dhéanamh, cothaíonn an clár pobal taighde dinimiciúil 
agus feasach ó thaobh na tráchtála de agus timpeallacht ina 
gcuirtear an fhiontraíocht chun cinn freisin. 

In 2018, rinneadh 34 dámhachtain Ciste Tráchtálaithe 
le hinstitiúidí ardoideachais D&O. Is ionann an tsuim de 
mhaoiniú a ceadaíodh agus €9,1201,176, móide forchostais. 
Ceadaíodh 41 tionscadal Féidearthachta maidir le Cásanna 
Tráchtála san iomlán, agus bronnadh an maoiniú iomlán 
ar institiúidí S&E in 2018 cothrom le €592,351, móide 
forchostais.

Leis an gClár Comhpháirtíochta Nuálaíochta déantar 
cuideachtaí atá bunaithe in Éirinn a spreagadh le bheith 
ag obair le hinstitiúidí taighde Éireannacha as a leanann 
caidreamh comhthairbheach. Is féidir le cuideachtaí 
rochtain a fháil ar shaineolas agus acmhainní chun táirgí, 
próisis, seirbhísí nua agus feabhsaithe a fhorbairt, agus eolas 
agus fios gnó nua a ghiniúint. Baineann an chuideachta 
rannpháirteach tairbhe as a fás, as éabhlóid a cuid taighde 
agus forbartha straitéisí agus as cruthú eolais nua gur féidir 
léi a úsáid chun buntáiste tráchtála a ghiniúint.  Cuireann 
an taighde tairbhí ar fáil maidir le forbairt tacair scileanna, 
maoine intleachtúil agus foilseacháin.  

Tá sprioc deiridh ag Fiontraíocht Éireann go bhfaighidh 143 
cuideachta tacaíocht Comhpháirtíochta Nuálaíochta faoin 
gClár Oibriúcháin agus ag deireadh 2018 bhí faomhadh 
maoinithe faighte ag 265 cuideachta i réigiún an Deiscirt 
agus an Oirthir. 

In 2018, chuir Foras na Mara plean athbhreithnithe cur i 
bhfeidhm don Chlár Taighde Mara agus d’fhaomh Coiste 
Monatóireachta an Chláir é. D’fhoilsigh Foras na Mara 
dhá ghlaoch iomaíocha in 2018 a roghnaíodh le haghaidh 
cómhaoinithe ERDF. 

Seoladh an glao “Gradaim faoi Thionscal” i mBealtaine 2018 
leis an aidhm tacú le costais taighde agus nuálaíochta chun 
teicneolaíochtaí, táirgí agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt 
ó ghnólacht mara reatha nó nua. Bhí an-éileamh ar an 
nglao seo, agus fuarthas 22 iarratas. Tar éis an phróisis 
mheastóireachta rinneadh tairiscintí deontais chun 12 
tionscadal a mhaoiniú le hinfheistíocht iomlán de €2.4m. 
Baineann 20 comhpháirtí leis na tionscadail rathúla, agus tá 
13 díobh seo lonnaithe i réigiún an Deiscirt agus an Oirthir. 
Is é €1.6m an cúnamh deontais iomlán a bhronntar ar na 
comhpháirtithe S&E.

Seoladh an glao “Aigéin agus an tAthrú Aeráide” i mí Iúil 2018 
chun acmhainn náisiúnta in Éirinn a fhorbairt i dtaighde 
aigéaneolaíochta fisiciúil agus athrú aeráide. Fuarthas dhá 
iarratas ar an nglao seo. Tar éis an phróisis mheastóireachta 
bronnadh an moladh barr rangaithe ar chuibhreannas faoi 
stiúir Ollscoil Mhá Nuad. Bhí an cúnamh deontais iomlán a 
dámhadh díreach faoi €2m don dá chomhpháirtí i réigiún 
an D&O - Ollscoil Mhá Nuad agus Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath.

DUL CHUN CINN  
Sa Chlár Feidhmithe In 2018

Tosaíocht 1    RTDI a neartú i Réigiún an Deiscirt agus an Oirthir
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Tosaíocht 2    Bonneagar TFC

Is é an cuspóir sonrach atá le Tosaíocht 2 ná an soláthar de naisc snáithín optúla a mhéadú do gach lonnaíocht neamhsheirbhíse 
sa réigiún D&O.  Cuireann scéim chómhaoinithe ERDF le Plean Náisiúnta Leathanbhanda na hÉireann.  Tá dul chun cinn 
déanta ar fhorbairt an Phlean Leathanbhanda Náisiúnta in 2017. Tá an próiseas soláthair á bhainistiú ag an gComhlacht 
Idirmheánach, an Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus an Chomhshaoil, agus tuairiscítear go bhfuiltear á 
chur ar aghaidh go dtí an chéim dheiridh.  Is éard is soláthar ann ná “idirphlé iomaíoch”.  Is é an cuspóir an phróisis dianphlé 
ná sonrú trí shonraíochtaí an-mhionsonraithe agus fadhbanna a eascraíonn as fadhbanna a shárú, conradh agus gréasán 
láidir agus oiriúnach don chuspóir a chur ar fáil. 

In 2016, chuir an Comhlacht Idirmheánach tús le dialóg mhionsonraithe le tairgeoirí cáilitheacha maidir le cúrsaí 
teicniúla, tráchtála agus rialachais.  Lean an próiseas soláthair, bunaithe ar an idirphlé iomaíoch, ar aghaidh i rith 2017 
agus 2018. Bhí an soláthar i bhfoirm d’“idirphlé iomaíoch”.  Is é an cuspóir an phróisis dianphlé ná sonrú trí shonraíochtaí 
an-mhionsonraithe agus fadhbanna a eascraíonn as fadhbanna a shárú, conradh agus gréasán láidir agus oiriúnach don 
chuspóir a chur ar fáil. Tharraing tairgeoir amháin siar ón bpróiseas soláthair an 30 Eanáir 2018. Chuaigh an tairgeoir eile i 
mbun idirphlé breise le linn 2018, agus chuir sé tairiscint deiridh isteach i Meán Fómhair 2018. Tá saineolaithe i dtairiscintí 
teileachumarsáide, bonneagair, innealtóireachta agus infrastruchtúir in Éirinn agus go hidirnáisiúnta ag an tairgeoir. 
Ceanglaíodh ar an tairgeoir tairseacha riachtanacha na Roinne a chomhlíonadh maidir leis an seasamh eacnamaíoch agus 
airgeadais riachtanach, mar aon leis an gcumas teicniúil agus gairmiúil riachtanach, chun páirt a ghlacadh sa phróiseas 
soláthair.  Bhí sé sin feidhmeach suas go dtí gur cuireadh isteach an Tairiscint Dheiridh i Meán Fómhair 2018.

Tosaíocht 3    Tacaíocht FBManna, Cur Chun Cinn agus Forbairt na hInniúlachta

Is iad cuspóirí sonracha Thosaíocht 3 ná leibhéil fostaíochta a mhéadú i micrifhiontair i Réigiún an Deiscirt agus an 
Oirthir trí thacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí nuathionscanta, don fhorleathnú gnó agus don leibhéil nuálaíochta sa 
mhicrifhiontair.  Féachann an tosaíocht seo leis an fhontraíocht a chur chun cinn, go háirithe trí shaothrú eacnamaíoch 
smaointe nua a éascú agus trí chruthú gnólachtaí nua a chothú, lena n-áirítear trí ghorlanna gnó.  Cuireann na hOifigí 
Fiontair Áitiúla an “siopa céad-stad” ar fhorbairt fiontair réimse leathan tacaíochtaí agus seirbhísí ábhartha ar fáil. 

Faoi dheireadh 2018, ba é €43,595,44 costas iomlán incháilithe na n-oibríochtaí a roghnaigh Fiontraíocht Éireann agus na 
hocht nOifig déag Fiontraíochta Áitiúla sa réigiún faoi Thosaíocht 3, arb ionann é agus 61.3% den leithdháileadh iomlán 
don Tosaíocht. istighSa tréimhse chéanna, thacaigh na scéimeanna micrifhiontair le 35,843 fiontar sa réigiún, 1,279 de 
na fiontair nua seo, agus 105,552 rannpháirtí i gcláir oiliúna fiontair. Tuairiscíonn Fiontraíocht Éireann gnóthachan glan 
de 3,948 post lánaimseartha i bhfiontair le tacaíocht sa réigiún. 

I measc na dtionscnamh nua agus forbartha i 2018 bhí an tSeachtain Fiontraíochta Áitiúil, Lá Náisiúnta Fiontraíochta na 
mBan, an Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn, an tAcadamh Bia, an Scórchárta Brexit, Cúnamh Teicniúil le haghaidh Micrea-
Fhiontraíochta, Ciste Nuálaíochta agus Infheistíochta LEO, Lean4Micro agus an Scéim Dearbháin Trádála Ar Líne. 

Tosaíocht 4   Geilleagar Ísealcharbóin

Is é cuspóir sonrach Thosaíocht 4 éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú sa stoc tithíochta.  Díríonn an Tosaíocht seo 
ar thacú le héifeachtúlacht fuinnimh, bainistíocht chliste fuinnimh agus úsáid fuinnimh in-athnuaite i mbonneagair 
phoiblí, lena n-áirítear i bhfoirgnimh phoiblí, agus san earnáil tithíochta.

Thuairiscigh na Comhlachtaí Idirmheánacha a bhfuil baint acu le bainistiú na scéimeanna a áirítear faoin tosaíocht seo 
dul chun cinn suntasach maidir le spriocanna comhaontaithe a bhaint amach agus a shárú in 2018.  Taispeánann na 
tuarascálacha gur cuireadh feabhas ar an rangú tomhaltais fuinnimh de 27,225 teaghlach faoi dheireadh 2018.  Is ionann 
seo agus 140% den sprioc aontaithe de 19,497 faoi 2023. 
 
Seachadann an SEAI Scéim na dTithe Níos Fearr Fuinnimh thar ceann na Roinne Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide 
agus Comhshaoil. Tá an Scéim dírithe ar theaghlaigh ar ioncam íseal atá i mbaol bochtaineachta fuinnimh. Thuairiscigh 
an SEAI ar bhearta chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán leanúnach a bhaineann le spéis leordhóthanach a ghiniúint 
agus an t-éileamh a choinneáil laistigh de theorainneacha inúsáidte. In 2018, tugadh isteach athrú suntasach ar an Scéim 
Fuinneamh Níos Fearr Tithe Níos Teo le leathnú na mbeart inslithe ballaí ar fáil chun insliú inmheánach agus seachtrach 
balla a áireamh mar insliú caighdeánach (seachas insliú balla cuas). D’fhógair an tAire an t-athrú seo i Márta 2018 agus 
thosaigh painéal conraitheoirí an SEAI, a bunaíodh i mí Iúil 2017, ag seachadadh na mbeart seo bunaithe ar mholtaí 
teicniúla ó shuirbhéirí ceaptha. In 2018, leathnaíodh na critéir incháilitheachta d’iarratasóirí a fuair an Liúntas Cúram 
Baile (DCA) agus an Liúntas Cúramóra freisin.

Cuimsíonn an Scéim Aisfheistithe Tithíochta Sóisialta an Clár Iarfheistiú Éifeachtúlachta Fuinnimh agus an Clár 
Aisfheistithe Tithíochta Folamh. Is príomhchuspóir de chuid an Chláir Aisfheistithe Éifeachtúlachta Tithíochta Sóisialta 
é feabhas a chur ar chaighdeáin inslithe agus feidhmíocht fhoriomlán fuinnimh ar fud tithe / árasáin an údaráis áitiúil. 
Déantar Iarfheistiú Éifeachtúlachta Fuinnimh ar mhaoin a roghnaíonn údaráis áitiúla. Is príomhchuspóir de chuid Chlár 
Athshuíomh Stoc Tithíochta Sóisialta é maoiniú a chur ar fáil do na húdaráis áitiúla sin a bhfuil na spriocanna tithíochta 
sóisialta is mó acu agus ar féidir leo uaslíon na n-aonad a chur ar ais chuig riocht in-ídithe, tíosach ar fhuinneamh ar 
chostas réasúnta. 



Tionól Réigiúnach an Deiscirt  |  Thuarscáil Bhliantúil    201838

Tosaíocht 5    Forbairt Uirbeach Inbhuanaithe

Is iad cuspóirí sonracha Thosaíocht 5 an timpeallacht uirbeach a athbheochan, a athghiniúint agus a fheabhsú mar chuid 
de na straitéisí uirbeacha comhtháite mar aon le tacú le soghluaisteacht uirbeach inbhuanaithe ilmhódach ísealcharbóin 
in ionaid uirbeacha ainmnithe. De réir na Tosaíochta seo, déanfar gníomhartha chun an timpeallacht uirbeach a fheabhsú, 
chun cathracha a athbheochan, chun láithreáin athfhorbraíochta a athbheochan agus a dhí-éilliú, chun an truailliú aeir a 
laghdú agus chun bearta laghdaithe torainn a chur chun cinn. Féachann sé le straitéisí ísealcharbóin a chur chun cinn do 
gach cineál críche freisin, go háirithe i limistéir uirbeacha, lena n-áirítear an tsoghluaisteacht inbhuanaithe ilmhódach 
uirbeach a chur chun cinn agus bearta oiriúnaithe maolaithe-ábhartha.

Go luath in 2016, roghnaíodh 9 dtionscadal sna 9 gceantar uirbeacha ainmnithe faoin scéim leis na hÚdaráis Áitiúla 
rannpháirteacha agus is ionann €52m agus iomlán an chaiteachais phoiblí gaolmhar leis.  Tá gach tionscadal roghnaithe 
ailínithe leis na straitéisí fáis comhtháite dá gceantar féin faoi seach.

Faoi dheireadh 2018, bhí tionscadal amháin - tionscadal Comhairle Cathrach agus Contae 

Phort Láirge - beagnach críochnaithe go hiomlán. Chuir trí údarás áitiúil - Cathair Bhaile 

Átha Cliath, Contae Chorcaí (Mala) agus Cathair agus Contae Luimnigh na tionscadail 

athsholáthair in ionad iad siúd a ceadaíodh ar dtús agus chuir údaráis áitiúla iarratais ar 

shíneadh isteach do na tionscadail eile chun déileáil le moill a bhí ann cheana féin. Cé 

go bhfuil an dul chun cinn níos moille ná mar a bhíothas ag súil leis, tá an Comhthionól 

muiníneach go dtiocfaidh ardú suntasach ar ghníomhaíocht ar fud na dtionscadal eile le 

linn 2019-2020 agus go mbainfear na spriocanna deiridh atá leagtha síos do Thosaíocht 5 

amach le linn saolré an Chláir Oibriúcháin. 

TAIRSEACH MOL DÁILEADH MOLTA
Baile Átha Cliath €7.0m

Corcaigh €5.0m

Luimneach €4.5m

Port Láirge €4.0m

Inis €1.0m

Cill Chainnigh €1.0m

Cill Airne* €0.75m

Mala €1.0m

Trá Lí* €0.75m

Loch Garman €1.0m

Iomlán na dTairseach €20.50m

Moil Iomlán €5.50m

Iomlán 26.0m
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Tosaíocht Tacaíocht 
ERDF

Contrap-
háirt 
Náisiúnta

Maoiniú 
Iomlán
€m

Ráta Có-
mhaoinithe

(Costas poiblí incháilithe ar íocadh le 
páirtithe a bhain tairbhe as EUR) 
(1 Eanáir 14 go dtí an 31 Nollaig 18)

Iomlán Tacaíocht 
ERDF

Tacaíocht 
Náisiúnta

1 - RTDI 
a neartú i 
Réigiún an 
Deiscirt agus 
an Oirthir

90,000,000 90,000,000 180,000,000 50% 107,615,846 53,807,923 53,807,923

2 – TFC 30,000,000 30,000,000 60,000,000 50% 0 0 0

3 – Iomaío-
chas FB-
Manna

35,556,827 35,556,827 71,113,654* 50% 43,181,529 21,590,765 21,590,765

4 – Geilleagar 
Ísealcharbóin

66,500,000 66,500,000 133,000,000 50% 100,519,547 50,259,774 50,259,774

5 – Forbairt 
Inbhuanaithe 
Uirbeach

26,000,000 26,000,000 52,000,000 50% 11,823,876 5,911,938 5,911,938

6 – Cúnamh 
Teicniúil

2,009,350 2,009,350 4,018,700 50% 1,190,260 595,130 595,130

IOMLÁN 250,066,177 250,066,177 500,132,354 50% 264,331,058 132,165,529 132,165,529
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Is é Tionól Réigiúnach an Deiscirt an tÚdarás Bainistíochta do Chlár Oibriúcháin Réigiúnach 
an Deiscirt agus an Oirthir 2014-20 (ROP D&O).  Ghlac a Choiste Monatóireachta le straitéis 
chumarsáide a chlúdaíonn an tréimhse chlárúcháin in 2015 agus gach bliain déantar plean 
cumarsáide a dhréachtú agus a chur i bhfeidhm, faoi mar a chuireann an straitéis le chéile é.

Faisnéis &
Poiblíocht

Feachtas #euinmyregion
Bhí bliain an-ghníomhach poiblíochta ag an Tionól le 
himeachtaí, le gníomhaíocht ar líne, le foilseacháin agus le 
rannpháirtíocht le saoránaigh, le tairbhithe agus le cláir eile 
an AE.  Glacann an Tionól páirt ghníomhach i gcur chun cinn 
#euinmyregion, feachtas cumarsáide ar fud an AE a bhfuil sé 
mar aidhm aige saoránaigh a spreagadh chun foghlaim faoi 
rath thionscadail atá maoinithe ag an AE ina réigiún féin.  

Imeachtaí 2018

Ócáid Bhliantúil 2018    
Tráth ar tháinig an Eolaíocht 
agus an Gnó le chéile
D’óstáil an Tionól mar Údarás Bainistíochta an ROP S&E agus 
i gcomhar le Comhdháil Taighde Fiontraíochta Choláiste 
Babson, an ócáid When Business Met Business [Tráth ar 
tháinig an Eolaíocht agus an Gnó le chéile]  ar an 8 Meitheamh 
2018 ag ArcLabs, Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge.  

Ar cheann dár ngníomhaíochtaí #euinmyregion do 2018, 
leagadh béim ag an ócáid seo ar an gcaoi a dtacaíonn maoiniú 
AE le comhoibriú idir taighde agus tionscal chun díbhinn 
nuálaíochta réigiún an Deiscirt agus an Oirthir a neartú, 
príomhchuspóir de chuid an Chláir Réigiúnaigh 2014-20. 
Chruthaigh sé fóram do thaighdeoirí agus don tionscal chun 
comhoibríochtaí a d’fhéadfadh a bheith comhthairbheach a 
fhiosrú agus leag sé béim ar thionscadail taighde spreagúla a 
mhaoinigh an Clár Réigiúnach a éascaíonn rannpháirtíocht 
taighde tionscail.

Leag an príomh-chainteoir, an tOllamh Andrew Zacharakis, 
an radharc amach faoin téama a bhaineann le nuálaíocht 
agus cruthú saibhris a chothú, ag cruthú idirghníomhaíochtaí 
láidre comhoibritheacha idir Institiúidí Ardoideachais agus 
tionscal.  Ina dhiaidh sin, léirigh cainteoirí eile go leor samplaí 
nuálaíocha de na comhoibrithe seo, lena n-áirítear ‘Fitbit’ le 
haghaidh bó, chórais iompair Chliste agus lámhainní réaltachta 
fíorúla le deis margaidh fhéideartha le húsáid ag daoine atá 
a bhfuil Galar Parkinson / Stróc orthu.  Le cur síos déanta ar 
go leor samplaí eile a bhfuil duaiseanna bainte amach acu, is 
féidir linn a bheith cinnte de go bhfuil an chruthaitheacht go 
tréan sa réigiún geilleagair-eolais seo againne.

Javier Torres Sanchez (Institiúid Náisiúnta Tyndall, Corcaigh)  
ag léiriú lámhainní réaltachta fíorúla

Taighdeoir de chuid CONNECT, an Dr Steven Davy (TSSG 
WIT), an Dr Brendan Jennings (TSSG WIT), an tUasal Javier 

Torres Sanchez (Institiúid Náisiúnta Tyndall, Corcaigh),  
an Dr Alan Davy (TSSG WIT)

An tOllamh Bill O’Gorman, WIT,  
Cathaoirleach Larry O’Brien (Tionól Réigiúnach an Deiscirt),  

Derville Brennan (Tionól Réigiúnach an Deiscirt)

11
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Comórtas Náisiúnta 
Treabhdóireachta 2018

Bhí ionadaíocht thar ceann an Thionóil, mar Údarás 
Bainistíochta an ROP D&O, den athuair ag an gComórtas 
Náisiúnta Treabhdóireachta i gCo. Uíbh Fhailí i mí Mheán 
Fómhair an bhliain seo caite chun dea-scéalta na dtionscadal 
a mhaoinigh an AE sna réigiúin a insint mar chuid den 
fheachtas #euinmyregion.  Is é an t-imeacht amuigh faoin 
aer is mó san Eoraip, an Treabhlann, 1,700 taispeántóir agus 
beagnach 300,000 cuairteoir thar trí lá agus tá sé cruthaithe 
gur bealach an-éifeachtach é chun scéalta #euinmyregion a 
chur in iúl do shaoránaigh na hEorpa.

D’eagraigh Oifig Ionadaíochta an Choimisiúin 
Eorpaigh in Éirinn an Tionól go dlúth le réimse leathan 
comhghleacaithe AE chun Clár Réigiúnach an Deiscirt 
agus an Oirthir a chur chun cinn, mar aon le Cláir BMW 
agus CSE i measc tionscnaimh eile de chuid an AE.

Ionadaithe ó Oifig Fiontair Áitiúil Phort Láirge ag Gnó When Science 
Met Business [Tráth ar tháinig an Eolaíocht agus an Gnó le chéile]

An tOllamh Andrew Zacharakis, 
Príomhchainteoir 

Saoránaigh de gach aois ag foghlaim faoi #euinmyregion
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GNÍOMHAÍOCHT AR LÍNE 2018

Suíomh Gréasáin an Tionóil
Is é an láithreán gréasáin an phríomhuirlis chumarsáide chun torthaí agus rath an Chláir Réigiúnaigh a chur chun cinn 
ar líne.  Úsáidtear é freisin chun aird a tharraingt ar ghníomhaíochtaí breise na gclár eile atá maoinithe ag an Eoraip.  I 
rith na bliana, d’eisigh an tÚdarás Bainistíochta preasráitis agus nuashonruithe don rannóg nuachta le scéalta nuachta 
ábhartha a bhaineann leis an AE.  Is iondúil go mbaineann na scéalta nuachta leis an gClár Oibriúcháin, le Coimisiún an 
AE, le nithe ar díol suime iad do bhaill an Tionóil Réigiúnaigh agus don phobal i gcoitinne.

Tugann an méid seo a leanas forbhreathnú gairid ar thrácht ar shuíomh gréasáin an Tionóil le linn 2018.  Mhéadaigh líon 
na hamharc ar leathanaigh ar bhonn bhliain i ndiaidh bliana ó 2016-2017, cuid acu beagán agus cuid eile measartha.  Tá 
cuid mhór de nuacht an Tionóil agus ghníomhaíocht ROP an D&O a dhéanann cuntas ar an trácht níos airde sa leathanach 
baile.  Leis an dul chun cinn méadaithe maidir leis an Straitéis Réigiúnach Spásúlachta agus Eacnamaíochta a fhorbairt, 
tháinig méadú suntasach ar na leathanaigh leathanach idir 2017 agus 2018 sna leathanaigh Phleanála Réigiúnaí.

Gníomhaíocht na 
Meán Sóisialta
Leanadh le gníomhaíocht an Tionóil 
ar Twitter agus ar Facebook le linn 
2018.  Cuireadh réimse leathan 
nuachta agus gníomhaíochta 
tionscadail a bhaineann leis an AE 
sa phost agus stóráladh iad chuig na 
cuntais seo i rith na bliana.  Is bealach 
an-úsáideach iad na meáin shóisialta 
chun teagmháil a dhéanamh leis 
na tionscadail a maoiníodh tríd an 
gClár Oibriúcháin Réigiúnach agus 
le heagraíochtaí ábhartha eile.

Tháinig méadú ar an dá ardán 
meán sóisialta in 2018.  Tharraing 
Twitter spéis níos suntasaí agus 
méadú de 25% ar an lucht leanúna 
ann i gcomparáid le méadú de 10% 
maidir le Facebook in 2018; treocht 
leanúnach is é seo don dá ardán.  Os 
a choinne sin, bhí méadú de 44% 
ar an méid idirghníomhaíóchta leis 
an gcuntas Facebook, agus tháinig 
laghdú ar an méid gníomhaíochta ar  
Twitter. 

 Twitter 2017 2018
Leantóirí 1,407 1,875

Imprisean 302,150 182,548

Idirbhearta Gníomhacha 6,058 2,681

Atweetálacha 927 315

Facebook 2017 2018
Líon ‘is maith liom’ ar leathanaigh 317 349

Idirbhearta Gníomhacha 1,420 3,025

Úsáideoirí Uathúla 4,553 2,978

Imprisean 66,661 806,489

Twieer 2017 2018
Followers 1,407 1,875
Impressions 302,150 182,548
Engagements 6,058 2,681
Retweets 927 315

Facebook 2017 2018

Page Likes 317 349
Engagements 1,420 3,025

Unique Users 4,553 2,978
Impressions 66,661 806,489

PublicaCons

Regional OperaConal Programme’s List of OperaCons

As Managing Authority, the Assembly published a searchable and downloadable list of operaMons funded
by the S&E Regional OperaMonal Programme 2014-20 on its website following cerMficaMon of expenditure
in compliance with ArMcle 115.2 of Commission RegulaMon 1303/2013.  

45 Stories ExhibiCon

The Assembly was delighted to contribute the Waterford Crystal regeneraMon success story from the
Regional Programme 2007-13 to 45 Stories, the European Commission’s travelling exhibiMon of the many
ways that EU membership has benefifed Ireland over the past 45 years.  The included the re-establishment
of Waterford Crystal in the city of Waterford in 2010, with €2.76m ERDF grant assistance from the 2007-13
Programme.
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The website is the main communicaMons tool to promote the results and successes of the Regional
Programme online.  It is also used to highlight complementary acMviMes of other European-funded
programmes.  Throughout the year, the Managing Authority issued press releases and updates to the news
secMon with relevant EU-related news stories.  The news stories generally relate to the OperaMonal
Programme, the EU Commission, items of interest to the members of the Regional Assembly and to the
wider public.

The following provides a brief overview of traffic on the Assembly website during 2018.  The number of
page views on a year on year basis form 2016-2017 increased, some slightly and others moderately.  The
homepage contains much of the news of the Assembly and the S&E ROP acMvity which accounts for the
higher traffic.  With the increased progress in developing the Regional SpaMal and Economic Strategy, the
Regional Planning pages saw a significant increase in page views between 2017 and 2018.

Social Media AcCvity

The Assembly’s acMvity conMnued on Twifer and Facebook during 2018.  A wide variety of EU-related news
and project acMvity was posted and reposted to these accounts throughout the year.  Social media has
proven a very useful way to keep in touch with the projects funded through the Regional OperaMonal
Programme and other relevant organisaMons.

Both social media plakorms saw increased following in 2018.  Twifer afracted more significant interest
with a 25% increase in followers compared to 10% for Facebook in 2018; this is a conMnuing trend for both
plakorms.  Conversely, there was a 44% increase engagement with the Facebook account, while Twifer
engagements decreased by the same amount. 
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FOILSEACHÁIN 2018

Liosta Oibríochtaí an Chláir Oibriúcháin Réigiúnaigh
Mar Údarás Bainistíochta, d’fhoilsigh an Tionól liosta d’oibríochtaí inchuardaithe agus in-íoslódáilte arna maoiniú ag 
Clár Oibriúcháin Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir 2014-20 ar a shuíomh gréasáin tar éis caiteachas a dheimhniú i 
gcomhréir le hAirteagal 115.2 de Rialachán 1303/2013 ón gCoimisiún. 

Taispeántas 45 Scéal
Bhí an-áthas ar an Tionól scéal ratha athghiniúna 
Waterford Crystal ón gClár Réigiúnach 2007-13 a chur le 
45 Scéalta, taispeántas taistil an Choimisiúin Eorpaigh ar na 
bealaí éagsúla a ina bhfuil tairbhe bainte amach ag Éirinn as 
ballraíocht AE a bheith aici le 45 bliain anuas.  Áiríodh orthu 
sin an tslí inar athbhunaiodh Waterford Crystal i gcathair 
Phort Láirge in 2010, le cúnamh deontais de €2.76m ó CFRE 
ón gClár 2007-13.

Seoladh an taispeántas agus an leabhrán tionlacain ag Teach 
Laighean i mí Dheireadh Fómhair agus thaistil siad ar fud 
na tíre sna míonna ina dhiaidh sin.  Mar chuid den imeacht 
bhí óráidí ón Seanadóir Paul Coghlan, Leas-Chathaoirleach 
ar Sheanad Éireann, ó Gerry Kiely, Ceannasaí Ionadaíocht 
an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, agus ón Aire Gnóthaí 
Eorpacha Helen McEntee.  Bhí saoránaigh léirithe i gcuid 
mhaith de na 45 Scéal a bhí i láthair freisin.

Fógraí Clóite agus Raidió
Cuireadh roinnt fógraí sna meáin chlóite áitiúla agus réigiúnacha agus ar raidió áitiúil le linn 2018 chun aird a tharraingt 
ar an obair atá déanta ag an Tionól mar Údarás Bainistíochta an Chláir Réigiúnaigh.

Líonra Cumarsáide ESIF & INFORM
Lean an Tionól ar aghaidh ag glacadh páirte sa chomh líonra cumarsáide do Chistí Struchtúracha & Infheistíochta na 
hEorpa.  Tá an Líonra, ar a bhfuil an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i gceannas, comhdhéanta d’ionadaithe 
ó na hoibríochtaí éagsúla ón ESIF in Éirinn.

Seoladh an 45 Scéal ag Teach Laighean Paul Coghlan, Leas-Chathaoirleach Sheanad Éireann, Gerry Kiely, 
Ceannasaí Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, an tAire 

Gnóthaí Eorpacha Helen McEntee

The exhibiMon and accompanying booklet were launched at Leinster House in October and travelled
throughout the country in the months following.  The event included speeches from Senator Paul Coghlan,
Leas-Chathaoirleach of Seanad Éireann, Gerry Kiely, Head of European Commission RepresentaMon in
Ireland, and European Affairs Minister Helen McEntee.  CiMzens featured in many of the 45 Stories also
afended.

Launch of the 45 Stories at Leinster House Senator Paul Coghlan, Leas-Chathaoirleach Seanad Éireann,
Gerry Kiely, Head of European Commission RepresentaMon
in Ireland, European Affairs Minister Helen McEntee

Print and Radio AdverCsements

A number of adverMsements were placed in local and regional print media and on local radio during 2018 to
highlight the work of the Assembly as the Managing Authority of the Regional Programme.

ESIF CommunicaCons Network & INFORM Network

The Assembly conMnued to parMcipate in the joint communicaMons network for European Structural &
Investment Funds.  Headed by the Department of Public Expenditure and Reform, the Network consists of
representaMves from the various ESIF operaMng in Ireland.
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An Urraíocht
Iarchéime Bhí Tionól Réigiúnach an Deiscirt ar cheann de urraitheoirí 

an chomórtais Graduate.ie in 2018, tionscnamh ó Rialtas 

na hÉireann, Rialtas Áitiúil agus an Clár Saoránachta agus 

Daonlathais atá maoinithe ag an AE do mhic léinn dara leibhéal 

na hÉireann.  Tá sé mar aidhm aige daoine óga a fhostú, a chur ar 

an eolas agus a spreagadh ar bhealach spraíúil chun foghlaim faoi 

thopaicí tábhachtacha áitiúla agus náisiúnta.  Comhlánaíonn mic 

léinn comórtas ar líne chun turais oideachais a bhuachan.

Seo a leanas buaiteoirí a ndearna an Tionól urraíocht ar a gcuid 
duaiseanna le linn 2018:

Díríonn urraíocht an Tionóil aird ar 
an rathúlacht ghníomhaíocht an Chláir 
Réigiúnaigh do dhaoine óga in Éirinn.

An Buaiteoir, Megan O’Keeffe, Scoil Pobal, Co. Chiarraí i 
gcuideachta Mairead McGuinness FPE ag Parlaimint na 
hEorpa, an Bhruiséil

Odhran Maloney Bliain 4, Scoil na mBráithre Críostaí, Durlas, Co. Thiobraid Árann

Megan O’Keefe Bliain 4, Scoil Pobal, Co. Chiarraí

Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ag 
http://www.graduatequiz.com/
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Cláir Maoinithe ag an AE
An Comhoibriú Trasteorann, 
Trasnáisiúnta & Idir-réigiúnach

Níos mó íslithe carbóin le 
monatóireacht dhinimiciúil 
ar éifeachtacht fhuinnimh

Bunaíodh Aonad Tionscadail 
an AE in 2016 agus ceadaíodh 
dhá thionscadal, EMPOWER & 
MARIE, agus cuireadh tús leis 
an dá thionscadal seo in 2017. 
I rith 2018 d’éirigh le Foireann 
Tionscadail an AE ina dtairiscint 
ar dhá thionscadal eile, MATCH-
UP a dhíríonn ar straitéisí 
soghluaisteachta ilmhódacha & 
FIRESPOL a fhéachann ar mhaoiniú 
nuálaíoch fuinnimh in-athnuaite.  
Faoi dheireadh 2018 cuireadh 2 
thairiscint bhreise iomaíocha isteach 
faoin gClár Interreg Europe sna 
réimsí ‘Taighde & Nuálaíocht’ agus 
‘An Comhshaol agus Éifeachtúlacht 
Acmhainní’ a bhfuiltear ag súil lena 
dtorthaí go luath in 2019.

Faoi láthair maoinítear gach 
tionscadal atá á bhainistiú ag 
Foireann Tionscadail an AE faoin 
gClár Interreg Europe a chabhraíonn 
le rialtais réigiúnacha agus áitiúla ar 
fud na hEorpa beartas níos fearr a 
fhorbairt agus a sheachadadh. Trí 
dheiseanna agus timpeallacht a 
chruthú chun réitigh a roinnt, is é 

an aidhm atá ann ná a chinntiú 
go mbeidh tionchar comhtháite 
agus inbhuanaithe ag daoine ar an 
infheistíocht agus ar an nuálaíocht 
agus ar na hiarrachtaí cur chun 
feidhme.  Is é an creideamh go 
bhfuil feidhmíocht níos fearr as a 
dtiocfaidh torthaí níos fearr. 

Inniu, tá béim an AE go mór ar an 
mbealach a réiteach do réigiúin 
chun a lánacmhainneacht a bhaint 
amach - trí chuidiú leo a gcuid 
buanna dúchasacha a thapú agus 
deiseanna a thapú chun deiseanna 
eacnamaíocha, sóisialta agus 
comhshaoil a chur ar fáil.  Tá réitigh 
ann ar féidir leo cabhrú le réigiúin 
a bheith chomh maith agus is féidir 
leo.  Chun an sprioc seo a bhaint 
amach, cuireann Interreg Europe 
deiseanna ar fáil d’údaráis phoiblí 

réigiúnacha agus áitiúla ar fud na 
hEorpa chun smaointe agus taithí a 
roinnt ar bheartas poiblí i gcleachtas, 
agus mar sin straitéisí a fheabhsú 
dá saoránaigh agus dá bpobail.  Trí 
fhoghlaim idir-réigiúnach, is féidir 
le comhpháirtithe a fháil amach cad 
a d’éirigh leis i réigiúin eile agus is 
féidir leo a gcuid dea-chleachtas féin 
a thaispeáint ar stáitse Eorpach.  Tá 
an cur chuige comhpháirteach seo 
ríthábhachtach chun na hionstraimí 
beartais a fheabhsú.  Is féidir le 
Tionól Réigiúnach an Deiscirt, 
mar Údarás Bainistíochta Chlár 
Oibriúcháin Réigiúnach S&E 2014-
2020 teacht ar an leabharlann seo de 
smaointe agus taithí chomhroinnte 
ar bheartas poiblí chun an réigiún 
a fheabhsú do shaoránaigh uile na 
tíre.  

Le spriocanna na hEorpa 2020 ag druidim linn agus foirgnimh amháin ag ídiú 40% do riachtanais fuinnimh an AE agus 
36% de na hastaíochtaí carbóin, is gá réiteach oiriúnach a aimsiú chun an dúshlán seo a shárú. 

Baineann EMPOWER le pairtnéireacht naoi réigiún Eorpacha ag obair le chéile chun taithí, réitigh agus dea-chleachtas 
a roinnt agus astaíochtaí carbóin a ísliú ó fhoirgnimh. Bainfear é sin amach le monatóireacht fhuinnimh agus ag lorg 
modhanna nuálaíocha ó thaobh maoinithe ar thionscadail fuinnimh, le haidhm ginearálta chun polasaí poiblí níos fearr 

Tionscadail AE

12
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Maidir le Comhpháirtithe an Tionscadail 
Tugann EMPOWER comhpháirtithe le chéile ó naoi dtír.

eacht Fuinnimh Podravje – an Institiúid um Úsáid Fuinnimh Inbhuanaithe (Slovenia)

Gníomhaireacht Bainistíochta Fuinnimh Áitiúil Almada, AGENEAL (an Phortaingéil)

Tionól Réigiúnach an Deiscirt (Éire)

Gníomhaireacht Fuinnimh Florentine (an Iodáil)

Bardasacht Lorient (France)

Gníomhaireacht Fuinnimh Oirdheisceart na Sualainne (an tSualainn)

Gníomhaireacht Fuinnimh Mazovia (MAE) (an Pholainn)

Banc Forbartha Saxony-Anhalt (an Ghearmáin)

Comhairle Cathrach Santander (an Spáinn)

a sheachadadh sna réimsí sin.  Is tionscadal 5-bhliana é EMPOWER, a thosaigh i mí Eanáir 2017 agus a bhfuil buiséid 
iomlán os cionn €2.23m aige.  Tá sé ar son dea-bhainistíochta fuinnimh i bhfoirgnimh. Mar thoradh air sin, beidh ar a 
laghad 10% d’astaíochtaí carbóin sábháilte ó fhoirgnimh sna réigiúin roimh 2021 mar thoradh air. 

Conas is féidir linn sonraí iontaofa a bhailiú maidir le húsáid fuinnimh agus sábhálacha féideartha i bhfoirgnimh poiblí? 
Agus conas teacht ar réitigh coincréideacha i gcomhair bainistíochta fhuinnimh laethúla, chomh maith le hinfheistíocht 
ar éifeachtacht fhuinnimh ó na sonraí sin? Is ceisteanna iad sin a bhfuil EMPOWER ag iarraidh a fhreagairt.  Taispeánfaidh 
comhpháirtithe gur chuid den dea-rialachas é dea-bhainistíocht fhuinnimh. Déanfar monatóireacht ar na sábhálacha, 
agus dá bharr beidh na hinstitiúidí cinnte maidir le luaíochtaí fadtéarmacha in infheistíocht bhainistíocht fuinnimh. 

Tríd an tionscadal, beidh comhpháirtithe ag obair taobh a chéile, ag malartú dea-chleachtais, ag cur feabhais ar fhios 
agus polasaithe le haicsin lena n-áirítear ócáid athbhreithnithe piaraí, Cuairteanna Staidéir, Ceardlanna Teicniúla agus 
Iompórtála agus Pleananna Aicsin Réigiúnacha a dhearadh chun feabhas a chur ar pholasaithe. I gcomhoibríocht le 
ceannasaithe agus Páirtithe Leasmhara, déanfaidh an Tionól Plean Aicsin Réigiúnach le bheith curtha i bhfeidhm chun 
an polasaí réigiúnach reatha a chur i bhfeabhas.

to develop and deliver befer public policy in these areas.  EMPOWER is a 5-year project that commenced in
January 2017 and has a total budget of just over €2.23m (€1.9m ERDF). It will promote the implementaMon
of good energy management in buildings, leading to at least 10% of carbon emissions savings from
buildings in the regions by 2021. 

How can we collect reliable data about the energy usage and potenMal savings in public buildings? And how
do we derive concrete suggesMons for day-to-day energy management, as well as for energy efficiency
investments from that data? These are quesMons that EMPOWER aims to answer.  Partners will
demonstrate that good energy management is a part of good governance. Monitored savings will reassure
financial insMtuMons about the rewards of long-term energy management investment. 

Throughout the project, partners will work together, exchange good pracMces, and improve knowledge and
policies through acMons including a Peer Review event, Study Visits, Technical and Import Workshops and
produce Regional AcMon Plans all with them aim of improving policy. In cooperaMon with decision makers
and stakeholders, the Assembly will produce a Regional AcMon Plan which will be implemented to improve
current regional policy.

Meet the Project Partners
EMPOWER brings together partners from nine countries.

EMPOWER Progress during 2018
2018 was a significant year for the Empower project with the remaining study visits and transforming the
lessons learned into acMon plans.  Two technical workshops took place firstly in Almada, Spain on energy
monitoring and secondly in Saxony Anhalt, Germany on innovaMve financing of energy products.  

Study Visit Cork 6th-7th February 2018
With the assistance of Cork City Council and the Cork InsMtute of Technology the Southern Regional
Assembly hosted a very producMve study visit with project parMcipants from Ireland, Germany, Spain,
Slovenia and Poland.
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EMPOWER 
Dul chun cinn le linn 2018

Cuairt Staidéir ar Chorcaigh 
6ú -7ú Feabhra 2018

Bliain shuntasach a bhí ann in 2018 do thionscadal Empower agus na cuairteanna staidéir eile agus an t-athrú ar na 
ceachtanna a foghlaimíodh ina bpleananna gníomhaíochta.  Reáchtáladh dhá cheardlann theicniúla ar dtús in Almada 
na Spáinne maidir le monatóireacht fuinnimh agus sa dara háit sa tSacsain Anhalt, sa Ghearmáin, ar an maoiniú 
nuálaíoch ar tháirgí fuinnimh.  

Le cabhair ó Chomhairle Cathrach Chorcaí agus ó Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí, d’óstáil Tionól Réigiúnach an 
Deiscirt cuairt staidéir an-táirgiúil le rannpháirtithe tionscadail ó Éirinn, ón nGearmáin, ón Spáinn, ón tSlóivéin agus 
ón bPolainn.

Ba é cuspóir an turais staidéir seo a ndeachaigh go Corcaigh níos mó a fhoghlaim faoi chláir rathúla monatóireachta 
fuinnimh atá á gcur i bhfeidhm in Éirinn faoi láthair.  Roinn na bainisteoirí clár a bhí freagrach as na samplaí rathúla 
Éireannacha a chur i bhfeidhm a gcuid taithí agus saineolais go flaithiúil.  

I measc na rannpháirtithe bhí:

• SEAI - Clár Tuairiscithe & Monatóireachta na hEarnála Poiblí;

• OOP - An feachtas Power @ Work a bharrfheabhsú; 

• Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge - Léiriú praiticiúil ar bhraiteoirí gan sreang le monatóireacht a dhéanamh orthu; 

• Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí - Ionad Nimbus, ag déanamh monatóireachta agus tomhais faoi láthair ar 
thionchar na mbeart éifeachtúlachta ar a gcuid foirgneamh; 

• Airgeadas Glas: 

• Morgáistí Éifeachtúla Fuinnimh - Comhairle Ghlas na hÉireann ar Mhorgáistí Éifeachtúla Fuinnimh; 

• An Lárionad Airgeadais a Chur Chun Cinn i dtreo Maoiniú Éifeachtúlachta Fuinnimh - Náisiún Inbhuanaithe 
Éireann.  

Bhí an chuairt staidéir Éireannach an-idirghníomhach, le rannpháirtíocht mhór ó lucht freastail a bhí ag iarraidh 
ceisteanna a chur agus tuilleadh a fháil amach.  Tugadh deis d’Éirinn le linn an turais an obair iontach atá á déanamh 
anseo a thaispeáint sa mhonatóireacht fuinnimh ar stáitse idirnáisiúnta. 

The purpose of this study trip to Cork was to learn more about successful energy monitoring programmes
currently being rolled out in Ireland.  The programme managers responsible for implemenMng the
successful Irish examples generously shared their experiences and experMse.  ParMcipants included:
 SEAI – Public Sector ReporMng & Monitoring Programme;
 OPW – OpMmise Power @ Work Campaign; 

 Waterford InsMtute of Technology – PracMcal demonstraMon of wireless sensors for monitoring; 
 Cork InsMtute of Technology – Nimbus Centre, currently monitoring and measuring the impact of

efficiency measures on their buildings; 
 Green Finances: 

 Energy Efficient Mortgages – Irish Green Council on Energy Efficient Mortgages; 
 Mobilising Financial Centre Towards Energy Efficiency Financing – Sustainable NaMon

Ireland. 

The Irish study visit proved to be very interacMve, with great parMcipaMon from afendees who were keen
to ask quesMons and find out more.  The visit afforded an opportunity for Ireland to showcase the great
work being done here in the energy monitoring on an internaMonal stage.  

Stakeholder meeCng: Clayton Hotel Dublin 13th June 2018
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Cruinniú páirtithe leasmhara: Óstán Clayton 
 Baile Átha Cliath 13 Meitheamh 2018

Oifigeach Tionscadail an AE Orla Kelly i gcuideachta le páirtithe leasmhara 
de chuid an Thionscadail EMPOWER.
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Ag cruinniú na bpáirtithe leasmhara, chuir 
Orla Kelly, Oifigeach Tionscadail an AE agus 
an Stiúrthóir Cúnta David Kelly i láthair ar 
na cuairteanna staidéir agus ina dhiaidh sin 
cuireadh ceisteanna maidir le conas a ceapadh 
go bhféadfaí dea-chleachtais a ghlacadh chun 
an ionstraim beartais a fheabhsú.  Spreagadh 
páirtithe leasmhara a gcuid smaointe a 
roinnt maidir leis an bPlean Gníomhaíochta 
Réigiúnach a dhréachtú agus na feabhsuithe a 
d’fhéadfaí a bhaint amach go réadúil.  

D’eagraigh an príomhpháirtí AGENAL an chéad cheann de dhá cheardlann theicniúla, a dhíríonn ar mhalartú taithí 
idir-réigiúnach ardleibhéil, agus bhí sé ar siúl in Almada, sa Phortaingéil.  Ag na ceardlanna monatóireachta fuinnimh 
seo chuir saineolaithe éagsúla ón nGearmáin, ón Iodáil, ón Spáinn, ó Éirinn, ón tSualainn, ón bPortaingéil, ón tSlóivéin, 
ón bhFrainc agus ón bPolainn dea-chleachtais ábhartha. 

D’fhoghlaim na rannpháirtithe óna chéile trína dtaithí a roinnt i réimsí éagsúla monatóireachta fuinnimh. Ba é fócas 
na láithreoireachtaí an laghdú ar ídiú fuinnimh agus laghdú ar astuithe dé-ocsaíde carbóin ina dhiaidh sin.  Thug an 
páirtí leasmhar Brian Cassidy, Sinsearach Innealtóir Feidhmiúcháin ó Chomhairle Cathrach Chorcaí an cur i láthair 
Éireannach a chomhordóidh clár píolótach i gcomhar le tionscadal EMPOWER chun trealamh monatóireachta fuinnimh 
gan sreang a shuiteáil in árasáin tithíochta sóisialta i gCorcaigh mar chuid dá gclár iarfheistithe domhain.  

Mar chuid den cheardlann chuaigh tionscadal EMPOWER le chéile le QUANTAM, tionscadal Eorpach eile a dhírigh ar 
ídiú fuinnimh i bhfoirgnimh a laghdú. 

Stiúrthóir Cúnta David Kelly le páirtithe leasmhara ar Thionscadal 
EMPOWER.

Ceardlann Theicniúil, Almada na Portaingéile 
24 & 25 Deireadh Fómhair

Brian Cassidy, Comhairle Cathrach Chorcaí i láthair 
deep retrofitting programme
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Le haghaidh tuilleadh eolais faoi thionscadal EMPOWER:

Láithreán Gréasáin: interregeurope.eu/empower
Twitter:    @interregempower
Facebook:  /Empower0/
Orla Kelly:   okelly@southernassembly.ie

Tá EMPOWER páirtmhaoinithe ag Clár Eorpach Interreg, trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.  

Ceardlann Theicniúil ar Ionstraimí Airgeadais Nuálacha 
Magdeburg 4ú & 5ú Nollaig 2018

Reáchtáladh an dara ceardlann theicniúil i Magdeburg, an Ghearmáin i mí na Nollag.  Dhírigh an cheardlann ar 
ionstraimí airgeadais nuálacha le cur i láthair ar dheiseanna maoinithe, comhroinnt dea-chleachtas ar mhúnlaí 
airgeadais éagsúla agus léargas ar brain na baincéirí ‘inchinn ’chun cabhrú le tuiscint a fháil ar cad atá á lorg ag 
bainc.  Ina dhiaidh sin, bhí malartú oscailte an-láidir idir saineolaithe airgeadais agus comhpháirtithe.  

Bhí an dara lá den cheardlann níos idirghníomhaí agus reáchtáladh seisiúin rannpháirtíochta ar ‘maoiniú an 
chórais monatóireachta fuinnimh’ agus ‘comhfhorbairt samhlacha maoinithe cineálacha amháin nó níos mó chun 
infheistíochtaí éifeachtúlachta fuinnimh a mhaoiniú’.
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Inniúlacht a Shruthlíniú Nuálaíocht  
i nS3 san Eoraip

Is é cuspóir foriomlán MARIE ná feabhas a chur leis an mbeartas poiblí réigiúnach a thacaíonn le seachadadh Taighde 
agus Nuálaíochta Freagraí (RRI) sa dearadh, sa táirgeadh agus i ndáileadh nuálaíochta in Earnálacha Speisialtóireachta 
Cliste (S3). Cuireann sé bealaí chun cinn chun tionchar diúltach sóisialta agus comhshaoil a chosc agus bíonn sé de 
chuidiú chun caighdeán saoil níos fearr a chur ar fáil do dhaoine. 

Cad é an Taighde agus an Nuálaíocht Fhreagrach
Baineann an Taighde agus an Nuálaíocht Fhreagrach (RRI) le hiarracht a dhéanamh ar earnálacha éagsúla den tsochaí 
ó Thaighde, ón nGnó, Déantóirí Beartais & an tsochaí shibhialta oibriú le chéile le linn shaolré an phróisis Taighde agus 
Nuálaíochta chun a chinntiú go bhfuil próisis agus torthaí ailínithe le luachanna sochaíocha, riachtanais agus ionchais. 
Is éard atá i gceist leis an RRI ná rannpháirtíocht a thabhairt don phobal sa T&N chun níos mó trédhearcachta agus 
rochtana ar thorthaí eolaíochta a spreagadh, chun comhionannas inscne agus eitic a chur chun cinn sa T&N agus chun 
an oideachas eolaíochta a chur chun cinn chomh maith.  Go bunúsach, bíonn sé i gceist leis eolaíocht ardchaighdeáin a 
chruthú a réitíonn níos mó le leas an phobail.

Cuireann MARIE an taighde agus an nuálaíocht fhreagrach chun cinn i bpríomhearnálacha.  Le buiséad díreach d’os 
cionn €1.9m (€1.62m ERDF), tugann MARIE deichniúr comhpháirtí ó ocht réigiún le chéile; an Iodáil, an Rómáin, an 
Ghréig, an Spáinn, an Fhionlainn, Éire, an Fhrainc agus an Ghearmáin.  Ag tosú in Eanáir 2017, beidh an tionscadal ar 
siúl ar feadh 5 bliana.

                             

MAinstreaming Responsible Innovation in European S3
MARIE’s overall objecMve is to improve regional public policy that supports delivery of Responsible
Research and InnovaMon (RRI) in design, producMon and distribuMon of innovaMon in Smart SpecialisaMon
Sectors (S3). It promotes ways to prevent negaMve social and environmental impact and contributes to
befer quality of life.  

What is Responsible Research and Innovation 
Responsible Research and InnovaMon (RRI) is about trying to get different sectors of society from Research,
Business, Policy Makers & civil society to work together throughout the life cycle of the Research &
InnovaMon process to ensure processes & outcomes are aligned with societal values, needs & expectaMons.
RRI is about engaging the public in R&I to encourage more transparency & access to scienMfic results, the
promoMon of gender equality and ethics in R&I and promoMng science educaMon.  Fundamentally, it is
about creaMng high quality science that is more in the public interest.

                                                    

MARIE promotes responsible research and innovaMon in key sectors. With a total budget of just over
€1.9m (€1.62m ERDF), MARIE brings together ten partners from eight regions; Italy, Romania, Greece,
Spain, Finland, Ireland, France and Germany.  Commencing in January 2017, the project will run for 5 years.

61                                                     
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Buail le Comhpháirtithe 
an Tionscadail

I rith shaolré an tionscadail roinnfidh na comhpháirtithe dea-chleachtais agus smaointe chun acmhainn a mhéadú 
agus chun cuidiú le príomhshruthú RRI i gceapadh, i gcur i bhfeidhm agus i monatóireacht bheartais réigiúnaigh, agus 
déanfaidh siad iad sin a mhalartú chomh maith, trí imeachtaí foghlama idir-réigiúnacha, fardal dea-chleachtas, tionscadal 
Exchange Exchange Project ag críochnú le forbairt plean gníomhaíochta réigiúnach.

Mar thoradh ar na Pleananna Gníomhaíochta Réigiúnacha, beidh:

• Ionstraimí beartais feabhsaithe; 

• Níos mó maoinithe, agus maoiniú níos spriocdhírithe don sheachadadh RRI; 

• Cumas méadaithe i measc gníomhaithe nuálaíochta; agus 

• Comhpháirtíochtaí comhdhlúite de pháirtithe leasmhara slabhra nuálaíochta helix ar a mhéad.

Trí thacaíocht a thabhairt do ghníomhartha RRI mar rialachas quadruple-helix, nuálaíocht oscailte agus tiomantas 
corparáideach i leith freagrachta, cabhraíonn an tionscadal le réigiúin chliste, inbhuanaithe agus uileghabhálacha a 
chruthú.

CISE - Gníomhaireacht Speisialta Chumann Tráchtála Forlì – Cesena (an Iodáil)

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Chistiú Ardoideachais, Taighde, Forbartha, agus Nuálaíochta (an Rómáin)

Ionad um Thaighde ar Eacnamaíocht agus Gnó Ollscoil na hAithne (AUEBRC) (an Ghréig)

Réigiún Attica (an Ghréig)

Gníomhaireacht Nuálaíochta na Gailíse (an Spáinn)

Comhairle Réigiún Tampere (an Fhionlainn)

Tionól Réigiúnach an Deiscirt (Éire)

DEV’UP Centre-Val de Loire (an Fhrainc)

Aireacht na nGnóthaí Eacnamaíochta, Fostaíochta, Iompair, agus TeicneolaíochtaSchleswig-Holstein (an Ghearmáin)

Ollscoil Tampere (an Fhionlainn)
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Cad a chiallaíonn Héilics Ceathairphléadach, an Nuálaíocht Oscailte agus Faisnéis & Uirlisí RRI?

Héilics Ceathairphléadach Nuálaíocht Oscailte Faisnéis & Uirlisí RRI

Tagraíonn sé do rannpháirtíocht 
ghníomhach agus leanúnach 
ionadaithe ó ghnó, taighde, 
údaráis phoiblí & an tsochaí 
shibhialta chun riachtanais agus 
riachtanais réigiúnacha RRI a 
aithint.

Úsáid smaointe, comhpháirtithe 
agus foinsí inmheánacha agus 
seachtracha chun nuálaíocht a 
spreagadh.

Imeachtaí, oiliúint, moil eolais, 
modheolaíochtaí, caighdeáin, uirlisí 
TFC srl., Chun tuiscint ar RRI a 
chur chun cinn agus chun cuidiú le 
cinnteoireacht eolasach faoina chur i 
bhfeidhm straitéiseach.

MARIE Dul chun cinn   
le linn 2018

AN DUL CHUN CINN GO DTÍ SEO

Bliain ghnóthach ab ea 2018 do na comhpháirtithe ar 
an tionscadal MARIE ina raibh 2 Imeacht Foghlama 
Idir-Réigiúnacha agus an Ócáid Lár Téarma ar siúl chun 
gníomhaíochtaí MARIE a chur chun cinn agus cumas 
RRI a fheabhsú i measc comhpháirtithe tionscadail agus 
Páirtithe Leasmhara.  Lean an Grúpa Geallsealbhóirí 
Áitiúla a bunaíodh in 2017 ar aghaidh ag cur eolais agus 
saineolais réigiúnaigh leis an tionscadal agus ag cuidiú le 
cur i bhfeidhm an Phlean Gníomhaíochta. 

Tá gníomhaíochtaí céim 1 críochnaithe ag MARIE agus tá 
dea-chleachtais RRI roinnte ag na comhpháirtithe ó na 
réigiúin go léir leis an gcomhpháirtíocht.  Nuair a tháinig 
bearnaí dea-chleachtais chun cinn, lorgaíodh samplaí 
maithe lasmuigh den tionscadal.  Tá gach dea-chleachtas 
a aithníodh cónasctha le Fardal Dea-Chleachtais RRI, 

atá ar fáil saor in aisce do gach duine ar spéis leo taighde 
freagrach agus nuálaíocht.  

Tháinig Céim-2 chun críche in 2018 agus ghlac 3 GBM sa 
réigiún páirt i Suirbhéanna Fiontraíochta agus ina dhiaidh 
sin rinneadh measúnú ar shonraí RRI chun rangú RRI a 
shannadh don réigiún.  Ar chríochnú na ngníomhaíochtaí 
seo bronnadh tagarmharc foriomlán ‘Measartha’ ar 
réigiún an Deiscirt ina leibhéal aibíochta réigiúnaí.  Bhí 
na gníomhaíochtaí seo mar bhonn le dea-chleachtais RRI 
a mheaitseáil a théann i bhfeidhm ar an gcéad chéim eile 
den Phlean Gníomhaíochta Réigiúnach a fhorbairt.

Forbrófar agus cuirfear isteach an Plean Gníomhaíochta 
Réigiúnach in 2019 a bheidh mar chéim dheiridh den 
tionscadal. 

Gníomhaíochtaí i 
gCéim 1

Fardal Fíor-
Chleachtais RRI 
a bhailiú agus a 
chruthú

Gníomhaíochtaí i 
gCéim 2

Aicmiú an 
réigiúin de  
réir RRI

Gníomhaíochtaí i 
gCéim 3
An Plean 
Gníomhaíochta 
Réigiúnach a 
fhorbairt

Fardal 
Fíor-

Chleachtais 
RRI

Riachtanais 
RRI a 

mheaitseáil le 
GPanna

Plean 
Gníomhaíochta 

Réigiúnach

Teimpléad 
don Dea-

Chleachtas

Aicmiú 
Réigiúnach 

RRI

RRI 
Classification

of region

• Bailiú DG 
(taobh istigh den 
chomhpháirtíocht)

• Aithint Bhearna GP
• Bailiúchán GP 

(lasmuigh den 
chomhpháirtíocht)

• Agallaimh/Suirbhéanna 
a rinneadh ar 3 FBM sa réigiún

• Measúnú a dhéanamh ar eolas 
cáilíochtúil 
maidir le RRI ag baint úsáide as 
teimpléad

• Cabhrú leis an mapáil

• Malartú agus aistriú GP  
idir réigiúin

• Forbairt an RAP bunaithe 
ar an bhfoghlaim Gpanna le 
páirtithe leasmhara

• Seiceáil féidearthachta RAP 
agus Cur i bFeidhm RAP
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Le haghaidh tuilleadh eolais faoin tionscadal MARIE, téigh go dtí:

Láithreán Gréasáin: interregeurope.eu/marie
Twitter:    @marieinterreg
Facebook:   @MARIEinterreg
Karen Coughlin:   kcoughlan@southernassembly.ie

Tá MARIE páirtmhaoinithe ag Clár Interreg Europe, trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.

Ócáid Foghlama Idir-réigiúnach, Tampere, An Fhionlainn 
29 & 30 Bealtaine 2018

Imeacht Lár Téarma, Baile Átha Cliath  
Deireadh Fómhair 2018

Reáchtáladh an 4ú imeacht foghlama idir-réigiúnach 
don tionscadal MARIE in Tampere, san Fhionlainn ar 
an 29 agus 30 Bealtaine 2018.  Ar Lá 1, glacadh le formáid 
Seimineáir a dhírigh ar ‘Freagracht i bhForbairt Ardán 
Oscailte Nuálaíochta’ a thug saineolaithe le chéile chun 
na ceisteanna a phlé:

• Cad é an gaol idir an nuálaíocht fhreagrach 
agus ardáin nuálaíochta oscailte? 

• Conas is féidir le hardáin nuálaíochta oscailte 
freagracht a fhorbairt ina ngníomhaíochtaí 
nuálaíochta agus leas a bhaint aisti?

Ar Lá 2 cuireadh béim ar chomparáid idir-réigiúnach 
a thabhairt isteach maidir le Meaitseáil Riachtanas 
agus Dea-Chleachtas tríd an bhfóram seisiún 
idirghníomhach malartaithe.

D’óstáil Tionól Réigiúnach an Deiscirt ócáid mheántéarma MARIE i mBaile Átha Cliath i nDeireadh Fómhair 2018 
le níos mó ná 25 rannpháirtí idirnáisiúnta ó 7 dtír Eorpacha.  San ócáid deo, tugadh deis do rannpháirtithe teacht ar 
an fhoghlaim idirnáisiúnta trí straitéisí, tionscnaimh agus cuir i láthair RRI a roinnt ó 5 thionscadal Eorpacha lena 
n-áirítear RRI-Practice, SMART-map, MARINA, RRING agus COMPASS.  Ina theannta sin, d’fhreastail rannpháirtithe 
ar an gCruinniú Mullaigh um Fhreagracht Shóisialta ina raibh cur i láthair saineolach ar an infheistíochtaí freagracha, 
ar an nuálaíocht fhreagrach bunaithe ar shonraí, ar ghnólachtaí freagracha agus ar mheasúnuithe tionchair eiticiúla. 

Rose Power & MARIE Comhpháirtithe tionscadail Interreg Rose Power, Tionól Réigiúnach an Deiscirt leis an gcomhpháirtí 
ceannais Giulia Bubbolini CISE, an Iodáil
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Díríonn an tionscadal MATCH-UP ar bharrfheabhsú na n-áiteanna ina n-athraíonn daoine idir modhanna iompair. Trí 
4 phríomhchineál modhanna iompair ísealcharbóin a bhreithniú (an siúl/rothaíocht; an t-iompar iarnróid; an t-iompar 
poiblí; feithiclí glasa), tá sé mar aidhm ag MATCH-UP feabhsuithe suntasacha a bhaint amach ar idirmhalartú módúil i 4 
thír lena mbaineann.  Is éard atá sa chomhpháirtíocht ná 4 réigiún Eorpacha - Deisceart & Oirthear na hÉireann, Contae 
Northeim, an Ghearmáin, Bardas Funchal sa Phortaingéil agus Timisoara Bardas, sa Rómáin, atá ag obair le chéile chun 
taithí, réitigh agus an dea-chleachtas a roinnt chun beartas poiblí níos fearr a fhorbairt agus a sheachadadh go astuithe 
carbóin a laghdú agus tacú le soghluaisteacht uirbeach ísealcharbóin in ionaid uirbeacha ainmnithe. 

Agus leibhéil mhéadaithe de thruailliú aeir, astuithe CO2 agus brú tráchta san AE, tá an fhorbairt soghluaisteachta 
ilmhódaí inbhuanaithe ar cheann de phríomhdhúshláin an AE anois. Tá Tionól Réigiúnach an Deiscirt mar chomhpháirtí 
sa tionscadal MATCH-UP ag fiosrú na straitéisí comhtháite a theastaíonn chun idirmhalartú modha éifeachtach a 
fheabhsú agus comhtháthú níos airde idir próisis úsáide talún agus pleanála iompair.

Is é an cuspóir foriomlán atá ann ná straitéisí soghluaisteachta ilmhódacha a leabú in ionstraimí beartais na 
gComhpháirtithe Tionscadail trí shaincheisteanna deartha a shainiú maidir le nóid idirmhalartaithe agus seirbhísí 
iompair chun an t-idirmhalartú a bhainistiú agus a chomhordú, agus trí uirlisí agus modhanna a fhorbairt chun measúnú 
a dhéanamh ar bheartais agus cásanna deartha éagsúla agus chun leibhéal tosaíochta na ngníomhartha ilmhódacha.

Cuireadh tús leis an tionscadal i mí an Mheithimh 2018 
agus buiséad foriomlán €951,700 ann.



Tionól Réigiúnach an Deiscirt  |  Thuarscáil Bhliantúil    2018 55

Díríonn MATCH-UP ar straitéisí ísealcharbóin a chur chun cinn do gach cineál críche, go háirithe i limistéir uirbeacha, lena 
n-áirítear soghluaisteacht inbhuanaithe ilmhódach uirbeach a chur chun cinn agus bearta oiriúnaithe maolaithe-ábhartha.

Ag seo a leanas, tosaíochtaí an tionscadail:

• Astaíochtaí laghdaithe ó iompar a bhaint amach de réir pháipéar an Choimisiúin;

• Tacú le soghluaisteacht uirbeach ísealcharbóin in ionaid uirbeacha ainmnithe;

• Cur le freastal ar spriocanna EU2020 na hÉireann maidir le hastaíochtaí laghdaithe GHG ó iompar;

• Tacú le gnóthú sprioc Pholasaí Taistil Níos Cliste na hÉireann de mhéadú 20% i gcomaitéireacht gluaisteán 
neamhphríobháideach.

Buail leis na Comhpháirtithe

Cruinniú Tosaithe, Bologna  
4 - 5 Iúil 2018

D’óstáil an príomhpháirtí 
in Bologna na hIodáile 
an chéad chruinniú den 
tionscadal Comhoiriúnachta 
agus d’éirigh go hiontach 
leis gur thug sé deis do 
chomhpháirtithe tionscadail 
bualadh lena chéile agus 
a rannpháirtíocht sa 
tionscadal a shoiléiriú.  
Cruinniú faisnéiseach agus 
idirghníomhach a bhí ann 
le rannpháirtíocht ó gach 
comhpháirtí.  

www.interregeurope.eu/MATCH-UP

Fostering low carbon mobility by 
achieving significant improvements of 
modal interchange among four main 

types of low-carbon means of transport: 
walking/cycling, public transport, 

railway transport and green vehicles.

For news and further information  
visit the MATCH-UP website: 

Get involved
As territorial partners the Southern Regional 
Assembly, Northeim, Funchal and Timisoara will 
work with local actors to draw action plans for 
boosting low-carbon multimodal mobility. 

They will form Stakeholders groups that will meet 
regularly in their territories.

Contact us to become a stakeholder

Project Contact:

Rose Power, EU Projects Officer,  
Southern Regional Assembly 

  +353 (0)51 318106 
 rpower@southernassembly.ie

Project Co-ordinator:

 Match-up@unibo.it

What Policy Instruments 
does MATCH-UP address?
In the framework of the MATCH-UP project, 
one Region, one County and two Cities will 
improve their Policy Instruments through 
regional and interregional learning exchanges. 

MATCH-UP will foster the adoption of 
multimodality policies and solutions thus 
amplifying the promotion of sustainable 
mobility in four MATCH-UP regions:

Funchal, Portugal: Policy Instrument: 
Mobility pacts in Funchal. 

Timisora, Romania: Policy 
Instrument: Sustainable 

Urban Mobility Plan (SUMP) 
for Timişoara Growth Pole.

Northeim, Germany: Policy 
Instrument:  Lower Saxon 

multi-fund Operational 
Programme 2014-2020. 

Southern & Eastern, Ireland: 
Policy Instrument: Southern & 
Eastern Regional Operational 

Programme 2014-2020.

Lead Partner:  
Alma Mater Studiorum, 
University of Bologna, 

Italy.

Why MATCH-UP?
With increasing levels of air pollution, CO2 
emissions and traffic congestion in the EU the 
development of sustainable multimodal mobility 
becomes one of the EU key challenges. Therefore, 
integrated strategies are needed to enhance 
an effective modal interchange and a higher 
integration between land use and transport 
planning processes.

MATCH-UP focuses on the optimisation of the 
places where people change between transport 
modes, in particular four main types of low-carbon 
means of transport:

The aim is to achieve significant improvements of 
modal interchange.

Timing
The project lasts 4 and a half years and  
the activities are divided into 2 phases:

Objectives
MATCH-UP’s overall objective is to embed 
multimodal mobility strategies into the Project 
Partners’ policy instruments to make low-
carbon means of transport more competitive, 
more suitable, more comfortable than the 
private motorised vehicles.

This will be done by:

Project Partners

Alma Mater Studiorum –  
University of Bologna (IT) 
Lead Partner

Southern Regional 
Assembly (IE)

County of  
Northeim (DE)

Municipality of  
Funchal (PT)

Timişoara 
Municipality (RO)

How will MATCH-UP do it?
The interregional and multilevel exchange 
of experience process will increase 
skills and knowledge among 
policy makers influencing 
their capacity to promote 
new initiatives towards 
sustainable mobility.  
This will be done through 
staff exchanges, site visits 
and the involvement of 
local stakeholders.

Phase 1 
Jun 2018 – Nov 2020

Exchange of experience 
and development of the  

4 Action Plans

Phase 2 
Dec 2020 – Nov 2022

Implementation and 
monitoring of the  

Action Plans

[[ defining design requirements for  
passenger-friendly interchange nodes

[[ defining organisational, structural, 
technological requirements of transport 
services for managing and co-ordinating  
the interchange

[[ developing tools and methods to assess 
different policies and design scenarios  
and to define the priority level of  
multimodal actions.

Walking/
cycling

Rail 
transport

Public 
transport

Green 
vehicles
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Ceardlann - Glao ar léiriú suime, Baile Átha Cliath 
an 31 Deireadh Fómhair 2018

D’óstáil Tionól Réigiúnach an Deiscirt an ócáid MATCH-UP do pháirtithe leasmhara i mBaile Átha Cliath i mí 
Dheireadh Fómhair 2018 ar ar fhreastail lucht ceaptha beartas, údaráis náisiúnta, údaráis réigiúnacha agus áitiúla, 
taighdeoirí agus institiúidí tríú leibhéal chun plé a dhéanamh ar an tslí a bhféadfaí feabhas a chur ar shoghluaisteacht 
áitiúil in ndáil le modhanna iompair ilchineálachta agus inbhuanaithe agus a d’aontaigh go láidir go bhfuil MATCH-UP 
ábhartha chun straitéis ísealcharbóin a fhorbairt dá réigiún féin, dá gcontae féin nó dá gcathair féin.  

Ba é cuspóir na ceardlainne seo ná rannpháirtithe ionchasacha a thabhairt isteach sa Tionscadal Comhoiriúnachta 
agus a fháil amach an mbeadh siad sásta páirt a ghlacadh mar pháirtithe leasmhara.  Bhí an t-aiseolas foriomlán a 
fuarthas dearfach toisc gur aontaigh ar 95% de na rannpháirtithe páirt ghníomhach a ghlacadh mar gheallsealbhóirí 
as seo amach.

Chun teacht ar thuilleadh eolais faoin tionscadal MATCH-UP:

Láithreán Gréasáin: interregeurope.eu/match-up
Twitter:    @MATCHUP_Project
Facebook:   @MatchUpProject
Rose Power:   rpower@southernassembly.ie

Tá MATCH-UPEMPOWER páirtmhaoinithe ag Clár Interreg na hEorpa, trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. 
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Féachann FIRESPOL le hinfheistíocht phríobháideach in-athnuaite agus díláraithe maidir le fuinneamh in-athnuaite 
a threisiú, trí fheabhsuithe a thabhairt isteach i mbainistiú na gClár Oibriúcháin (OPanna) a bhriseann na bacainní 
airgeadais atá ag cur deireadh leis an infheistíocht san Fhoinse Fuinnimh In-athnuaite (RES) faoi láthair. Is é an cuspóir 
ná scéimeanna tacaíochta nua a chruthú, laistigh de na Cláir Oibríochtúla, amhail Ionstraimí Airgeadais (FIanna) nó 
scéimeanna deontais nua ar féidir leo na tionchair socheacnamaíocha chéanna a bhaint amach gur féidir le FIanna.

Le linn dhréachtú ROP an D&O rinneadh measúnú ar úsáid fhéideartha FIanna faoi Thosaíocht 4c (EE). Fuarthas amach 
sa staidéar go mbeadh tionscadail ann a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach sa réigiún, ach tá easpa eolais dhomhain ann 
faoin réigiún fós i réimse na FIanna don RES.

Comhlánaíonn FIRESPOL an Tosaíocht seo toisc go bhfuil sé mar aidhm aici infheistíocht phríobháideach fuinnimh 
in-athnuaite a threisiú, trí dheontais agus bearta bainistíochta a thabhairt isteach a mbíonn tionchair acu ar dheontais 
cosúil le hionstraimí airgeadais nuálacha, chun bealach a ullmhú chun ionstraimí nithiúla airgeadais a thabhairt isteach.
Tá tiomantas náisiúnta in Éirinn chun astaíochtaí carbóin agus an úsáid fuinnimh a laghdú faoi 20% ar fud an gheilleagair 
ar fad, agus faoi 33% san earnáil phoiblí, faoi 2020 agus tá sé d’aidhm ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt cabhrú leis an 
tiomantas seo a réadú trína chomhpháirtíocht sa tionscadal FIRESPOL.

Buail le Comhpháirtithe an Tionscadail 
Le FIRESPOL tá comhpháirtithe ó 6 thír éagsúla ag teacht le chéile.

Extremadura Energy Agency 

Lead Partner

Spain (Espana)

Lubelskie Volvodeship 

Lead Partner

Poland (Polska)

Ministry of Environmental 
Protection & Regional 
Development of the Republic 
of Latvia (MoEPRD)

Partner

Latvia (Latvija)

Southern Regional Assembly

Partner

Ireland (Éire)

HA Hessen Agentur GmbH

Partner

Germany (Deutschland)

Environmental Protection 
and Energy Efficiency Fund

Partner

Croatia (Hrvatska)
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Cruinniú Tosaithe Badajoz 
4 - 5 Iúil 2018

Cruinniú Páirtithe Leasmhara 
5 Nollaig 2018

D’eagraigh an príomhpháirtí - Agenex, Gníomhaireacht Fuinnimh Extremadura in Badajoz na Spáinne, an chéad 
chruinniú den tionscadal FIRESPOL, agus d’éirigh go hiontach leis agus deis á tabhairt leis do na comhpháirtithe 
tionscadail chun bualadh lena chéile agus a rannpháirtíocht sa tionscadal a shoiléiriú. D’eagraigh an Príomh-
Chomhpháirtí Tionscadail cuairteanna suímh ar fheirm gréine agus ar ghléasra cumhachta i gceantair tuaithe na 
Spáinne.  Cruinniú faisnéiseach agus idirghníomhach a bhí ann le rannpháirtíocht ó gach comhpháirtí.

Tionóladh an chéad chruinniú de ghrúpa Geallsealbhóirí FIRESPOL na hÉireann, arna eagrú ag Tionól Réigiúnach 
an Deiscirt, in Óstán Killeshin i bPort Laoise an 5 Nollaig 2018 agus d’fhreastail ionadaithe ó Údaráis Áitiúla, ón 
SEAI, ó Ghníomhaireachtaí Fuinnimh chomh maith le páirtithe leasmhara gníomhaithe eile ón earnáil Fuinnimh 
In-athnuaite air.

Ba é cuspóir na ceardlainne seo tionscadal FIRESPOL a thabhairt isteach do pháirtithe leasmhara agus plé agus 
smaointe a spreagadh faoin gcaoi is fearr chun an méid is féidir leo a bhaint amach. 

Tionólfar an chéad chruinniú eile do pháirtithe leasmhara go 
déanach san Earrach 2019 . 

Cuairteanna suímh ar fheirm ghréine agus gléasra cumhachta  
i dtuath na Spáinne

Le haghaidh tuilleadh eolais faoin tionscadal FIRESPOL:

Láithreán Gréasáin:  interregeurope.eu/firespol
Twitter:    @firespolproject
Facebook:   @firespolproject
Vincent Dunphy:  vdunphy@southernassembly.ie
Enda Hogan:   ehogan@southernassembly.ie

Tá FIRESPOL páirtmhaoinithe ag Clár Interreg Europe, trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.    



Tionól Réigiúnach an Deiscirt  |  Thuarscáil Bhliantúil    2018 59

Interreg VA:
Comhoibriú Trasteorann
Tá Clár na hÉireann-na Breataine Bige mar chuid de 

ghrúpa cistí Chomhar Críche na hEorpa.  Tacaíonn 

sé le gníomhaíochtaí a éascaíonn comhar trasteorann 

idir eagraíochtaí in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag. 

Cuireadh tús leis an gcéad Chlár i 1994 agus chuir 

gach Clár ó shin i leith leis. Cuireadh tús leis an gClár 

reatha in 2014 agus tá buiséad foriomlán €100m aige 

ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (ERDF).

Clár na hÉireann-na Breataine Bige 
2014-2020

D’fhaomh an Coimisiún Eorpach Clár na hÉireann-na Breataine Bige reatha i 
Márta 2015. Tá buiséad iomlán thart ar €100m ar fáil ag an gClár agus tá aige 
ráta cómhaoinithe 80%.

Tá cistiú ar fáil faoi thrí Thosaíocht:

Tá an Rúnaíocht don Chlár bunaithe sa Bhreatain Bheag, ach cabhraíonn foireann de bheirt Oifigigh Forbartha léi 
atá bunaithe i dTionól Réigiúnach an Deiscirt i bPort Láirge.  Is féidir fiosrúcháin faoi smaointe nua tionscadail, nó 
aon nithe a bhaineann leis an gClár a sheoladh chuig an Oifigigh Forbartha, Samantha Richardson ag srichardson@
southernassembly.ie nó chuig Breda Curran ag bcurran@southernassembly.ie

Clár na hÉireann-na Breataine Bige 2014 -2020

TOSAÍOCHT 1 TOSAÍOCHT 2 TOSAÍOCHT 3

Nuálaíocht Trasteorann Oiriúnú Mhuir Éireann agus na 
bPobal Cósta d’Athrú Aeráide

Acmhainní agus Oidhreacht 
Chultúrtha agus Nádúrtha

Cuspóir Sonrach Cuspóir Sonrach Cuspóir Sonrach

Déine comhoibriú aistrithe eolais 
a mhéadú ina bhfuil baint ag 
eagraíochtaí taighde agus fiontair

bheaga agus mheánmhéide ar 
aon dul le tosaíochtaí roinnt na 
straitéisí speisialaithe chliste

Chun acmhainní agus eolas an 
Oiriúnaithe d’Athrú Aeráide a 
mhéadú do Mhuir Éireann agus 
pobail chósta

Acmhainní sócmhainní nádúrtha 
agus cultúrtha a réadú ar bhealach

inbhuanaithe i dtaobh líonta 
cuairteoirí ar phobail chósta i 
limistéir an Chláir a mhéadú
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Nuashonrú ar an gClár 
Tionscadail Faofa

Ais Tosaíochta 1

Dwr Uisce (Ár nAcmhainní Uisce á nDáileadh: trí 
Fhuinnimh Comhtháite, Cliste agus Ísealcharbóin 
a úsáid)
comhoibriú idir Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (an príomh-
chomhpháirtí) agus Ollscoil Bangor is ea an chéad tionscadal a faomhadh faoi 
Chlár na hÉireann-na Breataine Bige 2014-2020. Faomhadh cistiú €2.67 milliún 
ón ERDF don tionscadal.

Comhoibriú is ea an tArd-Líonra Ceilteach um 
Nuálaíocht Eolaíochta Beatha (CALIN)
idir Ollscoil Swansea (Príomh-Chomhpháirtí), Ollscoil Bangor, Ollscoil Cardiff, 
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Institiúid Náisiúnta Tyndall – Corcaigh, 
agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.  Cuireadh tús leis an tionscadal i Nollaig 
2016. Faomhadh cistiú €9.34 milliún ón ERDF. Tá de chuspóir an tionscadail tacú 
le cláir thaighde agus forbartha le haghaidh gnólachtaí beaga agus meánmhéide 
san earnáil eolaíochta beatha.

The Irish Sea Portal (Pilot) 
is comhoibríocht é idir ollscoil Bangor agus Bord Iascaigh Mhara.  Bhí maoiniú 
€1.1 milliún faofa ar an tionscadal, a bhfuil sé mar aidhm aige braisle a spreagadh 
chun díriú ar staidéar bhráithre sliogéisc óga agus socraíocht ghrinnill na 
farraige. Tabharfaidh an braisle sin tuiscint níos leithne dúinn faoi ghluaiseacht 
bhráithre sliogéisc óga laistigh de Mhuir Éireann agus a timpeallacht, á leanúint 
ag padrúin socraíochta bráithre, a dtugtar “síolta” orthu. 

piSCES 
Is comhoibríocht é idir Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, Ollscoill Cardiff, 
Údarás Calafort Áth an Mhuillinn agus Bord Iascaigh Mhara.  Bhí maoiniú €1.8 
milliún faofa don tionscadal.   Tá sé mar aidhm ag an gCóras Fhuinneamh Braisle 
Cliste costais agus lorg charbóin a ísliú do thionscal próiseála éisc. Chuige sin, 
forbróidh sé agus déanfaidh sé tástáil ar ghréasán leictreachais ‘eangach chliste’.

More than a Club 
Is comhoibríocht é idir Coiste Peile na hÉireann agus fiontar sóisialta na 
Breataine Bige, Vi-Ability. Bhí maoiniú €1.03 milliún faofa don tionscadal.  Tá 
sé mar aidhm ag an tionscadal oibriú le clubanna peile gairmiúla in Éirinn agus 
sa Bhreatain Bheag chun cabhrú dóibh fiontair aonair a bhunú, a dtabharfaidh 
réiteach do riachtanais laistigh de phobail faoi mhíbhuntáiste.  

^
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Foireann Sacair Siúlóide na Breataine Bige agus Foireann Sacair Siúlóide na hÉireann Éireannacha a ghlac páirt i gcluiche a d’eagraigh 
 tionscadal More than a Club.  Tionóladh an cluiche i Staid Aviva an 16 Deireadh Fómhair.  Bhuaigh an Bhreatain Bheag 1-0.

Sampla den aclaíocht sa chluiche sacair siúil idir an Bhreatain Bheag agus Éire.
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Ais Tosaíochta 2 - Oiriúnú ar an Athrú Aeráide i Muir Éireann agus ar Phobail ar an gCósta

CHERISH 
is comhoibríocht é idir Royal Commission on the Ancient and Historical 
Monuments of Wales (ceannasaí), Aberystwyth University, Suirbhé 
Geolaíochta na hÉireann agus Clár Fionnachtain na hÉireann.  Bhí maoiniú 
€4.1 milliún faofa don tionscadal.   Ardóidh CHERISH an t-eolas trasteorann 
agus an tuiscint ar thionchair (caite, reatha agus sa todhchaí cóngarach) athrú 
aeráide, stoirmeanachta agus eachtraí adhaimsire ar oidhreacht chultúrtha 
scairbheacha, oileáin agus cinnfhearainn i Muir Éireann.

Bucanier 
is comhoibríocht é idir Comhairle Contae Pembrokeshire, Comhairle Contae 
Carmarthenshire, Institute of Life Sciences in Ollscoil Swansea, IT Cheatharlach, 
Bord Iascaigh Mhara agus Comhairle Contae Cheatharlach. Bhí maoiniú €2.35m 
milliún ERDF faofa don tionscadal, a bhfuil sé mar aidhm aige acmhainn 
nuálaíochta a ardú laistigh se SMEs agus fiontair sóisialta.  

CATALYST 
is comhoibríocht é idir University of Wales Trinity Saint David (ceannasaí), 
WRAP Cymru, Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, Comhairle Contae 
Thiobrad Árann agus Comhairle Contae Cheatharlach.  Bhí maoiniú €1.35 
milliún faofa don tionscadal.  Tá sé mar aidhm ag an scéim píolótach nuálaíocht 
a spreagadh laistigh de ghnónna Éireannacha agus na Breataine Bige sna 
réimsí eolaíochta an tsaoil agus deochanna. Oibreoidh an scéim le 60 gnó 
chun táirgí speisialaithe nua a fhorbairt, margaí nua a rochtain, agus pacáistiú 
inmharthanach íoslaghdaithe a thabhairt.

Bluefish 
is comhoibríocht é idir Bangor University (ceannasaí), Swansea University, 
Aberystwyth University, Coláiste Ollscoile Chorcaí, an Institiúid Muirí agus 
Bord Iascaigh Mhara.  Bhí maoiniú €5.3 milliún faofa don tionscadal.  Forbróidh 
Bluefish ár dtuiscint ar nascacht (déimeagrafach, géiniteach, stair an tsaoil, 
tráchtála) sliogéisc / éisc eite agus paraisít / poblaíochtaí pataigine timpeall 
Mhuir Éireann, agus conas a athraíonn an nascacht sin le héifeachtaí athraithe 
aeráide intuartha ar an timpeallacht fhisiceach, ceimiceach agus bitheach.

Acclimatize 
is comhoibríocht é idir Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath agus Aberystwyth 
University.   Bhí maoiniú €5.4 milliún ERDF faofa don tionscadal. Bhí sé mar 
aidhm aige an bearna eolais a dhúnadh maidir le héilliú faecach ar uisce ceatha 
‘faoi riosca’ uirbeach agus faoin tuath in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag. Chuige 
sin, aithníodh agus rinneadh cainníochtú ar shrutha éillithe agus fuarthas an 
tionchar a bhíonn ar an uisce sin trí thréimse dinimiciúil athraithe aeráide.  
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Ecostructure
is comhoibríocht é sin idir Aberystwyth University (ceannasaí), Swansea 
University, Bangor University, Coláiste Ollscoile Chorcaí agus Coláiste Ollscoile 
Bhaile Átha Cliath.  Bhí maoiniú €3.3 milliún ERDF faofa.  Beidh Ecostructure 
ag ardú feasachta ar réitigh eicea-innealtóireachta do dhúshlán cóirithe an 
chósta d’athruithe aeráide. Chuige sin, tabharfaidh sé uirlisú agus acmhainní 
inrochtanacha d’fhorbroirí agus rialaitheoirí, bunaithe ar thaighde ilréimse in 
éiceolaíocht, innealtóireacht agus eacnamaíocht shóisialta. 

Steam
is éard atá i gceist le STREAM ná comhoibriú idir Institiúid Teicneolaíochta 
Phort Láirge (Ceannasaí), Ollscoil Swansea agus Institiúid Teicneolaíochta 
Chorcaí.  Ceadaíodh maoiniú de €4.3 milliún don ERDF don tionscadal.  Beidh 
comhpháirtithe le chéile ar an dá thaobh de Mhuir Éireann tríd an tionscadal 
STREAM chun próisis nua a fhorbairt chun costas breathnóireachta muirí a ísliú 
agus chun an próiseas a bhaineann le sonraí a sholáthar do phríomheagraíochtaí 
a bhrostú.

An Ró-Onórach Mark Drakeford (ar chlé), Rúnaí Comh-Aireachta na Breataine Bige, nuair a thug sé cuairt ar UCD an 21 Feabhra 2018, áit 
ar bhuail sé le hionadaithe ó thrí thionscadal de chuid na hÉireann-na Breataine Bige 2014-2020 ina bhfuil UCD ina gcomhpháirtithe, CALIN, 

Ecostructures agus Acclimatize. Ó Chlé go Deas, tá an tOllamh Orla Feely, Leas-Uachtarán Taighde agus Nuálaíochta, UCD,  
i láthair chomh maith; Mike Pollard, WEFO; agus an tionscadal Wlim Meijer, UCD, Acclimatize. 
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Ais Tosaíochta 3 - Acmhainní agus Oidhreacht Chultúrtha agus Nádúrtha

Celtic Routes
is éard is Celtic Routes ná comhoibriú idir Comhairle Contae Dhún na nGall 
(Ceannaire), Comhairle Contae Phort Láirge, Comhairle Contae Loch Garman, 
Comhairle Contae Chill Mhantáin, Comhairle Contae Ceredigion agus Údarás 
Náisiúnta Páirc Cósta.  Ceadaíodh maoiniú ERDF de €1.59 milliún.  Spreagfaidh 
Celtic Routes cuairteoirí chun ceantair nua sa Bhreatain Bheag agus in Éirinn 
a fhiosrú ar a mbealach chuig a gceann scríbe turasóireachta deiridh.  Bainfear 
é seo amach trí achomharc cuairteoirí a fheabhsú trí rianta nua a fhorbairt 
a nascfaidh cultúr áitiúil, oidhreacht agus an timpeallacht nádúrtha.  Má 
athraítear limistéir nach bhfuil ar eolas go maith ó chriosanna idirthurais go 
suímh nua camchuairte méadófar an méid ama a chaitheann cuairteoirí sna 
réigiúin seo agus méadóidh sé geilleagair áitiúla.

D’óstáil Comhairle Contae Loch Garman cruinniú Comhpháirtí Tionscadail agus Páirtithe Leasmhara ar an 18 agus an 19 Meán Fómhair 2018.  
Ina Suí ó Chlé go Deas; an Leas-Chathaoirleach Noel Gleeson Tionól Réigiúnach an Deiscirt, an Cathaoirleach Keith Doyle Comhairle Contae 
Loch Garman, Michael Nicholson Comhairle Contae Chill Mhantáin.  Ina Seasamh, ó Chlé go Deas, Oonagh Messette Bainisteoir Tionscadail, 

Comhairle Contae Loch Garman, Colm Neville Visit Wexford, Gwenfair Owen Comhairle Contae Ceredigion, John Carley Comhairle Chontae 
Loch Garman, Jayne Pritchard Comhairle Contae Dhún na nGall, Ger Mackey Comhairle Contae Loch Garman, Rhian Philips Comhairle 

Chontae Dhún na nGall agus Graham Peake Páirc Náisiúnta Pembrokeshire.
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Interreg VB:
Comhoibríocht Trasnáisiúnta

CÚLRA
Is clár Comhoibríochta Críche trasnáisiúnta in 

Eoraip é Interreg North-West Europe (Interreg 

NWE) a bhfuil sé mar aidhm aige Iarthuaisceart 

na hEoraip a fhorbairt ó thaobh geilleagair de 

agus áit chruthaitheach a dhéanamh chun oibriú 

agus maireachtáil, le hardleibhéil nuálaíochta, 

inmharthanachta agus comhtháthú.

Ag tosú i 2014 le buiséad iomlán €660 milliún, d’infheistigh Interreg NWE €370 milliún ag 60% an ráta deontais i 
ngníomhaíochtaí bunaithe ar chomhoibríocht idir eagraíochtaí ó ocht dtír: Éire, An Ríocht Aontaithe, An Bheilg, 
Lucsamburg, An Eilvéis, cuid den Fhrainc, An Ghearmáin agus an Ísiltír.

Cruthaithe chun comhoibríocht a chothú in Iarthuaisceart na hEorpa, tugann an clár faomhadh do thionscadail chun 
torthaí coincréideacha a sheachadadh agus caighdeán saoil an tsaoránaigh a fheabhsú agus éagsúlachtaí geilleagair 
idir réigiúin a ísliú.  Tá sé mar aidhm ag gach tionscadal maoinithe cur le haidhmeanna Europe 2020 agus fás cliste, 
inmharthanach agus cuimsitheach a sheachadadh.

Spreagann Interreg NWE eagraíochtaí poiblí, príobháideacha, eolaíochta agus sochaí sibhialta chun comhoibriú d’fhonn 
feabhas a chur ar fhorbairt gheilleagrach, comhshaoil, shóisialta agus críche réigiúin na hEorpa.

Léirsceáil de Limistéar Chlár Iarthuiscirt na hEorpa  
- INTERREG VB

Próiseas Iarratais
De ghnáth oibríonn INTERREG dhá ghlaoch ar thairiscint gach bliain (earrach agus fómhar) agus leanann sé próiseas 
iarratais dhá-chéim.  Tá sé sin ann chun go mbeidh sé níos éasca ort mura nglactar leis an smaoineamh - ní féidir iarratas 
iomlán Chéim 2 a sheoladh isteach sula bhfuil iarratas Chéim 1 faofa.

Interreg NWE 2014 -2020

1. Nuálaíocht 2. Carbón Íseal 3. Éifeachtacht Acmhainne
& Ábhair

1 feidhmíocht nuálaíochta a

fheabhsú do ghnólachtaí

2 cur i bhfeidhm a éascú le straitéisí 
charbón-íseal, cosaint fuinnimh agus 
aeráide chun sceitheadh GHG a ísliú
3 Glacadh níos éasca le teicneolaíochtaí 
charbón-íseal, táirgí, próisis agus seirbhísí 
i réimsí ina féidir go leor fuinnimh a 
shábháil, chun sceitheadh GHG a ísliú
4 Cur i bhfeidhm réitigh charbón-íseal a 
éascú i gcórais iompair chun sceitheadh 
GHG a ísliú

5 (ath)úsáid na n-acmhainní 
ábhartha agus nádúrtha a optamú
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Nuashonrú ar an gClár 2018

Bhí bliain ghnóthach ag Interreg NWE agus bhí baint ghníomhach ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt 
agus an Pointe Teagmhála Náisiúnta, feidhm Rialúcháin Chéad Leibhéil á óstáil aige, agus ionadaíocht 
á dhéanamh aige leis thar ceann Bhallstát na hÉireann ar Choiste Monatóireachta an Chláir.

Le linn 2018, ceadaíodh 38 iarratas Chéim 1 leanúint go Céim 2, agus faomhadh 31 aighneacht Chéim 2 go hiomlán.  
Cuireadh tús le 31 tionscadal go hoifigiúil, agus lean 40 gníomhaíocht ar aghaidh ó bhlianta roimhe sin.  Bhí thart ar 68% 
dá bhuiséad ERDF leithdháilte ag an gclár faoi dheireadh 2018.

Cur i bhFeidhm Tionscadail

Bhí 55 tionscadal sa chlár faoi dheireadh 2018, thart ar leath le 
comhpháirtithe Éireannacha.  Leithdháileadh timpeall €252 mil-
liún ERDF ar na tionscadail seo, agus beagnach €19m de sin leith-
dháilte ar pháirtithe Éireannacha.

Tábla: Tionscadail le comhpháirtithe Éireannacha a ceadaíodh in 2017
Ainm Tosaíocht Comhpháirtithe Éireannacha

Codex4SMEs: Diagnóisic Compánach deifrithe 
le haghaidh FBManna

1.1 • WestBIC
• OÉG

IDEA: Cur i bhfeidhm & forbairt slabhraí luacha 
inmharthana atá bunaithe ar algaí in NWE

1.1 • Teagasc 

cVPP: Stáisiún Cumhachta Fíorúil 
Pobalbhunaithe

2.2 • Gníomhaireacht Fuinnimh Thiobraid Árann
• Templederry Renewable Energy Supply Ltd.
• Co Co Thiobraid Árann 

ECCO: Comharchumainn Phobail Fuinnimh 
áitiúla nua a bhunú 

2.2 • IT Chorcaí
• Comhpháirtíocht Forbartha Chiarraí Theas Teo. 
• Comhpháirtithe Comhlacha: Timoleague Agri 

Gen Ltd, SEAI, Roinn Cumarsáide, Gníomhú 
Aeráide & Comhshaoil, Co. Co. Chorcaí, Co. Co. 
Chiarraí, Comhairlechumainn Phobail na hÉirean

ITEG: Fuinneamh taoide a chomhtháthú leis an 
Eangach Eorpach

2.3 • Comhpháirtí Comhlach: SEAI

ReNu2Farm: Athchúrsáil Cothaitheach 
ón táirgeadh trialach go feirmeacha agus 
páirceanna

2.3 • Ollscoil Luimnigh 
• IT Chorcaí
• IT Cheatharlach 
• Comhpháirtithe Comhlacha: Oifig Réigiúnach 

Bainistíochta Dramhaíola Theas & IFA

SURICATES: Dríodair a fheidhmiú mar 
Acmhainní in Imlitir & Eacnamaíochtaí 
Críochacha

3.5 • IT Chorcaí 
• COC 
• Comhpháirtithe Comhlacha: Cuideachta Phort 

Chorcaí, Cuideachta Cuain Phort Láirge, Co. Co. 
Chorchaí 

BONE: Bithdhéantúsaíocht Ortaipéideach i Ré Nua 1.1 • Spraybase Ltd.

GENCOMM: Pobail a dhaingniú atá slán ó 
thaobh fuinnimh de

2.3 • OÉG 
• Comhpháirtithe Comhlacha: 
• Líonraí Gáis Éireann, Gníomhaireacht Fuinnimh 

Thiobraid Árann, Comharchumainn Fuinnimh 
na hÉireann, Comharchumann Fuinnimh Chlár 
Chlainne Mhuiris & an Iarthair, an SEAI & Pobal 
Gaoithe Phobal Theampall an Doire 

UP-STRAW: Foirgnimh Uirbeacha agus Phoiblí 
i Tuí

2.3 • Ionad Taighde Mara & Fuinnimh In-athnuaite 
(MaREI) 

• Comhpháirtithe Comhlacha: OÉG 
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Glaonna ar Thograí 
2018

Dhún an clár glao amháin ar mholtaí Chéim 1 le linn 2018, an seachtú clár.  
Dúnadh glao 7 i mí Aibreáin agus cuireadh 61 iarratas isteach (bhí rannpháirtíocht 
Éireannach ag 21 cheann).  Rinne an Coiste Monatóireachta iarratas 21 céim 
1 a fhaomhadh ina dhiaidh sin i mí an Mheithimh ag cruinniú an Choiste 
Monatóireachta arna óstáil ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt i bPort Láirge. 

Le linn 2018, d’óstáil an clár dhá imeacht thrasnáisiúnta, Saotharlanna Tionscadal Smaointe, chun fógraíocht a dhéanamh 
ar oscailt Ghlao 7 agus Ghlao 8. Bhí na himeachtaí seo, a reáchtáladh i Londain agus i bPáras, ina gcomhiarracht idir an 
Líonra Pointe Teagmhála agus Rúnaíocht an Chláir.  D’fhreastail níos mó ná 200 duine ar an dá imeacht ón chlár NWE na 
iomláine agus cuireadh thart ar 40 póstaer faoi na saotharlanna tionscadal smaointe ar taispeáint chun comhpháirtithe 
trasnáisiúnta oiriúnacha a aimsiú.

Tábla: Céim 1 Iarratais Faofa le linn 2018

Glao ar Thograí Líon Ceaduithe Líon ina nGlac Éireannaigh 
Páirt

6 17 4

7 21 11

Saotharlann Tionscadal Smaointe do Ghlao 8, Páras

Ceaduithe Tionscadail

Rinne an Coiste Monatóireachta 15 iarratas ar Chéim 1 a fhaomhadh i 
mí Feabhra agus i mí an Mheithimh.  Bhí Éireannaigh ag glacadh páirte 
i thart ar aon trian de na hiarrtais Céim 1 ar faomhadh iad in 2018.  
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Ag Céim 2, d’fhaomh an Coiste Monatóireachta 31 iarratas, agus 
leithdháileadh maoiniúchán CFRE de €130m san iomlán.  Tá 
rannpháirtíocht Éireannach ag 15 de na ceaduithe seo, agus beagnach € 
12m ERDF leithdháilte ar na comhpháirtithe seo.

Tábla: Tionscadail le Comhpháirtithe Éireannacha Faofa ag Interreg NWE in 2018 

Ainm Tosaíocht Comhpháirtithe Éireannacha

Naisc Charbóin CCONNECTS 1.1 • Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh 

UNEET: Comhtháthú gairmiúil daoine fásta óga de 
chuid na hEorpa san earnáil óstán, bialainne agus 
lónadóireachta.

1.1 • Cuideachta Forbartha Áitiúil Dhún na nGall 
• Forbairt Abhra Bhealach Abhra

Green WIN - Bonneagar Uiscebhealaí Níos Glaise 2.4 • Uiscebhealaí Éireann

Meaisíníocht 4.0 - I dtreo shiopa meaisínithe na 
todhchaí

1.1 • Taighde Déantúsaíochta na hÉireann 
• An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

NWE MEA - Comhaontas Fuinnimh Mara Iarthar 
na hEorpa 

1.1 • MaREI, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
• Exceedence Ltd

FAISNÉIS - HF Sláinte Féin-Chúraim Othar ag 
baint úsáide as ríomhsheirbhísí Sláinte i dteip 
ainsealach croí 

1.1 • An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 

Líonra Tacaíochta SuNSE d’fhiontraithe sóisialta 1.1 • Ionad Taighde agus Nuálaíochta an 
Oirdheiscirt

SMART-SPACE - Spásanna Poiblí Cliste 
Inbhuanaithe ar fud réigiún an NWE 

2.4 • Comhairle Contae Thiobraid Árann

HAPPYMOO 1.1 • Cumann Chónaidhm Pórú Eallaigh na 
hÉireann Teo

OPIN - Líonra Nuálaíochta Ocean Power 1.1 • Príomh-Chomhpháirtí: Údarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann

• Comhpháirtí Comhlach: An Cumann 
Tionscail In-athnuaite Mara, Bord Soláthair 
an Leictreachais, Fiontraíocht Éireann

OIP4NWE - Triail Fótóinice na Nuálaíochta 
Oscailte do NWE

1.1 • Institiúid Náisiúnta Tyndall 
• mBryonics Ltd

URBCON - Táirgí le Coincréit Inbhuanaithe sa 
Timpeallacht Uirbeach

3.5 • Comhpháirtí Comhlach: Ecocem Ireland Ltd 

RegEnergy - Réigiúin Fuinnimh In-athnuaite 2.3 • Gníomhaireacht Fuinnimh na 3 Chontae 
• Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 
• Uasghrádú Ormonde Ltd

AFLOWT - Borradh faoin éileamh sa Mhargadh 
ar an Teicneolaíochta Gaoithe Eischósta ar Bhord 
Uisce

2.4 • Údarás Fuinnimh Inmharthana na 
hÉireann

• Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 
• Bord Soláthair an Leictreachais 

Idirnáisiúnta
• Comhpháirtí Comhlach: DP Energy Ireland 

Ltd, SmartBay Ireland Ltd, Foras na Mara

DGE-ROLLOUT - Fuinneamh geoiteirmeach 
domhain a chur i bhfeidhm in NWE

2.4 • Comhpháirtí Comhlach: An Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide & 
Comhshaoil - Suirbhéireacht Gheolaíochta 
Éireann
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Gníomhaíocht 
Líonra na bPointí Teagmhála

Cruinnithe 
an Choiste Monatóireachta

Rialú 
Chéad Leibhéil

Tá ar a laghad pointe teagmhála amháin ag gach tír i limistéar an NWE chun forbairt tionscadal a éascú.  In Éirinn, is í Rita 
McGarvey an Pointe Teagmhála, atá lonnaithe i dTionól Réigiúnach an Deiscirt.  Cabhraíonn Pointí Teagmhála le smaointe 
tionscadail a fhorbairt, faisnéis ghinearálta a sholáthar faoi rialacha an chláir, cuidiú le comhpháirtithe a fháil thar lear, agus 
cabhrú le hiarratais tionscadail a ullmhú, go háirithe ag Céim 1.  Feidhmíonn na Pointí Teagmhála i líonra a tháinig le chéile 
ceithre huaire i rith 2018, i mí Eanáir, i mí an Mhárta, o mí an Mheithimh agus i mí Dheireadh Fómhair, chun gníomhaíocht 
a chomhordú agus imeachtaí a phleanáil maidir leis na glaonna ar thograí.

Ghlac na daoine gur Pointí Teagmhála iad páirt i gceardlann caipitlithe an chláir in Lille i mí na Samhna. 

Tuilleadh Eolais ar Interreg NWE in Éirinn:

Forbairt Tionscadail: Rita McGarvey, Pointe Teagmhála Náisiúnta - rmcgarvey@southernassembly.ie  
Rialú Chéad Leibhéil: Michael Buckley, Iniúchóir - mbuckley@southernassembly.ie

Rinne David Kelly ionadaíocht ar Thionól Réigiúnach an Deiscirt agus ar Bhallstát na hÉireann ar Choiste Monatóireachta 
an Chláir le linn 2018.  Tá an Coiste freagrach as straitéis an Chláir a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, as glaonna maoinithe 
a phleanáil agus as tionscadail a roghnú.    Tháinig an Coiste le chéile cúig huaire le linn 2018 chun saincheisteanna 
maidir le cur i bhfeidhm cláir a phlé agus chun tionscadai a cheadú, dála an cheann i nGaillimh i mí Eanáir, sa Bhruiséil i 
mí an Mhárta, sa Bhruiséil i mí na Bealtaine, i bPort Láirge i mí an Mheithimh agus sa Bhruiséil i mí Dheireadh Fómhair.

An 31 Eanáir & an 1 Feabhra reáchtáladh cruinniú an Choiste Monatóireachta in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (NUIG) 
ar ar fhreastail 44 toscaire. 

D’óstáil Tionól Réigiúnach an Deiscirt i bPort Láirge cruinniú an Choiste Monatóireachta i mí an Mheithimh. D’oscail 
Méara Phort Láirge, an Comhairleoir Pat Nugent, an cruinniú agus chuir sé fáilte roimh na cuairteoirí. Ghlac 45 toscaire 
páirt sa chruinniú, turas siúil ar an gcathair & fáiltiú ag bialann Granary.

Próiseálann foireann iniúchta an Tionóil éilimh Interreg NWE ó chomhpháirtithe Éireannacha, lena n-áirítear caiteachas 
tionscadail a iniúchadh sula gcuirtear na héilimh ar íocaíocht isteach.

MC9 Toscairí an Choiste Monatóireachta, OÉG
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Cuireann Clár Limistéar an Atlantaigh 2014-2020 leis an straitéis An Eoraip 2020 chun borradh 

cliste, inbhuanaithe, agus cuimsitheach a bhaint amach agus le comhtháthú geilleagrach, sóisialta, 

agus críche a bhaint amach trí ghníomhaíochtaí comhair a chothú idir réigiúin an Atlantaigh. 

Tá buiséad iomlán 185m ann do Limistéar an Atlantaigh agus cabhraíonn sé le tionscadail thrasnáisiúnta chomhair in 
Éirinn, in Iarthar na Ríochta Aontaithe, an Phortaingéil agus i réigiúin ainmnithe chósta sa Spáinn agus sa Fhrainc. 
Áirítear leis an gClár, chomh maith, na hAsóir, na hOileán Chanáracha, agus Maidéara laistigh de limistéar an chláir.

Is é an cuspóir foriomlán chun réitigh a chur i bhfeidhm chun dúshláin réigiúnacha a shárú i réimsí na nuálaíochta, na 
héifeachtúlachta acmhainní, an chomhshaoil, agus um chosaint sócmhainní cultúrtha, chun cáilíocht beatha níos fearr 
a chruthú i gcríoch Limistéar an Atlantaigh.   

Mapáil ar Chlár Limistéir Atlantaigh INTERREG VB

Interreg:
Limistéar an Atlantaigh
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Tosaíochtaí Cláir
Tá 4 Ais Tosaíochta ag an gClár agus 7 gCuspóir Shonracha, faoi 
mar a léirítear thíos:

Nuashonrú an Chláir 
2018

Ceadaíodh 27 tionscadal i gClár Limistéar an Atlantaigh i nDeireadh Fómhair 2018 agus infheistíocht ar luach airgeadais 
de €62.1M.  Tá na tionscadail seo á stiúradh ag comhlachtaí poiblí i gcúig Stáisiún Ballstáit, an Spáinn, an Fhrainc, Éire, an 
Phortaingéil agus an Ríocht Aontaithe, le comhpháirtithe ó 36 Réigiún Limistéir Atlantaigh.

Déanfar infheistíocht de €16.1 milliún trí 8 dtionscadal chun nuálaíocht agus iomaíochas a spreagadh i réigiúin an 
Atlantaigh, déanfar infheistíocht de €16.4 milliún trí 6 thionscadal chun tacú le forbairt foinsí in-athnuaite fuinnimh, 
cuirfidh 6 thionscadal €12.8 milliún i bhfeidhm i gcórais bhainistíochta riosca agus, anuas air sin, déanfar infheistíocht 
de €16.8 milliún trí 7 dtionscadal chun an bhithéagsúlacht agus sócmhainní nádúrtha agus cultúrtha an Atlantaigh a 
fheabhsú.

I gcomhair a thuilleadh eolais:

Teagmháil:   Brendan Mooney, Pointe Teagmhála Náisiúnta i gcomhair na gClár Limistéir Atlantaigh
R-phost:   bmooney@nwra.ie
Gréasán:  http://www.atlanticarea.eu/ 

An Clár Limistéir Atlantaigh 2014-2020

TOSAÍOCHT 1 TOSAÍOCHT 2 TOSAÍOCHT 3 TOSAÍOCHT 4

Nuálaíocht & Iomaíocht 
a Mhúscailt

Éifeachtúlacht 
acmhainní a chothú

Teacht aniar na críche i 
leith rioscaí de bhunadh 
nádúrtha, aeráide agus 
daonna a threisiú

Bithéagsúlacht agus na 
sócmhainní nádúrtha agus 
cultúrtha a bharrfheabhsú

Cuspóirí Sonracha Cuspóirí Sonracha Cuspóirí Sonracha Cuspóirí Sonracha

1.1 Acmhainní 
nuálaíochta a 
bharrfheabhsú trí 
chomhoibriú chun 
iomaíochas a chothú

1.2 Aistriú torthaí 
nuálaíochta a threisiú 
chun teacht chun cinn 
táirgí, seirbhísí agus 
próiseas nua a éascú

2.1 Fuinnimh 
inathnuaite agus 
éifeachtúlacht 
fuinnimh a chothú

2.2 Borradh glas, 
éicea-nuálaíocht 
agus éifeachtúlacht 
chomhshaoil a chothú

3.1 Córais bhainistíochta 
riosca a threisiú

4.1 Cosaint bithéagsúlachta 
a fheabhsú agus 
seirbhísí éiceachóras a 
bharrfheabhsú

4.2 Sócmhainní nádúrtha 
agus cultúrtha a 
bharrfheabhsú chun 
forbairt gheilleagrach a 
mhúscailt
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Forimeall Thuaidh 
& an tArtach

Cruthaíonn an Forimeall Thuaidh agus 
an tArtach 2014-2020 comhar idir 9 dtír 
chomhpháirtí cláir. 

In ainneoin difríochtaí tíreolaíochta, tá roinnt 
comhdhúshlán agus comhdheiseanna i gceist le 
limistéar mór an chláir is fearr is féidir a shárú agus a 
réadú trí chomhar trasnáisiúnta. 

Tá sé mar fhís de chuid an Chláir chun cabhrú le pobail 
bheoga, iomaíocha, agus inbhuanaithe a ghiniúint, trí 
nuálaíocht a shaothrú, na hacmhainní a fhairsingiú 
le haghaidh fiontraíochta agus tionscnaimh agus 
deiseanna uathúla bhorrtha réigiúin an Tuaiscirt 
agus an Artaigh a thapú ar bhealach atá éifeachtúil i 
dtaobh acmhainní de. Mapáil ar Limistéar Chlár Artaigh & Imill 

an Tuaiscirt INTERREG VB

Tosaíochtaí Cláir
Tá 4 Ais Tosaíochta agus 6 Chuspóir Shonracha ag an gclár, faoi 
mar a léirítear thíos:

An Clár Imill Thuaiscirt agus Artaigh 2014-2020

TOSAÍOCHT 1 TOSAÍOCHT 2 TOSAÍOCHT 3 TOSAÍOCHT 4

Nuálaíocht Fiontraíocht Athnuaiteáin & 
Éifeachtúlacht Fuinnimh

Oidhreacht nádúrtha & 
chultúrtha a chosaint, a 
fhorbairt & a chur chun cinn

Cuspóirí Sonracha Cuspóirí Sonracha Cuspóirí Sonracha Cuspóirí Sonracha

1.1 An méid 
comhoibrithe idir 
Fiontair Bheaga agus 
Mheánmhéide & 
Taighde agus Forbairt

1.2 Feasacht & meonta 
i measc gairmithe 
sláinte i dtreo
teicneolaíochtaí
sláinte a úsáid

2.1 Coinníollacha le 
haghaidh gnólachtaí 
nuathionscanta i 
gceantair iargúlta agus 
faoi líon beag daoine

2.2 Feasacht ar 
dheiseanna gnó 
seachas margaí áitiúla 
i measc fiontair bheaga 
agus mheánmhéide

3 Feasacht ar dheiseanna 
um éifeachtúlacht fuinnimh 
agus réitigh in-athnuaite 
san earnáil tithíochta agus 
i mbonneagair phoiblí i 
gceantair iargúlta agus faoi 
líon beag daoine

4 Ullmhacht údarás 
freagrach i gceantair 
iargúlta agus faoi líon 
beag daoine le haghaidh 
bainistíocht comhshaoil 
maidir le hathrú 
aeráide agus tionchar 
infheistíochtaí nua agus 
acmhainní nádúrtha á 
saothrú
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Nuashonrú an Chláir 
2018

D’oscail an Cúigiú Ghlaoch ar iarratais tionscadail faoi Chlár Imeall an Tuaiscirt agus an Artaigh ón 1ú Dheireadh Fómhair 
2017 agus dúnfaidh sé i mí Feabhra 2018.

Sa an tábla thíos, léirítear an maoiniú a fuarthas le haghaidh 
Thionscadail sa 5ú glaoch ar suim Éireannach:

Ainm An 
Tionscadail

Buiséad Iomlán do 
Chomhpháirtithe 
Éireannacha (€)

Comhpháirtithe Éireannacha

EMERGREEN 712,860 € ERNACT (LP)
Co. Co. Dhún na nGall

OÉG

BIZ MENTORS 629,372 € Coimisiún Forbartha an Iarthair (LP)
SCCUL

BLITZ 530,119 € Coimisiún Forbartha an Iarthair

DIGI2MARKET 705,593 € UDARAS (LP)
Westbic

HANDIHEAT 239,883 € CLAR ICH

W-POWER 177,965 € Westbic

Blue Circular Economy 342,531 € Western Development Commission

SMARTRENEW 294,900 € Letterkenny IT (LP)

Soláthraíonn an Tionól comhalta don Ghrúpa Comhairleach 
Réigiúnach. Tá an grúpa freagrach as measúnú a dhéanamh ar 
iarratais tionscadail i ndiaidh gach gairme ar thograí agus chun 
moltaí cistithe a dhéanamh do Choistí Monatóireachta na gClár.

Is é an Tionól na Rialaitheoirí Chéad Leibhéal ainmnithe le haghaidh 
gach éilimh ar íocaíocht ó chomhpháirtithe atá lonnaithe sa Réigiún 
Theas agus Thoir i gcláir an Fhorimill Thuaidh agus an Fhorimill 
Thuaidh agus an Artaigh araon.  Tá Michael Buckley i gceannas ar 
fhoireann rialaithe an chéad leibhéal. 

An Ról atá ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt 

Tuilleadh eolais:

Teagmháil:   Tá Michael Buckley i gceannas ar fhoireann rialaithe an chéad leibhéal. 
R-phost:   flc@southernassembly.ie
Suíomh Gréasáin:  http://www.interreg-npa.eu/  
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Interreg VC:
Comhoibríocht Idir-réigiúnach
Cabhraíonn Interreg na hEorpa le rialtais réigiúnacha agus áitiúla ar fud na hEorpa chun beartas 
níos fearr a fhorbairt agus a sholáthar. Trí thimpeallacht agus deiseanna a chruthú chun réitigh a 
roinnt, tá de chuspóir againn a chinntiú go n-eascraíonn tionchar comhtháite agus inbhuanaithe 
le haghaidh daoine agus áiteanna as infheistíocht rialtais, nuálaíocht agus iarrachtaí um chur 
i bhfeidhm.  Trí thionscadail a chomhchistiú faoi cheithre ardán théamacha, ceadaíonn an Clár 
d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla phoiblí agus d’imreoirí eile lena mbaineann ábharthacht 
réigiúnach ar fud na hEorpa, chun cleachtais agus smaointe a mhalartú ar an mbealach a 
oibríonn beartais phoiblí agus chun réitigh a aimsiú, leis sin, chun feabhas a chur ar a straitéisí 
dá saoránaigh féin.  

Anuas ar thionscadail rialta, déanfar ardáin foghlama beartais a chomhchistiú tríd an gclár.

Nuashonrú an Chláir 
2018

Tosaíochtaí Cláir 
Tá 4 Ais Tosaíochta ag an gClár, faoi mar a léirítear thíos:

Reáchtáladh an ceathrú ceann gurbh dóichí gurb é an glao deiridh ón 7ú Bealtaine go dtí an Aoine 22 Meitheamh 
lenar cuireadh 170 iarratas isteach agus faoinar fógraíodh na torthaí go luath in 2019.  

Le linn saolré an Chláir go dtí seo lena n-áirítear glao 4, bhí 876 iarratas tionscadail san iomlán ina raibh 2,83 
comhpháirtí ó réimsí éagsúla mar atá léirithe anseo.  Ceadaíodh 258 tionscadal san iomlán.  

Interreg Europe 2014 -2020

TOSAÍOCHT 1 TOSAÍOCHT 2 TOSAÍOCHT 3 TOSAÍOCHT 4

Taighde & 
Nuálaíocht

Iomaíochas Fiontar 
Beag & Meánmhéide

Geilleagar  
Ísealcharbóin

Éifeachtúlacht 
Chomhshaoil & Acmhainní
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Tá buiséad tionscadail iomlán de €322.4m ag Clár Interreg Europe.  Tar 
éis glao 4 tá an maoiniú go léir leithdháilte.

Miondealú na dtionscadal mar a faomhadh iad
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Polasaí Feabhsaithe
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Ról 
Chomhthionól Réigiúnach an Deiscirt

Is Pointe Teagmhála é David Kelly, Stiúrthóir Chomhthionól Réigiúnach an Deiscirt, don Chlár Interreg Europe don 
réigiún.  Soláthraíonn an Tionól duine den bheirt bhall Éireannacha den Choiste Monatóireachta Cláir.

Tá an Tionól rannpháirteach mar chomhpháirtí i dtionscadail Interreg Europe agus cuirtear tuilleadh sonraí ar fáil faoin 
rannóg Tionscadail AE.

Tá Tionól Réigiúnach an Deiscirt ainmnithe mar Rialaitheoir Céadleibhéil do gach éileamh íocaíochta de chuid 
comhpháirtithe Éireannacha atá lonnaithe i réigiún an deiscirt agus an oirthir.  Is seiceálacha (iniúchtaí) iad Rialuithe 
Céadleibhéil ar chaiteachas tionscadail atá le déanamh le linn chur i bhfeidhm an tionscadail gach uair sula ndéantar 
éileamh ar íocaíocht a chur isteach agus clúdaíonn sé 100% d’éilimh tionscadail.  Is é Michael Buckley atá i gceannas ar 
an bhfoireann rialaithe chéad leibhéal laistigh de Thionól Réigiúnach an Deiscirt.

Tuilleadh eolais:

Teagmháil:    Is é Michael Buckley atá i gceannas ar an bhfoireann rialaithe chéad leibhéal laistigh.
Seol ríomhphost chuig:   flc@southernassembly.ie
Láithreán Gréasáin:   http://www.interreg-npa.eu/  
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URBACT III
Is clár um Chomhar Críche Eorpach 
(2014-2020) é URBACT III arna 
chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach 
(trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí 
na hEorpa, 74.302 milliún euro) a 
bhfuil sé mar aidhm aige forbairt 
uirbeach chomhtháite inbhuanaithe 
a chothú i gcathracha ar fud na 
hEorpa sna 28 Ballstát, An Iorua 
agus an Eilvéis.

Tá clár URBACT III eagraithe thart ar 
cheithre phríomhchuspóir:
1. Cumas chun an Polasaí a chur i bhfeidhm: Cumas na gcathracha 
beartais agus cleachtais uirbeacha inbhuanaithe a bhainistiú ar 
bhealach comhtháite agus rannpháirteach
2. An Ceapadh Beartais: Dearadh straitéisí inbhuanaithe agus 
pleananna gníomhaíochta a fheabhsú i gcathracha
3. Cur i bhFeidhm Polasaí: Cur chun feidhme straitéisí agus pleananna 
gníomhaíochta uirbeacha comhtháite agus inbhuanaithe a fheabhsú 
i gcathracha
4. An tEolas a Thógáil agus a Roinnt: A chinntiú go mbeidh níos mó 
rochtana ar eolas ag cleachtóirí agus ag cinnteoirí ar gach leibhéal 
agus go roinnfidh siad fios gnó ar gach gné d’fhorbairt inbhuanaithe 
uirbeach chun beartais forbartha uirbí a fheabhsú.

Chun na cuspóirí seo a bhaint amach, forbróidh URBACT III trí 
chineál idirghabhála:

• Malartú trasnáisiúnta;

• Forbairt acmhainní;

• Caipitliú agus scaipeadh.

Tuilleadh eolais:

Teagmháil:   Is é Michael Buckley atá i gceannas ar an bhfoireann rialaithe chéad leibhéal laistigh.
Ríomhphost:  flc@southernassembly.ie
Láithreán Gréasáin:  www.urbact.eu

Is Rialaitheoirí Céad Leibhéil iad Tionól Réigiúnach an Deiscirt maidir le gach éileamh 

íocaíochta ó chomhpháirtithe atá lonnaithe i Réigiún an Deiscirt agus an Oirthir don Chlár 

URBACT.  Is é Michael Buckley atá i gceannas ar an bhfoireann rialaithe chéad leibhéal.

Ról Chomhthionól Réigiúnach an Deiscirt

Ar an 1 Eanáir 2018, dearbhaíodh gurb é Tionól Réigiúnach an Oirthir agus an Lár Tíre (EMRA) an Pointe Teagmhála 
Náisiúnta nua do URBACT, a tháinig ó Ollscoil Mhá Nuad.

Bhí dhá chruinniú den Choiste Monatóireachta Cláir in 2018 a leanann Uachtaránacht an AE. An chéad cheann i Sophia 
sa Bhulgáir i mí Aibreáin agus an dara ceann san Ostair i mí na Nollag. Eagraíodh ceardlann do chomhaltaí an Choiste 
Monatóireachta Cláir ar “Torthaí an 7ú Tuarascáil Chomhtháthaithe: Ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin do chathracha 
agus do chríocha uirbeacha trí chomhar trasnáisiúnta” i mí an Mhárta i bPáras. 

Tháinig deireadh le Glao oscailte ar Líonraí Aistrithe an 10 Eanáir 2018. Cheadaigh Coiste Monatóireachta URBACT 23 
Líonra Aistrithe do Chéim 2 i mí na Nollag 2018. Reáchtáladh Ollscoil Samhraidh URBACT i Liospóin na Phortaingéile ar 
an 13 agus an 14 Meán Fómhair 2018, agus áiríodh ann caint faoi Éirinn mar thír ar URBACT.
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ESPON 2020
Tá de chuspóir Chlár ESPON 2020 toise chríche Eorpach a chur chun cinn agus a chothú i 
bhforbairt agus comhoibriú trí fhianaise, aistriú eolais agus foghlaim beartais a sholáthar 
d’údaráis phoiblí agus do ghníomhairí beartais eile ar gach leibhéal.

Is é cuspóir Chlár Comhair ESPON 2020 chun tacú le hatreisiú éifeachtacht Bheartas Comhtháthaithe an AE agus le 
beartais agus cláir earnála eile faoi chistí Infheistíochta Struchtúraí Eorpacha (ESI) anuas ar bheartais náisiúnta agus 
réigiúnacha forbartha críche, trí fhianaise a chumhdaíonn críoch iomlán 28 Ballstát an AE, anuas ar 4 Stát Comhpháirtí 
na hÍoslainne, Lichtinstéin, na hIorua agus na hEilvéise a chur i dtoll a chéile, a scaipeadh agus a chur chun cinn.

Tosaíochtaí Cláir
Tá an dá Ais Tosaíochta seo a leanas ag Clár ESPON 2020:

Ais Tosaíochta 1: Fianaise Chríche, Aistriú, Breathnú, Uirlisí agus For-Rochtain

Ais Tosaíochta 2: Cúnamh Teicniúil 

Is iad na cúig chuspóir shonracha a threoróidh cur i bhfeidhm 
Chlár ESPON 2020:

SO1: Fianaise chríche a chur i dtoll a chéile ar bhealach barrfheabhsaithe trí thaighde agus anailís fheidhmeach.

SO2: Aistriú uasghrádaithe eolais agus úsáid uasghrádaithe tacaíocht úsáideora anailísí.

SO3: Breathnú feabhsaithe críche agus uirlisí feabhsaithe le haghaidh anailís críche.

SO4: For-rochtain agus glacadh níos fairsinge le fianaise chríche.

SO5: Soláthairtí níos tíosaí agus níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla um chur i bhfeidhm agus cúnamh cláir atá níos 
inniúla.

Tá Tionól Réigiúnach an Deiscirt ar dhuine de bhaill Éireannacha 
an Choiste Monatóireachta Cláir.

Ról Chomhthionól Réigiúnach an Deiscirt

Tá sé mar aidhm ag Clár ESPON 2020 gné chríochach Eorpach a chur chun cinn agus a chothú i bhforbairt agus i 
gcomhoibriú trí fhianaise, aistriú eolais agus foghlaim beartais a sholáthar d’údaráis phoiblí agus do ghníomhaithe 
beartais eile ag gach leibhéal.

Is é is cuspóir do Chlár Comhoibrithe ESPON 2020 tacú le héifeachtúlacht Bheartas Comhtháthaithe an AE agus beartas 
agus clár earnála eile a neartú faoi chistí Infheistíochta Struchtúraí na hEorpa (ESI) chomh maith le beartais forbartha 
chríochacha náisiúnta agus réigiúnacha, tríd an táirgeadh, fianaise chríochach a scaipeadh agus a chur chun cinn lena 
gcumhdaítear críoch iomlán na 28 mBallstát AE, chomh maith le 4 Stát Comhpháirtíochta san Íoslainn, i Lichtinstéin, 
san Iorua agus san Eilvéis.
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Cumann
Réigiún na hÉireann
Is é Cumann Réigiúin na hÉireann (AIR) eagraíocht 
náisiúnta ionadaíoch na dtrí Thionól Réigiúnacha 
in Éirinn. Is iad a chuspóirí chun comhthuairim a 
bhallraíochta a léiriú ar cheisteanna a bhaineann lena 
gcomhdhéanamh agus leis na feidhmeanna dá bhfuil 
freagrachtaí reachtúla acu, agus chun comhairle a chur 
ar fáil don Rialtas ar cheisteanna a bhaineann le forbairt 
gheilleagrach agus shóisialta, ceisteanna ina measc a 
bhaineann le forbairt chothromaithe réigiúnach. Tá de 
chuspóir an Chumainn, sa mhullach air sin, chun malartú 
faisnéise agus taithí a éascú idir a chomhaltaí, cruinnithe, 
comhdhálacha, seimineáir a eagrú, agus foilseacháin a 
chur i dtoll a chéile a chuireann an cuspóir chun cinn 
lena mbaineann feabhas a chur ar cháilíocht na seirbhíse 
ar féidir le comhaltaí a sholáthar dá n-údaráis agus don 
phobal. Tá an AIR comhdhéanta de Chathaoirligh agus 
iar-Chathaoirligh agus iar-Stiúrthóirí na dtrí Thionól 
Réigiúnacha atá díreach tar éis a n-oifig a fhágáil.

Don tréimhse 2016-2017, is é an tUasal Stephen Blair, Stiúrthóir Thionól Réigiúnach an Deiscirt, Rúnaí Onórach 
Chumann Réigiúin na hÉireann.  

Eagraíodh an Comhdháil Bliantúil AIR 2017 i gCill Mhantáin i mí Bealtaine 2017. D’eagraigh agus d’óstáil Tionól 
Réigiúnach Láir na Tíre é sin.

Oifig Réigiúin na hÉireann
Is áis cúnta an AE í Oifig na hÉireann 
sa Bhruiséal (IRO), á soláthair go 
cnuasaitheach ag an trí Thionól 
Réigiúnach. Is seirbhís tacaíochta 
speisialaithe é IRO a oibríonn mar 
dhroichead idir rialtas áitiúil agus 
réigiúnach na hÉireann agus an 
Aontas Eorpach, ag míniú agus ag 
tabhairt treoracha dá pháirtithe 
leasmhara tríd an mBruiséal agus 
ag cur cúrsaí Éireannacha agus dea-
chleachtais chun cinn ag leibhéal 
Eorpach. Ní hamháin go dtugann 
sé láithreacht Éireannach i measc 
beagnach 300 oifig ionadaíoch 
bunaithe ag príomhchathair an 
AE de réir réigiúin, cathracha agus 
comhlachais an rialtais áitiúla ó 
áiteanna ar fud na hEorpa. Tá IRO 
i gceannas chomh maith ag an 
rúnaíocht do Thoscaireacht náisiúnta 
na hÉireann do Choiste na Réigiúin (CoR).

I measc fheidhmeanna an IRO, tá 
monatóireacht agus tuairisciú a 
dhéanamh ar na forbairtí is déanaí i 
réimsí ábhartha beartais an AE; anailís 

agus comhairle a sholáthar chun 
cistiú a lorg go gníomhach ó na cláir 
a bhainistíonn an Coimisiún Eorpach; 
agus feidhmeanna eile ionadaíocha, 
líonraithe agus idirchaidrimh 
a chumasaíonn údaráis áitiúla 
Éireannach agus Tionóil Réigiúnacha 
chun a n-idirghníomhú le hInstitiúidí 
an AE agus le contrapháirtithe in 
áiteanna eile san Eoraip a chur 
chun cinn. Tá an IRO suite laistigh 
d’fhoirgneamh um Ionadaíocht Bhuan 
na hÉireann sa Bhruiséil.   

Bhí an plé maidir le Todhchaí na 
hEorpa i réim sa sceideal i 2017. I mí 
an Mhárta, d’fhoilsigh an Coimisiún 
Eorpach a pháipéar Bán maidir le 
Todhchaí na hEorpa, le hachoimre 
ar chúig fhéidearthacht i gcomhair 
forbartha an AE27 sa todhchaí. 
I ndiaidh an Pháipéir Bháin sin, 
d’fhoilsigh an Coimisiún sraith 
páipéir machnamhacha ag déileáil 
le hábhair sonracha: gné shóisialta, 
domhandú, cosaint, an t-aontas 
eacnamaíoch agus airgeadaíochta, 

agus todhchaí airgeadais an AE. San 
am céanna, bhí dhá ábhar eile ar barr 
an sceidil i 2017: buiséad an AE tar 
éis 2020 agus Breaitimeacht. Maidir 
le buiséad i gcomhair 2021-2027, bhí 
ról gníomhach ag an IRO i bhforbairtí 
ina dhiaidh sin, go háirithe i gcomhair 
polasaí um chomhtháthú, agus rinne 
sé ionadaíocht thar ceann trí Thionól 
Réigiúnach sa tionscnaíocht “Future 
Funding for All”, ag glaoch ar fhadaithe 
an Pholasaithe um Chomhtháthú do 
gach réigiún tar éis 2020. 

Maidir le Breaitimeacht, thug an oifig 
nuashonruithe rialta maidir leis an 
hidirbheartaíocht do na Tionóil, agus 
d’oibrig sí go dlúth le hIonadaíocht 
Bhuan na hÉireann agus institiúidí 
Eorpacha eile chun feasacht an 
phobail a spreagadh maidir leis an 
tionchar d’údaráis Éireannacha áitiúla 
agus réigiúnacha eile.

13
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Coiste na Réigiún

Imeasc na n-imeachtaí (neamh-CoR) eagraithe ag IRO Bruiséil i 
2017, bhí:

• Monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairtí beartais agus cláreagraithe an AE agus freastal ar cheardlanna, seimineáir 
agus seisiúin faisnéise éagsúla. 

• Taighde agus tuairisciú tráthúil agus gonta agus ag tuairisciú/faisnéisiú maidir leis na forbairtí agus deiseanna is 
déanaí ábharacha go sonrach dár gcuid cliaint, mar shampla Horizon2020, Urban Agenda agus smart cities, COSME.

• Comhairleoireacht le mionsonraithe agus seirbhísí comhairleacha mar fhreagra ar fhiosrúcháin ó pháirtithe leasmhara

• Níos mó úsáide a bhaint as fhotha nuachta twitter @IrishRegions_EU.

• Seoladh athbhrandála na hoifige agus dearadh shuíomh gréasáin nua do 2018.

• Chabhraigh sé seiminéar EWRC a heagrú maidir le Príomhchathair Eorpacha ar son Cultúir le cathair na Gaillimhe

• Chabhraigh sé agus chuir sé cuairteanna staidéir le chéile ag Baill Thionól Réigiúnach an Deiscirt agus Chomhairle 
Contae Chorcaí.

• Cruinnithe agus faisnéisiú le grúpaí/oifigigh eile ar cuairt lena n-áirítear Oifigí Fiontraíochta Áitiúla leis na Réigiúin 
Tuaiscirt agus Iarthair, An Tionól Ardoideachais Teicneolaíochta, toscaireacht chomhairleoirí Fhine Gael.

• Teacht le chéile agus tógáil comhaontais, lena n-áirítear ionadaíochtaí agus tionóil réigiúnacha bunaithe sa Bhruiséil 
(Feachtas ar son maoinithe réigiúnaigh tar éis 2020, Comhdháil na Réigiúin Muirí Imeallacha, Grúpa Straitéise 
Atlantaigh, fórsa taisc Breaitimeachta CPMR).

• Idirchaidreamh le hoifigigh laistigh de na hInstitiúidí Eorpacha le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus le hionadaithe 
Ranna Rialtais na hÉireann chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna ar díol spéise iad agus ar limistéir dheiseanna 
agus iad a shoiléiriú

Feidhm thábhachtach d’Oifig Réigiúin na hÉireann sa Bhruiséil is ea comhordú a dhéanamh ar obair chomhaltaí na 
toscaireachta náisiúnta do Choiste na Réigiún (CR). Feidhmíonn CR mar thionól ionadaithe áitiúla agus réigiúnacha an 
Aontais Eorpaigh agus tá 350 comhalta aige ó áiteanna ar fud 28 Ballstát an AE, ar gá gach duine díobh a thoghadh go 
daonlathach agus/no sainchúram polaitiúil a bheith acu ina dtír dhúchais.  

 Is é ról CR chun faisnéis a sholáthar d’fhorbairt reachtaíocht an AE agus bheartais na hEorpa amach anseo trí ionchur 
iad siúd is dlúithe a dhéanann ionadaíocht do phobail, agus díriú ar limistéir agus tograí beartais siúd an AE is mó a 
imríonn tionchar ar réigiúin agus ar chathracha.

Cuireann CR a thuairimí i láthair go príomha trí thuairimí nó réitigh 
scríofa a fhorbraítear agus a phléitear i gceann amháin de shé Choimisiúnú 
théamacha a chumhdaíonn na limistéir bheartais seo a leanas:

• Saoránacht, Rialachas, Gnóthaí Institiúide agus Seachtracha (CIVEX)

• Beartas Comhtháthaithe Críche agus Buiséad an AE (COTER)

• Beartas Geilleagrach (ECON)

• An Comhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh (ENVE)

• Acmhainní Nádúrtha (NAT)

• Beartas Sóisialta, Oideachas, Fostaíochta, Taighde agus Cultúr (SEDEC)

De ghnáth, tagann gach Coimisiún le chéile 5 uair le linn bliana féilire chun tuairimí a ullmhú, agus ansin glactar iad i 
5-6 lánseisiúin eagraithe go bliantúil. 

Freastalaíonn Coimisinéirí, Airí Uachtaránachta agus MEPs go rialta ar chruinnithe CoR agus bíonn malartú rialta idir 
na hinstitiúidí ar ábhair polasaithe.
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Buaicphointí CnaR 2018

Tugadh cuireadh do thoscaireacht na hÉireann freastal ar chruinniú le Coiste an Oireachtais um Ghnóthaí AE. Tharla 
sé seo ar an 14 Samhain, áit ar chuir siad an Coiste Oireachtais ar an eolas faoi réimse leathan ábhar lena n-áirítear; ról 
agus obair Thoscaireacht na hÉireann; Brexit; an chéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile, Comhar Críche Eorpach; 
tionscnamh na Sráidbhailte Cliste agus ábhair ghaolmhara eile. D’fhreastail seachtar ball den toscaireacht, ina measc 
triúr ó Réigiún an Deiscirt; An Clr Michael Murphy (Ceannasaí Toscaireachta, Comhairle Contae Thiobraid Árann), An 
Clr Kieran McCarthy (Comhairle Cathrach Chorcaí) agus an Clr Deirdre Forde (Comhairle Contae Chorcaí).

Toscaireacht na hÉireann

Ranníocaíochtaí toscaireachtaí Éireannacha

Dhréachtaigh comhalta Éireannach tuairim amháin agus glacadh 
leis in 2018:
• Tuairim an Clr Deirdre Forde ar “an gClár Margaidh Aonair” - a glacadh ag cruinniú iomlánach mhí na Nollag

Na príomhthuairimí a glacadh

Glacadh le 47 Tuairimí CnR in 2018, agus i measc na tuairimí 
suntasacha a rinneadh le linn na bliana, áirítear:
• Ag déanamh machnamh ar an Eoraip: guth na n-údarás áitiúil agus réigiúnach chun an muinín a atógáil san Aontas 

Eorpach
• An pacáiste um Chreat Airgeadais Ilbhliantúil do na blianta 2021-2027
• Calafoirt Ghlana, Mara Glana - saoráidí glactha calafoirt chun dramhaíl a thabhairt ó longa
• Ciste Sóisialta na hEorpa Plus
• Pacáiste um an gCáin Chothrom
• Gearradh cánach ar an ngeilleagar digiteach
• Clár an Mhargaidh Aonair
• An rialachas aeráide i ndiaidh 2020: an meon ón Eoraip agus an meon domhanda, rannchuidiú leis an UNFCCC 

COP24
• Togra le treoir um phlaisteach aonúsáide
• Samhlacha den úinéireacht fuinnimh áitiúil agus ról na bpobal fuinnimh áitiúil maidir leis an aistriú fuinnimh san 

Eoraip
• Cleachtais trádála éagóracha sa slabhra soláthair bia
• Dreasachtaí áitiúla agus réigiúnacha chun aistí bia atá folláin agus inbhuanaithe a chur chun cinn
• An Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
• Déileáil Nua le Tomhaltóirí
• Horizon Europe: Creatchlár 9 maidir leis an Taighde agus an Nuálaíocht
• Eoraip níos láidre a thógáil: ról na mbeartas óige, oideachais agus cultúir
• Údarás Saothair Eorpach
• Clár na hEorpa Digití (2021-2027)

Chuir comhaltaí Éireannacha leasuithe ar thuairimí éagsúla CoR chun a chinntiú go raibh ionadaíocht ag leasanna na 
hÉireann. Áiríodh leis seo leasuithe an Chomhairligh McCarthy ar an Athbhreithniú Meántéarmach ar an Margadh 
Aonair Digiteach roimh leasuithe iomlánacha Eanáir, leasuithe an Chomhairligh Murphy ar Athchóiriú Thuairim an 
CBT, roimh chruinniú iomlánach mhí na Nollag.

I measc na cainteoirí eile bhí an Clr. Murphy ina cháilíocht mar chainteoir i gComhdháil CnR / OECD ar Infheistíocht 
Phoiblí, na leasuithe a thug an Clr. McCarthy ar an tuairim Athbhreithniú Meántéarmach ar an Margadh Aonair Digiteach 
agus an méid a bhí le rá ag an Clr. Murphy agus an Clr. McCarthy ar chomhairliúchán ar athbhreithniú ar Rialacha Nós 
Imeachta CnR. Thug an toscaireacht idirghabhálacha freisin a bhain le díospóireacht Brexit leis an bPríomh-idirbheartaí 
Michel Barnier a tionóladh i suí iomlánach mhí na Nollag.
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Clár Oibre agus Tosaíochtaí 2019

Leanfaidh CnR leis na gníomhartha ar cuireadh tús leo in 2019 maidir le Brexit agus Todhchaí na hEorpa. Leanfaidh 
an grúpa idir-réigiúnach ar Brexit (ar bunaíodh é i mí Eanáir 2018) lena chuid oibre chun a Chomhaltaí a chur ar an 
eolas (lena n-áirítear na comhaltaí thoscaireachta Éireannacha go léir (iomlán agus malartaigh). Tá sé ar intinn ag an 
toscaireacht teacht le chéile arís leis an Ionadaí Perm chun an dul chun cinn atá déanta san idirbheartaíocht maidir le 
Brexit a chur mheas.

Ag an gcruinniú iomlánaíoch deireanach de chuid Choiste na Réigiún in 2018, ghlac na comhaltaí rún maidir le clár 
oibre an Choimisiúin Eorpaigh 2019 ina leagadh amach na tosaíochtaí CoR don bhliain sin, lena n-áirítear: Saoránacht, 
rialachas agus reachtóireacht níos fearr; Poist, fás, infheistíocht agus beartas comhtháthaithe; Straitéis an Mhargaidh 
Aonair, FBManna, iomaíocht, tionscal agus an Margadh Aonair Digiteach; Talmhaíocht agus foraoiseacht, sláinte phoiblí 
agus cosaint tomhaltóirí, agus; an tAontas Fuinnimh, beartas agus timpeallacht aeráide.

I measc na dtuairimí atá á n-ullmhú tá:

• Tuairim an Clr Eamon Dooley ar “Bhonneagair Taighde na hEorpa” - tá sé beartaithe go nglacfar leis ag cruinniú 
iomlánach Dheireadh Fómhair

• Sábháilteacht ar bhóithre agus soghluaisteacht uathoibrithe
• An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF)
• I dtreo an 8ú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil
• Athchóiriú ar an CBT
• Clár Oibre Eorpach um Thaighde agus Nuálaíocht athnuaite
• Dul i ngleic le dífhaisnéisíocht ar líne: Cur Chuige Eorpach

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ag http://emra.ie/committee-of-the-regions/

An Clr. Bhí Deirdre Forde i láthair ag Coiste na Réigiún i rith 2018
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5-6 Nollaig 2018, An Clr. Deirdre Forde ag an 132ú Seisiún Iomlánach de Choiste na Réigiún

6 Nollaig 2018, 132ú Seisiún Iomlánach de Choiste na Réigiún (le idirbheartaí Brexit an AE, Michel Barnier agus baill eile de chuid CnR na 
hÉireann lena n-áirítear an Clr. Deirdre Forde, an Clr. Mary Shields agus an Clr. Michael Murphy.
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An Tionól Réigiúnach
um Úsáid Fuinnimh

Beartais Pleanáilte do 2019

In 2019, tá sé mar aidhm ag Tionól 

Réigiúnach an Deiscirt feabhas níos mó 

a chur ar fheidhmíocht fhuinnimh leis 

na tionscnaíochtaí a leanas:

a. Cinntiú go leanann Oifigí an Tionóil 
leo ag oibriú ar bhealach éifeachtach le 
fuinneamh;

b. Uasghrádú a dhéanamh ar na fuinneoga 
reatha i gCeanncheathrú an Tionóil

c. Scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht 
painéil ghréine a shuiteáil chuig 
Ceanncheathrú an Tionóil

d.  Clár nó córas struchtúrtha bainistíochta 
fuinnimh agus plean bliantúil a fhorbairt 

e. Limistéir fhéideartha a shainaithint agus 
dul i mbun an ghnímh chuí sa chás gur gá

f. Oiliúint um fheasacht ar fhuinneamh a 
sholáthar do gach fostaí

g. Leanúint le tuairisceáin fuinnimh a 
sheoladh chuig an SEAI.

Monatóireacht agus Tuairisciú Bliantúil Fuinnimh 
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an SEAI)

Baineann tábhacht mhór náisiúnta leis an ngá atá le 
héifeachtúlacht fuinnimh, nuair a chuirtear na dúshláin san 
áireamh atá romhainn maidir leis an ngá atá le slándáil an 
tsoláthair fuinnimh, déileáil le costais luaineacha fuinnimh 
agus dul i ngleic le hathrú aeráide domhanda.

Cuirtear na príomhearraí a chuireann éifeachtúlacht fuinnimh 
chun cinn ar leibhéal na hEorpa san áireamh sa Treoir maidir 
le hÉifeachtúlacht Fuinnimh (TÉF) (2012/27/AE), ina leagtar 
amach an treoirphlean beartais don tréimhse a fhad le 2020 
agus ina leagtar bearta atá ina gceanglas dlíthiúil ar Bhallstáit 
d’fhonn an úsáid níos éifeachtúla a bhaintear as fuinneamh 
a chur chun cinn ag gach céim den slabhra fuinnimh.  Tá 
comhlachtaí poiblí Éireannacha le sprioc feabhsaithe 
éifeachtúlachta fuinnimh 33% a bhaint amach faoi 2020.

Tá dhá phríomhoibleagáid ar 
chomhlachtaí poiblí maidir 
le feidhmíocht fuinnimh a 
thuairisciú ar bhonn eagraíochtúil:

• An riachtanas chun feidhmíocht fuinnimh na 
heagraíochta a thuairisciú don SEAI go díreach 
gach bliain – chun dul chun cinn a rianú i dtreo 
sprioc 2020;

• An riachtanas chun ráiteas a chur san áireamh 
ar fheidhmíocht fuinnimh na heagraíochta inár 
dtuarascáil bhliantúil. 

Léargas Ginearálta ar Úsáid Fuinnimh in 2018

Fostaíonn Tionól Réigiúnach an Deiscirt 25 comhalta foirne, a bhfuil an chuid is mó díobh lonnaithe i dTeach an Tionóil.

Is é leictreachas an t-aon fhoinse fuinnimh i dTeach an Tionóil agus féadtar úsáid 
fuinnimh a mhiondealú isteach sna catagóirí seo a leanas:
• Na hoifigí a théamh; 

• Solas a sholáthar;

• Ríomhairí pearsanta, ríomhairí glúine, printéirí agus trealamh oifige eile a chumhachtú; agus  

• Foinse uisce the san fhoirgneamh.

In 2018, caitheadh 21,929 Kwh d’fhuinneamh i dTeach Tionóil, agus an leictreachas atá i gceist leis sin ar fad.

Gníomhartha a Rinneadh in 2018

In 2018, thug Tionól Réigiúnach an Deiscirt faoi na gníomhartha seo a 
leanas chun athbhreithniú a dhéanamh ar ár bhfeidhmíocht fuinnimh, 
lena n-áirítear:

• Críochnaíodh an t-athchóiriú ar na hoifigí nua in 2018. Struchtúr 
cosanta is ea an foirgneamh, só bhí cúpla bac ar leibhéal an 
aisfheistithe incheadaithe. Cé is moite de sin, glacadh na beartais 
éifeachtachta fuinnimh a leanas:

• Thug ár gConraitheoir Leictreachais faoi athbhreithniú ar chórais reatha 
soilsithe agus téimh ag ár n-oifig i rith 2016 d’fhonn córais a chur i bhfeidhm 
atá níos éifeachtúla i dtaobh fuinnimh Mar gheall gur struchtúr cosanta an 
foirgneamh, ní féidir linn córais nua téimh nó soilsithe a aisfheistiú

• Tá Tionól Réigiúnach an Deiscirt díolmhaithe ó Threoir (EPBD) 2002/91/
CE – mar gheall go bhfuil foirgnimh liostaithe lena mbaineann sárthábhacht 
ailtireachta nó stairiúil (struchtúir chosanta) díolmhaithe Ina theannta sin, ní 
bhaineann deimhnithe um Rátáil Fuinnimh Foirgnimh (BER) ach le foirgnimh 
atá os cionn 1000m2. Tagann foirgneamh an Tionóil faoi chuimsiú na gcritéar 
seo, dá bhrí sin

• Déantar athbhreithniú ar bhonn ráithiúil ar chostais fuinnimh agus ar sholáthar, 
i gcomhréir le socruithe conarthacha na Seirbhíse Náisiúnta Soláthair

• Rinne an Tionól tuairisceán bliantúil fuinnimh le hÚdarás Fuinnimh 
Inmharthana na hÉireann (an SEAI) i rith 2018.

• Insliú seachtrach sa díon;
• An córas soilsithe a théann in oiriúint do choinníollacha sholas an lae 

ag úsáid soilse LED freisin;
• Coire gáis éifeachtach.
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Cuntas Ioncaim & 
Caiteachais Comhdhlúite
don Bhliain dár gcríoch
{31ú Nollag 2018}

Post agus Guthán 2017   € 2018    €

Cabhair an Údaráis Áitiúil 1,702,123 1,668,016

Aisghabháil Interreg /Eile (DPER) 5,619 15,602

Cláir Aisghabhála Tuarastála an AE 34,331 196,160

Maoiniú Oidhreachta 111,493 46,016

Aisghabháil Chláir an AE 2,630,869 0

Roinn Caiteachais Poiblí & Athchóirithe 311,107 280,694

Aisghabháil Chúnamh Teicniúla 48,981 0

Infháltas Úis an Bhainc 0 981,526

Aistriú Idir-Chomhlachta 0 64,866

Eile 2,569 21,192

Iomlán 4,847,091 3,274,071

Caiteachas 2017    € 2018    €

Costais Párolla 1,141,772 1,141,772

Asbhaint Pinsin 56,082 56,082

Aoisliúntas 54,856 54,856

Taisteal agus Cothabháil– Foireann 116,793 116,793

Tuarastal Bliantúil na mBall  
- Art 35 (1)

77,946 77,946

Taisteal agus Cothabháil na mBall  
- Art 35 (2) (A)

13,679 13,679

Traenáil na mBall 7,851 7,851

Tionól Réigiúin na hÉireann (AIR) 1,000 1,000

Táillí an Chomhdhála 3,444 3,444

Innealra agus Soláthair Oifige 21,428 21,428

Deisithe, Cothabháil & Costais Oifige 31,255 31,255

Costais Athchóirithe 123,455 123,455
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Caiteachas 2017    € 2018    €

Conarthaí Bliantúla 22,615 22,615

Costais Fuinnimh 6,664 6,664

Post agus Guthán 20,386 20,386

Cíos, Rátaí agus Táillí Uisce 37,154 37,154

Árachas 12,824 12,824

Tuairisc Bhliantúil 4,866 4,866

Táillí Comhairleoireachta/Gairmiúla 63,047 63,047

Caidrimh Poiblí/Faisnéis agus 
Fógraíocht

50,731 50,731

Ranníocaíochtaí/Táillí/Tobhaigh 
(LGMA agus Iniúchadh)

8,471 8,471

Sláinte agus Sábháilteacht 1,351 1,351

Cláir AE - Íocaíochtaí Tionscadail 0 0

Scéim Deontais Gateway  
- Íocaíochtaí an Tionscadail

2,630,869 2,630,869

Aistriú Idir-Chomhlachta / DoPER 883,359 883,359

Táille Dímheasa 15,299 15,299

Táillí Bainc 1,243 1,243

VAT 0 0

Drochfhéich díscríofa (FLC) 0 0

Eile 6,758 6,758

Iomlán na gCostas 5,415,199 2,918,877

Barrachas Ioncam thar Caiteachas -568,108 355,194
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2017    € 2018    €

Sóchmhainní Sheasta 996,070 998,021

Sóchmhainní Reatha

Airgead sa Bhainc 1,149,704 1,250,269

Féichiúnaithe 2,518,016 1,290,592

3,667,720 2,540,861

Fiachas Reatha

Creidiúnaithe agus Fabhraithe 1,950,996 615,594

Cárta Creidmheasa 1,212 2,914

1,952,208 618,507

Glansóchmhainní Reatha 1,715,513 1,922,353

Glansóchmhainní 2,711,584 2,920,373

Maoinithe ag

Iarmhéid ag tús na bliana 3,224,836 2,711,584

Cionroinnt Chúlchiste Pinsin na 
Bliana Reatha

54,856 -146,404

Barrachas Ioncam thar Caiteachas -568,107 355,194

2,711,584 2,920,373

Táillí Bainc
Comhdhlúite
don Bhliain dár gcríoch
{31ú Nollag 2018}
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