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Ráiteas Misin
Tá Tionól Réigiúnach an Deiscirt 

tiomanta do chomhoibriú agus comhordú 
níos fearr a éascú idir an rialtas áitiúil, 

réigiúnach agus láir agus gníomhaireachtaí 
Stáit eile. Beidh an Tionól meáite 

ar fhorbairt shóisialta, gheillagrach 
agus inbhuanaithe Réigiún an Deiscirt 

a chur chun cinn.
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Mar Chathaoirleach ar Thionól Réigiúnach an Deiscirt, is pribhléid é an Tuarascáil Bhliantúil 

agus an Ráiteas Airgeadais 2020 a thabhairt isteach.

Ní fhéadfadh an bhliain a bheith níos éagsúla lenár bpleananna bunaidh. Mar sin féin, lean 

an Tionól lena chuid oibre go cianda, ag seachadadh go leor éachtaí do Réigiún an Deiscirt.

Ba é buaicphointe na bliana ná foilsiú na Straitéise Réigiúnach Spásúlachta & Eacnamaíochta 

do Réigiún an Deiscirt, ag marcáil an toradh a bhí ar rannpháirtíocht fhairsing le páirtithe 

leasmhara agus leis an bpobal. Obair ar an gcreat forfheidhmithe don Straitéis Réigiúnach 

Spásúil Agus Eacnamaíoch (RSES) dul chun cinn freisin chun cur chuige struchtúrtha agus 

trédhearcach a sheachadadh chun na spriocanna pleanála réigiúnacha a bhaint amach.

Is é an ghnóthachtáil mór eile ná freagairt an Chláir Réigiúnacha an Deiscirt agus an Oirthir 

(S&E) chuig an Éigeandáil Sláinte Poiblí, trí scéim tacaíochta sláinte a chruthú chun maoiniú 

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (ERDF) a atreorú chun tacú le costas na soláthairtí 

riachtanacha threalamh cosanta pearsanta (PPE) do chóras cúram sláinte na hÉireann sa 

chomhrac in aghaidh Covid -19 ar fud an réigiúin Deiscirt agus an Oirthir (S&E).

Reáchtáladh ár gcruinnithe agus ár gcruinnithe tionóil ar líne den chuid is mó le linn 2020. 

Gabhaim buíochas le mo chomhghleacaithe tionóil as a gcuid ranníocaíochtaí luachmhara 

i rith na bliana. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Leas-Cathaoirleach an Comhairleoir 

Deirdre O'Brien as a chúnamh agus a tacaíocht.

Leathnaím mo bhuíochas ó chroí leis an Stiúrthóir Tionóil, David Kelly, agus a fhoireann 

as a gcuid oibre leanúnacha agus dá bhfreagairt go tapa ar na cúinsí dúshlánacha i rith 

na bliana.

Comhairleoir John Sheahan
Cathaoirleach

Teachtaireacht an Chathaoirligh
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Tá áthas orm Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais Thionól Réigiúnach an 

Deiscirt a chur i láthair do 2020.

Chuir Covid-19 dúshlán gan choinne i láthair; Mar sin féin, níor chuir sé cosc   

ar thiomantas chomhaltaí an Tionóil agus na foirne maidir lenár gclár oibre a 

sheachadadh do 2020 agus bhain an Tionól go leor spriocanna amach i rith na 

bliana.

Foilsíodh an Straitéis Réigiúnach Spásúil & Eacnamaíochta don Réigiún an Deiscirt, 

creat straitéiseach 12-bliana chun tacú le Tionscadal Éireann 2040 agus ag cinntiú 

naisc réigiúnacha láidre agus comhordaithe idir beartas náisiúnta agus áitiúil agus 

a neartú an tsraith réigiúnach rialtais.

Rinne an Tionól bainistiú ar athbhreithniú ar an gClár Réigiúnach Deiscirt agus an 

Oirthir (S & E) chun freagairt don phaindéim trí scéim tacaíochta sláinte chun tacú 

le rochtain leanúnach ar sholáthairtí trealaimh riachtanaigh chosanta pearsanta 

do na seirbhísí sláinte sa réigiún Deiscirt agus an Oirthir (S & E). Treisíonn sé 

seo, agus seachadadh leanúnach tacaíochtaí cómhaoinithe le héifeachtúlacht 

fuinnimh, taighde agus nuálaíocht, agus micrea-fhiontar, an tábhacht a bhaineann 

le ballraíocht an AE dár réigiúin agus dár gceantair.

Go déanach 2020, bhí áthas ar an Tionól a bheith ina Údarás Bainistíochta an 

Cheathrú Clár Réigiúnach Ciste Forbraíochta Réigiúnaí Na hEorpa (CFRE). 

Cuireadh tús le hobair fhorbartha láithreach, agus leanann an Tionól ar aghaidh 

le rannpháirtíocht ghníomhach le Rialtas na hÉireann maidir le dréacht-mholtaí 

don phacáiste buiséid 2021-27 AE agus reachtaíochta.

Cuireadh tacaíocht do chomhpháirtithe tionscadail Éireannacha faoi chláir 

Interreg ar aghaidh go cianda, trí phointí teagmhála agus trí rialú an chéad 

leibhéal. Éilíonn an fhoireann FLC iniúchadh ar fiú os cionn € 7.2m d'eagraíochtaí 

Éireannacha atá rannpháirteach i dtionscadail a chómhaoinítear trí chúig chlár 

comhar críochach na hEorpa.

Gabhaim buíochas lenár gCathaoirleach, an Comhairleoir John Sheahan, as a chuid 

ama agus saineolais le linn bliana an-dúshlánach. Gabhaim buíochas le foireann 

an Tionóil as a solúbthacht agus a n-inoiriúnaitheacht in aghaidh an aistrithe 

láithreacha agus gan choinne go dtí an obair iargúlta. Fáiltím roimh 

an bhfoireann nua a chuaigh isteach sa Tionól i 2020 agus buíochas a 

ghabháil leo siúd a bhog.

Mar fhocal scoir, táim ag tnúth leis na deiseanna a chuir na róil 

leathnaithe le haghaidh tionóil réigiúnacha chun sraith réigiúnach an 

rialtais a neartú.

David Kelly
Stiúrthóir

Teachtaireacht an Stiúrthóra
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Bunaíodh é i 2015, tá Tionól Réigiúnach an Deiscirt mar chuid de shraith réigiúnach an Rialtais in Éirinn.

1 | Tionól Réigiúnach an Deiscirt

FÍS
Réigiún atá láidir 
go heacnamaíoch, 

cuimsitheach, 
nasctha, 

athléimneach aeráide 
agus inbhuanaithe.

MISEAN
Le bheith ina 

cheannaire ar fhorbairt 
réigiúnach trí phleanáil 

spásúil éifeachtach, 
inbhuanaithe agus 

seachadadh clár an AE, 
le tacaíocht ó ár

bpáirtithe 
leasmhara.

LUACHANNA
Nuálaíocht 

Rannpháirtíochta 
Ceannaireachta
Trédhearcacht 

Inbhuanaitheachta 
Comhionannais

Tá sainchúram ag an Tionól do na 10 n-údarás áitiúil de 
Réigiún an Deiscirt, lena n-áirítear Ceatharlach, Cathair 
Chorcaí, Contae Chorcaí, an Clár, Ciarraí, Cill Chainnigh, 
Luimneach, Tiobraid Árann, Port Láirge, agus Loch 
Garman.

Cuid den earnáil rialtais áitiúil, is ionann ár 33 ball tionóil 
agus na 10 n-údarás áitiúil ar leibhéal réigiúnach; 27 a 
cheapann a gcomhábhar údaráis áitiúil, agus tá seisear 
eile ainmnithe mar Choiste na Réigiún ionadaithe.

Léiríonn an Tionól naisc idir an AE, agus leibhéil náisiúnta 
agus áitiúla trí phleanáil spásúil agus eacnamaíoch 
réigiúnach agus maoiniú Eorpach (go háirithe trí Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa) ar mhaithe le Réigiún 
an Deiscirt.

Táimid freagrach as pleanáil straitéiseach réigiúnach agus eacnamaíoch agus tacú le forbairt réigiúnach chothrom, 
inbhuanaithe.

• Sraith Réigiúnach an Rialtais, arna ionadú ag ionadaithe tofa arna n-ainmniú ag ár n-údaráis áitiúla agus ag Coiste 
na Réigiún;

• Ceannaireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Straitéise Réigiúnach Spásúlachta & Eacnamaíochta;
• Forbairt réigiúnach chothrom a chur chun cinn trí thacaíocht a thabhairt do, tacaíocht agus rannpháirtíocht i gcláir 

agus tionscadail forbartha réigiúnacha Eorpacha;
• Spriocanna beartais áitiúla, réigiúnacha, náisiúnta agus AE a nascadh trí phleanáil réigiúnach agus forbairt 

réigiúnach an AE.

Chun a fheidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh, déanann an Tionól idirghníomhú le réimse leathan Ranna Rialtais, 
gníomhaireachtaí Stáit, údaráis áitiúla, agus páirtithe leasmhara ón bpríobháideach agus leis na tríú hearnálacha ag 
leibhéil áitiúla, réigiúnacha náisiúnta agus AE.
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The Southern Region
The Southern Region is facing many challenges and opportunities as it changes in the coming decades, 

such as population growth and how people live and work. We need to plan for each change, 
particularly within a wider background of international events, such as climate crisis, Covid-19 and Brexit.  

The SRA supports the Region through its regional governance remit in the area of 
economic and spatial planning and EU funds for regional development.

10 LOCAL AUTHORITIES 

3 STRATEGIC PLANNING AREAS

9 COUNTIES 3 CITIES

• Mid-West
• South-East

• South-West

Clare, Limerick, Tipperary,
Waterford, Carlow, Kilkenny, 
Wexford, Cork, Kerry

Limerick
Cork
Waterford

Clare County Council, Limerick City & County Council, Tipperary County Council, 
Waterford City & County Council, Carlow County Council, Kilkenny County Council, 
Wexford County Council, Cork City Council, Cork County Council, Kerry County Council

1 REGION 

Approx. 

40% 
of the 
national 

landmass

Largely rural 
region supported 
by a strong 
urban structure

Almost 

1/3 
of the 
national 
labour force

Over 

84,000 

active enterprises and 
a strong multinational 
presence

Almost 

40% 
Ireland’s 
active
 farms

Internationally-
renowned 
third level 
institutes and 
research centres

33% 
of the 
population

2 international and 
regional airports

Wild Atlantic Way, 
Ireland’s Ancient 
East and Ireland’s 
Hidden Heartlands 
tourism areas active 
in the Region

Wealth of 
environmental, 
natural, cultural 
and heritage 
assets

all tier one/ two 
ports outside of 
Dublin
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Rialachas an Tionóil

Struchtúr na gComhaltaí

Feidhmíonn an Tionól trína 33 ball maidir le maoirseacht a dhéanamh ar chláir agus ar thionscadail mhaoinithe an AE 
agus ar an bhfeidhm phleanála réigiúnaí, ag obair i gcomhpháirtíocht le foireann an Tionóil.

Struchtúr na Foirne

Tá 27 ball foirne ag an Tionól thar dhá Rannán.

Comhaltaí Tionóil Réigiúnach an Deiscirt

An Coiste Limistéar
Pleanála Straitéisí an

Oirdheiscirt

An Coiste Limistéar
Pleanála Straitéisí an

Iardheiscirt

An Coiste Limistéar
Pleanála Straitéisí Láir  

an Iarthair

Rialú an
Chéad

Leibhéil

Cláir
Oibriúcháin
Réigiúnacha

Cláir ETC 
agus

tionscadail AE

Cumarsáid &
Gnóthaí

Corparáideacha

Pleanáil 
Réigiúnach

& RSS

Airgeadas  
& HR

Tionól Réigiúnach an Deiscirt ag Maidin Caife Fíorúil, 2020 Samhain

STIÚRTHÓIR

Stiúrthóir Cúnta
An Rannán Cláir AE & Gnóthaí Corparáideacha

Stiúrthóir Cúnta
Rainnán Pleanála Réiginí, Airgeadais

& Acmhinní Daonna
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Foireann Tionóil 2020

Derville Brennan
Stiúrthóir Cúnta

Kevin Lynch
Stiúrthóir Cúnta / Pleanálaí Sinsearach

David Kelly
Stiúrthóir

Dominic Walsh
Oifigeach Pleanála

Réigiúnach

Robert Fennelly
Oifigeach Pleanála

Réigiúnach

Sharon Murray
Oifigeach Riaracháin

Airgeadas & HR

Bryan Riney
Oifigeach Pleanála

Réigiúnach

Vincent Dunphy
Bainisteoir Feidhmiúcháin

an Chláir & Smacht

Elaine Gallagher
Oifigeach Cléireachais

Maria Murphy
Oifigeach Cléireachais

Catherine Connaughton
Oifigeach Cléireachais

Alice Byrne Kelly
Oifigeach Cléireachais

Teresa Burke
Oifigeach Cléireachais

Samantha Richardson
Oifigeach Forbartha 
Clár na hÉireann-na 

Breataine Bige

Edel Hunt
Ag gníomhú don Rialaitheoir 

Sinsearach Chéad Leibhéil

Rose Power
Oifigeach Tionscadail 

an AE

Yvonne Cooney
Oifigeach Foirne Cúnta

Gníomhach

Eve Hayden
Rialaitheoir Sinsearach

Chéad Leibhéil

Colm Walsh
Oifigeach Cléireachais

Karen Coughlan
Oifigeach Tionscadail 

an AE

Róisín Kiely
Oifigeach Cúnta Foirne

Marie Harnett
Rialaitheoir Sinsearach

Chéad Leibhéil

Anna Higgins
Oifigeach Cléireachais

Enda Hogan
Feidhmeannach an Chláir 

Bainisteoir Airgeadais, 
Monatóireacht & 

Meastóireacht

Michael Buckley
Iniúchchlár

Rita McGarvey*
Pointe Teagmhála Náisiúnta

Interreg an Iarthuaiscirt
Iarthar na hEorpa*

Siobhán Rudden
Oifigeach Sinsearach 

Foirne

Breda Curran
Oifigeach Forbartha 
Clár na hÉireann-na 

Breataine Bige

* Tá Rita tar éis bogadh ar aghaidh agus líonfar an post seo in 2020
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Cathaoirligh & Leas Cathaoirligh 2020

CATHAOIRLIGH 2020

 Eanáir go Iúil

An Comhairleoir Joe Carroll

Iúil go Nollaig

An Comhairleoir John Sheahan 

LEAS-CATHAOIRLIGH 2020

Eanáir go Iúil

An Comhairleoir John Brennan

Iúil go Nollaig

An Comhairleoir Deirdre O'Brien

2 | Ballraíocht Tionóil

Déanann 33 comhairleoir áitiúla ionadaíocht ar Réigiún an Deiscirt a cheaptar mar chomhaltaí den 
Tionól Réigiúnach ar feadh téarma cúig bliana, a thosaigh tar éis Toghcháin Áitiúla 2019.

Ainmníonn 10 nÚdarás Áitiúil an Réigiúin 27 ball agus 
ceapann an Rialtas sé cinn eile ó Choiste na Réigiún (féach 
cuid 9 le haghaidh tuilleadh eolais).

Tagann na baill le chéile go míosúil chun saincheisteanna a 
bhaineann le pleanáil réigiúnach a phlé; aighneachtaí chuig 
údaráis áitiúla, rialtas náisiúnta, agus an AE; Bainistiú Clár 
an AE agus Sochair Tionscadail; agus feidhmeanna reachtúla 
eile an Tionóil. Déanann siad ionadaíocht freisin ar an 
Tionól ar Choistí a bhaineann le monatóireacht a dhéanamh 
ar bhainistíocht cláir an AE agus le pleanáil réigiúnach.

Cruinnithe & Faisnéisithe 2020

Bhog cruinnithe tionóil ar líne ó Mhárta 2020,
mar gheall ar thús na paindéime-19.

Cainteoirí seachtracha ag cruinnithe reachtúla, 2020

Eanáir Gregg Allen, POF, cumhacht pobail

Feabhra Carol O'Reilly, An Roinn Turasóireachta, Iompair & Spóirt –
Comhairliúchán Poiblí ar Athbhreithniú ar Bheartas Soghluaisteachta Inbhuanaithe

Mí na Nollag An tOllamh Niamh Moore-Cherry - An Dr. Carla Kayanan, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath - Éire sa Chéid Chathrach

Theorannaigh an phaindém COVID-19 líon na 
cruinnithe tionóil reachtúla in 2020 go chúig a 
tharla i bpearsa I mí Eanair, Feabhra agus Iúil agus 
ar line I mí na Samhna agus mí na Nollag de réir 
treoirlínte an Rialtais. Reáchtáladh cruinnithe 
faisnéise neamhfhoirmiúla ar line ó Mhárta go 
Meitheamh, Meán Fómhair, agus Deireadh Fómhair.

Ceadaíonn Buan-Ordú Forlíontach, a glacadh i mí na 
Samhna, cruinnithe reachtúla iargúlta a sholáthar i 
bhfianaise ainmniú an Tionóil Réigiúnaigh san Acht 
um an Dlí Sibhialta agus an Dlí Coiriúil (Forálacha 
Ilghnéitheacha) 2020 (Alt 29) (Údaráis Áitiúla) 
(Ainmniú) Ordú 2020 (IR Uimh. 446 de 2020).
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Ballraíocht i dTionól Réigiúnach an Deiscirt  
(ag 20 Nollaig 2020)

Miondealú Ar Inscne
ag 20 Nollaig 2020

18%

82%

Fir Mná

Miondealú Ar Pháirtithe 
Polaitíochta ag 20 Nollaig 2020

30%

43%

6%

3
%

12%

6%

Sinn Féin Neamhspleách Glas
Fine Gael Páirtí an Lucht Oibre Fianna Fáil

COMHAIRLEOIR
Comhairleoir John Sheahan

Comhairleoir Deirdre O'Brien

Comhairleoir Thomas Kinsella

Comhairleoir Ken Murnane

Comhairleoir Alan O'Callaghan

Comhairleoir P.J. Kelly

Comhairleoir Kieran McCarthy

Comhairleoir Terry Shannon

Comhairleoir Garret Kelleher

Comhairleoir Dan Boyle

Comhairleoir Deirdre Forde 

Comhairleoir Gillian Coughlan

Comhairleoir Gerard Murphy

Comhairleoir Joe Carroll

Comhairleoir Sean O'Connor

Comhairleoir Sheila O'Callaghan

Comhairleoir Michael O'Shea

Comhairleoir Séamus Cosaí Fitzgerald

Comhairleoir Robert Beasley

Comhairleoir Andrew McGuinness

Comhairleoir John Brennan

Comhairleoir Frankie Daly

Comhairleoir Michael Collins

Comhairleoir Michael Murphy

Comhairleoir Noel Coonan

Comhairleoir Siobhán Ambrose

Comhairleoir Michael O'Meara

Comhairleoir Conor D. McGuinness

Comhairleoir Thomas Phelan

Comhairleoir Tom Cronin 

Comhairleoir Oliver Walsh

Comhairleoir Pip Breen 

Comhairleoir Maura Bell

ÚDARÁS ÁITIÚIL
Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

Comhairle Contae Chorcaí

Comhairle Contae Cheatharlach

Comhairle Contae Cheatharlach

Comhairle Contae an Chláir

Comhairle Contae an Chláir

Comhairle Cathrach Chorcaí

Comhairle Cathrach Chorcaí

Comhairle Cathrach Chorcaí

Comhairle Cathrach Chorcaí

Comhairle Cathrach Chorcaí

Comhairle Contae Chorcaí

Comhairle Contae Chorcaí

Comhairle Contae Chorcaí

Comhairle Contae Chorcaí

Comhairle Contae Chorcaí

Comhairle Contae Chiarraí

Comhairle Contae Chiarraí

Comhairle Contae Chiarraí

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Comhairle Contae Chill Chainnigh

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach & Contae Luimnigh

Comhairle Contae Tiobraid Árann 

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Comhairle Contae Thiobraid Árann

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge

Comhairle Contae Loch Garman

Comhairle Contae Loch Garman

Comhairle Contae Loch Garman

 
Cathaoirleach

Leas-Cathaoirleach

Ball Coiste Eorpach na Réigiún (CoR)

Ball Coiste Eorpach na Réigiún (CoR) (Alt)

Ball Coiste Eorpach na Réigiún (CoR) (Alt)

Ball Coiste Eorpach na Réigiún (CoR) (Alt)

Ball Coiste Eorpach na Réigiún (Cor)

Ball Coiste Eorpach na Réigiún (Cor) (Alt)
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Cumann Réigiúin na hÉireann

Is é Cumann Réigiún na hÉireann eagraíocht ionadaíoch 
náisiúnta na dtrí thionól réigiúnacha in Éirinn. 
Cuimsíonn sé an Cathaoirligh atá ann faoi láthair,  an 
Cathaoirligh roimhe seo, agus stiúrthóirí na dtrí thionól 
réigiúnacha.

Is iad na cuspóirí ná an dearcadh comhchoiteann ar a 
bhallraíocht a chur in iúl maidir le cúrsaí a bhaineann 
lena mbunreacht agus na feidhmeanna a bhfuil 
freagrachtaí reachtúla orthu, agus comhairle a thabhairt 
don Rialtas maidir le cúrsaí a bhaineann le forbairt 
eacnamaíoch agus shóisialta, lena n-áirítear cúrsaí a 
bhaineann le forbairt réigiúnach chothromaithe.

Tá sé mar aidhm aige freisin malartú faisnéise agus taithí 
a éascú idir a chomhaltaí, trí chruinnithe, comhdhálacha, 
agus seimineáir a eagrú agus foilseacháin a tháirgeadh 
chun an cuspóir a fheabhsú chun caighdeán na seirbhíse 
a fheabhsú, ar féidir le baill a thabhairt dá n-údaráis 
agus don phobal. 

An Comhairleoir Joe Carroll roimhe seo an Cathaoirleach,
an Comhairleoir John Sheahan, Cathaoirleach

& David Kelly, Stiúrthóir

Coiste Monatóireachta Chlár Oibriúcháin Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir

Comhairleoir Joe Carroll

Comhairleoir John Brennan

Comhairleoir Seamus Cosai Fitzgerald

Comhairleoir Michael O’Shea

Coiste Monatóireachta Chlár Interreg na hÉireann -na Breataine Bige

Comhairleoir Ken Murnane

Comhairleoir Shane O’Callaghan

Coiste Monatóireachta an Chláir Forbartha Tuaithe

Comhairleoir Alan O’Callaghan

An Coiste Monatóireachta um Chuimsiú Infhostaitheachta & Foghlaim (PEIL)

Comhairleoir Gerard Murphy

Ionadaithe an Choiste
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An Comhairleoir Deirdre O'Brien, Leas-Cathaoirleach, an
Comhairleoir. Cathaoirleach Joe Carroll atá ag éirí as, an

Comhairleoir John Sheahan, Cathaoirleach & David Kelly, 
Stiúrthóir ag an gcruinniú bliantúil 2020 i bPort Láirge.

Cathaoirleach an Comhairleoir John Sheahan, Comhaltaí
an Tionóil agus an fhoireann ag an gcruinniú bliantúil

i mí Iúil 2020.

Beannachtaí scaradh shóisialta ag an gcruinniú bliantúil  
ag Óstán an Túr, Port Láirge, 17 Iúil 2020.

Mar thoradh ar thosach na srianta paindéime agus ina dhiaidh sin, tháinig athbhreithniú ar phleananna 
le haghaidh 2020, mar sin féin, bhí bliain an-ghnóthach ag an Tionól Réigiúnach an Deiscirt le go leor 
éachtaí. Lean gníomhaíocht ar aghaidh ar fud chláir an AE, tionscadail an AE agus i bpleanáil réigiúnach.

3 | Buaicphointí Corparáideacha 2020

Cruinniú Bliantúil 2020 & Toghadh 
an Chathaoirligh 2020-21

Ag teacht le Treoirlínte Rialtas Covid-19, reáchtáladh 
an cruinniú bliantúil an 17 Iúil, ag Óstán an Túr i bPort 
Láirge chun riachtanais achar sóisialta a éascú.

Ba é an chéad chruinniú i bpearsa ó mhí Feabhra agus is 
é an ceann deireanach le linn 2020. Bhí Bhí Comhairleoir 
John Sheahan tofa mar Chathaoirleach ag an cruinniú. 

Tógadh an Comhairleoir John Sheahan de Chomhairle 
Cathrach agus Contae Luimnigh Cathaoirleach ar 
Thionól Réigiúnach an Deiscirt ag an gcruinniú bliantúil 
ar an 17 Iúil. Ag déanamh ionadaíochta ar Chomhairle 
Cathrach & Contae Luimnigh ar an Tionól Réigiúnach ó 
2014, togadh an Comhairleoir Sheahan den chéad uair 
chun na Comhairle i 2004. Tá sé ina bhall de Fine Gael.

Toghadh an Comhairle Deirdre O'Brien ó Chomhairle 
Contae Chorcaí ina Leas-Chathaoirleach. Tá an Comhairle 
O'Brien ina bhall d'Fhianna Fáil.
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Buaicphointí 2020

Taighde & Foilseacháin

Chuir an Comhthionól Réigiúnach foilseacháin éagsúla le chéile le linn 2020, lena n-áirítear aird ar leith a thabhairt 
ar an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch do Réigiún an Deiscirt, agus an Plean Corparáideach 2020-24, an 
dá riachtanas reachtúla. Bhí baint ag an Tionól freisin le roinnt doiciméad taighde a fhoilsiú agus chuir sé pleananna 
gníomhaíochta réigiúnacha le chéile trí thionscadail Interreg na hEorpa a bhfuil an Tionól i gcomhpháirtíocht leo.

Faightear tuilleadh eolais ar na foilseacháin seo ar fud na Tuarascála Bliantúla:

Roinn 4 • Plean Corparáideach Tionól Réigiúnach an Deiscirt 2020-24

Roinn 5 • Straitéis Réigiúnach Spásúil & Eacnamaíochta do Réigiún an Deiscirt
• Covid-19 Tuarascáil Anailís Tionchair Réigiúnach
• Plean Gníomhaíochta Réigiún Foghlama. Comhairliúchán le páirtithe leasmhara
• Foilsíodh Tuarascáil Anailíse Comh-Oibre Réigiúnach 20 Deireadh Fómhair 2020

Roinn 7 • Plean Gníomhaíochta Réigiúnach FIRESPOL
• Plean Gníomhaíochta Réigiúnach MARIE
• Plean gníomhaíochta réigiúnach MATCH-UP
• Meaitseálann INTERREG na hEorpa an Tionscadal - Tuarascáil Creata Baile 10 Nóiméad

Imeachtaí & Seimineáir Ghréasáin 2020

Ceardlann Comhairliúcháin 
Phoiblí, Iúil 2020

Rinne na trí Thionól Réigiúnacha, leis na Ranna 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus Oideachas 
& Scileanna, comh-óstáil ar cheardlann faisnéise ar 
an bpróiseas comhairliúcháin chun bonn eolais a chur 
faoi roghnú na dtosaíochtaí maidir le húsáid mhaoiniú 
Bheartas Comhtháthaithe an AE in Éirinn 2021-27. 
Féach Cuid 6 le haghaidh tuilleadh eolais.
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Seachtain na Breataine Bige, 
Feabhra 2020

Díreach roimh phaindéim COVID-19, d'fhreastail 
Oifigigh Forbartha Chlár na Breataine Bige ar sheoladh 
oifigiúil an tionscadail Ports atá caite agus faoi láthair le 
linn Sheachtain na Breataine Bige, imeacht cultúrtha a 
d'óstáil Rialtas na Breataine Bige i mBaile Átha Cliath 
chun Lá Fhéile Dáibhí a cheiliúradh agus chun aird a 
tharraingt ar na naisc chomhroinnte le hÉirinn.  Féach 
Cuid 8 le haghaidh tuilleadh eolais. 

Cuairteanna Staidéir Tionscadail an 
AE ar Éirinn

Thug dhá cheann dár dtionscadail chómhaoinithe 
Interreg na hEorpa a gcomhpháirtithe tionscadail agus 
príomhpháirtithe leasmhara go hÉirinn i 2020 chun 
dea-chleachtais na hÉireann a thaispeáint i réimse 
speisialtóireachta cliste agus iompair ilmhódúil:

• I mí Feabhra, d'óstáil muid an 4ú cruinniú téamach 
idir-réigiúnach de thionscadal MATCH UP le 
cuairteanna ar dhea-phractices iompair inbhuanaithe 
ar fud réigiún an Deiscirt agus an Oirthir;

• I mí Dheireadh Fómhair, thugamar ár gcomhpháirtithe 
agus ár bpáirtithe leasmhara COHES3ION ar thuras 
fíorúil timpeall Réigiún an Deiscirt chun dea-
chleachtais a chloisteáil maidir leis na cleachtais oibre 
nuálacha a bhaineann le speisialtóireacht chliste.

Féach Cuid 7 le haghaidh tuilleadh eolais.

Seachtain na Réigiún agus na 
gCathracha AE, Deireadh Fómhair 2020

Bhí baint ag an Tionól Réigiúnach le go leor 
gníomhaíochtaí agus imeachtaí le linn sheachtain na 
réigiún agus na gcathracha Eorpacha, a tharla ar líne 
mar gheall ar shrianta COVID-19. Dhá cheann de na 
tionscadail atá maoinithe ag an AE lena bhfuil an Tionól 
ina chomhpháirtí óstáil imeachtaí agus ghlac an Tionól 
páirt i gcásanna eile:

• COHES3ION: Cuairt Staidéir Nuálaíochta Fíorúil ar 
Réigiún an Deiscirt do réigiúin agus do pháirtithe 
leasmhara an AE.

• MATCH-UP: Saotharlann rannpháirteach ar dhea-
chleachtais na hÉireann maidir le hathruithe 
iompraíochta agus tionscnaimh le haghaidh 
soghluaisteacht inrochtana, cuimsitheach, agus 
ísealcharbóin.

• Clár Réigiúnach Deiscirt agus an Oirthir (S & E): 
Ceardlann ar an AE a chur in iúl go háitiúil leis an 
gCoimisiún Eorpach.

Samantha Richardson (SRA), Denise Hanrahan, Ard-
Chonsalacht na hÉireann in Caerdydd, agus Breda Curran 

(SRA) ag Seachtain na Breataine Bige, Márta 2020.

Comhpháirtithe tionscadail MATCH UP ag tabhairt cúirt 
ar Bunscoil San Clár i mBaile Átha Cliath chun bualadh le 

Coiste Chlár Taistil na Scoileanna Glasa i mí Feabhra 2020.

Cúirt thionscadal fíorúil COHES3ION timpeall Réigiún an 
Deiscirt i mí Dheireadh Fómhair 2020.

Seó Bóthair an Oifig Eorpach Réigiúin na hÉireann, Samhain 2020

Thug an Oifig Eorpach Réigiúin na hÉireann a seó bóthair ar líne chuig Réigiún an Deiscirt, arna chomh-óstáil ag an 
Tionól Réigiúnach, chun údaráis áitiúla a thabhairt cothrom le dáta maidir le príomhdheiseanna beartais agus maoinithe 
an AE. Féach Cuid 6 Eolas.
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Athruithe foirne 2020

Chuireamar fáilte roimh cheapachán Maria Murphy, Alice 
Byrne-Kelly, Catherine Connaughton, agus Teresa Burke 
leis an Tionól Réigiúnach mar Oifigigh Chléireachais le 
linn 2020. Dúirt muid Slán le Rita McGarvey a bhí ag 
obair sa Tionól ó 2008 agus guímid gach rath uirthi is 
fearr don todhchaí.

Cumarsáid Ar Líne 

Suíomh gréasáin

Is é an suíomh gréasáin príomhuirlis cumarsáide ar 
líne an Tionóil don Chlár Réigiúnach, cláir Interreg, 
tionscadail AE, agus Pleanáil Réigiúnach. Tá méadú 
seasta tagtha ar líon na radharc ar leathanaigh ó 2015 
agus lean an treocht seo ar aghaidh anuraidh. 

Meáin Shóisialta 2020

Tá láithreacht ar líne ag an Tionól ar Twitter, Facebook, 
YouTube, agus Instagram. D'fhás lucht leanúna Twitter 
thart ar 8%, agus facebook ag thart ar 18% i rith na bliana.

Glacadh leis an bPlean 
Corparáideach 2020-24

Ghlac na comhaltaí Plean Corparáideach an Tionóil 
Réigiúnaigh 2020-24 ag cruinniú Iúil. Seachadfar an 
plean faoi thrí sprioc, ceannaireacht réigiúnach, luacháil 
ar ár ndaoine, agus forbairt réigiúnach inbhuanaithe 
a chur chun cinn. Is féidir nuashonrú ar an bPlean 
Corparáideach a fháil i Roinn 4. 

Ceiliúrann Foireann Tionóil Réigiúnach an 
Deiscirt Lá Idirnáisiúnta na mBan ag Teach 

Tionóil go luath i Márta 2020

 
1.  
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Staff Changes 2020 
We welcomed the appointment of Maria Murphy, Alice 
Byrne-Kelly, Catherine Connaughton, and Teresa Burke 
to the Regional Assembly as Clerical Officers during 
2020. We also said farewell to Rita McGarvey who had 
worked at the Assembly since 2008 and we wish her all 
the best for the future. 
 
 
 
 
 
 
 
Online Communications  
 
Website 

The website is the Assembly’s main 
online communications tool for the 
Regional Programme, Interreg 
programmes, EU projects, and Regional 
Planning. The number of page views have 
increased steadily since 2015 and last 
year continued this trend.  
 
 
Social Media 2020 

The Assembly has an online presence on 
Twitter, Facebook, YouTube, and 
Instagram. Twitter followers grew by 
approximately 8%, and Facebook by 
approximately 18% during the year. 
 
 
 
Adoption of the Corporate Plan 2020-24 

The Members adopted the Regional Assembly’s 
Corporate Plan 2020-24 at the July meeting. The 
Plan will be delivered under three goals, Regional 
Leadership, Valuing Our People, and Promoting 
Sustainable Regional Development. An update 
on the Corporate Plan can be found in Section 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Followers 
Twitter 2491 
Facebook 491 
Instagram 325 

 -  25,000  50,000  75,000  100,000

Page Views

Unique Page Views

Southern Regional Assembly Website 2019 v 2020

2020 2019

David Kelly, Director presenting a copy of 
the Corporate Plan 2020-24 to Cllr. John 

Sheahan, Cathaoirleach 

Southern Regional Assembly Staff celebrate 
International Women’s Day at Assembly House 

in early March 2020 

Leantóirí

Twitter 2,491

Facebook 491

Instagram 325
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4 | Plean Corparáideach 2020-24

Ghlac na Comhaltaí Plean Corparáideach an Tionóil 2020-24 i mí Iúil, a sheachadfar faoi thrí sprioc, 
Ceannaireacht Réigiúnach, Luacháil ar Ár nDaoine, agus Forbairt Réigiúnach Inbhuanaithe a Chur Chun Cinn.

Sprioc 1: Ceannaireacht Réigiúnach

• Rialachas Réigiúnach: Réigiún a Spreagann Forbairt 
Réigiúnach Inbhuanaithe agus Rialachas Réigiúnach 
in Éirinn

• Comhoibriú Straitéiseach: Réigiún a théann i ngleic, a 
chomhoibríonn, & a chruthaíonn comhpháirtíochtaí 
chun tairbhe an Réigiúin

• Ionadaíocht Réigiúnach: Ionadaíocht réigiúnach 
dhaonlathach a thacú, a chothú agus a fhorbairt

Sprioc 2: Ár nDaoine a Luachá

• Dualgas na hEarnála Poiblí: A chinntiú go bhfuilimid 
ag déanamh na rudaí cearta, ar an mbealach ceart, 
do mhuintir ár réigiúin agus dár bhfostaithe, ar 
bhealach cuimsitheach, oscailte agus freagrach, 
bunaithe ar an ngá atá le hidirdhealú a dhíothú, 
comhionannas a chur chun cinn agus cearta daonna 
na foirne a chosaint

• Forbairt Eagraíochtúil: Eagraíocht nuálach, 
oiriúnaitheach agus sofhreagrach

• Bainistíocht Acmhainní Daonna: Luach agus forbairt 
ár bhfoirne   

Sprioc 3: Forbairt Réigiúnach 
Inbhuanaithe a Chur Chun Cinn

• Na Cuspóirí sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch (RSES) a bhaint amach

• Cláir agus Tionscadail an AE: leas a bhaint as an 
acmhainneacht agus na deiseanna don Réigiún

• Taighde agus Sonraí Réigiún

An Plean Corparáideach 2020-24 a 
Sheachadadh: Dul chun cinn 2020

• Glacadh le Clár Oibre Corparáidí agus Buiséad 2020, 
Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Cuntas 2019, agus 
an Plean Corparáideach 2020-24;

• Glacadh le hordú reachtúil forlíontach do chruinnithe 
an Tionóil Réigiúnaigh go cianda mar fhreagairt ar 
shrianta COVID-19

• Nuashonruithe míosúla ar ghníomhaíocht reachtúil, 
míreanna a bhaineann le Pleanáil Réigiúnach, An 
Clár Réigiúnach S&E, Cláir ETC agus tionscadail 
AE - 3 chruinniú tionóil reachtúla i bpearsa agus 2 
chruinniú reachtúla tionóil ar líne, agus 6 chruinniú 
neamhreachtúla ar líne, a tionóladh mar fhreagairt 
ar shrianta COVID-19; 

• 8 gComhaltaí Tionóil ainmnithe mar Ionadaithe 
Coiste ar Choiste Faireacháin Chlár an AE chun tacú 
leis an gclár oibre réigiúnach;

• 2 chur i láthair ó Oifig Eorpach Réigiúin na hÉireann 
chuig Comhaltaí an Tionóil in 2020 chun nuashonrú 
a dhéanamh ar bheartas an Aontais agus ar fhorbairt 
maoinithe atá ábhartha do na húdaráis áitiúla;

• Rannpháirtíocht na bhFeisirí i ngníomhaíochtaí a 
bhaineann lenár 6 thionscadal Interreg na hEorpa 
chun bonn eolais a chur faoin bhfoghlaim bheartais 
a eascraíonn as réigiúin eile an AE agus chun an 
t-eolas is deireanaí a thabhairt di.

• Comhoibriú leis na Tionóil Réigiúnacha eile 
chun tacú leis an gclár oibre réigiúnach níos 
leithne, lena n-áirítear taighde agus aighneachtaí 
comhpháirteacha chuig próisis chomhairliúcháin 
phoiblí ar an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus AE, agus 
cláir atá maoinithe ag an AE a sheachadadh: Rinne 
an Tionól 20 aighneacht chuig comhairliúcháin 
phoiblí i 2020, (próiseas an phlean forbartha, 
comhairliúcháin rialtais náisiúnta, comhairliúchán 
Cistí struchtúracha agus infheistíochta na hEorpa 
(ESIF) agus eile);

• Rannpháirtíocht ar Choistí Faireacháin Chlár an 
AE thar ceann Bhallstát na hÉireann: Interreg na 
hEorpa, Interreg Iarthuaisceart na hEorpa, Clár Éire 
na Breataine Bige, ESPON, CSE agus CEMI;

• Ionadaíocht ar an dearcadh réigiúnach agus 
rannpháirtíocht i bpróisis ábhartha leanúnacha 
an AE, náisiúnta agus réigiúnacha maidir le cur 
chun feidhme beartais trí aighneachtaí chuig 
comhairliúcháin phoiblí agus rannpháirtíocht ar 
choistí agus ar pháirtithe leasmhara;

• Tacaíocht agus éascú leanúnach an Líonra 
Comhoibriú Críche Eorpach (ETC), líonra atá á 
thiomáint ag baill d'Oifigigh Tionscadail ETC ó gach 
cearn den réigiún é. Cuireann an líonra ardán ar fáil 
chun eispéiris a fhoghlaim agus a roinnt chun tacú le 
hOifigigh Thionscadail ETC Tionscadail Eorpacha a 
sheachadadh ar mhaithe leis an réigiún.

• 6 ghrúpa geallsealbhóirí téamacha do gach 
tionscadal Interreg na hEorpa, a chuireann leis na 
príomhréimsí beartais seo a leanas atá ábhartha 
do Chlár Réigiúnach S&E, Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES), agus beartais agus 
straitéisí áitiúla agus náisiúnta: speisialtóireacht 
chliste, taighde agus nuálaíocht fhreagrach, 
cineálacha iompair ilmhódacha, fuinneamh in-
athnuaite, faireachán fuinnimh, agus coincheapa na 
gcathracha glasa gorma;

• 6 líonra comhoibrithe idir-réigiúnacha straitéiseacha 
le heagraíochtaí ó 37 réigiún Eorpacha ar fud ár 
dtionscadail Interreg na hEorpa chun foghlaim idir-
réigiúnach faoin dea-chleachtas a éascú chun tacú le 
beartas poiblí níos fearr. 

• Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch 
(RSES) do Réigiún an Deiscirt glactha agus foilsithe;
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• Clár Cur Chun Feidhme Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Eacnamaíoch (RSES) le rannpháirtíocht páirtithe 
leasmhara maidir le struchtúir cur chun feidhme;

• Monatóir um Fhorbairt Réigiúnach a fhorbairt bunaithe 
ar thrí Théama Forfheidhmithe Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch(RSES): Réigiún Beo, Réigiún 
Glas agus Réigiún Cruthaitheach agus Nuálach;

• Rannpháirtíocht leanúnach le próiseas Phlean Forbartha 
na nÚdarás Áitiúil lena n-áirítear comhairle agus cúnamh 
a chur ar fáil chomh maith le haighneachtaí foirmiúla 
chuig comhairliúcháin réamhdhréachta agus dréacht-
aighneacht an phlean forbartha (Loch Garman);  

• Ionadaíocht ar an dearcadh réigiúnach agus 
rannpháirtíocht i bpróisis ábhartha leanúnacha an AE, 
náisiúnta agus réigiúnacha maidir le cur chun feidhme 
beartais trí iliomad fóram.

• Bainistiú an Chláir Réigiúnach Deiscirt agus an Oirthir 
(S & E) agus athchlárú mar fhreagra ar an paindéim trí 
thacú le Seirbhís Sláinte na hÉireann, agus dearbhú € 74 
milliún Ciste Forbraíochta Réigiúnaí Na hEorpa (CFRE) 
faoin gClár Réigiúnach Deiscirt agus an Oirthir (S & E) 
chun tacú le gníomhaíochtaí sa réigiún Deiscirt agus an 
Oirthir (S & E) chun tacú le fás cliste, inbhuanaithe, agus 
cuimsitheach ;

• Comhordú ar fhorbairt an Chláir Réigiúnaigh 2021-27 
do na réigiúin theas, thoir agus Lár Tíre i gcomhar le 
EMRA, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
Coimisiún an AE agus comhpháirtithe éagsúla cláir;

• Tacaíocht do chomhpháirtithe tionscadail, lena n-áirítear 
idirchaidreamh le húdaráis bhainistíochta an chláir, 
mar chomhpháirtí cláir do Chlár na hÉireann, Pointí 
Teagmhála Ainmnithe don Interreg Iarthuaisceart na 
hEorpa, agus INTERREG na hEorpa;

• Comhairliúchán poiblí maidir le tosaíochtaí a roghnú chun 
maoiniú comhtháthaithe an AE a úsáid in Éirinn 2021-27

• Comhpháirtíocht leanúnach le hOifig Mhaoinithe 
Eorpach na Breataine Bige agus leis an Roinn Caiteachais 
Phoiblí i gcur i bhfeidhm Chlár Éire na Breataine Bige;

• Rinne foireann Rialaithe Céad Leibhéal an Tionóil 
iniúchadh agus bailíochtú ar 180 éileamh tionscadail ar 
fiú os cionn €7.2 milliún iad d'eagraíochtaí Éireannacha 
a ghlac páirt i dtionscadal arna chómhaoiniú ag cúig chlár 
um Chomhar Críochach Eorpach.

• 3 fhoilseachán taighde ar thionchar réigiúnach COVID-19, 
anailís chomhoibrithe agus bailte 10 nóiméad; 

• 2 Phlean Gníomhaíochta Réigiúnacha foilsithe ag 
tionscadail Interreg na hEorpa maidir le monatóireacht 
ilmhódach iompair agus fuinnimh: FIRESPOL maidir le 
fuinneamh in-athnuaite, Tionscadal MATCH-UP Plean 
Gníomhaíochta Réigiúnach maidir le hiompar ilmhódach, 
EMPOWER  Plean Gníomhaíochta Réigiúnach chun 
carbón a laghdú trí mhonatóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtúlacht fuinnimh i dtithíocht shóisialta.

• Foireann seimineár gréasáin eachtrúil bunaithe le 
scileanna comhordaithe bainistíochta imeachtaí ar líne;

• Suíomh gréasáin agus foireann meán sóisialta a bunaíodh 
chun na teachtaireachtaí corparáideacha ó gach Aonad 
agus Rannán a chomhordú;

• Chuir filleadh fuinnimh an Tionóil ar ÚFIÉ isteach, de réir 
na hoibleagáide reachtúla;

• Bunaíodh foireann fuinnimh tionóil.
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5 | Pleanáil Réigiúnach

Thug an tOrdú fán Acht Rialtais Áitiúil 1991 (Tionóil Réigiúnacha) (Bunú) 2014 ról láidir isteach do 
Thionól Réigiúnach an Deiscirt maidir le pleanáil spásúil agus forbairt eacnamaíoch Réigiún an Deiscirt.

Is éard atá i gceist le príomhfheidhm pleanála straitéisí an 
Chomhthionóil Réigiúnaigh ná an Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) a ullmhú, a ghlacadh 
agus a chur i bhfeidhm do Réigiún an Deiscirt. Tá ról 
maoirseachta aige freisin maidir le Pleananna Áitiúla 
Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) a ullmhú agus 
aighneachtaí reachtúla a ullmhú maidir le Pleananna 
Forbartha Cathrach agus Contae (CCDP). 

Ba bhliain shuntasach í 2020 don Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Eacnamaíoch RSES mar a foilsíodh é an 31 Eanáir.

Cad é an RSES?
Tá Réigiún an Deiscirt ag tabhairt aghaidh ar ré maidir 
le hathrú, dúshlán agus deis mhór. Sna 20 bliain amach 
romhainn, beidh ár ndaonra ag fás ag beagnach 400,000, 
beidh ár bpróifíl aoise agus ár struchtúir teaghlaigh 
athrú. Tugaimid aghaidh ar athrú tapa domhanda, 
forbairtí teicneolaíochta, agus tionchar suntasach an 
athraithe aeráide.

Is creat forbartha réigiúnach straitéiseach 12 bhliain 
é an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch 
(RSES) chun an t-athrú seo a threorú. Bunaíonn sé creat 
leathan ar an mbealach ina ba chóir ár sochaí, comhshaol, 
geilleagar agus úsáid talún a fhorbairt. Cuimsíonn 
sé Pleananna Straitéiseacha Ceantair Chathrach do 
Chorcaigh, Luimneach-Sionnainn & Port Láirge, agus 
straitéisí dár bpríomhbhailte, do bhailte, do shráidbhailte 
agus dá gceantair thuaithe.

Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch (RSES) go príomha chun tacú le seachadadh 
an chláir athraithe atá leagtha amach i dTionscadal 
na hÉireann 2040, an Creat Pleanála Náisiúnta (NPF) 
agus an Plean Forbartha Náisiúnta 2018-27 (NDP). Mar 
shraith réigiúnach an phróisis phleanála náisiúnta, 
cinnteoidh sé comhordú idir CCDP agus LECP na ndeich 
n-údarás áitiúil sa réigiún. Cé go bhfuil sé bunaithe ar 
bheartais náisiúnta, AE agus idirnáisiúnta, tá an Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) á stiúradh 
ag an leibhéal áitiúil ag an leibhéal áitiúil, údaráis áitiúla, 
páirtithe leasmhara, grúpaí pobail agus saoránaigh aonair 
a mhúnlaigh an straitéis chomhroinnte seo.

Socruithe Monatóireachta agus 
Tuairiscithe
Tar éis glacadh leis an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch (RSES), ceanglaítear ar gach údarás áitiúil sa 
Réigiún agus ar na comhlachtaí poiblí atá forordaithe sa 
reachtaíocht tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid 
an Tionóil gach dhá bhliain, ina leagtar amach an dul chun 
cinn atá déanta maidir le tacú le cuspóirí na Straitéise, a 
bhaineann leis an gcomhlacht sin.

Ullmhóidh an Tionól tuarascáil mhonatóireachta gach dara 
bliain ar an dul chun cinn maidir le cuspóirí foriomlána 
an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) 
a fháil, lena n-áirítear na gníomhartha agus na torthaí 

sonracha atá faoi fhreagracht na gcomhlachtaí poiblí 
forordaithe. Cuirfidh an Tionól a thuarascáil faireacháin 
isteach chuig an gCoimisiún Náisiúnta Maoirseachta agus 
Iniúchta (NOAC) a fhéadfaidh moltaí a dhéanamh don Aire 
maidir le bearta riachtanacha chun tacú le cur i bhfeidhm 
an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES).

An Straitéis Réigiúnach Spásúil Agus 
Eacnamaíoch (RSES) i gcomhthéacs 
an Creat Pleanála Náisiúnta (NPF) - 
Cur i bhFeidhm
Is príomhghné é an Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch (RSES) i seachadadh an Chláir Athraithe 
atá leagtha amach i dTionscadal na hÉireann 2040, 
an  Creat Pleanála Náisiúnta (NPF) agus an Plean 
Forbartha Náisiúnta (NDP) 2018-27. Leagann sé amach 
spriocanna uaillmhianacha le haghaidh fáis ar fud an 
réigiúin ag tacú leis an uaillmhian NPF le haghaidh 
athrú bunathraithe le 50:50 scoilt fáis idir Réigiún an 
Oirthir agus Lár Tíre, Réigiún an Deiscirt agus Réigiún 
an Tuaiscirt agus an Iarthair. Bíonn tionchar aige seo ar 
gach ceantar údaráis áitiúil, lena n-áirítear daonra breise 
réamh-mheasta de 380,000 faoi 2040 ag tabhairt daonra 
an réigiúin beagnach dhá mhilliún le 225,000 duine 
breise i bhfostaíocht (880,000 san iomlán). Saothraítear 
straitéis dé-riain a chuireann lenár Limistéir Chathrach; 
Corcaigh, Luimneach-Sionainn agus Phort Láirge mar 
thiománaithe eacnamaíocha atá scálaithe go mór agus 
tacaíonn sé leis an réigiún (agus gach údarás áitiúil) 
mar líonra láidir de phríomhbhailte, de bhailte, de 
shráidbhailte agus de cheantair thuaithe. Cuimsíonn an 
Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) 
saincheisteanna spásúlachta, eacnamaíocha, sóisialta, 
cumarsáide, iompair agus comhshaoil   ag díriú ar fhás 
dlúth, ar dhualgas, ag freagairt don dúshlán a bhaineann 
le hathrú aeráide agus athléimneacht.
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Beidh sé dúshlánach an t-athrú claochlaitheach a bheidh 
ag teastáil a bhaint amach agus beidh gá le hinfheistíocht 
shuntasach thráthúil i mbonneagar agus le hathrú céime 
ar shocruithe oibre i measc na bpáirtithe lena mbaineann, 
go háirithe comhlachtaí poiblí agus údaráis áitiúla. Beidh 
gá le struchtúir éifeachtacha cur chun feidhme a mbeidh 
seachadadh tráthúil príomhchumasóirí mar thoradh air 
agus athrú claochlaitheach a sheachadadh.

Tá ceanglas rialála ann freisin maidir le cur chun feidhme. 
Is doiciméad reachtúil é an Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Eacnamaíoch (RSES) a bhfuil reachtaíocht mar 
bhonn agus mar thaca aige, agus tugann Comhaltaí an 
Tionóil sainordú daonlathach dó tar éis rannpháirtíocht 
agus comhoibriú fairsing agus oscailte a bhfuil 
saoránaigh, pobail, príomhpháirtithe leasmhara, rialtais 
agus comhlachtaí poiblí páirteach ann. Bhí ionchur 
lárnach agus díreach ag údaráis áitiúla i bhforbairt na 
Straitéise Réigiúnacha Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES). 
Cuireann na hAchtanna Pleanála, lena n-áirítear Ailt 22, 
25 agus 27, dualgais ar an Tionól Réigiúnach, ar Údaráis 
Áitiúla agus ar pháirtithe leasmhara eile chun an Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES)  a chur i 
bhfeidhm agus chun monatóireacht a dhéanamh air. 

Tá 301 cuspóir sa Straitéis Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch (RSES): an 229 Cuspóirí Beartais Réigiúnacha 
(RPO) mar aon le 22 cuspóir Plean Straitéiseach Ceantair 
Chathrach (MASP) Chorcaí, 23 Cuspóirí (MASP) Luimneach 
(MASP) agus 27 cuspóir (MASP) Phort Láirge. Tá raon 
spriocanna ag na cuspóirí, a bhaineann le gníomhartha 
agus páirtithe leasmhara éagsúla. Éilíonn cuid acu 
gníomh díreach ag an Tionól Réigiúnach (Gníomhartha 
Réigiúnacha), éilíonn daoine eile iarratas reachtúil ag 
grúpaí eile - mar shampla a chinntiú go mbeidh an Croí-
Straitéis um Fhorbairt ag teacht leis an Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) (Insealbhú) agus 
baineann daoine eile le tacaíocht do thionscnaimh a rinne 
gníomhaireachtaí eile (Tacúil) . Cuireann siad meicníocht 
chuimsitheach ar fáil do chur i bhfeidhm.

Seolann na cuspóirí aghaidh ar thrí cholún 
uileghabhálach:

• Réigiún Glas
• Réigiún inmharthana
• Réigiún cruthaitheach agus nuálach

Baineann siad seo leis na 11 ráiteas straitéise atá sa 
Straitéis Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES).  

Príomh-chumasóirí: Cén chuma a 
bheidh ar rath an Straitéis Réigiúnach 
Spásúil Agus Eacnamaíoch (RSES)?
• Ag cur na gcéimeanna cearta i dtreo patrúin 

lonnaíochta níos inbhuanaithe, taisteal, fuinneamh 
agus bithghéilleagar chun dul i ngleic le 
gníomhaíocht aeráide sna stáit aistriú chuig sochaí 
ísealcharbóin;

• Spriocanna fáis uaillmhianacha agus inbhuanaithe a 
sheachadadh dár gcathracha agus dár limistéir uirbeacha 
(50% móide) - Corcaigh, Luimneach & Port Láirge;

• Ár bpríomhbhailte, Cathair Chill Chainnigh, Trá Lí, 
Ceatharlach, Inis, Loch Garman, Cill Airne, Mala, 
Cloich na hAonaid, an Caisleáin Nua Thiar, Durlas, 
Cluain Meala, An tAonach, Dún Garbhán, agus 
Guaire a chomhdhlúthú agus a chomhdhlúthú.

• Dugthailte Chorcaí a fhorbairt;
• Athbheochan Luimnigh-na Sionainne, lena 

n-áirítear an Bealach Dáileacháin Thuaisceart 
Luimnigh / Conair Taistil Cliste;

• Samhail chothromú 'chathair chomhchruinnithe' a 
bhaint amach thuaidh agus ó dheas den abhainn i 
bPort Láirge le forbairt na gCéibhe Thuaidh agus na 
Tailte in aice láimhe i gCo. Chill Chainnigh;

• Réigiún cuimsitheach agus foghlama a chruthú, ag 
tógáil ar ár n-institiúidí ardoideachais lena n-áirítear 
na hollscoileanna teicneolaíochta nua an Ollscoil 
Teicneolaíochta na Mumhan (MTU) agus Ollscoil 
Teicneolaíochta Oirdheisceart na hÉireann (TUSE) 
a bhunú, líonra réigiún foghlama nua agus réigiún 
cliste a fhorbairt;

• Réigiún an Deiscirt a shuíomh mar gheata 
idirnáisiúnta na hÉireann trínár gcalafoirt agus ár 
n-aerfoirt;

• An leas is fearr a bhaint as an chuid is mó de 
Chorcaigh & Phort Láirge agus Inbhear na Sionainne: 
Ár sócmhainní muirí nádúrtha;

• Cáilíocht an chomhshaoil   agus ár n-oidhreacht 
shaibhir a fheabhsú agus a chosaint;

• Ár gcumas turasóireachta agus áineasa a fhorbairt go 
hinbhuanaithe feadh bhealach an Atlantaigh Fhiáin, 
go croílár ceilte na hÉireann, trí Thoir ársa na hÉireann, 
agus ar feadh na gormbhealaí agus na féarbhealaí;

• Ár gceantair uirbeacha agus ár spásanna a 
athbheochan trí dhéantús cruthaitheach agus 
athghiniúnach, chun fás dlúth agus riachtanas 
tithíochta a sheachadadh, agus beogacht nua a 
sholáthar d'ionaid cathrach agus baile;

• Ceantair thuaithe a athbheochan trínár mbailte 
agus ár sráidbhailte beaga a athbheochan agus 
comhoibriú a mhéadú idir líonraí lonnaíochtaí chun 
luach níos airde a lorg, poist éagsúlaithe a lorg ar 
chaighdeán maireachtála níos airde;

• Ár réigiún a nascadh - bonneagar feabhsaithe 
ó thuaidh go dtí an Cósta Theas agus an Oirthir 
chósta thiar, ag nascadh le Conair Eacnamaíoch 
an Atlantaigh agus ag forbairt conair eacnamaíoch 
sínte an Oirthir go Eorafort Ros Láir;

• Na ceantair uirbeacha is glaise agus is beoga a 
chruthú do phobail, cultúr agus fiontar éagsúil;

• Infheistiú i seirbhísí poiblí chun dul i ngleic le galair, 
tacaíocht a thabhairt don daonra agus don fhás 
fostaíochta pleanáilte, ag soláthar oideachais, sláinte, 
iompair, pobail agus seirbhísí sóisialta agus bonneagar.
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Gníomhaíochtaí, dul chun cinn agus clocha 
míle isteach 2020
Ba é an tosaíocht ná struchtúir fhorfheidhmithe 
a fhorbairt agus gnóthachtáil RPO 226 a bhaint 
amach:

Laistigh de bhliain de rinne an Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) an SRA a bhunú 
meicníochtaí forfheidhmithe, plean agus struchtúir 
láidre, lena n-áirítear coistí Geallsealbhóirí Costais 
Ionstraimeach agus Tras-Teorann Údaráis Áitiúil, chun 
a áirithiú go seachadfar an Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Eacnamaíoch (RSES) agus na Plean Straitéiseach 
Ceantair Chathrach intomhaiste, insroichte, réadúil 
agus atá faoi cheangal ama. Áireofar leis an gcéim 
fhorfheidhmithe pleananna gníomhaíochta lena 
n-áirítear spriocanna atá faoi cheangal ama, táscairí 
chun cinn agus plean rianaithe tionscadail socraithe 
chun seachadadh éifeachtach agus éifeachtúil a 
chinntiú.

Dearadh & Foilsiú an 
Straitéis Réigiúnach 
Spásúil Agus 
Eacnamaíoch (RSES) 

D'oibrigh an fhoireann go 
dlúth lenár gcomhpháirtithe 
deartha agus clóite, priontáil 
nua-aimseartha, chun cóip 
chrua an Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch 
(RSES) a tháirgeadh go dtí an caighdeán agus an dáileadh 
is airde is féidir a chomhlíonadh le treoirlínte Covid 19. 
Nuashonraíodh suíomh gréasáin an Tionóil, ag tairiscint 
cóipeanna ard-réitigh den doiciméad deiridh araon.

Ualach oibre a chatagóiriú agus a 
thosaíocht - Clár Forfheidhmithe 
a Fhorbairt

Tá forbairt Clár Oibre Forfheidhmithe le catagóiriú 
agus tosaíocht na gcuspóirí 301 Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) ag brath ar nádúr na 
gníomhaíochta is gá:

• Gníomhach: gníomh díreach den chuid is mó ag 
Tionól Réigiúnach i gcumas comhordaithe chun 
dul chun cinn a thiomáint ag príomhpháirtithe 
leasmhara;

• Insealbhú: Oibleagáid reachtúil den chuid is mó 
do pháirtithe leasmhara cloí le chéile chun a gcuid 
polasaithe, pleananna agus straitéisí féin a cheapadh 
(go háirithe tábhachtach don ailíniú plean forbartha);

• Tacaíocht: Obair thacaíochta / rianaithe den chuid 
is mó de ghníomhaireachtaí eile agus comhartha 
tacaíochta réigiúnaí do phríomhthionscnaimh, 
tionscadail straitéiseacha agus tairiscintí le haghaidh 
maoinithe atá á saothrú ag páirtithe leasmhara.

Ina theannta sin, rinneadh measúnú ar gach cuspóir 
chun na sonraí ardleibhéil seo a leanas a chinneadh:

• Sainaithint na gníomhaireachta luaidhe.
• Gníomhaireachtaí atá i gceist a aithint.
• Sainaithint an ghnímh atá ag teastáil.
• Gníomhaíochtaí comhchoiteanna a aithint.

Rannpháirtíocht ar Struchtúir 
Forfheidhmithe
Tugadh faoi athbhreithniú ar mheicníochtaí cur chun feidhme 
i gcomhairle le húdaráis áitiúla Príomhfheidhmeannaigh, 
Ranna Rialtais, agus páirtithe leasmhara agus treochlár chun 
cur chun feidhme a tháirgtear.

Próiseas an Phlean Forbartha

Rannpháirtíocht leanúnach le húdaráis áitiúla lena 
n-áirítear aighneachtaí a rinneadh chuig na próisis 
réamhdhréachtaithe seo a leanas: 

• Plean Forbartha Chomhairle Contae Chorcaí 2022-28
• Plean Forbartha Chomhairle Contae Cheatharlach 

2022 -28
• Fógra Comhairliúcháin Phlean Forbartha Chathair 

Chorcaí
• Comhairle Contae Chiarraí
• Comhairle Contae Phort Láirge
• Plean Forbartha Luimnigh 2022 -28
• Plean Forbartha Thiobraid Árann 2022-28
• Plean Forbartha Contae an Chláir 2022 – 28

Freisin:

• Aighneacht ar Dhréachtphlean Forbartha Chontae 
Loch Garman

• Comhaontú maidir le nós imeachta aighneachtaí ag 
cruinniú Iúil an Tionóil

Rannpháirtíocht le Ranna Rialtais / 
Daoine Eile
Aighneachtaí a rinneadh in 2020:

• Creatlach Náisiúnta Pleanála Muirí- An Roinn 
Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH).

• Plean Náisiúnta Téarnaimh Eacnamaíoch- An Roinn 
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta (DETE).

• Comhairliúchán poiblí ar na Treoirlínte um Fhorbairt 
Fuinnimh Gaoithe athbhreithnithe.

• Straitéis Comhdhlúite Iarnróid-Iarnród Éireann.
• Cúig Suirbhé Bainistíochta Cathracha - An Roinn 

Iompair (DoT).
• Ráiteas Straitéise na Roinne Iompair 2021 - 23.
• Athbhreithniú ar Athbhreithniú Beartas 

Soghluaisteachta Inbhuanaithe - DoT.
• Athbhreithniú ar an bPlean Forbartha Náisiúnta- An 

Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (DEPR).
• Mataí na Sionainne Luimnigh - An tÚdarás Náisiúnta 

Iompair.
• AG-Climatise '- Dréacht-Treochlár Náisiúnta Aeráide 

& Aeir don earnáil talmhaíochta go dtí 2030 agus 
níos faide anonn.
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Ionadaíocht ar an dearcadh 
réigiúnach agus rannpháirtíocht 
i bpróisis / fóraim forfheidhmithe 
beartais ábhartha san AE, náisiúnta 
agus réigiúnach lena n-áirítear:

• Bord Tionscadal Éireann 2040.
• Fóram Náisiúnta Oiriúnaithe um Athrú Aeráide.
• Fóram Náisiúnta um Measúnú Comhshaoil   Straitéiseach.
• Pleananna fiontraíochta réigiúnacha; Rannpháirtíocht 

an Ghrúpa Stiúrtha le haghaidh Pleananna Fiontair 
Réigiúnacha SW, MW, SE. 

• Fóram Scileanna Réigiúnach (SW, MW, SE).
• Foireann Aistrithe Réigiúnach Lár Tíre (MRTT).
• Lár an Bhaile ar dtús.
• Grúpa Comhairleach Plean Eacnamaíoch agus Pobail 

Áitiúil (LECP).
• Pleanáil don Ghrúpa Stiúrtha um Athrú Aeráide.
• Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh.
• Comhairliúchán agus comhordú leis An Roinn Iompair 

(DoT), Bonneagar Iompair Éireann (TII) agus ÚNI do 
chur i bhfeidhm na Straitéise Réigiúnach Spásúil agus 
Eacnamaíoch (RSES) Iompair lena n-áirítear:
• Straitéisí iompair cathrach (Straitéis Iompair 

Limistéar Cathrach Chorcaí (CMATS), Straitéis 
Iompair  Cheantar Cathrach Luimneach na 
Sionainne (LSMATS) agus WMAT a ullmhú agus 
a chur i bhfeidhm agus pleananna iompair áitiúla.

• Athbhreithniú Straitéise Lastais Iarnróid Náisiúnta 
le hIarnród Éireann.

• Creatlach Náisiúnta Pleanála Mara -Conradh le 
Rannán Polasaí Pleanála Mara An Roinn Títhíochta, 
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta (DHLGH).

• Rannpháirtíocht, taighde agus oiliúint trí Fhóram 
Oifig an Rialaitheora Pleanála (OPR).

• Rannpháirtíocht le taighde acadúil lena n-áirítear 
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD) ar ‘IRC 
COALESCE’ na hÉireann i dtionscadal na Céide Cathrach.
• Polasaí Líonra Iompair Tras-Eorpach (TEN-T)
• Fóram Iompair Idirnáisiúnta (ITF)

• Coiste Pleanála Mara na hInstitiúide Pleanála na 
hÉireann (IPI).

Tionscadal Na gCathracha Glasa 
Gorma Interreg na hEorpa – Fóram 
na nGeallsealbhóirí a Bhunú

Is é an Tionól comhpháirtí na hÉireann ar thionscadal 
na gCathracha Glasa Gorma Interreg na hEorpa, a 
thosaigh in 2019 le buiséad iomlán de níos mó ná 
€1,34m. Tá Bonneagar Gorm agus Glas (BGI) agus Réitigh 
Nádúrbhunaithe (NBS) ina bpríomhchuid de limistéir 
tharraingteacha a dhéanamh. Tá déanamh áite, ar 
féidir é a fheabhsú trí BGI agus NBS, ina phríomhghné 
d'fhorbairt fiontair agus ina fhócas suntasach beartais do 
NPF agus don RSES. Ní bheidh BGI agus NBS tairbheach 
ach amháin má dhéanaimid pleanáil ghníomhach, 
comhordú agus comhoibriú chun a chinntiú go 
n-úsáidtear iad ar bhealach inbhuanaithe. Tá an Tionól ag 
obair le raon leathan páirtithe leasmhara chun a chinntiú 

go mbainfear é seo amach. Feiceann Uisce Éireann an 
comhoibriú seo mar bhealach chun srianta ar líonraí 
draenála comhcheangailte do cheantair uirbeacha a 
mhaolú agus féachaint ar Chórais Draenála Inbhuanaithe 
mar bhealach éifeachtach chun é seo a bhaint amach. 
Tá spreagadh na n-údarás áitiúil leathan ach áirítear 
leis go ginearálta sláinte agus folláine, déanamh áite, 
bithéagsúlacht, cáilíocht an uisce.
Féach Cuid 7 le haghaidh tuilleadh eolais.

Tionscadal MATCH-UP Interreg na 
hEorpa - Tuarascáil Creata Baile 10 
nóiméad 

Cuireann RPO 176 den 
Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Eacnamaíoch (RSES) cur 
i bhfeidhm an choincheapa 
cathair agus baile 10 nóiméad 
chun cinn a fhéachann le 
comharsanachtaí uirbeacha 
a chruthú le leibhéil arda de 
thréscaoilteacht siúlóide agus 
rothaíochta chun rochtain a 
fháil ar iompar poiblí, seirbhísí 
agus taitneamhachtaí. 

An Tionól leis an tionscadal MATCH-UP chun an 
gá atá le creat dea-chleachtais agus foireann uirlisí 
modheolaíochta céim ar chéim a aithint d'údaráis 
áitiúla agus do pháirtithe leasmhara chun cabhrú le 
pleananna, tionscadail agus tionscnaimh feasachta chun 
Cathracha agus Bailte 10 Nóiméad a chur i bhfeidhm 
ag an leibhéal áitiúil. Coimisiúnaíodh ARUP chun an 
creat a fhorbairt, a rinneadh a phíolótú le trí údarás 
áitiúla - Ceatharlach, Ciarraí agus an Clár - agus trí 
Phríomhbhaile Cheatharlach, Thrá Lí agus Inis. Chuidigh 
sé sin leis an modheolaíocht a bheachtú sula scaip sé í ar 
fud an Réigiúin.  

Bronnadh Tuarascáil Chreat & Modheolaíocht 
Choincheap an Bhaile MATCH-UP 10 nóiméad do 
bhaill an Tionóil i Meán Fómhair 2020 le linn Seachtain 
Soghluaisteachta na hEorpa. Ceann de na chéad 
ghníomhartha faoi chur i bhfeidhm Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES), tá sé a fuarthas go 
dearfach mar acmhainn réamhghníomhach agus cur 
chuige. Tá sé i gceist ag an Tionól an creat seo a úsáid 
chun na buntáistí a bhaineann le cathracha agus bailte 
10 nóiméad a chur in iúl tuilleadh, agus cur i bhfeidhm na 
ngníomhaíochtaí a lorg agus monatóireacht a dhéanamh 
ar thorthaí. Féach Cuid 7 le haghaidh tuilleadh eolais.

Tuarascáil Anailíse 
Tionchair Covid-19

D'fhoilsigh an fhoireann, i 
gcomhpháirtíocht leis an Oirthear 
& Lár Tíre agus Tionóil Réigiún 
Thuaisceart agus an Iarthair, an 
anailís eacnamaíoch réigiúnach 
Covid-19 i mBealtaine 2020.
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Ag baint úsáide as sonraí tráchtála Logeolaire, aithníodh an tuarascáil seo 
a bhfuil limistéir gheografacha in Éirinn níos dóchúla a bheith nochta do 
chur isteach eacnamaíoch mar gheall ar na bearta is gá chun cosc   a chur ar 
leathadh COVID-19. Cuireann an tuarascáil in iúl do lucht déanta beartas 
áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta go dtí méid na risíochta eacnamaíche agus 
na athléimneachta ar fud na hÉireann.

Plean Gníomhaíochta an Réigiúin Foghlama 
Comhairliúchán le Páirtithe Leasmhara
 
Sainaithníonn an Straitéis Réigiúnach Spásúil Agus Eacnamaíoch (RSES) 
go bhfuil ról suntasach ag leathnú na dtionscnamh chathracha foghlama 
i Luimneach agus i gCorcaigh chun réigiún foghlama a fhorbairt maidir 
le cuimsiú sóisialta a chur chun cinn, sochaí inbhuanaithe agus ár 
dtairiscint scileanna agus tallainne a fhorbairt. Tá cuspóir sonrach ann 
Port Láirge a bhunú mar chathair fhoghlama UNESCO. Is é an Plean 
Gníomhaíochta Réigiún Foghlama aníos, cur chuige speisialtóireachta 
cliste chun a fháil amach conas is féidir seasamh beartais an Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) chun scileanna, foghlaim ar 
feadh an tsaoil a fheabhsú agus cuimsiú sóisialta a chur chun cinn is fearr 
a chur i bhfeidhm. Tugann speisialtóireacht chliste príomhpháirtithe 
leasmhara le chéile le dearcadh deiseanna eacnamaíocha a fhorbairt. Is é 
seo an cur chuige a glacadh chun an plean gníomhaíochta seo a fhorbairt. 
Soláthraíonn soláthar na hanailíse sonraí agus rannpháirtíocht na 
bpáirtithe leasmhara bonn láidir do mholtaí an Phlean Gníomhaíochta.

Forbairt Monatóireacht ar Fhorbairt 
Réigiúnach Bunaithe ar Théamaí Straitéis 
Réigiúnach Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) 
Forfheidhmithe - Réigiún ináitrithe, Réigiún 
Glas & Réigiún Cruthaitheach agus Nuálaíoch

Is comhthionscnamh é seo idir na trí Thionól Réigiúnacha agus 
bunaíodh grúpa oibre.

Tuarascáil Anailíse Oibre Réigiúnach 
Foilsithe Deireadh Fómhair 2020

D'fhoilsigh an fhoireann, i gcomhpháirtíocht 
leis an Tuaisceart & an Iarthair agus leis na 
Tionóil Réigiúnacha Thoir agus Lár Tíre, an 
anailís chomhoibrithe réigiúnach i nDeireadh 
Fómhair 2020. An tuarascáil go sonrach:

• D'fhoilsigh an fhoireann, i 
gcomhpháirtíocht leis an Tuaisceart & an 
Iarthair agus leis na Tionóil Réigiúnacha 
Thoir agus Lár Tíre, an anailís 
chomhoibrithe réigiúnach i nDeireadh 
Fómhair 2020. An tuarascáil go sonrach:

D'aithin na tionóil réigiúnacha ocht réimse le 
breithniú chun a aithint conas is féidir aghaidh a thabhairt ar bhearnaí 
faisnéise, gníomhaíochtaí féideartha a phlé, agus cur chuige bunaithe 
ar fhianaise a bhunú chun obair iargúlta a fhás. Ba chóir go mbeadh 
na hocht gceantar seo mar bhonn le lucht déanta beartas na chéad 
chéimeanna eile is gá chun moil chomhoibrithe breise a sheachadadh 
de réir chuspóirí spásúlachta agus eacnamaíocha Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) gach tionóil.
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6 | Clár Réigiúnach

Is é an Clár Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir (S & E) 2014-20 ná pacáiste € 620.1 milliún ó Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus maoiniú náisiúnta a thacaíonn le gníomhaíochtaí i réigiún 
Deiscirt agus an Oirthir (S & E) na hÉireann.  

Déanann an Clár maoiniú ar ghníomhaíochtaí faoi shé réimse 
tosaíochta chun cáilíocht na beatha a fheabhsú agus cur le spriocanna 
na hEorpa 2020 na hÉireann maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus 
uilechuimsitheach, ag díriú ar dheiseanna agus earnálacha fáis ar 
leith a shainaithnítear i straitéis speisialtóireachta cliste na hÉireann, 
chun tacú le cruthú poist nua ardchaighdeáin, nuálaíocht a threisiú, 
ceadúnais a deonaíodh a mhéadú, agus cuidiú leis na geilleagair áitiúla 
sa réigiún a fhás. I measc na dtairbhithe tá eagraíochtaí san earnáil 
phoiblí, san earnáil acadúil agus san earnáil phríobháideach ar fud 
réigiún an T&E.

Is é Tionól Réigiúnach an Deiscirt an t-údarás bainistíochta don chlár 
foriomlán agus cuirtear na gníomhaíochtaí cómhaoinithe faoi gach 
tosaíocht i bhfeidhm trí scéimeanna sonracha. Na gníomhaíochtaí 
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí Na hEorpa (CFRE) cómhaoinithe atá 
dírithe ar chomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta a neartú ar fud an 
AE trí mhíchothromaíochtaí a cheartú idir a réigiúin.

2020 in Focus

Tá an clár ag dul ar aghaidh go maith agus tá sé ag baint amach nó 
níos mó ná a chuid spriocanna. Le linn 2020, rinneadh athbhreithniú 
suntasach ar an gclár chun freagra a thabhairt ar thús na Paindéime 
Covid-19 sa réigiún Deiscirt agus an Oirthir (S & E).
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6. Regional Programme 
 
The Southern & Eastern (S&E) Regional Programme 2014-20 is a €620.1 million 
package from the European Regional Development Fund (ERDF) and national 
funding which supports activities in the S&E region of Ireland.  
 
The Programme co-finances activities under six priority areas to improve 
quality of life and contribute to Ireland’s Europe 2020 targets for smart, 
sustainable, and inclusive growth, focusing on specific growth opportunities 
and sectors identified in Ireland's smart specialisation strategy, to support the 
creation of new quality jobs, boost innovation, increase licenses granted, 
and help to grow the local economies in the region. Beneficiaries include 
public sector, academic and private sector organisations across the S&E 
region. 
 
The Southern Regional Assembly is the Managing Authority for the overall Programme and the co-financed 
activities under each priority are implemented through specific schemes. The ERDF co-funds activities aimed 
at strengthening economic and social cohesion across the EU by correcting imbalances between its regions. 
 
2020 in Focus 
The Programme is progressing well and is either achieving or exceeding its targets. During 2020, the 
Programme was significantly revised to respond to the onset of the COVID-19 pandemic in the S&E region. 
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Freagairt an Chláir ar Phaindéim 
COVID-19

I 2020, sheol an Coimisiún Eorpach an Tionscnamh 
Infheistíochta um Fhreagairt ar an gCoróinvíreas (CRII), 
agus an Tionscnamh Infheistíochta um Fhreagairt ar an 
gCoróinvíreas Plus (CRII+) mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19 lenar ceadaíodh solúbthacht do Bheartas 
Comhtháthaithe an Aontais freagairt do na riachtanais 
atá ag teacht chun cinn go tapa sna hearnálacha is mó 
atá faoi lé chun cabhrú le saoránaigh sna réigiúin is mó 
atá buailte. 

Faoi na bearta seo, rinneadh dhá athbhreithniú ar an 
gclár Deiscirt agus an Oirthir (S & E) chun maoiniú 
neamhdhearbhaithe a athdháileadh, ar dtús, ó 
thosaíochtaí reatha1, agus ar an dara ceann, ó Chiste 
Sóisialta na hEorpa, chun tosaíocht nua a chruthú ar a 
dtugtar Freagra Coróinvíreas a éascú.

Ghlac an Coimisiún na hathbhreithnithe i mí Dheireadh 
Fómhair agus i mí na Nollag faoi seach. Tá scéim amháin 
ag an Tosaíocht nua, an Scéim Tacaíochta Sláinte, a bhfuil 
sé mar aidhm aige leanúnachas rochtana a choinneáil ar 
sholáthairtí de threalamh cosanta pearsanta riachtanach 
(PPE) don tseirbhís sláinte sa réigiún Deiscirt agus an 
Oirthir (S & E).

1 Athdháileadh €121.9 milliún de chistí neamhdhearbhaithe EDRF mar gheall 
ar athchlárú ón RTD&U, Infhreastructúr TFC, Tacaíocht do FBManna agus tosaíochtaí 
gheilleagar ísealcharbóin, agus €60 milliún ERDF ó Chiste Sóisialta na hEorpa.

CÁS-STAIDÉAR: Forbairt Uirbeach 
Inbhuanaithe - Glasbhealach 
Ghleann Dothra, Baile Átha Cliath

In ainneoin moilleanna mar gheall ar COVID-19, 
cuireadh tús le hobair ar thionscadal Ghlasbhealach 
Dothra chun Lár Chathair Bhaile Átha Cliath a nascadh 
le Sléibhte Bhaile Átha Cliath, trí Dhroichead na Dothra, 
Baile an Mhuilinn, Ráth Fearnáin, Teach na Giúise agus 
Tamhlacht.

Is ionann an tionscadal agus áis mhór iompair agus 
áineasa do réigiún iomlán Bhaile Átha Cliath, ag freastal 
ar rothaithe comaitéara agus sóisialta.  

Glacann an bealach chuntas sonrach ar an éiceolaíocht 
shaibhir an cheantair agus tá sé ina mheascán de as- 
agus ar - rotharbhealaí bóthair a úsáidfidh na háiseanna 
atá ann cheana sa Ghleann Dothra agus nascadh leis an 
bhfeirnach Líneach ar feadh an bhealaigh. Cómhaoinithe 
ag Clár Réigiúnach Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 
(ERDF) Deiscirt agus an Oirthir (S & E), Comhairle Contae 
Átha Cliath Theas agus an tÚdarás Náisiúnta Iompair, tá 
an tionscadal ag tógáil trí dhroichead nua coisithe agus 
rothaíochta, 750m de chosán nua agus 2.6km de chosáin 
uasghrádaithe ar feadh an Ghlasbhealach Dothra. 

Tosaíocht an Chláir ERDF ERDF

Tosaíocht 1 RTD&I €91,572,685 €28,869,477

Tosaíocht 2 Tacaíochtaí TFC €30,000,000 €0

Tosaíocht 3 Tacaíochtaí do FBManna €35,556,827 €11,933,177

Tosaíocht 4 Geilleagar Ísealcharbóin €66,500,000 €60,878,975

Tosaíocht 5 An Fhorbairt Inbhuanaithe Uirbeach €24,427,315 €24,427,315

Tosaíocht 7 An Freagra ar Choróinvíreas €0 €121,947,882

Cúnamh Teicniúil €2,009,350 €2,009,350

ERDF IOMLÁN €250,066,177 €250,066,177

Athbhreithniú ar an gCairt um Bhuiséad 2020 Clár Oibriúcháin an Deiscirt agus an Oirthir
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Tosaíochtaí Cláir

Seachadann ceithre scéim taighde, teicneolaíocht, 
forbairt & nuálaíocht a neartú:

Scéim Lárionaid Taighde SFI
(IB: Fondúireacht Eolaíochta Éireann)

Ag tacú le forbairt na n-ionad taighde ar scála mór ar 
scála mór a éascaíonn comhoibriú idir taighde agus 
tionscal chun teicneolaíocht nua a fhorbairt le haghaidh 
tráchtálaithe, a mhealladh caipitil taighde idirnáisiúnta, 
agus taighdeoirí atá fostaithe sa tionscal a mhéadú.

Clár Urlabhraí
(IB: Fondúireacht Eolaíochta Éireann)

Forbairt bhreise ar Ionaid Taighde Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann (SFI) a chur chun cinn chun réimsí 
nua taighde, tionscail agus comhoibrithe acadúla a ailíniú 
leis an taighde a chur chun cinn don chleachtadh taighde 
d'Éirinn.

Ciste Tráchtálaithe
(IB: Fiontraíocht Éireann)

Tacú le taighdeoirí eolaíochta agus innealtóireachta in 
institiúidí tríú leibhéal agus in eagraíochtaí taighde i 
dtionscadail taighde feidhmithe a ghineann aschur chun 
leas a bhaint as geilleagar na hÉireann.

Clár Comhpháirtíochta Nuálaíochta
(IB: Fiontraíocht Éireann)

Cuideachtaí atá bunaithe in Éirinn a spreagadh le bheith 
ag obair le hInstitiúidí Taighde na hÉireann um Chomhar 
Tairbheach agus Rochtain Thairbhiúil agus Acmhainní 
chun táirgí, próisis, seirbhísí nua / feabhsaithe a fhorbairt, 
agus chun eolas / saineolas nua a ghiniúint.

CÁS-STAIDÉAR: Taighde, 
Teicneolaíocht, Forbairt & 
Nuálaíocht - Ionad Taighde Lero

Tugann Lero, an tIonad Taighde Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann (SFI) do bhogearraí, le chéile foirne saineolacha 
bogearraí ó institiúidí tríú leibhéal na hÉireann chun dul 
i ngleic le tionscal, gníomhaireachtaí Stáit, oideachas, 
agus comhoibrithe idirnáisiúnta chun a spriocanna 
sármhaitheasa taighde agus ábharthacht shóisialta agus 
eacnamaíoch a sheachadadh.
Mar an dara ceann is mó onnmhaireoir bogearraí is 
mó, aithnítear Éire go hidirnáisiúnta mar ionad tosaigh 
do chuideachtaí san earnáil bogearraí agus tá Lero ina 
cholún tábhachtach de sin le taighde a chuimsíonn 
réimsí ó ghluaisteáin gan tiománaí go hintleacht shaorga, 
cibearshlándáil, Fintech, Govtech, Pobail Chliste, Agtech 
agus Healthtech. 

Tá cumas cruthaithe ag Lero ceannairí taighde domhanda a 
mhealladh agus a choinneáil agus ranníocaíocht shubstaintiúil 
a dhéanamh le taighde a bhaineann le bogearraí agus do 
gheilleagar na hÉireann. Measúnú tionchair eacnamaíoch ar 
Lero fuarthas amach go, gach € 1 a infheistiú san ionad (lena 
n-áirítear maoiniú AE) idir 2005-2018 tar éis cur ar an meán 
€ 5.25 do gheilleagar na hÉireann.

Grianghraf agus Téacs le caoinchead ó Lero
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Seachadtar iomaíochas Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (SME) ag scéim amháin:  

Scéim Tacaíochta Micri-Fiontair
(IB: Fiontraíocht Éireann / Seachadta ag 18 Oifig Fiontair Áitiúil sa Réigiún Deiscirt agus an Oirthir (S & E).

Méadú ar an ráta gnó nua-thionscanta / leathnú, agus feabhas a chur ar chumas bainistíochta, iomaíochas, nuálaíocht, 
oiriúnú teicneolaíochta, agus treoshuíomh onnmhairiú micrifhiontair le tacaíochtaí amhail soláthar faisnéise gnó, 
seirbhísí comhairleacha, tógáil acmhainne, meantóireacht agus Tacaíochtaí airgeadais.

Cás-staidéar: Iomaíochas Fiontair Bheaga agus 
Mheánmhéide (SME) - Introsport, Contae Chill 
Chainnigh

Bunaithe i 1991, líonadh Introsport ar neamhní margaí ag an am a mhonarú agus a 
dhearadh spóirt agus éadaí fóillíochta agus sula raibh an gnó bunaithe ar an ngnó a 
bunaíodh bonn cliant ó scoileanna, coláistí agus clubanna CLG. 

Níos mó ná 20 bliain ar aghaidh, tá Introsport tar éis éirí comhchiallach le catalóg leathan 
de chaitheamh spóirt agus d'iarrann gabhálais le dearadh speisialta gné speisialta dá 
seirbhís agus tá sé ina sholáthraí oifigiúil d'éadaí spóirt agus de mharsantais CLG. 

Oifig Fiontair Áitiúil Chill Chainnigh tacaíocht Introsport ina  luathbhlianta le deontas fostaíochta agus caipitil agus le 
déanaí le deontas leathnú gnó. 

Bhain Introsport leas as tacaíochtaí neamhairgeadais ar nós comhairle ghnó agus speisialaithe meantóireachta Instport tar 
éis fás ó neart go neart agus tá an lánúin tar éis an ghnó a thabhairt isteach ar an gcéad ghlúin eile dá dteaghlach.

Grianghraf agus Téacs le 
caoinchead ó fhiontar áitiúil.

Cuirtear Geilleagar Ísealcharbóin ar fáil le scéim amháin:

Scéim um Thithe Níos Teo Fuinnimh Níos Fearr
(IB: An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide/ arna seachadadh ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann)

Feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh an teaghlaigh i mbaol na bochtaineachta, an méid caiteachais a theastaíonn 
le haghaidh fuinnimh a laghdú, agus sláinte agus folláine a fheabhsú trí mhéid an ioncaim indiúscartha a chaitear ar 
fhuinneamh a laghdú. Is féidir le teaghlaigh leas a bhaint as leathnú na mbeart inslithe balla chun insliú balla inmheánach 
agus seachtrach a chur san áireamh mar chaighdeán (seachas insliú balla cuas amháin). Tá an t-iarfheistiú níos doimhne 
seo níos costasaí ach tá níos mó feabhsuithe ar éifeachtúlacht fuinnimh in aghaidh an teaghlaigh.
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Seachadtar Freagra Coróinvíreas trí scéim amháin: 

Scéim Tacaíochta Sláinte
(Tairbhí na Scéime: Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte).

Rochtain ar sholáthairtí de threalamh cosanta pearsanta (PPE) riachtanach a choinneáil do 
na seirbhísí sláinte sa réigiún Deiscirt agus an Oirthir (S & E). Ós rud é go Márta 2020, tá an 
phaindéim dhomhanda ba chúis leis an éileamh gan fasach ar threalamh cosanta pearsanta (PPE), 
ag cur isteach mór ar shlabhraí soláthair domhanda. Chuir sé seo le húdaráis sláinte na hÉireann 
dúshlán urghnách do shlabhraí traidisiúnta soláthar threalamh cosanta pearsanta (PPE).

Tacaíonn an scéim leis an gcostas a bhaineann le soláthar an chórais cúram sláinte na 
hÉireann le threalamh cosanta pearsanta (PPE) riachtanach mar chuid d'infheistíocht 
spriocdhírithe, faoi stiúir an stáit a bhfuil sé mar aidhm aige an obair chriticiúil a éascú 
chun tionchar an phaindéim dhomhanda a éascú sa réigiún Deiscirt agus an Oirthir (S 
& E) agus chun sláinte agus leas a mhuintire a chosaint. Grianghraf le caoinchead ó 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Seachadtar forbairt uirbeach 
inbhuanaithe trí scéim amháin:

Scéim Deontais Ainmnithe Uirbeach
(IB: Tionól Réigiúnach an Deiscirt)

Tacú le straitéisí údaráis áitiúil sa 
réigiún Deiscirt agus an Oirthir (S & E) 
chun dul i ngleic le dúshláin shóisialta, 
eacnamaíocha, comhshaoil, timpeallachta 
agus déimeagrafacha a théann i bhfeidhm 
ar ionaid uirbeacha. Tá an Paindéimeach 
Covid-19 agus an Dianghlasáil mar 
thoradh air le linn 2020 a stopadh tógála 
Bhí tionchar díobhálach ar an gclár oibre 
an chuid is mó de na tionscadail forbartha 
inbhuanaithe  leanúnach. 

Faoi dheireadh 2020, tá ceithre thionscadal 
críochnaithe - an Margadh Úill i gCathair 
Phort Láirge, Droichead Mhuire Elmes 
i gCathair Chorcaí, Páirc Bhaile na 
Sionainne i gContae an Chláir, agus Cé an 
Chorráin i mBaile Loch Garman. 

Cuireadh isteach ar dhul chun cinn ar na deich dtionscadal eile ag an Paindéimeach-19 a stopadh oibreacha tógála ag 
pointí éagsúla le bliain anuas. Mar sin féin, tá dul chun cinn leanúnach.

Grianghraf agus Téacs le 
caoinchead ó fhiontar áitiúil.

Tairseach/
Mol

Dám-
hachtain 
ERDF

Tionscadal

Port Láirge €4m Oibreacha Ríochta Poiblí, Margadh 
Apple san áireamh

Corcaigh €5m Droichead Máire Elmes
Páirc na Muiríne

Baile Átha Cliath €7m Caisleán Shoird, Cultúrtha & Cathartha
Glasbhealach Ghleann na Dothra
Linn Snámha Dhún Laoghaire
Oibreacha Ríochta Poiblí i gCeantar 
Shráid na Life

Luimneach- 
Sionainn

€4.5m Luimneach – Sráid Uí Chonaill
Páirc Bhaile na Sionainne

Loch Garman €1m Athfhorbairt Ché an Chorráin

Inis €1m Leabharlann Inse

Mala €1m Síneadh le Droichead Coisithe Mala

Trá Lí €1.5m Oileán na nGéanna

Cill Chainnigh €1m Athfhorbairt Cheathrú na Mainistreach
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CÁS-STAIDÉAR: Forbairt Uirbeach 
Inbhuanaithe - Síneadh Chlárchosán 
Dhroichead Mhala, Co. Chorcaí
Oibreacha tógála chun bord bordála a shuiteáil go Droichead 
Mhala, cruthóidh tionscadal comh-mhaoinithe Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (ERDF) le Comhairle 
Contae Chorcaí spás comhroinnte do rothaithe, do choisithe, 
agus d'úsáideoirí bóithre leochaileacha eile ar feadh taobh an 
droichid atá ann cheana agus éascóidh sé sreabhadh tráchta 
níos fearr trasna an droichid le haghaidh iompair mótair.

Tá an clárchosán Cruach deartha chun an tionchar amhairc 
ar an droichead stairiúil a íoslaghdú, déanmhas cosanta 
ag dul siar go dtí 1712. Agus spás suntasach scaireanna á 
chruthú agat d'iompar ilmhódúil, treiseoidh sé an nasc idir 
lár an bhaile agus an limistéar cónaithe de Mhala ó dheas.

Faisnéis & Cumarsáid 2020
Seachadtar straitéis chumarsáide ilbhliantúil, arna 
ghlacadh ag Coiste Monatóireachta an Chláir i 2015, trí 
phlean gníomhaíochta bliantúil. Díríonn an straitéis 
agus na pleananna bliantúla ar ghníomhaíochtaí 
cumarsáide agus poiblíochta, agus comhlíonadh na 
gceanglas cumarsáide atá leagtha amach i Rialacháin 
an AE agus i dTreoirlínte Incháilitheachta Náisiúnta. 
Rinneadh athbhreithniú ar an bPlean Cumarsáide 2020 
i mí an Mhárta chun an Covid-19 Paindéimeach a chur 
san áireamh. Bhog cuid mhaith de na himeachtaí atá 
beartaithe go dtí ar líne, áfach, lean an obair ar aghaidh 
ag insint an scéal maidir le conas a bhaineann maoiniú 
AE tairbhe as ár réigiúin agus ár bpobal.

Gníomhaíocht um Chomhlíonadh 
Faisnéise & Cumarsáide
Foilsíonn an MA liosta inchuardaithe agus in-íoslódáilte 
de na hoibríochtaí a mhaoinigh an Clár ar shuíomh 
gréasáin an Tionóil Réigiúnaigh. Rinneadh an liosta seo 
a nuashonrú i mí na Nollag 2019 agus Nollaig 2020 tar 
éis deimhniú an chaiteachais i gcomhréir le hAirteagal 
115.2 de Rialachán 1303/2013 ón gCoimisiún. Lean an 
obair ar aghaidh i 2020 chun tacú le tairbhithe an chláir 
cloí leis na ceanglais chumarsáide faoi na forálacha 
comhchoiteanna agus na Rialacháin Ciste Forbraíochta 
Réigiúnaí Na hEorpa (CFRE), mar aon leis na Treoirlínte 
Náisiúnta Faisnéise agus Cumarsáide chun a chinntiú 
go n-aithnítear Ciste Forbraíochta Réigiúnaí Na hEorpa 
(CFRE) agus an clár trí lógónna, foclaíocht, fógraí agus 
leathanaigh ghréasáin.

Líonra Náisiúnta Cumarsáide Cistí 
struchtúracha agus infheistíochta 
na hEorpa (ESIF) & Líonra INFORM
Lean an MA de theagmháil rialta a dhéanamh le cistí 
agus cláir eile an AE atá ag feidhmiú in Éirinn, agus leis 
an mBallstát trí líonra náisiúnta Cistí Struchtúracha 
agus Infheistíochta na hEorpa (ESIF). Tá an Líonra 
comhdhéanta d'ionadaithe ó chistí an AE atá ag feidhmiú 
in Éirinn, lena n-áirítear comhoibriú le Comhlacht na 
gClár Speisialta AE i dTuaisceart Éireann.

Glacann an MA páirt freisin i líonra INFORM an 
Choimisiúin Eorpaigh chun cumarsáid a dhéanamh le 
cláir eile ar fud réigiúin na hEorpa agus foghlaim uathu.  
Éascaíonn AS Regio an líonra INFORM agus comhordaíonn 
sé an feachtas #euinmyregion, feachtas cumarsáide ar fud 
an AE a bhfuil sé mar aidhm aige saoránaigh a spreagadh 
chun foghlaim faoi rath scéalta atá maoinithe ag an AE 
ina réigiún féin. Tá an MA tar éis a chuid gníomhaíochtaí 
cumarsáide go léir a bhrandáil chun borradh a chur faoina 
raon ar fud na hÉireann agus an AE.

Fógraí clóite agus raidió
D'eisigh an MA preaseisiúintí rialta agus fógraíochta 
sna meáin chlóite áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta 
agus ar an raidió áitiúil i 2020 chun aird a tharraingt ar 
obair an chláir, lena n-áirítear na scéalta seo a nascadh le 
tionscadail agus cláir eile an AE, agus polasaithe áitiúla, 
réigiúnacha agus náisiúnta.

Seachadann an AE an feachtas 
réigiúin: Droichead Mhuire Elmes, 
Corcaigh

I mí Mheán Fómhair, rinne an MA comhoibriú leis an 
gCoimisiún Eorpach san fheachtas "Seachadadh an AE 
i mo Réigiún" chun tionscnaimh uathúla atá bródúil 

as réigiún agus 
a áitritheoirí a 
aibhsiú. 

Ag croílár 
fheachtas an 
S&E Réigiún, bhí 
Droichead Mhuire 
Elmes Chorcaí, 
cainéal iompair 
ilmhódaíoch a 
dhúbailt mar 

phíosa álainn ailtireachta i lár na cathrach le suíocháin 
agus tuairimí iontacha ar feadh na habhann Laoi. 

Tá an droichead mar chuid de straitéis Chomhairle 
Cathrach Chorcaí chun lár na cathrach níos inbhuanaithe 
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agus níos nasctha a chruthú. Cómhaoiníodh Droichead 
Mhuire Elmes le € 1.5m tríd an gCiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa (ERDF).

Ar dtús bhog imeachtaí in-duine atá beartaithe ar líne 
den chuid is mó ar líne, ag baint úsáide as comharthaíocht 
thaispeána lasmuigh, cainéil dhigiteacha, agus na meáin 
shóisialta chun an scéal a insint conas a chabhraigh an AE 
le feabhas a chur ar cheantair agus ar réigiúin. Spreagadh 
tionchar Instagram, Dan Sweeney, spreagadh chun an 
feachtas agus an droichead a thaispeáint ar a ardáin sna 
meáin shóisialta. Rinne sé é seo i stíl le sciáil uisce faoin 
droichead agus rinne sé na meáin chlóite náisiúnta!

Feachtas Cumarsáide 
Comhairliúcháin Phoiblí 2020

Chomhoibrigh Ciste Forbraíochta Réigiúnaí Na hEorpa 
(CFRE) agus Ciste Sóisialta na hEorpa (ESF) MAs, 
an Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre, agus 
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar 
chomhairliúchán náisiúnta chun an rogha tosaíochtaí 
a threorú chun maoiniú beartais comhtháthaithe an 
AE a úsáid in Éirinn don tréimhse 2021-27. Tugadh 
cuireadh do pháirtithe leasmhara a dtuairimí a chur 
isteach trí fhreagairt ar an suirbhé ar shuíomh gréasáin 
comhairliúcháin agus go raibh an deis acu a dtuairimí a 
chur in iúl ag seimineár gréasáin i mí Iúil. Rith an suirbhé 
ón 13 Iúil - 4 Meán Fómhair.

Láithreán Gréasáin Cistí Náisiúnta 
an AE a fhorbairt

Le linn 2020, comhoibrigh Mas an Ciste struchtúracha 
agus infheistíochta na hEorpa (ESIF) chun láithreán 
gréasáin náisiúnta a fhorbairt mar fhoinse dhinimiciúil 
agus ardleibhéil aon-stad de scéalta in-athraithe agus 
faisnéis shimplí Bhéarla ar mhaoiniú AE in Éirinn. Bhí 
an láithreán gréasáin ag dul chun cinn go maith faoi 
dheireadh na bliana seo caite mar ullmhúchán don 
tréimhse mhaoinithe 2021-27.

Príomhimeachtaí 2020

Pharlaimint na Mumhan óige na 
hEorpa, Feabhra 2020

Chomhoibrigh an MA le Parlaimint na hEorpa in Éirinn 
in Éirinn ag ócáid   Chorcaí i mí Feabhra 2020, a bhí ar siúl 
díreach roimh thosú na srianta paindéimeacha agus ina 
dhiaidh sin. Labhair ionadaí ón Ionad Taighde Vistamilk 
ag an seisiún iomlánach chun leasa mhaoiniú an AE a 
aibhsiú. Nocht an ócáid   rath an chláir réigiúnaigh go dtí 
os cionn 100 duine óg ó ar fud na hÉireann agus an AE.

Ceardlann go háitiúil an AE a chur 
in iúl, Deireadh Fómhair 2020

Iarradh ar an MA páirt a ghlacadh i malartú leis an 
gCoimisiún Eorpach agus le réigiúin eile faoin AE a 
sheachadann feachtas na Réigiún mar chuid d'imeacht 
Seachtain na Réigiún agus na gCathracha Eorpacha.

Seó Bóithre na Réigiún Eorpach na 
hÉireann, Samhain 2020

Bhí an clár le feiceáil mar chuid den seó bóthair Oifig 
Eorpach Réigiúin na hÉireann (IREO) a léirigh bealaí 
maoinithe an AE a d'fhéadfadh a bheith ann d'údaráis 
áitiúla. Dhírigh an ócáid   seo ar na 10 n-údarás áitiúil i 
Réigiún an Deiscirt, le himeachtaí Oifig Eorpach Réigiúin 
na hÉireann (IREO) ar siúl sa dá réigiún Éireannach eile 
ar an ábhar céanna.

Urraíocht Tráth na 
gCeist na gCéimithe

Lean an MA ag déanamh urraithe ar an gcomórtas 
Graduate.ie, tionscnamh rialtais náisiúnta agus 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 mhealladh, a chur ar an eolas 
agus a spreagadh ar bhealach spraíúil chun foghlaim 
faoi thopaicí tábhachtacha áitiúla agus náisiúnta. 
Comhlánaíonn rannpháirtithe tráth na gceist ar líne chun 
turais oideachais a bhuachan. Feidhmíonn urraíocht an 
Tionóil aird a tharraingt ar rath ghníomhaíocht an chláir 
réigiúnacha do dhaoine óga in Éirinn. Ghlac os cionn 
8,000 mac léinn páirt sa chomórtas agus roghnaíodh 24 
mar bhuaiteoirí. Rinne an MA, dhá mhac léinn idirbhliana 
ó Thiobraid Árann agus Loch Garman urraíocht ar an 
dá bhuaiteoir agus taistealaíonn siad go Parlaimint na 
hEorpa nuair a bhíonn sé sábháilte é sin a dhéanamh.

Ceardlann go háitiúil an AE a chur in iúl
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7 | Gníomhaíocht Tionscadail an AE

Réigiún an Deiscirt Líonra Comhoibrithe Críche na hEorpa
Bunaíodh Líonra Chomhar Críche na hEorpa 
(ETC) Réigiún an Deiscirt i mí na Bealtaine 2019 
mar fhreagairt ar riachtanas aitheanta maidir le 
tacaíocht chomhordaithe d'Oifigigh Thionscadail 
Eorpacha atá ag obair ar fud an réigiúin. Tá an 
líonra Comhoibriú Críche Eorpach (ETC) ball-
tiomáinte agus is é ról an Tionóil na baill a éascú 
agus tacú leo. Cuireann an Líonra Comhoibriú 
Críche Eorpach (ETC) fóram ar fáil inar féidir 
le gach ball tairbhe agus foghlaim óna chéile 
trína dtaithí a roinnt. Cuireann an líonra ardán 
luachmhar ar fáil chun líonrú a dhéanamh 
agus caidrimh a thógáil chun inniúlachtaí na 
mball a fheabhsú agus Tionscadail Eorpacha á 
seachadadh acu.

Bhí 2020 in aghaidh na bliana mar aon ní eile mar gheall 
ar an bPaindéim Covid-19 a d'éiligh gach duine a bheith 
nuálaíoch ina gcur chuige ag cur béime ar an ngá atá le 
líonraí mar seo. D'ardaigh an líonra Comhoibriú Críche 
Eorpach (ETC)    go dtí an dúshlán agus bhog sé ar líne. 
Chun a chinntiú gur coinníodh éiteas an chur chuige 
ball-tiomáinte, d'eisigh an SRA suirbhé ar gach ball chun 
tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi a bhféadfadh an 
líonra tacú le hoifigigh thionscadail ina gcuid oibre sa 
timpeallacht dhúshlánach seo.

Mar fhreagra ar riachtanais a aithníodh sa suirbhé, 
d'óstáil an líonra Comhoibriú Críche Eorpach (ETC) dhá 
sheimineár gréasáin i 2020.

D e i r e a d h 
F ó m h a i r 
2020

Osclaíodh an seimineár gréasáin ag Derville Brennan, 
Stiúrthóir Cúnta Tionóil, agus Brendan Mooney, pointe 
teagmhála don Chlár Interreg Thuaisceart an Tuaiscirt 
agus Clár an Atlantaigh Interreg thug nuashonrú ar an 
treo atá beartaithe don chéad tréimhse chlárúcháin eile.

Thug Teresa Lennon, Ceannasaí na Réigiún na hÉireann 
Oifig na hÉireann (IREO) obair an IREO a ghníomhaíonn 
mar dhroichead idir réigiúin na hÉireann agus an 
tAontas Eorpach, an fócas á thabhairt ar an AE níos gaire 
don earnáil rialtais áitiúil níos leithne ag obair ar an dá 
bhealach. Sholáthair Teresa forbhreathnú cuimsitheach 
ar na cláir mhaoinithe éagsúla atá ar fáil faoin gclár 
Comhoibriú Críche Eorpach (ETC). Mhol Michael Buckley, 
ceann Rialú an Chéad Chóthair an Tionóil, baill an líonra 
maidir le conas éilimh a chur isteach ar líne go rathúil. 
Dúnadh cumhacht Rose agus Karen Coughlan, Oifigigh 
Thionscadail an AE leis an SRA, an ócáid   le roinnt 
leideanna agus samplaí oibre maithe chun imeachtaí 
rathúla ar líne a óstáil. 

Nollaig 2020
Tháinig na baill 
Comhoibriú Críche 
Eorpach (ETC) le 
chéile arís ar an 
1 Nollaig le clár 
oibre eile pacáilte. 
Thosaigh David 
Kelly, Stiúrthóir an SRA,  an ócáid   le nuashonrú ar dhul 
chun cinn na hEorpa an Eoraip Interreg agus Interreg 
Oirthuaisceart na hEorpa don chéad tréimhse clárúcháin eile.

An Comhairleoir Kieran McCarthy Cé a chaitheann 
go leor hataí ina ról mar Chomhairleoir le Comhairle 
Cathrach Chorcaí agus mar bhall den dá Choiste na 
Réigiún (COR) agus Tionól Réigiúnach an Deiscirt, thug sé 
aghaidh ar bhaill an líonra. Labhair sé faoi ról agus obair 
an COR, ag cur béime ar luach a gcuid oibre mar ghuth 
ár gcathracha agus ár réigiún faoi seach chun an AE a 
thabhairt níos gaire don saoránach.

Thug Enda Hogan nuashonrú ar an gClár Oibriúcháin 
Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir (ROP) 2014-2020 
agus na himpleachtaí a bhaineann le cinneadh an AE 
caiteachas neamhéilithe a athchlárú go dtí an tosaíocht 
nua Freagartha Coronavirus. Thug sé breac-chuntas ar 
na héifeachtaí a d'fhéadfadh a bheith ann dóibh siúd atá 
ag obair ar thionscadail AE a thugann comhairle maidir le 
conas aghaidh a thabhairt air seo.  

An todhchaí 
don líonra 
Comhoibriú 
Críche 
Eorpach (ETC)
Leanfaidh an SRA ar aghaidh ag tacú, ag éascú agus ag 
tógáil an líonra Comhoibriú Críche Eorpach (ETC)    sa 
Réigiún an Deiscirt chun deiseanna a sholáthar do bhaill 
chun foghlaim, páirt ghníomhach a ghlacadh agus a 
líonra le baill eile.  

Cinnteoidh sé seo go bhfeabhsófar rannpháirtíocht 
na n-oifigeach tionscadail i dtionscadail an AE agus 
táimid ag tnúth le himeachtaí breise a óstáil chun sraith 
díospóireachtaí ar líne a chur san áireamh go luath 2021 
chun topaicí amhail:

• Foirgneamh Cuibhreannas an Tionscadail Eorpaigh;
• Moltaí tionscadail láidre Eorpacha a chruthú;
• Geallsealbhóir Fíorúil & Rannpháirtíocht Phoiblí.

Leanfaidh an SRA ar aghaidh ag iarraidh aiseolas ó bhaill 
líonra Comhoibriú Críche Eorpach (ETC)    a lorg chun a 
chinntiú go dtiomáineann baill an clár oibre agus formáid 
na n-imeachtaí líonra Comhoibriú Críche Eorpach (ETC)    
chun freastal ar a gcuid riachtanas.
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Rannpháirtíocht Réigiúnach an Deiscirt Rannpháirtíocht an AE

Glacann Tionól Réigiúnach an Deiscirt páirt mar 
chomhpháirtí tionscadail ar sé thionscadal AE, iad uile 
páirt-mhaoinithe tríd an gClár Interreg Europe ag Ciste 
Forbartha Réigiúnaí na hEorpa. Pléann gach tionscadal 
le hábhar a bhaineann le Réigiún an Deiscirt, mar iompar 
ilmhódach, nuálaíocht agus taighde freagrach, fuinneamh 
in-athnuaite agus bonneagair ghlasa agus ghorm.  

COHES3ION
Is é Tionól Réigiúnach an Deiscirt an comhpháirtí 
Éireannach ar COHES3ION, tionscadal idir-réigiúnach a 
bhfuil sé mar aidhm aige FEIDHMÍOCHT agus TIONCHAR 
STRAITÉIS SPEISIALTA CLISTE (S3) a fheabhsú agus 
Cláir Réigiúnacha ERDF nasctha i dtéarmaí nuálaíochta 
a sheachadadh ag gníomhaithe Taighde & Nuálaíochta 
(T&F). Bainfear é seo amach tríd an ngné réigiúnach a 
chomhtháthú i rialachas agus meascán beartais S3, ag 
cur leis an gcomhtháthú réigiúnach i dtéarmaí Fáis agus 
Poist. Tá an Tionól i gcomhpháirtíocht le naoi réigiún 
sa Spáinn, san Iodáil, sa Rómáin, sa Ghearmáin, sa 
tSualainn, sa Pholainn agus sa Bhreatain Bheag, ag roinnt 
an chomhdhúshlán a bhaineann le Speisialtóireacht 
Chliste a chur i bhfeidhm go héifeachtach ar an leibhéal 
réigiúnach. Tá sé mar aidhm ag COHES3ION dul i ngleic 
leis seo trí Thosaíochtaí Cliste réigiúnacha a aithint, 
an comhordú réigiúnach ar sheachadadh nuálaíochta 
agus imreoirí tacaíochta a neartú. Cuireadh tús leis an 
tionscadal i mí Lúnasa 2019, le rith ar feadh trí bliana le 
buiséad os cionn € 1.87 milliún.

Tá a láidreachtaí uathúla féin agus a bhuntáiste 
iomaíoch féin ag Réigiún an Deiscirt in Éirinn áit a 
bhfuil réimsí tosaíochta níos suntasaí don gheilleagar. 
Díreoidh comhtháthú gné réigiúnach le S3 na hÉireann 
an réigiún ar a thosaíochtaí cliste a aithint agus tógáil 
orthu trí chuspóirí spriocdhírithe Speisialtóireachta 
Cliste Réigiúnaí a fhorbairt. Is deis thráthúil é an RSES, 
a foilsíodh i mí Eanáir 2020, straitéisí S3 a mheas agus a 
ailíniú ar leibhéal réigiúnach i gcomhar le COHES3ION.

Bunaíodh grúpa geallsealbhóirí áitiúla ar a bhfuil 
príomhghníomhaithe nuálaíochta réigiúnacha chun 
saineolas a chur leis an tionscadal trí dhea-chleachtais 
oibre a sholáthar agus chun cabhrú leis an bPlean 
Gníomhaíochta Réigiúnach a chur i bhfeidhm. Leanfaidh 
an grúpa seo ag fás agus ag forbairt le linn an tionscadail.

Is é príomh-aschur tionscadail ná Léarscáil Críche 
Cliste (STM) a fhorbairt a dhéanann mapáil anailíse 
diagnóiseacha ar straitéisí réigiúnacha S3 agus a ghaol 
le beartais / comhlachtaí réigiúnacha eile. Reáchtáladh 
an cleachtadh mapála seo in 2020 i gcomhairle le 
príomhpháirtithe leasmhara réigiúnacha agus beidh 
sé mar bhonn le fócas an Phlean Gníomhaíochta 
Réigiúnaigh. Tá torthaí an chleachtaidh mapála ar fáil 
dóibh siúd ar spéis leo. 

I gcomhar leis an STM, ba bhliain lárnach í 2020 do 
COHES3ION maidir le dea-chleachtais oibre a roinnt le 
go leor cuairteanna ar réigiúin chomhpháirtíochta. Mar 
gheall ar Coróinvíreas, níor thug comhpháirtithe cuairt 
ach ar réigiún Ruhr go pearsanta, ach níor stop sé sin 
leis an malartú agus an chuid eile de na cuairteanna ag 
bogadh ar líne.
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Cuairteanna ar Staidéar Idir-réigiúnach

Cluj, an Rómáin: 25 Meitheamh 2020

Thug an chéad stad eile ar thuras foghlama COHES3ION 
sinn go Cluj i Réigiún Iarthuaisceart na Rómáine, atá 
lonnaithe i dTuaisceart Transylvania, a bhfuil cáil air níos 
mó ná an bhaint atá aige le finscéal Dracula! D’fhoghlaim 
na comhpháirtithe ó shaineolaithe nuálaíochta maidir 
lena dtosaíochtaí cliste a chur i bhfeidhm.  

Tugadh forbhreathnú do chomhpháirtithe ar stádas S3 na 
Rómáine, a chuaigh trí chomhairliúchán poiblí agus a bhí 
le foilsiú go déanach in 2020, agus imlíne chuimsitheach 
ar Straitéis Forbartha INCDTIM (An Institiúid Náisiúnta 
um Thaighde agus Fhorbairt Teicneolaíochtaí 
Iseatópacha agus Móilíneacha), is é sin díríonn sé ar 
T&F tiomáinte ag custaiméirí. Is é an INCDTIM an t-aon 
institiúid náisiúnta um thaighde agus fhorbairt sa réigiún 
seo agus déanann sé tionscadail a fhorbairt i réimsí barr-
an-raon chun ligean don réigiún dul san iomaíocht sa 
Limistéar Eorpach Taighde.   

D’fhoghlaim na comhpháirtithe freisin faoi gorlann 
digiteach TETAPOLIS, an chéad gorlann digiteach 
sa Rómáin a dhírigh ar ghnólachtaí nuathionscanta 
digiteacha agus ar spinoffs (cuideachta nó acadúil). I 
measc tionscnamh eile, óstálann an gorlann trí ‘Champa 
Tosaigh’ gach bliain, seisiún dian míosa le téamaí fócas 
comhlántacha.  

Ní roghnaíonn an gorlann ach iarratasóirí atá ar 
chomhréim le deiseanna áitiúla agus treochtaí domhanda 
ag an am áirithe sin a fhágann go bhfuil siad níos dírithe 
ar an margadh ná an chuid is mó de na hiarratais eile.

Réigiún Stócólm, an tSualainn: 24 
Meán Fómhair 2020

Uaireanta tugtar ‘Veinéis an Tuaiscirt’ air mar gheall ar 
a shuíomh ar 14 oileán in oileánra mór ar Chósta Thoir 
na Sualainne, meastar go bhfuil Stócólm ar cheann de na 
cathracha is beo ar domhan agus ciallaíonn a geilleagar 
atá ag fás go bhfuil neart le foghlaim againn uathu. 
Cuid dá n-éiteas pleanála is ea ligean do chuideachtaí 
a bheith páirteach i gcéimeanna luatha na pleanála ag 
léiriú a gcur chuige rannpháirtíochta ón mbun aníos. 
Chuala comhpháirtithe faoi obair Chomhghuaillíocht 

Essen, Réigiún Ruhr An Ghearmáin: 
15-16 Eanáir 2020 

Bhí an t-ádh ar chomhpháirtithe cuairt a thabhairt 
ar Essen, an dara cathair is mó i réigiún Ruhr agus 
an limistéar uirbeach is mó sa Ghearmáin. Óstáil ag 
Business Metropole Ruhr, chuala comhpháirtithe faoi 
chleachtais oibre nuálacha na réigiún lena n-áirítear:

• Taithí réigiún Ruhr le cur chuige an Mhargaidh Luaidhe; 
• Braisle Cibearshlándála na Gearmáine Ruhr;
• Tionscal cúram sláinte i gcathair Essen;
• Athrú réigiúnach a eagrú i dtimpeallacht 

ilghníomhaithe.

Mar chuid den chuairt, thug comhpháirtithe cuairt ar 
Choimpléasc Tionscail mianach guail Zollverein, a bhí 
le linn a thréimhse ghníomhach thionsclaíoch ar an 
mianach guail is mó ar domhan. Bronnadh ainmniú 
láithreán Oidhreachta Domhanda UNESCO air i 2001 agus 
meastar go bhfuil sé ar cheann de na séadchomharthaí 
tionsclaíocha is suntasaí ar an phláinéid!

Réigiún Calabria, an Iodáil: 28-29 
Aibreán 2020
Tá réigiún Calabrian, ceann de na nuálaithe is láidre san 
Iodáil, ag céim chun cinn i rolladh amach a S3. Chuala 
comhpháirtithe ó shaineolaithe mór le rá. Is mol nuálaíochta 
é Green HoMe um Fhoirgneamh Inbhuanaithe, ceann 
de 8 dtosaíocht a sainaithníodh i Calabrian’s S3, a 
thugann saineolas cuideachtaí príobháideacha agus an 
saol acadúil le chéile. Soláthraíonn FinCalabra tacaíocht 
theicniúil d’earnáil S3 trí bhainistíocht cistí poiblí (thar 
ceann a scairshealbhóra aonair Réigiún Calabria) go 
príomha ó na cláir oibriúcháin, lena n-áirítear an ERDF 
ROP. Tacaíonn sé le gnóthais bheaga agus mheánmhéide 
áitiúla trí chláir nuálaíochta gnó a fhorbairt agus forbairt 
eacnamaíoch agus fostaíocht a ghiniúint go háirithe i 
réimsí an-nuálacha. D’éirigh leo os cionn 300 taighdeoir 
nuafhostaithe agus os cionn 300 tionscadal maoinithe a 
éascú. Thug an dara lá den chuairt fhíorúil foghlama an 
deis do chomhpháirtithe dul chun cinn a Léarscáileanna 
Críche Cliste (STM) a phlé, anailís dhiagnóiseach ar an 
réigiún a mhapálann straitéisí réigiúnacha S3 agus a 
chaidreamh le beartais / comhlachtaí réigiúnacha eile. 
Díreoidh an STM an réigiún ar a thosaíochtaí cliste a 
aithint agus tógáil orthu. 
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Ghnó Stócólm (SBA), comhpháirtíocht idir 56 bhardas 
in ocht gcontae a dhíríonn ar infheistíocht eachtrach a 
mhealladh chuig an réigiún, a bhfuil sé de chúram uirthi 
na gníomhaíochtaí a shainaithnítear sa chomhphlean 
gnó a dhéanamh thar ceann an réigiún agus i gcomhar 
leis na bardais. Tá a gcuid iarrachtaí dírithe go príomha 
ar thionscail roghnaithe ach tá siad oscailte do gach 
infheisteoir beag beann ar thionscal mar bhealach 
isteach sa réigiún. Chuala na comhpháirtithe faoi Pháirc 
Eolaíochta nuálach Södertälje a éascaíonn tionscadail 
taighde agus forbartha tras-tionscail ‘true triple helix’ idir 
gnó, an saol acadúil agus an tsochaí. Tá struchtúr láidir 
rialachais i bhfeidhm acu i bhfoirm bord straitéiseach ar 
a bhfuil baill thar go leor disciplíní a threoraíonn iad agus 
iad ag díriú ar thosaíochtaí S3.  

Ina dhiaidh sin cuireadh plé bríomhar ar shárú na ndúshlán 
roinnte a bhaineann le S3 réigiúnach a chur i bhfeidhm leis 
an gceist maidir le conas an coincheap teibí de S3 a bhaint 
agus an bonneagar atá i bhfeidhm a athrú chun tacú le S3 
a thabhairt isteach ar an leibhéal réigiúnach.

Réigiún Theas na hÉireann, 15 
Deireadh Fómhair 2020

Bhí an-áthas orainn fáilte a chur roimh ár bPáirtithe 
Leasmhara Réigiúnacha agus ár gcomhpháirtithe 
Eorpacha chuig ár réigiún féin mar chuid de Sheachtain 
Eorpach na gCathracha agus na Réigiún, le cloisteáil ó 
shaineolaithe ar fud Réigiún an Deiscirt a roinn cuid de 
na cleachtais oibre nuálacha. 

Tríd ár gcuid oibre ar an tionscadal táimid ag foghlaim faoi 
na buntáistí a bhaineann le bogadh ar shiúl ón rialachas 
ordlathach traidisiúnta go samhail níos gréasánbhunaithe 
ag spreagadh próisis chomhchinnteoireachta ina roinntear 
údarás agus tionchar idir páirtithe leasmhara atá ag 
feidhmiú ar leibhéil éagsúla. Rud lárnach le go n-éireoidh 
leis an gcur chuige rialachais il-leibhéil seo (MLG) is ea 
rannpháirtíocht saoránach, comhar agus líonraí a chruthú. 
Chuala comhpháirtithe ó roinnt príomh-shaineolaithe 
réigiúnacha faoina dtaithí ar na cleachtais oibre seo a 
ghlacadh i gceapadh beartais agus i gcur i bhfeidhm. 

Tacaíonn na cuir chuige seo ón mbun aníos leis an 
bpríomhtheachtaireacht Tá Gach Guth ag Comhaireamh.

Áiríodh ar na dea-chleachtais oibre a cuireadh i láthair ag 
an gcuairt: 

Próiseas Comhairliúcháin RSES: Is é an próiseas fairsing 
comhairliúcháin seo an chéad uair a chuaigh raon éagsúil 
geallsealbhóirí i mbun oibre ar bhonn comhionann chun 
fís agus cuspóirí an réigiúin a mhúnlú. Thug siad breac-
chuntas ar an bpróiseas córasach de rannpháirtíocht 
bhríoch agus comhroinnt eolais lena n-áirítear iad siúd 
lasmuigh den phróiseas déanta beartas chun an próiseas 
sin a threorú níos fearr;

Líonra Ceannairí Digiteacha Luimnigh (LCDL): Cuimsíonn 
an LDLN geallsealbhóirí agus ceannairí smaoinimh ó 
eagraíochtaí ceannródaíocha a gheall go deonach oibriú 
le chéile agus tacú le forbairt ‘Réigiún Cathrach Cliste 
Luimnigh’ agus Straitéis Dhigiteach Luimnigh. Is gné 
chriticiúil é an comhoibriú agus an comhairliúchán de 
chur i bhfeidhm rathúil na Straitéisí Speisialtóireachta 
Cliste agus cuireann an LDLN samhail rathúil rathúlachta 
agus modh soiléir i láthair maidir le conas líonra rathúil, 
éifeachtach agus inbhuanaithe a bhunú trí chomhoibriú 
leis na páirtithe leasmhara cearta;

Cibear-Éireann - Caibidlí Réigiúnacha: Soláthraíonn sé seo 
fóram réigiúnach don phobal cibearshlándála agus nascann 
sé le gníomhaíochtaí náisiúnta Cibear-Éireann. D’fhoghlaim 
na comhpháirtithe faoi sheasamh láidir na réigiún le bheith 
ina lárionad réigiúnach do chibearshlándáil, a léirítear i 
RSES an Deiscirt, ach bhí bearna ann maidir le conas agus 
cé a thiomáinfeadh é, a bhfuil na Caibidlí Réigiúnacha ag 
tabhairt aghaidh air anois.

Réigiún Mazovia, an Pholainn: 26 
Samhain 2020
Bhí go leor tionscnamh oibre faisnéiseach agus nuálaíoch 
le roinnt ag ár gcomhpháirtithe Mazovian lena n-áirítear 
réamhrá ar réigiún Mazovia agus stádas RIS3; CEZAMAT: 
bonneagar T&F a nascadh leis na héiceachórais nuálaíochta 
réigiúnacha agus (idir) náisiúnta; an próiseas fionnachtana 
fiontraíochta - grúpaí oibre ar S3 i réigiún Mazovian; agus 
Infheistíochtaí Críche comhtháite i gCathair Vársá. Ina 
dhiaidh cur i láthair bhí plé beoite ar shárú na ndúshlán 
roinnte a bhaineann le Straitéis Speisialtóireachta Cliste 
spriocdhírithe (S3) a chur i bhfeidhm ar an leibhéal réigiúnach.

An Bhreatain Bheag: 9 Nollaig 2020
Ba í an Bhreatain Bheag ár “gceann scríbe” deiridh, ag 
ceiliúradh deireadh aistear foghlama fíorúil iontach ar fud na 
hEorpa chun cleachtais oibre nuálacha a phlé a chabhróidh 
linn inár gcuspóir tionchar na Straitéisí Speisialtóireachta 
Cliste ar an leibhéal réigiúnach a threisiú.

Ba é an chéad dea-chleachtas Ionad Feabhais an Tionscnaimh 
Taighde um Ghnólachtaí Beaga (SBRI), a oibríonn le 
comhlachtaí san earnáil phoiblí chun dúshláin sláinte a 
aithint nuair nach bhfuil aon réiteach ann agus a thugann 
cuireadh do ghnólachtaí comhoibriú leo chun smaointe 
agus réitigh nuálacha a fhorbairt. Tá siad ag athrú an chaoi 
a gcaitear airgead soláthair phoiblí na RA chun nuálaíocht a 
chur chun cinn agus mórdhúshláin an rialtais a réiteach. 

Chuala muid faoi Thionscnamh Teicninn na Gleann, 
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tiomantas 10 mbliana, £ 100m, chun an todhchaí a chruthú. 
Is cumasóir é Gleann Teicnomh chun gníomhaíocht ghnó 
a thiomáint agus tacú leis agus forbairt fostaíochta agus 
scileanna ar ardchaighdeán a sholáthar do dhaoine atá 
ina gcónaí i nDeisceart na Breataine Bige. Ba é an tríú 
dea-chleachtas ón mBreatain Bheag Réigiún Caipitil 
Caerdydd (CCR), clár chun gníomhaíocht eacnamaíoch 
a thiomáint agus tacú leis agus forbairt fostaíochta agus 
scileanna ar ardchaighdeán a sholáthar do dhaoine atá 
ina gcónaí in Oirdheisceart na Breataine Bige. Chun an 
fhís seo a sheachadadh, tá comhchoiste curtha ar bun 
ag na deich n-údarás áitiúla, Comh-Aireachta an CCR, 
ar a bhfuil ceannairí na ndeich n-údarás áitiúla, mar an 
comhlacht cinnteoireachta deiridh don Bheart Cathrach. 
Tacaíonn roinnt comhlachtaí comhairleacha leis an 
gcomh-aireachta.

Cuideoidh gach gníomhaíocht, dea-chleachtas, cuairteanna 
staidéir idir-réigiúnacha agus gealltanais geallsealbhóirí 
le Tionól Réigiúnach an Deiscirt Plean Gníomhaíochta 
Réigiúnach a fhorbairt don tionscadal COHES3ION, a 
bhfuiltear ag súil go bhfoilseofar é ag deireadh 2021.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin tionscadal 
COHES3ION:

Karen Coughlan, Oifigeach Tionscadail: 
kcoughlan@southernassembly.ie

Suíomh Gréasáin: www.interregeurope.eu/cohes3ion/
Twitter:  @cohes3ion

Tá COHES3ION páirt-mhaoinithe ag Interreg 
Europe, trí Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa.

Blue Green City
Is é Tionól Réigiúnach an Deiscirt an comhpháirtí 
Éireannach i dTionscadal Interreg Europe darb ainm Blue 
Green City. Cuireadh tús leis an tionscadal i mí Lúnasa 
2019 agus tá buiséad iomlán de € 1,348,909 aige.  

Tá Bonneagar Gorm agus Glas (BGI) agus Réitigh 
Dúlra-Bhunaithe (NBS) ina bpríomhchuid de cheantair 
tharraingteacha a dhéanamh. Is cuid lárnach d’fhorbairt 
fiontar é déanamh áite, ar féidir a fheabhsú trí BGI 
agus NBS. Is fócas beartais suntasach é déanamh áite 
don Chreat Pleanála Náisiúnta (NPF) agus don Straitéis 
Spásúil agus Eacnamaíoch Réigiúnach (RSES) do Réigiún 
an Deiscirt. 

Ní sholáthróidh BGI agus NBS sochair dúinn ach amháin 
má dhéanaimid pleanáil, comhordú agus comhoibriú 
go gníomhach lena chinntiú go mbaintear úsáid 
inbhuanaithe astu. Mar sin tá Tionól Réigiúnach an 
Deiscirt ag obair le raon leathan geallsealbhóirí chun an 
úsáid seo a chinntiú má bhaintear amach é. Mar shampla, 
feiceann Uisce Éireann an comhoibriú seo mar bhealach 
chun srianta ar líonraí draenála comhcheangailte do 
cheantair uirbeacha a mhaolú. Measann Uisce Éireann 
Córais Draenála Inbhuanaithe (SuDS) mar bhealach 
éifeachtach chun an aidhm seo a bhaint amach. Tá 
spreagadh na n-údarás áitiúil leathan ach tá sláinte agus 
folláine (inter alia), déanamh áiteanna, bithéagsúlacht, 
cáilíocht uisce san áireamh go ginearálta.

Ina theannta sin, deirtear sa Straitéis Réigiúnach 
Spásúlachta agus Eacnamaíoch (RSES) gur chóir go 
mbeadh BGI agus NBS mar phríomhchoincheap de 
Phlean Forbartha údaráis áitiúil, ag cur gníomhaíochtaí 
agus straitéis ar an eolas maidir le forbairt eacnamaíoch 
agus déanamh áiteanna. 

Cuimsíonn Blue Green City comhpháirtithe ón bhFrainc, 
an Chróit, an Ghearmáin, Ocras, an tSualainn, an Ríocht 
Aontaithe, an Iodáil agus an Rómáin. Is é an Príomh-
Chomhpháirtí an Metropolis Nice, Côte d’Azur, atá 
lonnaithe i Nice, an Fhrainc.
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Dea-Chleachtais Idirnáisiúnta

Tá Växjö sa tSualainn ar cheann de na comhpháirtithe 
sa Chathair Ghorm-Ghlas. D’fhorbair siad ionstraimí 
beartais suimiúla lena n-áirítear Struchtúr Glas agus 
tá siad tar éis sprioc a shaothrú agus a bhaint amach le 
bheith ar cheann de na cathracha is glaise san Eoraip 
ó 2007. In 2018, bhuaigh Växjö an duais Eorpach um 
Duilleoga Glasa na hEorpa.

D'fhorbair Växjö “Lámhleabhar Sráideanna Inmharthana 
Lámhleabhar de Chórais Gorm-liath-ghlas”. Forbraíodh 
an lámhleabhar seo chun córais a léiriú do thimpeallachtaí 
uirbeacha ina n-oibríonn feidhmeanna gorm, glas agus 
liath le chéile san áit agus sa spás céanna. Déanann córais 
mar seo ualaí tráchta a bhainistiú, sreafaí uisce stoirme, 
truailliú, athléimneach i gcoinne athrú aeráide agus 
ag an am céanna soláthraíonn siad fásra le méideanna 
flaithiúla spáis faoi thalamh. Leis an modh seo, is féidir 
le hachar dromchla beag ilfheabhsuithe a sholáthar ar 
chostas níos ísle ná má thugtar aghaidh ar leithligh ar 
na feidhmeanna céanna. Tá sé seo an-infheidhme maidir 
le Réigiún an Deiscirt agus tá sé mar aidhm ag Tionól 
Réigiúnach an Deiscirt an Dea-chleachtas seo a úsáid 
chun RSES a chur i bhfeidhm go héifeachtach. 

Dea-chleachtas ó Vaxjo, an tSualainn
 

Dearadh le Cúnamh Ainmhithe (AAD) in Ingolstadt, an 
Ghearmáin úsáideann saolré ‘speicis’ chun pleanáil agus 
caomhnú spás oscailte a fheabhsú. Is é bunsmaoineamh 
AAD láithreacht ainmhithe a áireamh sa phróiseas 
pleanála, sa chaoi is gur cuid dhílis den dearadh iad. 
Maidir le AAD, roghnaítear na speicis atá ag teastáil 
ag tús tionscadail. Ní amháin go leagann ceanglais an 
sprioc-speicis coinníollacha creata don dearadh, ach is 
inspioráid don dearadh féin iad freisin. Is é aidhm AAD 
daonra seasmhach a bhunú ar shuíomh an tionscadail nó 
cur le fás daonra speiceas le gnáthóga níos mó. Mar sin 
ceadaíonn AAD teaglaim de dhea-dhearadh uirbeach le 
caomhnú speiceas.

Seachnaíonn sprioc-speicis le haghaidh AAD ag tús an 
phróisis phleanála an choimhlint idir dearadh spásanna 
glasa uirbeacha agus caomhnú. Seachnaíonn sé an 
choimhlint seo trí riachtanais ghnáthóige na spriocspeiceas 
a dhéanamh mar chuid dhílis de dhearadh tionscadail, 
caomhnú speiceas agus an próiseas pleanála a ailíniú, gan 
mhoill leis an bpróiseas pleanála agus gan aon iontas. 

Aithníonn cur chuige AAD go gcaithfear bithéagsúlacht 
a phríomhshruthú i straitéisí pleanála reatha chun 
bonneagar glas agus gorm a chruthú, chun réitigh a 
fháil a rachaidh chun leasa daoine agus speicis eile ag 
an láithreán forbartha céanna. Ní amháin go gcosnóidh 
sé seo an bhithéagsúlacht atá i láthair pleanála, ach 
cruthóidh sé gnáthóga nua nach mbeadh ann murach sin. 
Beidh sé seo thar a bheith tábhachtach agus infheidhme 
maidir le Ceantair Chathracha Réigiún an Deiscirt agus 
Príomhbhailte chun cuspóirí uaillmhianacha beartais 
RSES a bhaint amach a bhaineann le déanamh áite agus 
Athléimneacht Aeráide.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin gCathair Ghorm 
Ghlas:

Bryan Riney:  briney@southernassembly.ie
Rob Fennelly:  rfennelly@southernassembly.ie
Dominic Walsh: dwalsh@southernassembly.ie
Website:  www.interregeurope.eu/bluegreencity  

Tá Cathair Gorm-Glas páirt-mhaoinithe ag Interreg 
Europe trí Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa. 

Sampla de AAD  
i Schumacher Quartier, Beirlín. 
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MATCH-UP 
Díríonn MATCH-UP ar bharrfheabhsú na n-áiteanna 
ina n-athraíonn daoine idir modhanna iompair. Tá sé 
mar aidhm ag MATCH-UP feabhsuithe a bhaint amach 
san acomhal idir 4 phríomhchineál iompair ísealcharbóin 
(siúl / rothaíocht; iompar iarnróid; iompar poiblí; feithiclí 
glasa). Tá ceithre réigiún Eorpacha sa chomhpháirtíocht 
- Deisceart & Oirthear Éireann, Contae Northeim, an 
Ghearmáin, Bardas Funchal, an Phortaingéil agus Bardas 
Timisoara, an Rómáin, iad uile ag obair le chéile chun 
taithí, réitigh, agus dea-chleachtas a roinnt chun beartas 
poiblí níos fearr a fhorbairt agus a sheachadadh chuig 
astaíochtaí carbóin a laghdú agus tacú le soghluaisteacht 
uirbeach ísealcharbóin in ionaid uirbeacha ainmnithe.

Dea-Chleachtais Geallsealbhóirí 
MATCH-UP Aitheanta ag Interreg 
na Eorpach

Go dtí seo tá sé Dhea-Chleachtas Éireannacha curtha 
isteach ag an Tionól thar ceann ár ngeallsealbhóirí 
MATCH-UP chuig an Ardán Foghlama Beartais Idir-
Aicme, ar mheas saineolaithe téamacha iad go léir. Tá 
áthas orainn gur fhoilsigh siad na dea-chleachtais mar 
shamplaí do réigiúin eile san Eoraip:

1. Bonneagar Rothaíochta & Taistil a bhaineann le 
hIarnród Éadrom Luas ó Bhonneagar Iompair Éireann;

2. Fóram Soghluaisteachta Iompair Chorcaí ó 
Chomhairle Cathrach Chorcaí;

3. An Clár Iompair Tuaithe Nasc Áitiúil ó Phort Lidí 
Local Link;

4. Clár Taistil na Scoileanna Glasa ó An Taisce;
5. Taisteal Níos Cliste Luimnigh - Clár Bainistíochta 

Soghluaisteachta san Ionad Oibre;
6. Rás in aghaidh Rob.

Cuairt Staidéir Idir-réigiúnach agus 
Cruinniú Téamach: Baile Átha Cliath, 
Port Láirge & Corcaigh, Eanáir 2020

D'óstáil an Tionól an 4ú Cruinniú Téamach Idir-
réigiúnach in Éirinn i mí Eanáir 2020, ceann de na 
himeachtaí fisiciúla deireanacha a d'óstáil an tionscadal 
roimh phaindéim Coróinvíreas. Le linn na hócáide seo 
chuir ár ngeallsealbhóirí MATCH-UP cuid de dhea-
chleachtais iompair inbhuanaithe na hÉireann i láthair 
na gcomhpháirtithe Idir-réigiúnacha.   

Ba é an seastán ainneáil ach Sarah O’Donnell, solas-Ailtire 
Comh le Transport Infrastruture Ireland chun cloithe faire 
mBonneagar Rothaiteach & Taistil a Bha meas le dea-
chleachtas iarnród éadrom luas. Thugamar dhachaigh ar 
Stáisiún Heuston chun na nithe a bhfuil bonneagair a faire 
mar a leanas air an dìon a h-uile dòigh seo.

Thugamar ár gcomhpháirtithe ar ais ar scoil chun foghlaim 
faoin gClár Taistil Scoileanna Glasa. Chuir Jane Hackett agus 

Trevor Keppel, Bainisteoirí Cláir Náisiúnta le Scoileanna 
An Taisce Green an dea-chleachtas seo i láthair. Thugamar 
cuairt freisin ar Bhunscoil Naomh Clár i mBaile Átha 
Cliath le cloisteáil óna gCoiste Mac Léinn um Chlár Taistil 
na Scoileanna Glasa a chuir i láthair na huasghráduithe atá 
déanta acu ar iompar inbhuanaithe ina scoil.

Thaistil muid ar ais in am go dtí an chathair is sine in 
Éirinn - Port Láirge a bhunaigh na Lochlannaigh i 914. De 
réir chuspóir MATCH-UP d’úsáidamar an cineál iompair 
is inbhuanaithe chun turas a dhéanamh timpeall na 
cathrach is sine - ár gcosa.
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Bhí deis ag ár gcomhpháirtithe taithí a fháil ar Iompar 
Tuaithe Nasc Áitiúil le Waterford Local Link. Thaistil 
muid go baile iontach an Leasa Mhóir chun réamhrá 
le James O’Donoghue, Comhordaitheoir Iompair de 
Bhóthar le Nasc Áitiúil Phort Láirge a chloisteáil. Bhí 
taithí ag ár gcomhpháirtithe Idir-réigiúnacha ar bhealach 
Nasc Áitiúil agus déanann siad iniúchadh ar mhionsonraí 
agus anáil iomlán an chláir i bPort Láirge a bhfuil sé mar 
aidhm aige nascacht iompair inbhuanaithe a sholáthar 
faoin tuath in Éirinn agus freisin freastal ar riachtanais 
dhaoine scothaosta agus nasc a sholáthar chun cabhrú le 
cuimsiú sóisialta. 

Ansin thugamar ár dturas go Cathair Chorcaí áit a 
chuamar le cruinniú d’Fhóram Soghluaisteachta Iompair 
Chorcaí. Thug sé seo deis dár gcomhpháirtithe Idir-
réigiúnacha taithí a fháil ar an idirghníomhaíocht idir 
baill uile an fhóraim ag teacht le chéile chun beartas 
d’iompar inbhuanaithe a chur i bhfeidhm agus a chruthú 
i gCathair Chorcaí.

Spreag an chuairt seo ar Éirinn ag Comhpháirtithe Idir-
réigiúnacha an tionscadail MATCH-UP go leor de na 
comhpháirtithe seo chun cuid de na dea-chleachtais seo 
a chur i bhfeidhm ina réigiúin chun beartais iompair 
inbhuanaithe a fheabhsú.

Plean Gníomhaíochta Réigiúnach 
MATCH-UP

Le dhá bhliain go leith anuas tá an Tionól ag foghlaim ónár 
gcomhpháirtithe Idir-réigiúnacha agus ó thionscadail 
Interreg Europe eile chun cabhrú linn beartas in Éirinn a 
fheabhsú. I Meán Fómhair 2020 rinne an Comhrúnaíocht 
le haghaidh Interreg Europe ár bPlean Gníomhaíochta 

Réigiúnach a bhailíochtú - “Ról an Acomhail Mhódúil 
chun Soghluaisteacht Uirbeach 
Ísealcharbóin a Chothú”.    

Tá an Plean Gníomhaíochta 
Réigiúnach seo ag iarraidh dhá 
ionstraim beartais a fheabhsú, 
Clár Oibríochta Réigiúnach an 
Deiscirt agus an Oirthir, agus 
an Straitéis Réigiúnach Spásúil 
agus Eacnamaíoch.  

Gníomh 1: creat a dhearadh 
bunaithe ar na foghlaimí 
ó MATCH-UP chun 
soghluaisteacht íseal carban agus feabhsúcháin 
idirmhalartaithe módúil a ionchorprú do Thionscadail 
Feabhsúcháin Réimse Poiblí arna mhaoiniú faoi Chlár 
Oibriúcháin Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir. 

Gníomh 2: Spreagtha ag foghlaim ó MATCH-UP chun 
creat agus Modheolaíocht a fhorbairt chun Coincheap 
Baile 10 Nóiméad a chur i bhfeidhm.

Creat agus Modheolaíocht “Baile 10 
Nóiméad” MATCH-UP 

Bhí an Tionól spreagtha ag foghlaim MATCH-UP chun 
an Creat & Modheolaíocht Baile 10 Nóiméad a chruthú. 
Cuspóir Beartais Réigiúnach den Straitéis Réigiúnach 
Spásúil agus Eacnamaíoch (RSES) do Réigiún an Deiscirt 
a tháinig i bhfeidhm i mí Eanáir 2020 is ea an Coincheap 
Baile 10 Nóiméad.

RSES RPO 176: Is cuspóir é lonnaíochtaí dlúth inbhuanaithe 
a bhaint amach leis na coincheapa “10 nóiméad” cathrach 
agus baile, trínar féidir raon saoráidí agus seirbhísí pobail 
a rochtain i bhfrámaí ama siúlóide gearr agus rothaíochta ó 
thithe nó inrochtana ag seirbhísí 
iompair phoiblí ar ardchaighdeán 
ag daoine a nascadh le 
lonnaíochtaí de réir scála níos mó 
a sholáthraíonn na seirbhísí seo.

Choimisiúnaigh an Tionól 
ARUP chun cabhrú leis an 
gcreat agus an mhodheolaíocht a 
dhearadh a d’fhéadfadh údaráis 
áitiúla a úsáid mar uirlis cur chun 
feidhme agus mar acmhainn 
chun an coincheap 10 Nóiméad 
a bhaint amach. Aithníonn RSES 
14 Phríomhbhaile.  

Dá bhrí sin, chun an creat agus an mhodheolaíocht “Baile 
10 Nóiméad” a chruthú rinneamar an creat a phíolótú 
ar dtús le cúnamh ó Chomhairle Contae Cheatharlach, 
Comhairle Contae Chiarraí agus Chomhairle Contae 
an Chláir ar thrí Phríomh-Réigiún na mBailte - 
Ceatharlach, Trá Lí agus Inis. Chuirfeadh sé seo 
cruthúnas ar choincheap ar fáil. Thug sé sin deis dúinn 
an mhodheolaíocht a mhionchoigeartú sula scaiptear í ar 
fud Réigiún an Deiscirt. 
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Cuireadh an “Coincheap Baile 10 Nóiméad” MATCH-UP 
i láthair Chomhaltaí an Tionóil i mí Mheán Fómhair i 
gcomhthráth le Seachtain Soghluaisteachta na hEorpa.

Tá an uirlis feidhmithe tuarascála 10 Nóiméad Baile ar 
fáil anois chun cabhrú le húdaráis áitiúla. I gcomhar le 
tionscnaimh agus uirlisí anailíse na Gníomhaireachta 
Náisiúnta Iompair agus Bonneagair Iompair Éireann, 
Straitéisí Iompair Ceantair Chathrach, Pleananna 
Iompair Áitiúla agus tionscadail soghluaisteachta 
inbhuanaithe eile le hÚdaráis Áitiúla, tá ár dtuarascáil ag 
cur “Coincheapa 10 Nóiméad Cathrach agus Baile” chun 
cinn sa Réigiún. Tá sé ag cur chun cinn go dearfach úsáid 
mhéadaithe as iompar inbhuanaithe agus astaíochtaí 
laghdaithe carbóin i Réigiún an Deiscirt.

Seachtain Eorpach na Réigiún agus na 
gCathracha - “Daoine a Soghluaisteacht 
le haghaidh Soghluaisteachta 
Ísealcharbóin Uilechuimsithigh

I mí Dheireadh Fómhair, rinne MATCH-UP óstáil ar 
Shaotharlann Rannpháirteach le linn Sheachtain na 
Réigiún agus na gCathracha Eorpacha a thug deis don 
Tionól Réigiúnach dea-chleachtais a chur i láthair as 
Éirinn a d’aithin ár bPáirtithe Leasmhara Éireannacha 
MATCH-UP.    

Bhí sé mar aidhm ag an tSaotharlann Dea-Chleachtais 
agus Polasaithe maidir le hathruithe iompraíochta 
agus tionscnaimh eile a roinnt i dtreo soghluaisteachta 
inrochtana, uilechuimsithí agus ísealcharbóin.

An Todhchaí do MATCH-UP i 
Réigiún an Deiscirt

Le leibhéil mhéadaithe truaillithe aeir, astaíochtaí CO2 
agus plódú tráchta san AE tá forbairt soghluaisteachta 
ilmhódach inbhuanaithe ar cheann de phríomhdhúshláin 
an AE. Leanfaidh Tionól Réigiúnach an Deiscirt mar 
chomhpháirtí sa tionscadal MATCH-UP in éineacht 
lenár ngeallsealbhóirí ag cur na ngníomhartha laistigh 
dár bPlean Gníomhaíochta Réigiúnach i bhfeidhm chun 
athruithe sna straitéisí iompair inbhuanaithe dár réigiún 
a fheabhsú agus a spreagadh.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi MATCH-UP:

Rose Power, Oifigeach Tionscadail:
rpower@southernassembly.ie 

Suíomh Gréasáin:  interregeurope.eu/match-up/
Twitter:  @MATCHUP_Project
Facebook: @MatchUpProject

Tá MATCH-UP páirt-mhaoinithe ag Interreg Europe, trí 
Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa.  
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FIRESPOL
Féachann FIRESPOL le hinfheistíocht Fuinnimh In-
athnuaite a threisiú trí thacú le tabhairt isteach Ionstraimí 
Airgeadais nuálacha sna réigiúin chomhpháirtíochta. 
Bainfear é seo amach trí fheabhsuithe ar ionstraimí 
beartais réigiúnacha, lena n-áirítear scéimeanna agus 
oibríochtaí nua faoi Chláir Oibriúcháin.

Tá an chomhpháirtíocht comhdhéanta d’Údaráis 
Bhainistíochta agus Gníomhaireachtaí Fuinnimh ó sé 
réigiún ar fud na Spáinne, na Gearmáine, na Cróite, na 
Laitvia, na Polainne agus na hÉireann. Tá comhpháirtithe 
ag roinnt eolais, taithí, dea-chleachtas, smaointe agus 
réitigh. Nuair a foilsíodh Plean Gníomhaíochta Aeráide 
an Rialtais in 2019, léiríodh an tábhacht a bhaineann le 
hinfheistíocht mhéadaithe i bhfuinneamh in-athnuaite, 
ag tuar go gcaillfidh Éire an sprioc atá leagtha síos 
don tréimhse 2013 go 2020 le haghaidh fuinneamh 
in-athnuaite faoi aon ochtú cuid. Socraíonn an Plean 
Gníomhaíochta Aeráide spriocanna nua uaillmhianacha le 
haghaidh fuinneamh in-athnuaite do 2030 agus léiríodh 
an uaillmhian seo i ndréachtú na Straitéise Réigiúnaí 
Spásúla agus Eacnamaíochta (RSES) do Réigiún an Deiscirt.

Trína pháirt a ghlacadh i dtionscadal FIRESPOL, tá sé mar 
aidhm ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt dea-chleachtais 
ábhartha a shainaithint ar féidir leo beartas réigiúnach 
a threorú, tabhairt isteach deontas nuálach nó ionstraimí 
airgeadais a éascú, agus tacú le hinfheistíocht níos mó i 
bhfuinneamh in-athnuaite sa réigiún.

Cuairt ar Staidéar Idir-réigiúnach, 
18ú & 19ú Feabhra 2020

D'éascaigh an chuairt staidéir dea-chleachtais ónár 
réigiúin a roinnt. Tar éis ceardlann ar Phleananna 
Gníomhaíochta Réigiúnacha a fhorbairt, thug 
comhpháirtithe cuairt ar líonadh talún éiceolaíoch 
Getliņi atá ar cheann de na táirgeoirí fuinnimh glas is 
mó agus is nua-aimseartha sa Laitvia. D’fhoghlaim na 
comhpháirtithe gurb é an foinse fuinnimh an gás líonta 
talún - gás nádúrtha atá comhdhéanta den chuid is mó 
de mheatán. 

Cruthaítear é i dtaiscí dramhaíola faoi chumhdach - cealla 
bith-dhíghrádaithe, ina stóráiltear dramhaíl neamh-
inchúitithe agus a bhfuil timpeallacht anaeróbach aici, 
i.e., timpeallacht a chosnaítear ó nochtadh d’aer nó 
d’uisce báistí. Roinn siad a gcuspóir maidir le hathchúrsáil 
dramhaíola in-bhithmhillte a fhorbairt agus athúsáid 
dramhaíola i mbardais timpeall Riga a chur chun cinn.  

Tugadh comhpháirtithe chuig an Institiúid Airgeadais 
Forbartha, Altum, institiúid airgeadais forbartha faoi 
úinéireacht an stáit a thairgeann cúnamh stáit do 
spriocghrúpaí éagsúla le cabhair ó uirlisí airgeadais 
(iasachtaí, ráthaíochtaí creidmheasa, infheistiú i gcistí 
caipitil fiontair, srl.). Thug siad isteach a ndea-chleachtas 
‘Ionstraim Airgeadais ar Ioncam Seasta’ lena mbaineann 
maoiniú gan comhthaobhacht chun tionscadail RES agus 
éifeachtúlachta fuinnimh a chur i bhfeidhm.
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Imeacht Idir-réigiúnach, Bealtaine 
2020
Bhí comhpháirtithe beartaithe cuairt a thabhairt ar 
Badajoz, sa Spáinn, áfach, mar gheall ar shrianta taistil 
bhog an ócáid seo ar líne nuair a thug comhpháirtithe 
nuashonrú dá chéile ar stádas a bpleananna 
gníomhaíochta réigiúnacha ag roinnt na ndeacrachtaí atá 
acu Pleananna Gníomhaíochta Réigiúnacha a fhorbairt 
laistigh den ghéarchéim reatha.

Dul chun cinn an Tionscadail 
Chuir an Tionól Réigiúnach 15 dea-chleachtas isteach 
ag cur síos ar chuid de na cleachtais oibre nuálacha 
atá ag tarlú cheana féin sa réigiún ar féidir lenár 
gcomhpháirtithe inspioráid a bhaint astu:

1. Feirm Ghaoithe Pobail Templederry: feirm ghaoithe 
100% atá forbartha agus faoi úinéireacht an phobail, 
maoinithe ó raon foinsí;

2. Feirm Ghaoithe Kilmeedy: scéim faoisimh cánach 
ioncaim a úsáid chun airgeadas cothromais a ardú do 
thionscadail fuinnimh in-athnuaite;

3. Feirm Ghaoithe Meenbog: PPA Corparáideach 
Neamhdheimhnithe, tá sruth ioncaim na feirme gaoithe 
á urrú ag Comhaontú Ceannaigh Cumhachta Corparáidí, 
nach bhfuil forlíonta ag scéim tacaíochta an rialtais;

4. Feirm Ghaoithe Tullahennel: PPA Corparáideach 
fóirdheonaithe, tá sruth ioncaim na feirme gaoithe 
daingnithe le Comhaontú Ceannaigh Cumhachta 
Corparáidí arna fhorlíonadh ag scéim tacaíochta an rialtais;

5. Gléasra Díleá Anaeróbach Huntstown (AD): Airgeadas 
tionscadail do cheann de na Plandaí AD is mó in Éirinn;

6. Tionscadal Gáis GRAZE: deontas chun saoráid 
insteallta eangaí lárnach a fhorbairt do ghás in-
athnuaite isteach san eangach;

7. Tionscadal ESCO Coolbawn: Cur chige an Chonartha um 
Sheirbhísí Fuinnimh (ESCO) (lena n-áirítear airgeadas) 
maidir le coire bithmhaise agus tionscadal éifeachtúlachta 
fuinnimh do ghléasra cóireála uisce údaráis áitiúil;

8. Tionscadal Dramhaíola go Fuinneamh Bhaile Átha 
Cliath: Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí chun 
tionscadal dramhaíola go fuinneamh a fhorbairt;

9. Scéim Teasa Dúiche Thamhlachta: an chéad scéim 
teasa ceantair lárionad sonraí in Éirinn a mhaoiniú;

10. Tionscadal Hidreafhuinneamh Pumpáilte Silvermines: 
Tionscadal mór bonneagair fuinnimh ghlais a mhaoiniú;

11. Scéim Tacaíochta do Teas In-athnuaite: Tionscnamh arna 
mhaoiniú ag an Rialtas chun an fuinneamh a ghintear ó 
fhoinsí in-athnuaite san earnáil teasa in Éirinn a mhéadú;

12. Scéim Pobail Níos Fearr: Gréine PV ag soláthar fuinnimh 
d’fhoirgnimh phoiblí - Bhain Comhairle Contae 
Thiobraid Árann leas as tacaíocht deontais faoin Scéim 
Pobail Níos Fearr, scéim nuálach deontas rialtais, chun 
painéil ghréine PV a shuiteáil i naoi bhfoirgneamh poiblí;

13. Halla Contae Cheatharlach SOLAR PV: Bhain Comhairle 
Contae Cheatharlach leas as tacaíocht deontais faoin 
Scéim Pobail Níos Fearr, scéim nuálach deontas rialtais, 
chun painéil ghréine PV a shuiteáil do Halla an Chontae;

14. Deontas Píolótach PV Gréine Intíre: scéim a thug an 
Rialtas isteach in 2018 chun tacú le suiteálacha gréine 
fótavoltach baile (PV) ag úinéirí tí príobháideacha 
agus an bonn soláthróirí a fhás;

15. Cumhacht Pobail: Gléasra Cumhachta Fíorúil 
pobalbhunaithe (cVPP) - an chéad soláthróir 
leictreachais faoi úinéireacht pobail in Éirinn agus tá 
sé ar cheann de thrí cinn atá á bhforbairt san Eoraip 
trí thionscadal cVPP Interreg NWE.

Fóram Infheistíochta Fuinnimh  
In-athnuaite
Le linn an dara leath de 2020, d’oibrigh an Tionól leis an 
sainchomhairleoireacht Inbhuanaitheacht Oibreacha 
ar inmharthanacht ‘Fóram Infheistíochta Fuinnimh In-
athnuaite’ a bhunú agus a lainseáil do Réigiún an Deiscirt, 
agus é mar aidhm aige infheistíocht in-athnuaite i réigiún 
an Deiscirt a thacú agus a threisiú trí 4 príomhcholúin:

I mí Iúil, rinne Inbhuanaitheacht Oibreacha obair scóipe 
agus chuathas i gcomhairle le raon leathan geallsealbhóirí 
lena n-áirítear an earnáil phoiblí, údaráis áitiúla agus 
CAROanna go príomha, gníomhaireachtaí fuinnimh 
áitiúla, eagraíochtaí a bhfuil leas an phobail acu, agus an 
earnáil phríobháideach agus airgeadais. Fuarthas freagra 
dearfach ar mholadh Fóram infheistíochta Fuinnimh In-
athnuaite agus leanfar den obair i 2021. Chabhraigh na 
gníomhaíochtaí seo go léir, dea-chleachtais, cuairteanna 
staidéir idir-réigiúnacha agus gealltanais geallsealbhóirí 
leis an Tionól Plean Gníomhaíochta Réigiúnach a 
fhorbairt don tionscadal FIRESPOL, a foilsíodh go 
déanach i 2020 agus atá le fáil ar ár suíomh Gréasáin: 
www.southernassembly.ie  

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin tionscadal 
FIRESPOL:

Karen Coughlan, Oifigeach Tionscadail:
kcoughlan@southernassembly.ie
 
Suíomh Gréasáin:  interregeurope.eu/firespol/
Twitter:   @firespolproject
Facebook:  @firespolproject

Tá FIRESPOL páirt-mhaoinithe ag Interreg Europe, trí 
Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa. 

1. Bí ar an eolas
Éist ó shaineolaithe ábhair agus faigh a léargas ar 
réimsí agus saincheisteanna ar leith.

2. Bí Ceangailte

Ceangail le piaraí agus le comhoibritheoirí ionchasacha.

3. Bí Spreagtha
Éist le cás-staidéir ar an méid a d’oibrigh uathu siúd ar 
éirigh go maith leo.

4. Bí i do Cheannaire
Taispeáin agus cuir in iúl rannchuidiú d’eagraíochta 
maidir le spriocanna fuinnimh in-athnuaite an 
réigiúin a bhaint amach.
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MARIE
Tá sé mar aidhm ag MARIE beartas poiblí réigiúnach 
a fheabhsú a thacaíonn le Taighde agus Nuálaíocht 
Fhreagrach a sholáthar i ndearadh, táirgeadh agus 
dáileadh nuálaíochta in Earnálacha Speisialtóireachta 
Cliste (S3). Cuireann sé bealaí chun cinn chun tionchar 
diúltach sóisialta agus comhshaoil a chosc agus cuireann 
sé le cáilíocht beatha níos fearr. 

Cad is Taighde agus Nuálaíocht 
Freagrach ann? 

Is éard atá i gceist le Taighde agus Nuálaíocht Freagrach 
(RRI) ná iarracht a dhéanamh earnálacha éagsúla den 
tsochaí a fháil ó Thaighde, Ghnó, Déantóirí Beartais 
& an tsochaí shibhialta chun oibriú le chéile ar feadh 
shaolré an phróisis Taighde & Nuálaíochta lena chinntiú 
go bhfuil próisis agus torthaí ailínithe le luachanna 
sochaíocha, riachtanais & ionchais. Baineann RRI le 
dul i dteagmháil leis an bpobal i T&F chun níos mó 
trédhearcachta agus rochtana ar thorthaí eolaíochta a 
spreagadh, comhionannas inscne agus eitic a chur chun 
cinn i T&F agus oideachas eolaíochta a chur chun cinn. 
Go bunúsach, baineann sé le heolaíocht ardchaighdeáin 
a chruthú a rachaidh chun leasa an phobail. Cuireann 
MARIE RRI chun cinn in earnálacha lárnacha.  

Le buiséad € 1.9m (€ 1.6m ERDF), tugann MARIE deich 
gcomhpháirtí le chéile as ocht réigiún san Iodáil, sa 
Rómáin, sa Ghréig, sa Spáinn, san Fhionlainn, in Éirinn, sa 
Fhrainc agus sa Ghearmáin. Chuaigh an Tionól isteach sa 
tionscadal chun ár gcuspóir réigiún cliste, inbhuanaithe 
agus uilechuimsitheach a chruthú.

Dul Chun Cinn MARIE 2020

Chuaigh MARIE isteach i gcéim-2 in Eanáir 2020, inar 
chuir comhpháirtithe an fhoghlaim chomhroinnte i 
bhfeidhm a spreag an obair taobh thiar de na Pleananna 
Gníomhaíochta Réigiúnacha. D'oibrigh an Tionól le 
Fondúireacht Eolaíochta Éireann le linn chéim 1 chun 
tuairisciú breise ar eilimintí RRI a ionchorprú ina gClár 
Lárionaid Taighde agus Urlabhra go léir. Iarrfaidh siad 
go sonrach ar thairbhithe tuairisc a thabhairt ar dhá 
eochracha RRI: Rannpháirtíocht Phoiblí agus Oideachas 
Eolaíochta. Cuireann an teimpléad bonn eolais faoi 
mhéadrachtaí agus táscairí monatóireachta chun na 
heilimintí seo a thomhas. Cuirfear an fhaisnéis seo 
isteach gach bliain ar feadh ré an chláir (Iúil 2020 & 2021) 
chun a chumasú don Tionól athruithe cainníochtúla a 
bhaineann leis na táscairí RRI a mheas. 

Mar thoradh air sin, thosaigh an Tionól ag déanamh 
monatóireachta ar na torthaí agus an tionchar a bhí 
ag an tuairisciú feabhsaithe seo chun na buntáistí 
socheacnamaíocha a bhaineann le cleachtais oibre 
fhreagracha a léiriú. Tacaíonn an feabhsú beartais seo 
le cuspóir foriomlán MARIE beartas poiblí a fheabhsú 
a thacaíonn le seachadadh Taighde Freagrach agus 
Nuálaíochta i ndearadh, táirgeadh agus dáileadh 
nuálaíochta in Earnálacha Speisialtóireachta Cliste (S3). 
Trí thacú le tiomantas i leith freagrachta, cabhraíonn 

an tionscadal le réigiúin chliste, inbhuanaithe agus 
uilechuimsitheacha a chruthú.

Tá an dara cuspóir ag MARIE tionchar a imirt ar Straitéis 
Spásúil agus Eacnamaíoch Réigiúnach an Deiscirt (RSES) 
a foilsíodh i mí Eanáir 2020 agus thar an 12 mhí ina 
dhiaidh sin d’oibrigh sé ar an gcreat a bhunú le haghaidh 
cur chun feidhme agus monatóireachta. Buíochas le 
MARIE, tá tagairt shainráite san RSES do RRI a thacaíonn 
leis an teachtaireacht gur cheart go gcuirfeadh nuálaíocht 
sochar intomhaiste don tsochaí. Leanfaimid orainn ag 
obair ar phrionsabail RRI a chomhtháthú i monatóireacht 
agus i gcur i bhfeidhm an RSES le linn chéim 2.  

Cruinniú Comhpháirtí 19 Bealtaine 
2020

Chiallaigh srianta taistil Coróinvíreas nach bhféadfadh 
comhpháirtithe tionscadail teacht le chéile mar a bhí 
beartaithe, ach níor chuir sé sin stad ar na comhpháirtithe 
teacht le chéile a tháinig le chéile le haghaidh cruinnithe 
fíorúla an 19 Bealtaine. Thug na comhpháirtithe 
uile nuashonruithe ar dhul chun cinn a bpleananna 
gníomhaíochta agus roinn siad aon éachtaí, fadhbanna 
nó ionchur a d’fhéadfadh a bheith cabhrach do na 
comhpháirtithe eile.
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Cruinniú Comhpháirtí, 1 Deireadh Fómhair 2020

Tháinig comhpháirtithe tionscadail le chéile don dara cruinniú ar an 1 Deireadh Fómhair 2020. Téama lárnach a d’eascair 
as an gcruinniú ba ea an creideamh ó chomhpháirtithe go bhfuil cur chuige freagrach i leith na nuálaíochta ar cheann de 
na bealaí is fearr le teacht chun cinn ó ghéarchéim Coróinvíreas. 

Phléigh na comhpháirtithe freisin an gá atá le bearta a shainiú chun tionchar cáilíochtúil a thomhas de réir a bPleananna 
Gníomhaíochta Réigiúnacha a leanfaidh siad ag obair orthu thar thréimhse chéim-2.

# Tóg Ar Ais Níos Fearr - Cruinniú Mullaigh Nuálaíochta Freagrach 
20ú & 21 Deireadh Fómhair 2020

Lean comhpháirtithe MARIE leis an gcomhoibriú rathúil leis an gCruinniú Mullaigh um Nuálaíocht Fhreagrach don 
tríú bliain as a chéile. Ghluais imeacht na bliana seo ar líne agus ba é aidhm an chruinnithe mullaigh nuálaithe ó na 
hearnálacha gnó, taighde agus beartais a spreagadh chun ‘tógáil ar ais níos fearr’ tar éis paindéime Coróinvíreas trí 
Nuálaíocht Fhreagrach agus cleachtais ghnó inbhuanaithe a oiriúnú.

Tháinig ceannairí an athraithe le chéile beagnach chun Nuálaíocht Fhreagrach a phríomhshruthú, foghlaim ó mhúnlaí gnó 
atá ag teacht chun cinn ag déanamh 'Brabús le Cuspóir' agus ag tacú le fiontair atá bunaithe ar luach. Chuir an cruinniú 
mullaigh léargas ar threochtaí múnlaithe amach anseo chun deiseanna a aimsiú agus dúshláin a iompú ina mbuntáistí.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi MARIE:

Karen Coughlan, Oifigeach Tionscadail: kcoughlan@southernassembly.ie 

Suíomh Gréasáin:  www.interregeurope.eu/marie/   
Twitter:    @marieinterreg 
Facebook:  @MARIEinterreg

Tá MARIE páirt-mhaoinithe ag Interreg Europe, trí Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa

Comhpháirtí tionscadail MARIE ag glacadh páirte sa 
phlé ar ‘Athrú Dearfach a Mhaoiniú’
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EMPOWER: Laghdú níos 
mó ar charbón trí
mhonatóireacht 
dhinimiciúil a dhéanamh ar
éifeachtúlacht fuinnimh
Díríonn EMPOWER ar astaíochtaí carbóin a laghdú 
trí mhonatóireacht dhinimiciúil a dhéanamh ar 
éifeachtúlacht fuinnimh. Tá sé seo le baint amach trí 
mhonatóireacht fuinnimh agus iniúchadh a dhéanamh 
ar mhodhanna nuálacha chun tionscadail fuinnimh a 
mhaoiniú, agus é mar chuspóir foriomlán beartas poiblí 
níos fearr a fhorbairt agus a sheachadadh sna réimsí 
seo. Tá 9 réigiún Eorpacha sa chomhpháirtíocht atá ag 
obair le chéile chun taithí, réitigh a roinnt chun beartas 
poiblí níos fearr a fhorbairt agus a sheachadadh chun 
astaíochtaí carbóin i bhfoirgnimh a laghdú.

I mí Eanáir 2020, bhog an tionscadal go Céim 2, ag cur 
ár bPlean Gníomhaíochta Réigiúnaí i bhfeidhm a bhí 
bailíochtaithe ag an Rúnaíocht Idir-Aireachta i mí na 
Nollag 2019. 

Féachann ár bPlean Gníomhaíochta Réigiúnach le Clár 
Oibriúcháin Réigiúnach an Deiscirt agus an Oirthir 
a fheabhsú, ag obair le Comhairle Cathrach Chorcaí, 
chun píolótach a chur i bhfeidhm chun trealamh 
monatóireachta fuinnimh a shuiteáil chun úsáid 
chruinn fuinnimh roinnt aonad tithíochta sóisialta a 
ríomh roimh iarfheistiú domhain agus dá éis. Ligfidh 
sé seo d’údaráis áitiúla na coigiltis fuinnimh iarbhír a 
thástáil roimh an iarfheistiú domhain agus dá éis chun 
a chinntiú go mbainfear amach fíor-athrú iompraíochta 
éifeachtúlachta fuinnimh ar chónaitheoirí tithíochta 
sóisialta agus ar an gcaoi sin astaíochtaí CO2 a laghdú 
agus cuidiú le hÉirinn ár spriocanna astaíochtaí carbóin 
a bhaint amach.

Táimid ag obair go crua i dteannta lenár ngeallsealbhóirí 
EMPOWER na hÉireann, go háirithe Comhairle 
Cathrach Chorcaí, chun cur chun feidhme ár bPlean 
Gníomhaíochta Réigiúnaí a chur chun cinn.

Tá na 3 phríomhghníomhaíocht inár 
bPlean Gníomhaíochta Réigiúnach 
dírithe ar an Earnáil Tithíochta 
Sóisialta in Éirinn:

1. Iniúchadh a dhéanamh an féidir 
coigilteas fuinnimh a airgeadú 
tar éis iarfheistiú domhain na 
n-aonad tithíochta sóisialta;

2. Na coigiltis fuinnimh iarbhír a 
chruthaíonn iarfheistiú aonad 
tithíochta sóisialta a shainaithint, 
agus trealamh monatóireachta 
fuinnimh á úsáid agat;

3. Buntáistí níos leithne ár gclár iarfheistiú a bhunú 
laistigh den earnáil tithíochta sóisialta.

Dul chun cinn 2020

Le leibhéil mhéadaithe truaillithe aeir, astaíochtaí CO2 
agus foirgnimh ina n-aonar freagrach as thart ar 40% 
de riachtanais fuinnimh an AE agus 36% d’astaíochtaí 
carbóin, tá gá le réitigh oiriúnacha a fháil chun 
freagairt don dúshlán seo. Mar chuid de EMPOWER, 
choimisiúnaíomar Gníomhaireacht Fuinnimh 3 Chontae 
chun staidéar féidearthachta a dhéanamh ar an tsamhail 
ionstraime airgeadais atá beartaithe againn chun airgead 
a choigilt in aonaid tithíochta sóisialta in Éirinn a 
críochnaíodh i mí na Nollag 2019. 

Forbraíodh an tsamhail seo mar chuid den phróiseas 
malartaithe taithí le Comhpháirtithe Idir-réigiúnacha 
an tionscadail EMPOWER le linn ceardlanna teicniúla i 
gCéim 1. Ar an drochuair, bhain an staidéar seo de thátal as 
nach n-oibreodh an tsamhail airgeadais ina chumraíocht 
reatha. Tháinig sé ar an gconclúid go raibh an tsamhail 
ró-chasta le barraíocht geallsealbhóirí, nach bhfuil an 
scála maoinithe a theastaíonn ag ráta tacaíochta 80% 
réalaíoch agus nach mbeadh an toradh ar infheistíocht 
tarraingteach do Bhainc ná do ESCO. 

Mar sin féin, d’oscail sé an comhrá ar ionstraimí airgeadais 
don earnáil tithíochta sóisialta in Éirinn agus chruthaigh 
sé ardán le haghaidh tuilleadh plé a bhfuil súil againn gur 
féidir forbairt air le linn na chéad tréimhse cláraithe eile.  
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I mí Feabhra 2020, bhuail an Tionól Réigiúnach agus 
Comhairle Cathrach Chorcaí leis na cónaitheoirí tithíochta 
sóisialta i gCathair Chorcaí chun ár bplean chun trealamh 
monatóireachta fuinnimh a shuiteáil in aonaid tithíochta 
sóisialta sula dtabharfaí faoi iarfheistiú domhain ar na 
haonaid seo. Chuireamar ár bplean i láthair chun an úsáid 
fuinnimh sna haonaid seo a mheas roimh an iarfheistiú 
domhain agus dá éis chun na gnéithe iarfheistiú domhain 
a chruthaigh na buntáistí is mó a bhaineann le tomhaltas 
fuinnimh agus costais fuinnimh a laghdú.  

Ligfidh na tomhais seo d’Údaráis Áitiúla na coigiltis 
fuinnimh iarbhír a thástáil roimh an iarfheistiú domhain 
agus dá éis lena chinntiú go mbainfear amach fíor-athrú 
iompair. Chríochnaigh gach cónaitheoir a d’aontaigh 
trealamh monatóireachta fuinnimh a bheith suiteáilte 
ina dtithe suirbhé réamhfheistiú roimh an iarfheistiú 
domhain ionas go bhféadfaimis na leibhéil chompord 
sna haonaid seo a mheas roimh agus tar éis an iarfheistiú 
domhain a chabhróidh linn na buntáistí níos leithne a 
aithint. den chlár iarfheistiú. 

I mí Lúnasa 2020, rinne Rialuithe ACE agus Comhairle 
Cathrach Chorcaí tástáil ar an trealamh monatóireachta 
fuinnimh lasmuigh den láithreán agus ar an stáisiún 
cumarsáide, comhéadain agus aimsire lena chinntiú 
go raibh sé ag feidhmiú i gceart. Déanfaidh an stáisiún 
aimsire roinnt paraiméadair a thomhas lena n-áirítear 
luas na gaoithe, treoracha gaoithe, teocht, taise, brú 
aeir agus báisteach. Taobh istigh den teach tomhaltas 
gáis, tomhaisfear tomhaltas leictreachais, fuinneamh 
a ghineann an coire, teocht an aeir, brú aeir agus taise. 
Aistreofar agus stórálfar na sonraí seo go léir ar fhreastalaí 
ónar féidir iad a íoslódáil agus a anailísiú.

COVID 19 Tionchar ar Phlean 
Gníomhaíochta Réigiúnach 
EMPOWER do Réigiún an Deiscirt

I mí an Mhárta, tháinig COVID 19 go hÉirinn agus glasáil 
ina dhiaidh sin. Cosúil le go leor tionscadal éifeachtúlachta 
fuinnimh, ba chúis leis seo moill shuntasach ar shuiteáil 
ár dtrealamh monatóireachta fuinnimh ag am nuair a 
bhí níos mó daoine ag obair ón mbaile mar nár tugadh 
rochtain fhisiciúil do chonraitheoirí tógála ar na 
réadmhaoine seo.

Tá sé seo ag teacht le tuarascáil na Gníomhaireachta 
Idirnáisiúnta Fuinnimh, Éifeachtúlacht Fuinnimh 2020 
a thug le fios go ndéanfadh dul chun cinn domhanda 
maidir le foinsí fuinnimh níos éifeachtúla a úsáid moilliú 
mar thoradh ar thionchar eacnamaíoch Coróinvíreas. 
Níos tábhachtaí fós, mhol siad go n-úsáidfí leictreachas 
cónaithe. d’fhás foirgnimh sa chéad leath de 2020 20% 
i roinnt tíortha mar gheall ar Coróinvíreas, in éineacht 
le fadú sóisialta agus teile-obair. Mar gheall ar an méadú 
féideartha ar úsáid fuinnimh i dtithe na hÉireann mar 
gheall ar Coróinvíreas, tá áthas orainn gur éirigh linn 
an trealamh monatóireachta fuinnimh a shuiteáil sna 
haonaid tithíochta sóisialta i gCathair Chorcaí i mí na 
Samhna 2020 agus cuireadh tús le bailiú sonraí ar úsáid 
fuinnimh i mí na Nollag 2020.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi EMPOWER: 

Rose Power, Oifigeach Tionscadail:
rpower@southernassembly.ie 

Suíomh Gréasáin: www.interregeurope.eu/empower 
Twitter:   @interregempower 
Facebook: @Empower0 

Tá EMPOWER páirt-mhaoinithe ag Interreg Europe trí 
Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa.   
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8 | Cláir AE

Tá Comhar Críche na hEorpa (ETC), lena n-áirítear Interreg ar cheann de chuspóirí Bheartas Comhtháthaithe an AE 
agus soláthraíonn sé creat chun comhghníomhaíochtaí agus malartuithe beartais a chur i bhfeidhm idir gníomhaithe 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla ó Bhallstáit éagsúla. Tacaíonn Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF) le 
tionscadail chomhoibrithe trí thrí shruth comhair:

Is pointe teagmhála é Tionól Réigiúnach an Deiscirt do Chlár Éireann na Breataine Bige, Interreg Iarthuaisceart na 
hEorpa, agus Interreg Europe, agus déanann sé an fheidhm iniúchta um Rialú Céad Leibhéil do chúig chlár ETC.

Trasteorann: Interreg A Trasnáisiúnta: Interreg B Idir-réigiúnach

Clár Éireann na Breataine Bige Interreg Iarthuaisceart na hEorpa

Interreg Northern Periphery & Artach

Limistéar Atlantach Interreg

Interreg Eorpach

Iniúchadh Rialaithe Céad Leibhéil
Is éard atá i Rialú Céad Leibhéil (FLC) seiceálacha, nó iniúchtaí, ar chaiteachas tionscadail le linn chur i 
bhfeidhm an tionscadail, gach uair sula gcuirtear isteach éileamh íocaíochta.

Déanann foireann FLC éilimh chaiteachais a bhailíochtú 
do chúig chlár um Chomhar Críche Eorpach:

• Éire na Breataine Bige
• Iarthuaisceart na hEorpa
• Clár Forimeallach agus Artach an Tuaiscirt
• Clár Interreg Eorpach
• URBACT   

Nuashonrú gníomhaíochta 2020 

Le linn 2020, rinne foireann FLC an Tionóil iniúchadh 
agus bailíochtú ar 180 éileamh tionscadail ar fiú € 
7,228,685.22 iad d’eagraíochtaí Éireannacha a bhí 
rannpháirteach mar chomhpháirtithe tionscadail ar na 
cúig chlár um Chomhar Críche Eorpach.. Two FLC staff 
attended the Interreg Europe project seminar on the 21st-
Ghlac 22 Eanáir 2020 i mBúdaipeist, san Ungáir, agus 
i gCeannas an Aonaid FLC páirt i seimineár gréasáin 
Líonra ETC an 6 Deireadh Fómhair 2020.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar Rialú Céad Leibhéil:
flc@southernassembly.ie 

Baineann sé leis na seiceálacha seo a leanas:

• Seachadadh seachadadh na dtáirgí agus na seirbhísí 
mar a thuairiscítear san fhoirm iarratais cheadaithe;

• Fóntacht an chaiteachais dhearbhaithe a fhíorú;
• Comhlíonadh an chaiteachais sin le rialacha an 

Chláir, an AE agus rialacha náisiúnta a fhíorú.

Clúdaíonn FLC 100% den chaiteachas dearbhaithe 
tionscadail go léir. Tá dhá chineál seiceálacha fíoraithe sa 
chóras FLC:

1. Seiceálacha riaracháin bunaithe ar dheasc ar 
chaiteachas a dhearbhaítear in éilimh íocaíochta

2. Seiceálacha ar an láthair a dhéantar in oifig an 
chomhpháirtí tionscadail agus a dhéantar ar bhonn 
samplach.

Cad a dhéanann foireann FLC 
laistigh den Tionól?

Fíoraíonn agus bailíochtaíonn an Fhoireann FLC caiteachas 
a thabhaítear chun tionscadal a chur i bhfeidhm agus 
chun comhlíonadh le rialacha ábhartha an AE, náisiúnta, 
réigiúnacha, institiúideacha agus cláir a chinntiú chomh 
maith le forálacha an chonartha fóirdheontais agus an 
fhoirm iarratais cheadaithe. Is é príomhaidhm na rialuithe 
ráthaíocht a sholáthar don Údarás Bainistíochta, don Údarás 
Deimhniúcháin agus, níos tábhachtaí fós, don tionscadal 
féin, go ndéantar cuntas ar chostais a chómhaoinítear faoi 
Chláir atá maoinithe ag ETC agus go bhfuil siad incháilithe.



Tionól Réigiúnach an Deiscirt  |  Tuarascáil Bhliantúil  2020 47

Interreg VA: Comhoibriú Trasteorann

Clár Éire-na Breataine Bige 2014-20

 
1.  
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Interreg VA: Cross-border Cooperation 
 

Ireland-Wales Programme 2014-20 
The Ireland-Wales Programme supports activities that facilitate cross-
border co-operation between organisations in Ireland and Wales. A 
maritime programme, it connects organisations, businesses and 
communities on the west coast of Wales with the eastern and southern 
coasts of Ireland.  The first Programme started in 1994 and it has gone 
from strength to strength since then. The current programme began in 
2014 with an overall grant budget of €100m from the ERDF and a co-
financing rate of 80%.  
 

The Welsh Government manages the programme with partners, the Southern Regional Assembly and the 
Department of Public Expenditure and Reform.  The Irish Development Officers are based at the Southern 
Regional Assembly, which is the designated First Level Control for payment claims from Irish partners.  
 
The Programme has three Priorities under which projects operate: 

1. Cross-border Innovation 
2. Adaptation of the Irish Sea & Coastal Communities to Climate Change  
3. Cultural & Natural Resources & Heritage 

 
Programme Update 2020 
Priority 1 - Cross-border Innovation 
Brainwaves uses a circular economic approach to manage slurry and dirty water by 
developing technology to remediate these through duckweed to generate 
economically valuable feed, and thus to enhance the competitiveness of the beef 
and dairy industry in the target area.  
Partners: University College Cork (Lead) & Aberystwyth University 
Project budget: €1.16m ERDF 

 
 
Bucanier aims at increasing the innovation capacity within SMEs & social enterprises.  
Partners: Pembrokeshire Co. Co. (Lead), Carmarthenshire Co. Co., Wexford Co. Co., 
Swansea University, Carlow Institute of Technology & Bord Iascaigh Mhara 
Project budget: €2.35m ERDF 
 
 
CALIN is supporting research & development programmes for SMEs in the life sciences 
sector.  
Partners: Swansea University (Lead), Bangor University, Cardiff University, University 
College Dublin, Tyndall National Institute & National University of Ireland Galway 
Project budget: €14.72m ERDF 
 
 

Close-up of duckweed stock cultures (r), & cultures (l) being tested for 
growth optimisation (e.g. growth rate, nutrient uptake, water 
remediation & protein content) on standardised synthetic wastewater 
under lab conditions as a first-step to help farms manage soiled water, 
e.g. yard-washings. 

Bucanier Tá sé mar aidhm ag Bucanier an acmhainn 
nuálaíochta a mhéadú laistigh de FBManna agus 
d’fhiontair shóisialta.

Comhpháirtithe: Co Sir Benfro (Luaidhe), Co Sir 
Gaerfyrddin, Co Loch Garman, Ollscoil Abertawe, Institiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach & Bord Iascaigh Mhara
Buiséad an tionscadail: € 2.35m ERDF

Cultúir stoic na lachan (r), agus cultúir (l) atá á dtástáil 
le haghaidh barrfheabhsú fáis (m.sh. ráta fáis, iontógáil 

cothaithigh, feabhsú uisce & cion próitéine) ar fhuíolluisce 
caighdeánaithe sintéiseach faoi dhálaí saotharlainne mar 

chéad chéim chun cabhrú le feirmeacha uisce
salach a bhainistiú, m.sh. níocháin clóss.

Rannpháirtithe Bucanier ar chuairt láithreáin chuig
Drioglann Clonakilty le haghaidh Ceardlann trasteorann ar
Straitéisí Inbhuanaitheachta, Folláine agus Comhionannais.

Tacaíonn Clár na hÉireann-na Breataine Bige le 
gníomhaíochtaí a éascaíonn comhoibriú trasteorann 
idir eagraíochtaí in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag. Clár 
muirí, nascann sé eagraíochtaí, gnóthais agus pobail ar 
chósta thiar na Breataine Bige le cóstaí thoir agus theas 
na hÉireann. Cuireadh tús leis an gcéad Chlár i 1994 agus 
tá sé ag dul ó neart go neart ó shin. Cuireadh tús leis an 
gclár reatha in 2014 le buiséad foriomlán deontas de € 
100m ón ERDF agus ráta cómhaoinithe 80%.

Déanann Rialtas na Breataine Bige an clár a bhainistiú 
le comhpháirtithe, Tionól Réigiúnach an Deiscirt agus an 
Roinn Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí. Tá Oifigigh 
Forbartha na hÉireann lonnaithe ag Tionól Réigiúnach 
an Deiscirt, arb é an Rialú Céad Leibhéil ainmnithe 
d’éilimh íocaíochta ó chomhpháirtithe Éireannacha. 

Tá trí Thosaíocht ag an gClár faoina bhfeidhmíonn tionscadail:

1. Nuálaíocht Trasteorann
2. Oiriúnú Chomhphobail Mhuir agus Cósta na hÉireann don Athrú Aeráide
3. Acmhainní Cultúrtha & Nádúrtha & Oidhreacht

Nuashonrú Cláir 2020

Tosaíocht 1 - Nuálaíocht Trasteorann

Baineann Brainwaves úsáid as cur chuige ciorclach 
eacnamaíoch chun uisce sciodair agus salach a bhainistiú 
trí theicneolaíocht a fhorbairt chun iad seo a athshlánú 
trí lacha chun beatha atá luachmhar go heacnamaíoch 
a ghiniúint, agus ar an gcaoi sin iomaíochas thionscal 
na mairteola agus na déiríochta sa sprioclimistéar a 
fheabhsú. 

Comhpháirtithe: University College Cork (Lead) & 
Aberystwyth University
Project budget: €1.16m ERDF
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CALIN Tá CALIN ag tacú le cláir thaighde agus fhorbartha 
do FBManna in earnáil na n-eolaíochtaí beatha.

Comhpháirtithe: Ollscoil Abertawe (Luaidhe), Ollscoil 
Bangor, Ollscoil Caerdydd, Coláiste na hOllscoile, Baile 
Átha Cliath, Institiúid Náisiúnta Tyndall & Ollscoil 
Náisiúnta na hÉireann Gaillimh
Buiséad an tionscadail: € 14.72m ERDF

CATALYST Tá sé mar aidhm ag CATALYST nuálaíocht 
a spreagadh i ngnólachtaí na Breataine Bige agus na 
hÉireann sna hearnálacha eolaíochta beatha, agus bia & 
dí trí thacú leo táirgí speisialaithe nua a fhorbairt, taighde 
a dhéanamh ar rochtain ar mhargaí nua agus a chinntiú 
go ndéantar pacáistiú táirgí a fhoinsiú agus a íoslaghdú 
go hinbhuanaithe.

Comhpháirtithe: Ollscoil na Breataine Bige - Tríonóide Naomh 
Daithí (Luaidhe), WRAP Cymru, Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach, Co Thiobraid Árann & Co Cheatharlach Co.
Buiséad an tionscadail: €1.35 milliún ERDF

CALIN ag glacadh páirte i bplé ar thodhchaí na
gcomhoibrithe taighde idir Ollscoileanna na

Breataine Bige agus na hÉireann, Márta 2020.

Freastalaíonn rannpháirtithe tionscadail na hÉireann agus 
na Breataine Bige ar Chatalóir ‘Cónaitheachtaí Trádála’ ag an 
ócáid Pacáistiú Nuálaíochtaí i mBirmingham, Feabhra 2020.

Dwr Uisce (Tá sé mar aidhm ag Dáileadh ár nAcmhainní 
Uisce: Fuinneamh Comhtháite, Cliste & Ísealcharbóin a 
Úsáid) inbhuanaitheacht fhadtéarmach an tsoláthair uisce, 
na cóireála agus na húsáide deiridh a fheabhsú. Chuir na 
comhpháirtithe láithreán taispeána PAT i ngléasra cóireála 
uisce Scéim Uisce Ghrúpa Blackstairs. Sa chéad 12 mhí, 
tháirg sé beagnach 15,600 kWh de leictreachas (3.6 tonna 
CO2 eq) agus € 2,037 i gcoigilteas a bronnadh ar charthanas 
darb ainm Wells of Life Ireland chun tacaíocht airgeadais 
agus theicniúil a sholáthar chun toibreacha uisce pobail a 
dhruileáil agus a athchóiriú faoin tuath. Uganda.

Comhpháirtithe: Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 
(Luaidhe) & Ollscoil Bangor
Buiséad an tionscadail: €4.47m ERDF

SELKIE Tá SELKIE ag bunú líonra trasteorann de FBManna 
fuinnimh aigéin agus cuideachtaí slabhra soláthair, ag 
seoladh tionscadail chomhoibritheacha T&F tionscail-
acadúil; eolas T&F a aistriú chuig geallsealbhóirí tionscail 
tonn agus taoide / FBManna, agus ar an gcaoi sin earnáil na 
teicneolaíochta ina hiomláine a chur chun cinn.

Comhpháirtithe: Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 
(Luaidhe), DP Fuinneamh Éireann Ltd., Geosolutions 
Gavin agus Doherty, Ollscoil Abertawe, Fóram Cósta Sir 
Benfro agus buiséad Tionscadal Menter Môn
Buiséad an tionscadail: €4.2m ERDF

piSCES, tá Córas Fuinnimh Braisle Cliste, ag obair leis an 
tionscal próiseála éisc chun costais oibriúcháin agus a lorg 
carbóin a laghdú trí líonra leictreachais nua ‘greille cliste’ 
a fhorbairt agus a thástáil. 
 
Comhpháirtithe: Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 
(Luaidhe), Ollscoil Caerdydd, Údarás Calafoirt Bhaile na 
nGallóglach agus Bord Iascaigh Mhara
Project budget: €1.8m ERDF 

ˆ

Aistriú oifigiúil ag comhpháirtithe tionscadail Dwr Uisce den 
seic chuig an gcarthanas Wells of Life i mí na Nollag 2020.

ˆ
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An t-ardán piSCES a mhúnlaíonn próifíl úsáide líonraí 
fuinnimh, agus é sin a bharrfheabhsú i gcoinne an 

mhargaidh fuinnimh mórdhíola agus aon ghiniúint ar an 
láthair. Taispeánann an graf an t-ardán ag obair i Coldstore, 

ag rampáil suas agus síos go huathoibríoch laistigh de 
theochtaí socraithe ar an bpraghas is eacnamaíche.

Ba é ról ríthábhachtach na farraige, an athraithe aeráide 
agus na ngníomhartha chun ár n-aigéan a chosaint do 

na glúine atá le teacht fócas na gcomhráite idir Diúc agus 
Bandiúc Cambridge agus foireann Bluefish le linn chéad 
chuairt oifigiúil na lánúine ríoga ar Éirinn, Márta 2020.

More than a Club D'oibrigh níos mó ná Club le clubanna 
peile gairmiúla áitiúla in Éirinn agus sa Bhreatain Bheag 
chun cabhrú le fiontair shóisialta neamhspleácha a bhunú 
a sheachadann cláir nuálacha chun aghaidh a thabhairt 
ar riachtanais shóisialta i bpobail faoi mhíbhuntáiste. 
Dúnadh an tionscadal seo in 2019.    

Comhpháirtithe: Cumann Peile na hÉireann (Luaidhe) & 
Vi-Ability
Buiséad an tionscadail: €1.03m ERDF

Tairseach Mhuir na hÉireann (Chruthaigh Pilot) braisle 
ag díriú ar staidéar ar larbhaí sliogéisc óga agus lonnaíocht 
ghrinneall na farraige. Dúnadh an tionscadal seo in 2019.

Comhpháirtithe: Ollscoil Bangor (Luaidhe) agus Bord 
Iascaigh Mhara
Buiséad an tionscadail: €1.1m ERDF

Tosaíocht 2 - Oiriúnú Chomhphobail Mhuir 
agus Cósta na hÉireann don Athrú Aeráide 

Tá Acclimatize ag imscrúdú tionchair an athraithe aeráide 
ar uiscí snámha agus ag forbairt réimse teicneolaíochtaí, 
lena n-áirítear uirlisí tuartha cliste fíor-ama, chun 
monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht uisce chun 
sláinte an duine agus an timpeallacht mhuirí a chosaint.  

Comhpháirtithe: Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath 
(Luaidhe) agus Ollscoil Aberystwyth
Buiséad an tionscadail: €7.4m ERDF

Tá sé mar aidhm ag BlueFish tuiscint a fhorbairt ar an 
nascacht (déimeagrafach, géiniteach, stair na beatha, 
tráchtála) idir sliogéisc, iasc eite agus paraisítí agus pataiginí 
timpeall Mhuir Éireann, agus conas a d’fhéadfaí an nascacht 
seo a athrú trí éifeachtaí tuartha athraithe aeráide ar an 
bhfisiciúil, cheimiceach, agus timpeallacht bhitheach. 

Comhpháirtithe: Ollscoil Bangor (Luaidhe), Ollscoil 
Swansea, Ollscoil Aberystwyth, Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh, Institiúid na Mara agus Bord Iascaigh Mhara. 
Buiséad an tionscadail: €5.3m ERDF  

Déanann foireann Acclimatize lá AE 2020 a cheiliúradh 
ar líne. C-d barr: An Dr Laura Sala-Comorera, Joanne 

Chadwick, an Dr Liam Reynolds, an Dr Aisling Corkery, an 
Dr Guanghai Gao. Meán-c: an Dr John O'Sullivan, Tristan 

Nolan, an Dr Mark Wyer, Paula Hopkins, an Dr Conor 
Muldoon. Bun c-d: An tOllamh David Kay, an tOllamh Wim 

Meijer, Jayne Stephens, Niamh Martin, Prof Gregory O'Hare.
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Tá sé mar aidhm ag CCAT (Pobail Cósta ag Gníomhú le Chéile) 
athléimneacht (cumas oiriúnaitheach chun athraithe) a 
thógáil i bpobail chósta a mbíonn tionchar díreach ag athrú 
aeráide orthu, saoránacht mhuirí agus aeráide a éascú, agus 
acmhainneacht réigiún Mhuir Éireann a bhaint amach trí 
(ath) phobail chósta a nascadh le a n-áit, a gcórais dinimiciúla 
cósta agus an aeráid atá ag athrú.

Comhpháirtithe: Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath 
(Luaidhe), Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Comhairle 
Contae Fhine Gall, Ollscoil Caerdydd, Fóram Cósta Sir 
Benfro agus Port Bhaile na nGallóglach
Buiséad an tionscadail: €1.3m ERDF

Tá sé mar aidhm ag CHERISH eolas agus tuiscint trasteorann 
a mhéadú ar na tionchair (san am a chuaigh thart, san 
am i láthair agus go luath amach anseo) ar athrú aeráide, 
stoirm agus imeachtaí aimsire foircneacha ar oidhreacht 
chultúrtha sceireacha, oileáin agus cinn tíre Mhuir Éireann. 

Comhpháirtithe: An Coimisiún Ríoga ar Shéadchomharthaí 
Ársa agus Stairiúla na Breataine Bige (Luaidhe), Ollscoil 
Aberystwyth, Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann, 
Clár Fionnachtana na hÉireann
Buiséad an tionscadail: €4.9m ERDF

Taispeánann mic léinn na gairis fuinnimh mara a chruthaigh 
siad ag an ócáid CCAT STEM Careers in Marine Energy 
do mheánscoileanna agus do choláiste áitiúil i mBaile na 

nGallóglach, Márta 2020.

Déanann Foireann CHERISH suirbhé seandálaíochta ag dún 
ceann tíre cósta Buckspool, raon Castlemartin, 

Pembrokeshire, August 2020.

ECHOES (Tá Éifeacht an Athraithe Aeráide ar Ghnáthóga 
Éan timpeall Mhuir Éireann) ag tabhairt aghaidh ar 
dhúshláin an athraithe aeráide ar ghnáthóga éan cósta 
Mhuir Éireann trí thuiscint ar athrú aeráide a chur chun 
cinn, uirlisí a sholáthar chun monatóireacht, bainistíocht 
agus oiriúnú a dhéanamh ar a thionchair fhéideartha. Tá 
an tionscadal ag obair le páirtithe leasmhara na hÉireann 
agus na Breataine Bige lena n-áirítear. iad siúd a bhfuil 
sé de chúram orthu gnáthóga cósta agus daonraí éan a 
bhainistiú agus daoine a bhfuil cónaí orthu laistigh den 
timpeallacht chósta nó a thaitníonn leis.

Comhpháirtithe: Ollscoil Aberystwyth (Luaidhe), Coláiste 
na hOllscoile, Corcaigh, Faisnéisíocht Compáis, Iontaobhas 
Éaneolaíochta na Breataine agus Cinntí Geo-Chliste
Maoiniú: €2.6m ERDF

Iontaobhas na Breataine um Éaneolaíocht ag clibeáil
Curlews i ngleann Cefni,, Anglesey, Nollaig 2020.

Tabharfaidh STREAM (Teicneolaíochtaí Braiteoirí 
do Mhonatóireacht Uisceach Comhshaoil cianda) 
comhpháirtithe le chéile ar an dá thaobh de Mhuir Éireann 
chun próisis nua a fhorbairt chun costas breathnóireachta 
mara a ísliú agus chun an próiseas a bhaineann le sonraí a 
sholáthar d’eagraíochtaí lárnacha a luathú.

Comhpháirtithe: Institiúid Teicneolaíochta Phort 
Láirge (Luaidhe), Ollscoil Abertawe agus Institiúid 
Teicneolaíochta Chorcaí.
Maoiniú: €4.3m ERDF 

Le linn Coróinvíreas, tá STREAM tar éis braiteoir teochta, 
pH agus Níotráite atá ar fáil go tráchtála a úsáid chun 
cáilíocht uisce a thomhas. Úsáidfear an gléas seo mar 
thagarmharc chun feidhmíocht braiteoirí forbartha 
STREAM a mheas sa todhchaí.
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Tá Eas Mahon i gContae Phort Láirge ar cheann de na 
suíomhanna iontacha in Éirinn a roghnaíodh le haghaidh 
Bealaí Ceilteacha, a threoraíonn taiscéalaithe i dtreo na 

mbóithre nár thaistil níos lú. Tugann gach ceann de na Bealaí 
Ceilteacha an lucht siúil níos gaire don chósta agus don tuath, 

na daoine agus na háiteanna, a mhúnlaigh cultúr saibhir atá 
fós roinnte idir Éire agus an Bhreatain Bheag.

Tá sé mar aidhm ag ECOSTRUCTURE feasacht a ardú ar réitigh 
éicea-innealtóireachta ar an dúshlán a bhaineann le hoiriúnú 
cósta don athrú aeráide. Cuirfidh sé uirlisí agus acmhainní 
inrochtana ar fáil d’fhorbróirí agus do rialtóirí, bunaithe ar 
thaighde idirdhisciplíneach i réimsí na héiceolaíochta, na 
hinnealtóireachta agus na socheacnamaíochta.

Comhpháirtithe: Ollscoil Aberystwyth (Luaidhe), 
Ollscoil Abertawe, Ollscoil Bangor, Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh, agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Maoiniú: €4.88m ERDF

Éiceachórais turgnamhacha a shuiteáil ag Baile na 
nGallóglach (l) Dúnadh na struchtúr (r), Samhradh 2020.

Tosaíocht 3 – Acmhainní Cultúrtha agus 
Nádúrtha agus Oidhreacht

Tá Celtic Routes ag spreagadh cuairteoirí chun ceantair 
nua sa Bhreatain Bheag agus in Éirinn a iniúchadh chun 
a gceann scríbe turasóireachta deiridh trí achomharc 
cuairteoirí a fheabhsú trí chonairí nua a fhorbairt a nascann 
cultúr, oidhreacht áitiúil agus an timpeallacht nádúrtha. Má 
dhéantar ceantair nach bhfuil chomh cáiliúil sin a athrú ó 
chriosanna idirthurais go suíomhanna nua camchuairte, 
méadófar an t-am a chaitheann cuairteoirí sna réigiúin seo 
agus cuirfidh sé borradh faoi gheilleagair áitiúla.
Comhpháirtithe: Comhairle Contae Sir Gaerfyrddin 
(Luaidhe), Comhairle Contae Phort Láirge, Comhairle 
Contae Loch Garman, Comhairle Contae Chill Mhantáin, 
Comhairle Contae Ceredigion agus Údarás Páirc Náisiúnta 
Chósta Sir Benfro
Maoiniú: €1.59m ERDF

Cuirfidh LIVE turasóireacht chun cinn ag baint úsáide as an 
tsamhail ecomuseum agus trí mhargaíocht chomhoibritheach 
ar shócmhainní caipitil nádúrtha agus cultúrtha chun 
turasóirí a thabhairt isteach sna réigiúin lasmuigh de 
bhuaicshéasúir traidisiúnta na turasóireachta, ag feabhsú na 
sochar socheacnamaíoch iarmhartach do na pobail chósta.

Comhpháirtithe: Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (Luaidhe), 
Ollscoil Bangor, Comhairle Gywnedd, Comhpháirtíocht 
Forbartha Chiarraí Theas, Comhairle Contae Chiarraí agus 
an tIontaobhas Náisiúnta
Maoiniú: €2.66m ERDF 

Ag seoladh BEO i bPáirc Náisiúnta Chill Airne, ó chlé go deas: Seán 
de Buitlear (Comhpháirtíocht Forbartha Chiarraí Theas), Orla 

Breslin agus Lucy Taylor (Coláiste na hOllscoile, CorcaighLaunching 
BEO i bPáirc Náisiúnta Chill Airne, ó chlé go deas: Seán de Buitlear 

(Comhpháirtíocht Forbartha Chiarraí Theas), Orla Breslin agus 
Lucy Taylor (Coláiste na hOllscoile, Corcaigh). 

Scrúdaíonn Ports, Past and Present cultúir na limistéar 
calafoirt i mBaile Átha Cliath, Rosslare, Holyhead, 
Fishguard agus Duga Pembroke chun an oidhreacht 
seo a chur in iúl don phobal, laistigh de phobail chósta 
agus chun líon na gcuairteoirí a mhéadú agus eispéiris 
na gcuairteoirí a fheabhsú chun an acmhainn a mhéadú 
de phobail chósta chun a n-oidhreacht nádúrtha agus 
chultúrtha a úsáid mar thiománaí don fhás eacnamaíoch.

Comhpháirtithe: Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (Luaidhe), 
Comhairle Contae Loch Garman, Ollscoil Aberystwyth, 
Ollscoil na Breataine Bige Tríonóide Naomh David, Ionad 
Ard-Léinn na Breataine Bige agus na gCeilteach
Maoiniú: €2.6m ERDF

Freastalaíonn foireann na gcalafort, an am atá caite agus 
an lae inniu ar Chruinniú tionscnaimh an Bhoird Cláir agus 

casfaidh siad le páirtithe leasmhara na Breataine Bige, Eanáir

Chun faisnéis a fháil faoin gClár:

Samantha Richardson, Oifigeach Forbartha:
srichardson@southernassembly.ie 
Breda Curran, Oifigeach Forbartha:
bcurran@southernassembly.ie  
Tá Michael Buckley freagrach as an bhfoireann Rialaithe 
Céad Leibhéil: flc@southernassembly.ie



Tionól Réigiúnach an Deiscirt  |  Tuarascáil Bhliantúil  202052

Interreg VB: Comhoibriú Trasnáisiúnta 

INTERREG Clár Iarthuaisceart na hEorpa 

Baill de chuibhreannas eMen i mBaile Átha Cliath,
Feabhra 2020

Cothaíonn Clár Interreg Iarthuaisceart na hEorpa (NWE) 
comhar trasnáisiúnta chun Iarthuaisceart na hEorpa a 
dhéanamh mar phríomhpháirt eacnamaíoch agus áit 
tharraingteach le bheith ag obair agus ag maireachtáil, le leibhéil 
arda nuálaíochta, inbhuanaitheachta agus comhtháthaithe. 

Tacaíonn Interreg NWE le comhar thar theorainneacha in ocht 
dtír in Iarthuaisceart na hEorpa, in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, 
sa Bheilg, i Lucsamburg, san Eilvéis, i gcuid den Fhrainc, sa 
Ghearmáin agus san Ísiltír. Caithfidh comhpháirtithe ó 3 thír 
dhifriúla a bheith páirteach i dtionscadail agus cur chuige 
comhpháirteach a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le 
saincheisteanna coitianta. Is í an aidhm na difríochtaí i measc 
réigiún a laghdú agus an leibhéal feidhmíochta foriomlán a 
ardú ar fud an cheantair iomláin.

Dhírigh an tréimhse cláraithe 2014-2020 ar thrí 
thosaíocht théamacha

1. Nuálaíocht
2. Ísealcharbóin
3. Éifeachtúlacht acmhainní agus ábhar. 

Ó 2014 i leith, ceadaíodh 102 tionscadal trí naoi nglaoch 
ar thograí le haghaidh suim iomlán de € 376 milliún (ráta 
deontais 60%). Maoiníodh 44 tionscadal i dTosaíocht 1. 
Nuálaíocht; 35 tionscadal i dTosaíocht 2. Ísealcharbóin; 23 
tionscadal i dTosaíocht 3. Éifeachtúlacht acmhainní agus 
ábhair. Seoladh na glaonna deireanacha faoin tréimhse 
cláraithe reatha faoin “nglao caipitlithe” i 2021.

Nuashonrú Cláir 2020

Oiriúnú do COVID-19

Chuir paindéim Covid-19 iallach ar an gClár agus a 
thionscadail bearta réamhchúraim a dhéanamh chun sláinte 
agus sábháilteacht na foirne agus na gcomhpháirtithe a 
chinntiú. Tacaíodh le tionscadail Interreg NWE i rith 2020 
trí luas méadaithe na n-éileamh ar thionscadail a phróiseáil 
chun saincheisteanna sreabhadh airgid a sheachaint agus 
trí fhadú ama. In ainneoin na ndúshlán sin, d’éirigh le 
roinnt tionscadal a gcúraimí a bhí beartaithe don chéad 
leath den bhliain a chur i nigh go bhfuilitheachrant, agus tá 
sé ag iarraidh acu chun rathú.

Mar shampla, thapaigh an tionscadal “nuálaíocht 
r-mheabhrach sláinte agus ardán forfheidhmithe 
trasnáisiúnta Iarthuaisceart na hEorpa” (eMEN) an deis 
na buntáistí a bhaineann le feidhmchláir dhigiteacha 
a phlé i gcomhthéacs glasála agus fadú sóisialta. Is 
príomh-chomhpháirtí tionscadail é Athchóiriú Sláinte 
Meabhrach (MHR), príomh-chomhrialtas náisiúnta 
na hÉireann atá i mbun feachtais chun tacaíochtaí 
sláinte meabhrach agus folláine in Éirinn a athrú. 
Sheol MHR clár píolótach le Wellola a thug tacaíochtaí 
sláinte meabhrach ar líne saor in aisce do chliaint, lena 
n-áirítear comhairliúcháin slán teileafóin agus físe agus 
córas bainistíochta cliant, a chuir ar chumas eagraíochtaí 
seirbhísí slána a sholáthar do dhaoine a raibh gá acu leo le 
linn na dtréimhsí frithdhúnadh.
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Cruinniú d’fho-chomhpháirtithe cVPP na hÉireann roimh 
ghlas (grianghraf: Gregg Allen)

Interreg tionscadail NWE le comhpháirtithe Éireannacha in 2020

Ó 2014, bronnadh os cionn € 32.8 milliún de chistí ERDF ar chomhpháirtithe Éireannacha atá ag obair ar ghníomhaíochtaí 
i dtionscadail Interreg NWE. In 2020, cuireadh tús le sé thionscadal nua, agus bhronn ERDF luach os cionn € 2 mhilliún.

Tionscadal Comhpháirtí na hÉireann Dámhachtain  
Deontais ERDF €

CURCOL

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain €204,307.71 

Breiseáin Cáilíochta DeltaQ T / A. €67,728.30

Repak Limited €0.00

Enter to Transform

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn €0.00   

Comhairle Dídeanaithe na hÉireann €233,487.57 

Clár um Chosaint Dídeanaithe na hÉireann (An Roinn Dlí agus 
Cirt agus Comhionannais)

€0.00

HI-ECOWIRE Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh €71,599.22

MegaAWE

Comhairle Contae Mhaigh Eo €423,041.94 

SmartBay Eireann €77,164.48 

Bord na Mona €0.00   

RIGHTWEIGHT Ollscoil Luimnigh €0.00  

STEPS

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh €307,210.67 

Gníomhaireacht Fuinnimh Cheatharlach Chill Chainnigh / 
Gníomhaireacht Fuinnimh TA 3 Chontae

€197,308.99 

Comharchumann Fuinnimh na Gaillimhe € 212,126.77 

Comharchumann Fuinnimh na Gaillimhe € 212,126.77 

Feirmeacha O'Shea Ltd. €0.00   

Údarás Fuinnimh Inbhuanaithe na hÉireann (SEAI) €0.00

Medtronic €0.00

Glao Caipitlithe 2020

Díríonn tionscnamh caipitlithe an Chláir ar 
chomhpháirtíochtaí tionscadail atá ann cheana féin a 
bhfuil bunús láidir acu le gníomhaíochtaí breise agus 
a mbíonn breisluach suntasach ag baint le leanúint 
den chomhar. Eascraíonn tionscnaimh chaipitlithe ó 
thionscadail rathúla a fheidhmíonn go maith, ag tógáil 
ar thorthaí atá ann cheana (réamh-mheasta nó gan 
choinne) a bhfuil acmhainneacht láidir acu le glacadh 
agus le rolladh amach ar fud NWE - agus sa chuid eile den 
AE, b’fhéidir. An 12 Feabhra 2020, cheadaigh an Coiste 
Faireacháin ocht dtionscadal ón gcéad ghlao ar chaipitliú 
sa Bhruiséil ar luach € 3.8 milliún de chistí breise ERDF. 
Tá comhpháirtithe gníomhacha Éireannacha ag sé cinn 
de na tionscadail sin a fhaigheann maoiniú méadaithe de 
níos mó ná € 400,000 le chéile.

Gradam Saoránach EUSEW
 
Is í Seachtain Fuinnimh Inbhuanaithe an AE (EUSEW) an 
t-imeacht bliantúil is mó atá tiomnaithe d’athnuaite agus 
d’úsáid éifeachtach fuinnimh san Eoraip, a tionóladh 22-
26 Meitheamh 2020. Déanann Dámhachtainí EUSEW 
ceiliúradh ar dhaoine, tionscadail agus smaointe den 
scoth i gcatagóirí tosaíochta. 

Bhuaigh an tionscadal Interreg NWE Gléasra Cumhachta 
Fíorúil Pobalbhunaithe (cVPP) mar mhúnla nua 
d’eagraíocht an chórais fuinnimh Gradam Saoránach mór 

le rá EUSEW. Cuimsíonn cuibhreannas Chomhpháirtithe 
na hÉireann Power Power, Templederry Windfarm, 
Gníomhaireacht Fuinnimh Thiobraid Árann (TEA), 
Friends of the Earth, Smart M Power in éineacht le 
comhpháirtithe pobail, Comharchumann Tiobraid Árann 
na bPobal Fuinnimh (ECTC), Comharchumann Fuinnimh 
Oileán Árann, Claremorris An Comharchumann 
Fuinnimh agus Tait Enterprise Enterprise Tait Luimnigh 
agus iad go léir ag cur tionscnaimh fuinnimh pobail chun 
cinn go gníomhach ina gceantar áitiúil. Déanann an 
fhoireann macasamhlú cVPP i bpobail bheaga in Éirinn, 
ag forbairt cásanna gnó agus ag mealladh ionchúisitheoirí 
isteach sa cVPP go háitiúil. 
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Gradam REGIOSTARS

Aithníonn Dámhachtainí REGIOSTARS dea-
chleachtais i bhforbairt réigiúnach agus leagann siad 
béim ar thionscadail nuálacha, a d’fhéadfadh a bheith 
tarraingteach agus spreagúil do réigiúin eile an AE.

Ba é an tionscadal um Thithíocht Inbhuanaithe do 
Chathracha Cuimsitheacha agus Comhtháthaithe 
(SHICC) arna mhaoiniú ag Interreg NWE buaiteoir na 
ngradam sa chatagóir "Rannpháirtíocht na Saoránach 
do chathracha comhtháite na hEorpa". Tacaíonn SHICC 
le bunú Iontaobhais Talún Pobail (CLT) níos rathúla. Ó 
2017, tá infheistíocht déanta ag an tionscadal i CLTanna sa 
Bhruiséil, i Ghent, Lille agus i Londain chun ‘an coincheap 
a chruthú’, ag cruthú timpeallacht tacaíochta áitiúil, 
réigiúnach agus náisiúnta tacaíochta, maoinithe agus 
rialála do CLTanna. In 2020 thosaigh an tionscadal ag tacú 
le tíortha breise, an Ísiltír, an Ghearmáin, Albain agus Éire. 

An páirtí Éireannach: Is eagraíocht neamhbhrabúis 
í an Ailtireacht Féin-Eagraithe (SOA) a bhfuil sé mar 
aidhm aici aitheantas leathan a fhorbairt do mhúnlaí 
tithíochta faoi stiúir an phobail agus samhlacha CLT, 
ardán a sholáthar chun saineolas a mhalartú agus 
meicníochtaí trédhearcacha a fhorbairt do phobail agus 
do ghníomhaireachtaí stáit chun iad a bhunú. CLTanna 
ar fud na hÉireann.

Seachtain Réigiún an AE 2020

Tionscadal Interreg NWE Bhí RegEnergy ina rannpháirtí 
feiceálach i Seachtain Réigiún an AE 2020, ag roinnt na 
gcleachtas is fearr le linn an tseisiúin Comhpháirtíochtaí 
um Fhuinneamh In-athnuaite a raibh freastal maith air 

Spásanna Nimble - Comharsanachtaí Cuimsitheacha, Callan, Co.
Chill Chainnigh ag cur CLT chun cinn leis an tionscadal SHICC a

bhuaigh duaiseanna

2ú Cruinniú Grúpa Oibre RegEnergy, Port Láirge
Éireann, 2019 © INFRASTRUKTUR & UMWELT

agus a rinne scrúdú ar an gcaoi a bhfuil réigiúin agus 
cathracha ag teacht le chéile le pobail tuaithe chun 
comhpháirtíochtaí Fuinnimh In-athnuaite a chruthú. 

Tá ionadaíocht mhaith ag Réigiún an Deiscirt in Éirinn 
sa tionscadal seo agus tá trí chomhpháirtí thábhachtacha 
páirteach ann: Gníomhaireacht Fuinnimh na dTrí 
Chontae (3 CEA), Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge 
agus Ormonde Upgrading Limited (OUL), a fhaigheann 
maoiniú deontais ERDF os cionn € 2 mhilliún i 
gcomhpháirt. Tá OUL ag cur uasghrádaithe bithgháis 
i bhfeidhm ionas gur féidir an bithghás a ghintear ag 
a shaoráid tuaithe a uasghrádú go bithmheatán atá ar 
an gcaighdeán céanna le gás nádúrtha iontaise. 3 Tá 
CEA ag obair chun comhpháirtíochtaí fuinnimh in-
athnuaite a bhaint amach a úsáidfidh an bithmheatán. 
Trí Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, déanann an 
fo-chomhpháirtí Údarás na Gaeltachta (UnG) an t-ardán 
optamaithe a rolladh amach chun suíomhanna a fheistiú 
ina phunann, ag cur le rolladh amach fadtéarmach 
straitéisí agus réitigh RegEnergy. Éascaíonn líonra den 
scoth UnG sa Gaelteacht tuilleadh comhair le húdaráis 
áitiúla eile.

TRÉIMHSE PLEANÁLA 2021-2027 

Chuir Interreg NWE tús foirmiúil leis an bpróiseas a 
bhí dírithe ar chlár nua a dhearadh a bheidh ar siúl sna 
seacht mbliana amach romhainn (2021-2027). Seoladh 
tascfhórsa Interreg NWE (NTF) déanta as toscaireachtaí 
ó gach tír a bhfuil baint acu le Clár NWE amach anseo 
ag deireadh 2019.

Pléadh na tosaíochtaí, an réimse cuspóirí agus an 
próiseas i rith 2020, agus tá toradh na díospóireachtaí 
sin curtha ar fáil mar dhréachtpháipéir ar shuíomh 
Gréasáin Iarthuaisceart na hEorpa. 

Tuilleadh Eolais ar Interreg NWE in Éirinn

Sarah Davoren, Pointe Teagmhála Náisiúnta:
sdavoren@southernassembly.ie  

Tá Michael Buckley freagrach as an bhfoireann Rialaithe 
Céad Leibhéil: flc@southernassembly.ie

Suíomh Gréasáin: www.nweurope.eu/
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Limistéar Atlantach Interreg
Cuireann INTERREG Limistéar an Atlantaigh comhar 
trasnáisiúnta chun cinn i measc 36 réigiún Atlantach de 
chúig thír Eorpacha in Éirinn, iarthar na RA, an Phortaingéil 
agus réigiúin chósta ainmnithe na Spáinne agus na Fraince. 

Le buiséad iomlán de € 185 milliún, cuidíonn Ceantar an 
Atlantaigh le tionscadail chomhoibrithe trasnáisiúnta i 
réimsí na Nuálaíochta & na hIomaíochta, Éifeachtúlacht 
Acmhainní, Bainistíocht Rioscaí Críche, Bithéagsúlacht 
agus Sócmhainní Nádúrtha & Cultúrtha. 

Is é cuspóir foriomlán an chláir réitigh a chur i bhfeidhm 
chun dúshláin réigiúnacha a fhreagairt i réimsí na 
nuálaíochta, éifeachtúlacht acmhainní, an chomhshaoil 
agus cosaint sócmhainní cultúrtha, chun cáilíocht beatha 
níos fearr a ghiniúint i gcríoch Limistéar an Atlantaigh.  

Tá ceithre thosaíocht ag an gClár faoina bhfeidhmíonn tionscadail:

1. Nuálaíocht agus Iomaíochas a Spreagadh
2. Éifeachtúlacht acmhainní a chothú
3. Athléimneacht na críche i leith rioscaí a bhaineann le bunús nádúrtha, aeráide agus daonna a neartú
4. Bithéagsúlacht agus na sócmhainní nádúrtha agus cultúrtha a fheabhsú

Suíonn Tionól Réigiúnach an Deiscirt ar Ghrúpa Comhairleach Réigiúnach an chláir agus is é an Rialaitheoir Céad Leibhéil 
ainmnithe é freisin maidir le héilimh íocaíochta ó chomhpháirtithe atá lonnaithe i Réigiún S&E do Limistéar Atlantach INTERREG.

Nuashonrú Cláir 2020
Tá naoi n-eagraíocht déag bainteach le 34 tionscadal comh-mhaoinithe éagsúil i Limistéar an Atlantaigh. Seo thíos liosta 
de na comhpháirtithe ó Réigiún an Deiscirt agus na tionscadail a bhfuil siad i gcomhpháirtíocht leo.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise
Pointe Teagmhála Náisiúnta: Brendan Mooney, bmooney@nwra.ie              Pointe Teagmhálainn: sconway@nwra.ie 
Suíomh Gréasáin: www.atlanticarea.eu/

Eagraíocht Rannpháirteach Tionscadail Páirteach
Comhairle Contae Chorcaí PROTOATLANTIC
Comhairle Cathrach Chorcaí ADSA, Atlantic-Social-Lab, AtlanticFoodExport, MMIAH
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh CAPITEN, MMIAH

Comhairle Contae an Chláir Atlantic-Geoparks

Port Chorcaí @BluePortS

Cuideachta Calafoirt Shannon-Foynes PORTOS

Teagasc Dairy-4-Future

An Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil OceanWise

Bord Iascaigh Mara na hÉireann OceanWise

Eagraíocht Táirgeoirí Éisc Theas agus Thiar na hÉireann CLG CephsandChefs

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

ARCWIND, Atlantic-POSitiVE, EERES4WATER, 
JONAS, KETmaritime, MONITOR, NEUROATLANTIC, 
COCKLES, SEAFOOD-AGE, PROTOATLANTIC, 
PORTOS, OceanWise

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí
AtlanticCultureScape, AT-VIRTUAL, BODAH, 
CONSORTEX, CircularSeas, GeoAtlantic, IN 4.0

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh 4H-CREAT, Triple-C

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí FAN-BEST

Stáisiún Taighde Mara Indigo Rock
SEA-TRACES, SEAFOOD-AGE, PRIMROSE, 
NANOCULTURE

BIC Chorcaí AT-VIRTUAL

Geo-pháirc Chósta Copair Atlantic-Geoparks

Resolute Marine Limited EERES4WATER

BioAtlantis Ltd. NASPA
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Clár Forimeallach agus Artach an Tuaiscirt
Tá comhoibriú idir naoi dtír i gceist le Clár Forimeallach agus 
Artach an Tuaiscirt. Tá roinnt dúshlán agus comhdheiseanna 
i réimse an chláir mhóir is fearr is féidir a shárú agus a bhaint 
amach trí chomhar trasnáisiúnta.  

Is í fís an Chláir cuidiú le pobail bheoga, iomaíocha agus 
inbhuanaithe a ghiniúint, trí leas a bhaint as an nuálaíocht, 
an acmhainn fiontraíochta a leathnú, agus tionscnaimh agus 
deiseanna fáis uathúla réigiúin an Tuaiscirt agus an Artaigh a 
thapú ar bhealach atá tíosach ar acmhainní.

Tá ceithre Thosaíocht ag an gClár faoina bhfeidhmíonn tionscadail:

1. Nuálaíocht
2. Fiontraíocht
3. In-athnuaite & Éifeachtúlacht Fuinnimh
4. Oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha a chosaint, a fhorbairt agus a chur chun cinn

Suíonn Tionól Réigiúnach an Deiscirt ar Ghrúpa Comhairleach Réigiúnach an Chláir, agus is é an Rialú Céad Leibhéil 
ainmnithe é freisin do gach éileamh íocaíochta ó chomhpháirtithe atá lonnaithe i Réigiún an Deiscirt do Chlár 
Forimeallach agus Artach an Tuaiscirt.

Nuashonrú Cláir 2020

I mí an Mhárta 2020, bhunaigh an Clár Grúpa Freagartha 
NPA Coróinvíreas mar ghrúpa neamhfhoirmiúil 
saineolaithe a ghlac páirt i, nó a bhí i gceannas, ar 
thionscadail r-shláinte NPP nó NPA. 

Bhí 138 rannpháirtí sa ghrúpa i réimse chlár an NPA, 
Ceanada, SAM agus an Astráil. Is trí idirphlé oscailte agus 
spiorad comhoibrithe an ghrúpa uilechuimsithigh seo a 
d’oibrigh le chéile chun tionscadail a thabhairt beo chun 
aghaidh a thabhairt ar phaindéim Coróinvíreas.

Glao ar Thograí Coróinvíreas

D'oscail an Clár glao ar thograí le haghaidh tionscadal 
gearrthéarmach faoi shé théama atá dírithe ar fhreagairt 
do thionchar na paindéime Coróinvíreas Fuair an clár 
19 iarratas - ceadaíodh 5 cinn. Seachadfaidh tionscadail 
cheadaithe faoi na hábhair seo a leanas: Gnéithe 
cliniciúla, Sláinte agus folláine, Réiteach teicneolaíochta, 
Rannpháirtíocht saoránach / Freagairt an phobail, Tionchar 
eacnamaíoch, agus téamaí atá ag teacht chun cinn.

Ullmhú Cláir Nua 

Tionóladh trí chruinniú grúpa pleanála clár le linn 2020 
chun oibriú ar chruth agus ar fhormáid an chláir nua, lena 
n-áirítear comhairliúchán poiblí a ullmhú le linn 2021. Tá 
sonraí iomlána ar fáil ar shuíomh Gréasáin an NPA.
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Rannpháirtíocht i dTionscadail - Réigiún an Deiscirt

Seo thíos liosta d’eagraíochtaí ó Réigiún an Deiscirt a bhfuil baint acu le tionscadail chomh-mhaoinithe.

Eagraíocht Rannpháirteach Tionscadail Páirteach

Comhairle Contae Chorcaí KICK, N-EEC, Pre NordRES, e-Lighthouse

Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh PLACE-EE, Re-Mind, SAC

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
A:EYE, COAST, Energy Pathfinder, NEES2, Pre-Lighthouse, 
Pre-Nord_ZEB,  SENDoc_Preparation, SenDOC

Ollscoil Luimnigh COVIDWATCH-EU-NPA

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí Arctic Apps, Cool Route, ChatPal

Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge FOBIA

Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh FREED

Stáisiún Taighde Mara Bantry Ltd. AINNPA

Club Luamh Ríoga Chorcaí Cool Route

Ionad Fiontar Macroom E. Circular Ocean 

Insliú NCE
Energy Pathfinder, Pre NordRES, Pre-Nord_ZEB 
e-Lighthouse

Údarás na Gaeltachta LECo

Ionad Náisiúnta Feidhmchlár Micreileictreonaic Teo SAC

Ionad Idirnáisiúnta um Thaighde Fuinnimh SMARTGrid

Le haghaidh tuilleadh faisnéise:

Brendan Mooney. Pointe Teagmhála Náisiúnta: bmooney@nwra.ie 
Rialú Céad Leibhéil: flc@southernassembly.ie / sconway@nwra.ie 

Suíomh Gréasáin: www.interreg-npa.eu
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Interreg VC: Comhoibriú Idir-réigiúnach 

Interreg Eorpach 
Cuidíonn Interreg Europe le rialtais réigiúnacha agus áitiúla 
ar fud na hEorpa beartas níos fearr a fhorbairt agus a 
sheachadadh. Trí thimpeallacht agus deiseanna a chruthú 
chun réitigh a roinnt, tá sé mar aidhm ag an gClár a chinntiú 
go mbeidh tionchar comhtháite agus inbhuanaithe ar 
dhaoine agus ar áit mar thoradh ar iarrachtaí infheistíochta, 
nuálaíochta agus cur chun feidhme an rialtais. Déanann 
an Clár maoiniú ar thionscadail a ligeann d’údaráis phoiblí 
réigiúnacha agus áitiúla agus imreoirí eile a bhfuil ábharthacht 
réigiúnach acu ar fud na hEorpa cleachtais agus smaointe 
a mhalartú ar an mbealach a oibríonn beartais phoiblí agus 
ar an gcaoi sin réitigh a fháil chun a straitéisí a fheabhsú 
dá saoránaigh féin. Chomh maith le tionscadail rialta, 
déantar ardáin foghlama beartais a chómhaoiniú freisin. 

Tá ceithre Thosaíocht ag an gClár faoina bhfeidhmíonn tionscadail:

1. Taighde & Nuálaíocht
2. Iomaíochas FBManna
3. Geilleagar Ísealcharbóin
4. Éifeachtacht Comhshaoil & Acmhainní

Is pointe teagmhála é Tionól Réigiúnach an Deiscirt do réigiún S&E na hÉireann 
agus déanann sé ionadaíocht do Bhallstát na hÉireann ar Choiste Monatóireachta 
an Chláir. Is é an Tionól na Rialaitheoirí ainmnithe Céad Leibhéil freisin maidir 
le gach éileamh íocaíochta ó chomhpháirtithe atá lonnaithe sa Réigiún S&E le 
haghaidh INTERREG EuropachIs pointe teagmhála é Tionól Réigiúnach an Deiscirt 
do réigiún S&E na hÉireann agus déanann sé ionadaíocht do Bhallstát na hÉireann 
ar Choiste Monatóireachta an Chláir. Is é an Tionól na Rialaitheoirí ainmnithe Céad 
Leibhéil freisin maidir le gach éileamh íocaíochta ó chomhpháirtithe atá lonnaithe 
sa Réigiún S&E le haghaidh INTERREG Europach. 

Nuashonrú Cláir 
Chun ullmhú don tréimhse cláraithe 2021-27, bunaíodh coiste cláraithe chun an 
próiseas a thiomáint go foirmiúil chun cinntí foirmiúla a dhéanamh ar chruth 
agus ar fhormáid an Interreg Europe nua. Cuimsíonn an coiste toscairí ó 29 stát 
comhpháirtíochta le breathnadóir ón gCoimisiún Eorpach, Údarás Bainistíochta an 
Chláir agus Comhrúnaíocht.

Seo thíos liosta d’eagraíochtaí ó Réigiún an Deiscirt atá ag glacadh páirte i dtionscadail chomh-mhaoinithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise:

Pointe Teagmhála Réigiúnach do réigiún an Deiscirt agus an Oirthir: David Kelly, dkelly@southernassembly.ie 
Rialú Céad Leibhéil: flc@southernassembly.ie / info@nwra.ie 

Suíomh Gréasáin: www.interregeurope.eu/

Eagraíocht Rannpháirteach Tionscadail Páirteach

Tionól Réigiúnach an Deiscirt
Blue Green City, COHES3ION, EMPOWER, FIRESPOL, 
MARIE, MATCH-UP

Comhairle Contae Thiobraid Árann SUPER, SWARE, Rural SMEs

Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge Local Flavours

Comhairle Cathrach Chorcaí INTENSIFY, Innova Foster, Cult-CreaTE

Comhairle Contae Chorcaí Delta Lady, Destination SMEs

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh Delta Lady

Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí SILVER SMEs, ecoRIS3, FOUNDATION

Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí iEER

An Roinn Cumarsáide, Gníomhaíochta Aeráide & 
Comhshaoil

GPP4Growth

Cumann Tráchtála Chorcaí RATIO

Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann CRAFTS CODE
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Údarás Áitiúil rannpháirteach Líonra Cuspóir Téamach

Cathair & Contae Luimnigh
Find your Greatness
Health & Greenspace

Geilleagar
Comhshaol

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Access Cuimsiú

Dún Laoghaire-Ráth an Dúin Tourism Friendly Cities Geilleagar

Fine Gall iPlace Geilleagar

Comhairle Contae an Longfoirt UrbSecurity Forbairt Uirbeach Fhisiciúil

Comhar Críche Eorpach Eile 

URBACT III 
Tá sé mar aidhm ag clár um Chomhar Críche Eorpach 
URBACT III a chumasú do chathracha oibriú le chéile 
agus réitigh chomhtháite a fhorbairt ar dhúshláin 
chomhchoiteanna uirbeacha, trí líonrú, foghlaim ó eispéiris 
a chéile, ceachtanna a tharraingt agus dea-chleachtais a 
aithint chun beartais uirbeacha a fheabhsú ar fud na 27 
mBallstát, An Iorua agus an Eilvéis. Tá buiséad incháilithe 
iomlán de € 96.3 milliún ag an gclár agus maoinítear é trí 
Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa.

Tá ceithre phríomhchuspóir ag URBACT III:

1. Cumas chun Seachadadh Beartais: feabhas a chur ar chumas cathracha beartais agus cleachtais uirbeacha 
inbhuanaithe a bhainistiú ar bhealach comhtháite agus rannpháirtíoch;

2. Dearadh Beartais: dearadh straitéisí inbhuanaithe agus pleananna gníomhaíochta i gcathracha a fheabhsú;
3. Cur i bhFeidhm Beartais: cur i bhfeidhm straitéisí uirbeacha comhtháite agus inbhuanaithe agus pleananna 

gníomhaíochta i gcathracha a fheabhsú;
4. Eolas a Thógáil agus a Chomhroinnt: a chinntiú go bhfuil rochtain mhéadaithe ag cleachtóirí agus cinnteoirí ag 

gach leibhéal ar eolas agus go roinntear fios gnó ar gach gné den fhorbairt uirbeach inbhuanaithe chun beartais um 
fhorbairt uirbeach a fheabhsú.

Is é Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár na Tíre an Pointe Teagmhála Náisiúnta do URBACT III. Is é Tionól Réigiúnach 
an Deiscirt an Rialú Céad Leibhéil ainmnithe d’éilimh íocaíochta ó chomhpháirtithe sa Réigiún S&E. Tionóladh dhá 
chruinniú den Choiste Faireacháin Cláir i mBealtaine agus Samhain, ar líne mar gheall ar Coróinvíreas.

Nuashonrú Cláir 2020

Tugann na Líonraí Pleanála Gníomhaíochta 7-10 cathair le chéile ó gach cearn den Eoraip chun taithí a mhalartú ar 
dhúshlán téamach áirithe maidir le forbairt uirbeach agus chun smaointe a roinnt faoi réitigh fhéideartha. Cé gur 
dhírigh Céim 1 ar fhorbairt staidéir bhunlíne, próifílí cathrach, Céim 2, díríonn na cathracha ar ghníomhaíochtaí malairte 
agus foghlama ag baint úsáide as raon uirlisí foghlama agus cuir chuige ar aon dul le Modh URBACT, agus tabhairt faoi 
ghníomhartha píolótacha chun smaointe nua a thriail le haghaidh tionscadail ó mhalartuithe líonra. Ceadaíodh 23 Líonra 
Pleanála Gníomhaíochta Céim 1 san iomlán do Chéim 2 in 2020, lena n-áirítear sé cinn le comhpháirtithe Éireannacha. 
Mar gheall ar an bpaindéim, tugadh síneadh trí mhí do na Líonraí go dtí Lúnasa 2022.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise

Pointe Teagmhála Náisiúnta: urbactireland@emra.ie 
Rialú Céad Leibhéil: flc@southernassembly.ie

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

Is é cuspóir ESPON 2020 tacú le hathneartú éifeachtacht 
Bheartas Comhtháthaithe an AE agus beartais agus 
cláir earnála eile faoi Chistí Infheistíochta Struchtúracha 
na hEorpa, chomh maith le beartais náisiúnta agus 
réigiúnacha um fhorbairt chríochach, trí fhianaise 
chríochach a tháirgeadh, a scaipeadh agus a chur chun cinn 
a chumhdaíonn críoch iomlán 28 mBallstát an AE, chomh 
maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis.

Tá dhá thosaíocht ag Clár ESPON 2020:

1. Fianaise Críche, Aistriú, Breathnóireacht, Uirlisí 
agus For-rochtain

2. Cúnamh Teicniúil

Cúig chuspóir shonracha a threoraíonn cur chun 
feidhme Chlár ESPON 2020:

1. Táirgeadh feabhsaithe fianaise chríochach trí 
thaighde feidhmeach agus anailísí;

2. Aistriú eolais uasghrádaithe agus úsáid tacaíochta 
úsáideora anailíseach;

3. Breathnóireacht chríochach agus uirlisí feabhsaithe 
le haghaidh anailísí críochach;

4. For-rochtain níos leithne agus glacadh le fianaise 
chríochach;

5. Forálacha cur chun feidhme níos éifeachtaí agus níos 
éifeachtaí agus cúnamh cláir níos inniúla

Is é an Institiúid Náisiúnta um Anailís Réigiúnach agus 
Spásúil in Ollscoil Mhá Nuad an Pointe Teagmhála do 
ESPON 2020. Suíonn Tionól Réigiúnach an Deiscirt ar 
Choiste Monatóireachta an Chláir.

Nuashonrú Cláir 2020

Chuir COVID-19 isteach ar sceideal ESPON do 2020, agus 
bhog gníomhaíochtaí an Chláir ar líne ina dhiaidh sin, 
lena n-áirítear comhdhálacha for-rochtana trasnáisiúnta, 
ceardlanna foghlama piaraí agus gníomhaíochtaí 
r-fhoghlama. Bhí ESPON an-ghníomhach ag Seachtain 
Eorpach na gCathracha agus na Réigiún, ag óstáil 15 
seisiún i gcomhar le breis agus 60 comhpháirtí. Cuireadh 
iris ar líne, TERRITORIALL, in ionad na seimineár 
ESPON, a bhí beartaithe do Bhealtaine agus Samhain. 
Chomh maith le tionscadail ESPON a aibhsiú, clúdaíonn 
an iris raon saincheisteanna tráthúla ó bhonneagar glas 
go tíreolaíocht COVID-19.

Reáchtáladh Seachtainí Comhdhála tiomnaithe ESPON 
sa dara leath de 2020:

• Seachtain ESPON ar Aistriú Díreach agus Athshlánú 
do Chathracha agus Réigiúin san Eoraip, 18-19 Samhain

• Seachtain Comhdhála ESPON um Aosú: Cathracha 
Eorpacha a Oiriúnú don Aosú Daonra: Dúshláin 
Bheartais agus Dea-Chleachtais, 30 Samhain-4 Nollaig

Áiríodh rannpháirtíocht na hÉireann i ngníomhaíochtaí 
ESPON le linn 2020:

Taighde Feidhmeach
Díríonn ESCAPE (Dúshláin, Gníomhartha & 
Peirspictíochtaí Ceantair Tuaithe atá ag Laghdú na hEorpa 
do Rialachas Críche) ar réigiúin tuaithe na hEorpa a bhfuil 
meath déimeagrafach orthu nó atá faoi bhagairt, lena 
n-áirítear TEAGASC. Soláthraíonn an tuarascáil deiridh, 
a cuireadh isteach i mí Dheireadh Fómhair, eolas agus 
fianaise ar na cúiseanna agus na hiarmhairtí a bhaineann 
le hathrú socheacnamaíoch i réigiúin thuaithe na hEorpa 
agus déanann sí iniúchadh ar réitigh nuálacha rialachais 
chríche do réigiúin tuaithe a mbíonn dídhaonrú géar agus 
dochúlaithe go minic orthu agus meath eacnamaíoch.

Anailís Spriocdhírithe
Chuir tionscadal ENSURE (Uirbiú Inbhuanaithe 
EuropeaN trí Athghiniúint cathracha calafoirt), le 
Comhairle Cathrach Chorcaí (príomhpháirtí leasmhar), 
a tuarascáil deiridh isteach i mí Eanáir. Gineann an 
tionscadal foghlaim ó chathracha calafoirt ar éirigh leo 
a n-iar-cheantair calafoirt a athghiniúint agus cuideoidh 
sé le rannchuidiú cathracha calafoirt níos lú athghiniúna 
le comhshláinte shocheacnamaíoch an AE a shainiú 
níos fearr. Tá an tionscadal ag cruthú stór aontaithe de 
na gnéithe cumasaithe criticiúla a bhaineann le claochlú 
agus forbairt i gcathracha calafoirt Eorpacha níos lú 
atá dírithe ar mhaoiniú, eolas, rialáil, rannpháirtíocht 
saoránach, rialachas & catalaígh eile agus tógann sé an 
bonn fianaise do bheartas chun tacú le hathfhorbairt 
chathair an chalafoirt. ceantair ar fud na hEorpa.

Thosaigh QGasSP (Modh Measúnaithe Tionchair Gáis 
Cheaptha Teasa don Bheartas Pleanála Spásúlachta) i mí 
Dheireadh Fómhair le Tionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár 
na Tíre (príomhpháirtí leasmhar). Is é an príomhchuspóir 
modheolaíocht láidir, shimplí agus chomhréireach a 
tháirgeadh chun ligean d’údaráis phleanála inniúla ar 
leibhéil náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla tionchar na 
mbeartas pleanála spásúlachta ar astaíochtaí GHG a 
chainníochtú agus a thuar ar bhealach comhsheasmhach. 
Tá an t-aschur deiridh dlite i mí Dheireadh Fómhair 2021.

For-rochtain Trasnáisiúnta
Ceann de na téamaí a sainaithníodh le haghaidh 
gníomhaíochtaí for-rochtana do 2020-21 ba ea pleanáil 
spásúil mhuirí. Bhí ECP na hÉireann i gceannas ar 
fhorbairt faisnéise beartais ar phleanáil spásúil mhuirí 
agus idirghníomhaíochtaí farraige-farraige, i gcomhpháirt 
le hOllscoil Uladh agus Ionad Taighde MaREI SFI.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise:

Is é Caroline Creamer an Pointe Teagmhála:
R-phost: caroline.creamer@nuim.ie  

Suíomh Gréasáin: www.espon.eu 
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9 | Oifig Réigiún Eorpach na hÉireann 
& Coiste na Réigiún

Oifig Eorpach Réigiún na hÉireann

Is seirbhís chomhroinnte í Oifig Eorpach Réigiún na 
hÉireann (IREO) a sholáthraíonn seirbhís chomhroinnte 
do na trí Thionól Réigiúnacha agus do 31 údarás áitiúil na 
hÉireann (LRAnna). Go hoibríochtúil tá an oifig mar chuid 
de Thionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár na Tíre agus le 
tacaíocht ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. 
Tá an fócas ar an AE a thabhairt níos gaire don earnáil rialtais 
áitiúil níos leithne agus a mhalairt. Tá ról ríthábhachtach 
ag na trí Thionól Réigiúnacha i mbainistíocht agus i 
seachadadh clár maoinithe Bheartas Réigiúnach an AE in 
Éirinn, ag gníomhú freisin mar Phointí Teagmhála do Chláir 
um Chomhar Críche na hEorpa agus ag glacadh páirte ar 
choistí monatóireachta clár.

In 2020, d’fhorbair an IREO straitéis nua chun a 
chinntiú go seachadtar comhairle agus faisnéis thráthúil, 
straitéiseach ar fhorbairtí beartais an AE chuig na Tionóil 
Réigiúnacha agus údaráis áitiúla in Éirinn agus chun 
Toscaireacht na hÉireann a chomhordú agus tacú le 
Coiste na Réigiún. I measc na bpríomhphointí tá:

• Feasacht a ardú agus na deiseanna rannpháirtíochta 
i gcláir mhaoinithe AE a chur in iúl;

• Deiseanna a lorg chun tionchar a imirt ar fhorbairtí 
beartais an AE;

• Acmhainn, líonraí agus comhpháirtíochtaí a thógáil 
le réigiúin eile san AE;

• Treorú chuig na Pointí Teagmhála Náisiúnta atá 
lonnaithe i dTionóil Réigiúnacha, ag cur béime ar a 
ról i dtacaíocht forbartha réamhthionscadail agus 
iar-thionscadal a sholáthar;

• Próifíl láidreachtaí an Rialtais áitiúil agus réigiúnach 
in Éirinn a ardú do chomhpháirtithe Eorpacha agus 
d’institiúidí an AE.  

Feasacht, Cumarsáid, Cumas 
a Thógáil, Líonraí agus 
Comhpháirtíochtaí a Thógáil

Cé gur chuir an paindéim stop le deiseanna do chruinnithe 
sa Bhruiséil, sheol an IREO seó bóthair ar líne de na réigiúin 
chun údaráis áitiúla a nuashonrú ar phríomhdheiseanna 
beartais agus maoinithe an AE in Éirinn, go háirithe ERDF 
agus INTERREG. Bhí samplaí dea-chleachtais san ócáid 
freisin de chomhordú tionscadal an AE ó údaráis áitiúla 
Chomhairle Cathrach Chorcaí agus Chomhairlí Cathrach 
agus Contae Luimnigh. D’fhoilsigh an IREO nuachtlitir 
démhíosúil athchóirithe ag deireadh 2020 chun údaráis 
áitiúla agus Tionóil Réigiúnacha a nuashonrú ar obair 
an IREO, beartas an AE agus tírdhreach maoinithe an 
AE, chun obair Thoscaireacht na hÉireann a aibhsiú do 
Choiste an Réigiúin agus tionscadail AE lena mbaineann 
údaráis áitiúla. Ghlac an IREO páirt i líonra ETC Tionól 
Réigiúnach an Deiscirt chun imlíne a thabhairt ar an 

gcaoi ar féidir le hobair an IREO cuidiú le húdaráis áitiúla 
páirt níos iomláine a ghlacadh i mbeartas agus i gcláir 
mhaoinithe an AE. 

Próifíl láidreachtaí an Rialtais áitiúil 
agus réigiúnach a ardú

Buaicphointe ba ea Seachtain Eorpach na Réigiún agus 
na gCathracha i mí Dheireadh Fómhair, cé go raibh sí 
beagnach. Thug an ócáid, ‘Green Cities by Co-Design’, comh-
óstáil le hÚdarás Greater London, 9 gcathair le chéile ó gach 
cearn den Eoraip chun scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a 
n-oibríonn rannpháirtíocht saoránach agus teicneolaíocht 
chliste chun cathracha glasa a thógáil. Bhí ríméad ar leith 
ar an IREO Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh 
agus Baile Átha Cliath Cliste a thaispeáint. Thug an bheirt 
acu breac-chuntas ar an gcaoi a bhfuil rannpháirtíocht 
áitiúil riachtanach chun dul i ngleic leis an athrú aeráide 
agus tionchar a imirt ar an gclár oibre uirbeach. 

Tionchar a imirt ar Bheartas Eorpach

Le linn 2020, d’oibrigh IREO go dlúth le príomhpháirtithe 
leasmhara an AE agus lucht déanta beartas, lena 
n-áirítear ionadaíocht áitiúil agus réigiúnach na hÉireann 
ar líonraí speisialaithe atá lonnaithe sa Bhruiséil maidir 
le caibidlíocht ar Bheartas Comhtháthaithe agus 
Brexit. Cuireann IREO leasanna na hÉireann in iúl go 
rialta, lena n-áirítear FPEanna na hÉireann, oifigigh 
Choimisiún na hEorpa agus oifigigh Rialtas na hÉireann 
in Buanionadaíocht na hÉireann chuig an AE.    

Mar gheall ar an bpaindéim, dhírigh forbairt bheartais an 
AE go tapa ar fhreagairt mar bhloc don éigeandáil. Sheol 
an Coimisiún Eorpach plean téarnaimh cuimsitheach 
agus uaillmhianach, REACT EU, le fócas suntasach 
ar bheartas comhtháthaithe a úsáid chun téarnamh 
cothrom a chinntiú do gach réigiún - comhaontaithe ag 
Parlaimint na hEorpa agus Comhairle na nAirí i mí na 
Nollag 2020. Soláthraíonn an pacáiste maoiniú breise do 
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chláir thiomnaithe faoin sprioc Infheistíocht le haghaidh 
Fáis agus Poist (ERDF / CSE) agus do chláir comhair 
trasteorann atá ann cheana faoi sprioc ETC. 

Cuirfidh an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta 
€ 672.5bn in iasachtaí agus i ndeontais ar fáil chun tacú 
le hathchóirithe agus infheistíochtaí ag na Ballstáit. 
Tá sé mar aidhm aige tionchar eacnamaíoch agus 
sóisialta na paindéime a mhaolú agus geilleagair agus 
sochaithe na hEorpa a dhéanamh níos inbhuanaithe, 
athléimneach agus ullmhaithe níos fearr do dhúshláin 
agus do dheiseanna na n-aistrithe glasa agus digiteacha. 
Bainfidh Éire leas as € 853m i ndeontais do 2021-22 
le maoiniú breise b’fhéidir i 2023, ag brath ar an staid 
eacnamaíoch. 
 
Dhéileáil an AE le BREXIT freisin agus bhí na himpleachtaí 
d’Éirinn ar thús cadhnaíochta don Choimisiún Eorpach. 
D'oibrigh an IREO go dlúth le Comhaltaí Choiste na 
hÉireann de Réigiúin chun a chinntiú go n-ardófaí 
saincheisteanna Éireannacha maidir le trádáil, síocháin 
agus cobhsaíocht le hinstitiúidí an AE agus le Ballstáit 
eile.   

Bhí an Creat Airgeadais Ilbhliantúil (buiséad an AE) i 
lár an aonaigh le linn 2020, agus rinneadh comhaontú 
ag deireadh na bliana ar thosaíochtaí caiteachais an AE 
don tréimhse 2021-27. Rinne an IREO monatóireacht ar 
fhorbairtí beartais maidir le talmhaíocht, trádáil agus an 
comhshaol, lena n-áirítear Beart Glas nua an AE agus na 
forbairtí lena mbunaítear an Sásra Just Transition. 

Le haghaidh tuilleadh faisnéise:

Teresa Lennon teresa.lennon@ireo.eu 
Suíomh Gréasáin: www.ireo.ie 

Toscaireacht na hÉireann 2020 - Ionadaithe Réigiún an Deiscirt

Ceapadh na hionadaithe ainmnithe go foirmiúil go luath in 2020 ar feadh téarma 5 bliana. 

Cllr. Michael Murphy Comhairle Contae Thiobraid Árann (Ball de CoR)

Cllr. Deirdre Forde Comhairle Cathrach Chorcaí (Ball de CoR)

Cllr. Kieran McCarthy Comhairle Cathrach Chorcaí (Ball de CoR)

Cllr. Gillian Coughlan Comhairle Contae Chorcaí (CoR Malartach)

Cllr Conor McGuinness Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge (CoR Alternative)

Cllr. Dan Boyle Comhairle Cathrach Chorcaí (CoR Alternative)

Coiste na Réigiún

Is é Coiste na Réigiún (CoR) tionól ionadaithe áitiúla 
agus réigiúnacha an AE. Tá 350 ball aige ó gach cearn de 
Bhallstáit an AE, iad uile tofa go daonlathach agus / nó tá 
sainordú polaitiúil acu ina dtír dhúchais. Is é ról an CoR 
ná forbairt reachtaíocht an AE agus beartas an AE sa 
todhchaí a threorú trí ionchur na bpobal sin a dhéanann 
ionadaíocht is dlúithe, le fócas ar na réimsí beartais agus 
na tograí AE sin a théann i bhfeidhm go mór ar réigiúin 
agus ar chathracha. Cuireann an CoR a thuairimí i láthair 
go príomha trí thuairimí nó rúin i scríbhinn, a forbraíodh 
i gceann de shé choimisiún téamacha a chuimsíonn na 
réimsí beartais seo a leanas:

• Saoránacht, Rialachas, Gnóthaí Institiúideacha agus 
Seachtracha (CIVEX);

• Beartas Comhtháthaithe Críche agus Buiséad an AE 
(COTER);

• Beartas Eacnamaíoch (ECON);
• Comhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh (ENVE);
• Acmhainní Nádúrtha (NAT);
• Beartas Sóisialta, Oideachas, Fostaíocht, Taighde 

agus Cultúr (SEDEC).

De ghnáth tagann gach Coimisiún le chéile cúig 
huaire i rith na bliana chun na tuairimí a ullmhú lena 
nglacadh ag na seisiúin iomlánacha 5-6. Freastalaíonn 
Coimisinéirí, Airí Uachtaránachta, agus FPEnna go rialta 
ar chruinnithe CoR agus bíonn malartú leanúnach ann 
idir na hinstitiúidí ar shaincheisteanna beartais. Réigiún 
na hÉireann Is í Oifig Eorpach rúnaíocht thoscaireacht na 
hÉireann chuig Coiste na Réigiún agus comhordaíonn sí 
obair chomhaltaí na toscaireachta náisiúnta chuig Coiste 
na Réigiún.
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Oibreacha Reachtaíochta 

Bhuail an Toscaireacht le FPEanna na hÉireann agus le hionadaithe Choimisiún na hÉireann chun riachtanais rialtas áitiúil 
na hÉireann a chur in iúl ar stáitse an AE. Lean an Toscaireacht, le cúnamh ón IREO, ag breathnú ar shainchomhaid bheartais 
ábhartha agus rinne sí idirghabhálacha, trí leasuithe chomh maith le hidirghabhálacha coimisiúin agus iomlánacha.

IÚIL
Tuairim an Chomhairleora Michael Murphy maidir le Comhaontuithe Saorthrádála a Chur i bhFeidhm - 
glacadh leis an bpeirspictíocht áitiúil agus réigiúnach le tromlach i rith iomlánach Iúil 2020.

DEIREADH 
FÓMHAIR

Glacadh le tuairim an Chomhairleora Declan McDonnell maidir leis na hÚdaráis Áitiúla agus 
Réigiúnacha san idirphlé buan le saoránaigh ag suí iomlánach Dheireadh Fómhair 2020.

NOLLAIG
Glacadh le tuairim an Chomhairleora Enda Stenson maidir le Straitéis an AE um Athbheochan 
Tuaithe ag suí iomlánach Nollaig 2020.

Tosaíochtaí Chlár Oibre 2020

Chuir an CoR le díospóireacht níos leithne faoi stiúir 
an Choimisiúin Eorpaigh maidir le tosaíochtaí an AE sa 
todhchaí a mhúnlú, ag féachaint don tréimhse iar-Brexit 
agus do shainordú Pharlaimint na hEorpa nua-thofa. 
Thug an CoR freagra ar phlé leanúnach ag na leibhéil 
is airde san AE ag cruinniú mullaigh sa Rómáin inar 
chuir siad a dhearbhú i láthair ag ceannairí áitiúla agus 
réigiúnacha maidir le todhchaí na hEorpa, a léirigh imní 
faoi fheidhmiú an AE, go háirithe i bhfianaise théarma 
nua oifige. institiúidí an AE. 

In 2020, lean an CoR ag cur a sheasamh ar an gCreat 
Airgeadais Ilbhliantúil chun cinn, chun tionchar a imirt 
ar an gcaibidlíocht leanúnach maoinithe, go háirithe 
athshlánú tar éis COVID 19. Ghlac Toscaireacht na 
hÉireann páirt sa dá dhíospóireacht chomh maith le 
himeachtaí seachtracha chun imní mhuintir na hÉireann 
áitiúla agus údaráis réigiúnacha maidir le maoiniú AE 
amach anseo. Tá Toscaireacht na hÉireann ina mbaill 
den #CohesionAlliance, grúpa a bunaíodh in 2018 chun 
buiséad láidir a chosaint don Eoraip chomhtháite, agus 
bhuail siad le hoifigigh Éireannacha ó institiúidí an AE 
agus le Buanionadaíocht na hÉireann ar an ábhar.

Bhí an caidreamh idir an AE agus an Ríocht Aontaithe sa 
todhchaí mar thosaíocht do Thoscaireacht na hÉireann, 
ag glacadh leis gur cheart don CoR caidreamh chomh 
dlúth agus is féidir a choinneáil leis an RA tar éis Brexit. 
Tá gach ball Éireannach iomlán agus malartach ina mbaill 
den ghrúpa idir-réigiúnach ar Brexit, príomh-ardán an 
CoR maidir le malartú eolais agus faisnéise ar Brexit. 
Cuireadh tús le díospóireachtaí anuraidh freisin maidir 
le Grúpa Comhairleach CoR EU-UK chun ligean don RA 
páirt a ghlacadh in obair an CoR iar-Brexit, go háirithe i 
réimsí spéise mar thalmhaíocht nó ETC. 

Príomhphlé agus tuairimí a 
tionóladh agus a glacadh in 2020

Mar gheall ar an bpaindéim, tionóladh cúig sheisiún 
iomlánacha ar líne. Mar thoradh ar na tograí 
paindéimeacha agus éigeandála maidir le meicníochtaí 
maoinithe an AE chun dul i ngleic leis ina dhiaidh sin, 
athraíodh fócas obair CoR i dtreo díospóireachtaí ar 
athshlánú inbhuanaithe. Tionóladh roinnt malartuithe 
freisin ar an Staid Imirt ar an gComhdháil ar Thodhchaí 
na hEorpa, le hoifigigh an Choimisiúin, chomh 

maith le hUachtaránachtaí na Comhairle. I measc 
na ndíospóireachtaí ba thábhachtaí i rith na bliana 
bhí ionchorprú rialta ar mhalartú foghlama agus na 
gcleachtas is fearr i bhfianaise na paindéime COVID-19, 
go háirithe maidir le huirlisí imscartha agus cláir an AE a 
nascadh le téarnamh.

Díospóireachtaí lárnacha leis na hionadaithe seo a 
leanas:  

• Iúil: An Coimisinéir Janez Lenarcic ar Bhainistíocht 
agus Athshlánú Géarchéime;

• Iúil: An Coimisinéir Johannes Hahn maidir le MFF 
agus Athshlánú sa todhchaí;

• Iúil: An Coimisinéir Thierry Briotáinis ar ghnéithe 
eacnamaíocha an Téarnaimh;

• Deireadh Fómhair: An Coimisinéir Frans 
Timmermans ar ghnéithe Inbhuanaitheachta 
d’athshlánú an AE;

• Deireadh Fómhair: An Coimisinéir Elisa Ferreira 
ar bheartas comhtháthaithe mar uirlis le haghaidh 
téarnamh inbhuanaithe Eorpach;

• Deireadh Fómhair: An Seansailéir Angela Merkel ar 
athshlánú an AE, ról na réigiún agus na gcathracha 
ina sheachadadh, agus réigiúin agus cathracha an 
AE a mhaolú i gcoinne géarchéimeanna sa todhchaí;

• Nollaig: Méara Londain, Sadiq Khan, ar an 
gComhaontú AE-RA agus iarmhairtí críochacha 
Brexit. sular bhuail an beart AE-RA.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise: 

https://cor.europa.eu/en 
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10 | Úsáid Fuinnimh an Tionóil Réigiúnaigh 2020

Tá tábhacht náisiúnta ag baint le héifeachtúlacht fuinnimh 
chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide domhanda, 
agus costas agus soláthar fuinnimh. Tá rannchuidiú na 
hearnála poiblí maidir le gníomhartha éifeachtúlachta 
fuinnimh ríthábhachtach chun cuspóirí fuinnimh agus 
aeráide náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhaint amach.

Leagtar amach sa Treoir um Éifeachtúlacht Fuinnimh 
(2012/27 / AE) an treochlár beartais go 2020 le sprioc 
do chomhlachtaí poiblí feabhas 33% ar éifeachtúlacht 
fuinnimh a bhaint amach faoi 2020 agus bearta do 
Bhallstáit úsáid fuinnimh níos éifeachtaí a chur chun 
cinn ag gach céim de an slabhra fuinnimh.

Foilsithe in 2019, leagann céad Phlean Gníomhaíochta 
Aeráide na hÉireann sprioc nua uaillmhianach 
d’éifeachtúlacht fuinnimh fheabhsaithe 50% ag comhlachtaí 
na hearnála poiblí faoi dheireadh 2030. Éilíonn sé freisin 
Straitéis nua um Dhícharbónú na hEarnála Poiblí chun 
laghdú astuithe 30% a sheachadadh faoi 2030 agus go 
treochlár a fhorbairt go neodracht charbóin faoi 2050.

Ní mór do chomhlachtaí poiblí tuarascálacha bliantúla ar 
fheidhmíocht fuinnimh a chur faoi bhráid an SEAI chun 
dul chun cinn maidir le sprioc 2020 a bhaint amach a rianú, 
agus é sin a thuairisciú ina dtuarascáil bhliantúil féin.

Úsáid Fuinnimh 2020
Fostaíonn an Tionól 27 ball foirne FTE agus tá a bhformhór 
lonnaithe i dTeach an Tionóil. Is é an leictreachas an 
t-aon fhoinse fuinnimh agus tá ceithre phríomhchatagóir 
freagrach as ár n-ídiú fuinnimh: téamh oifige, soilsiú 
oifige, TF a thiomáint agus trealamh oifige eile, agus uisce 
a théamh. In 2020, ídíodh 20,363 Kwh d’fhuinneamh i 
dTeach an Tionóil, iad uile ginte ag leictreachas. Mar 
thoradh ar an bpaindéim COVID-19 tháinig laghdú ar ídiú 
fuinnimh inár bhfoirgneamh oifige in ainneoin leibhéil 
ghníomhaíochta gan athrú de réir mar a chuaigh an líon 
foirne iomlán ar imirce go hobair iargúlta. 

Gníomhaíocht Éifeachtúlachta 
Fuinnimh 2020
Is struchtúr cosanta é an Tionól agus foirgneamh liostaithe 
a bhfuil tábhacht ailtireachta nó stairiúil den scoth aige 
a chuireann teorainn le leibhéal an iarfheistiú. Mar sin 
féin, ghlacamar bearta éifeachtúlachta fuinnimh, mar 
insliú seachtrach ar an díon agus soilsiú éifeachtúlachta 
fuinnimh, agus tá bearta breise á n-iniúchadh. Tá an 
foirgneamh díolmhaithe ó dheimhniú BER faoi Threoir 
(EPBD) 2002/91 / CE).

Thug an Tionól Réigiúnach faoi na bearta seo a leanas 
chun feidhmíocht fuinnimh a athbhreithniú:

• Foireann Bainistíochta Fuinnimh a bhunú chun 
bearta iomchuí sa todhchaí a iniúchadh chun cur le 
spriocanna nua na hearnála poiblí 2030;

• Athbhreithniú ráithiúil ar chostais agus soláthar 
fuinnimh, de réir shocruithe conarthacha na 
Seirbhíse Soláthair Náisiúnta;

• Toradh fuinnimh bliantúil chuig SEAI le linn 2020.

Gníomhartha atá beartaithe do 2021
In 2021, oibreoidh an Tionól leis an SEAI chun ár sprioc 
coigilte fuinnimh a bhaint amach, lena n-áirítear:

• Athbhreithniú leanúnach ar ídiú fuinnimh, billí agus 
feidhmíocht;

• Tuarascálacha bliantúla ar fheidhmíocht fuinnimh a 
chur ar ais chuig SEAI;

• Oiliúint ar Athrú Aeráide do gach fostaí agus tuilleadh 
rannpháirtíochta ar fheasacht ar éifeachtúlacht 
fuinnimh;

• Clár nó córas bainistíochta fuinnimh agus plean 
bliantúil a fhorbairt chun réimsí féideartha 
feabhsúcháin fuinnimh a aithint agus gníomhú go 
cuí nuair is gá.
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11 | Ráiteas Airgeadais Bliantúil 2020

Clár Comhardaithe Comhdhlúite don Bhliain Airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2020

Ioncam 2020   € 2019    €

Ranníocaíochtaí Údaráis Áitiúil 1,649,245 1,668,016

Deontas na Scéime Infheistíochta Oidhreachta Tógtha 6,000 0

Aisghabháil Taistil Cláir AE 0 15,602

Forchúiteamh Tuarastail Cláir AE 205,608 196,160

Forchúiteamh Ginearálta Cláir AE 46,506 44,503

An Roinn Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí 4,448 0

Cúiteamh Teicniúil Cúiteamh 231,792 280,694

Scéim Deontas Ionad Uirbeach Ainmnithe 2,405,299 981,526

Táillí Rialaithe Céad Leibhéil (FLC) 108,623 64,866

Ilghnéitheach 5,477 21,192

Iomlán 4,662,998 3,272,558

Caiteachas 2020    € 2019    €

Costais Párolla 1,439,897 1,375,893

Asbhaint a Bhaineann le Pinsean 49,392 52,188

Scéim Aoisliúntas SSP 10,806 9,250

Taisteal & Cothú - Foireann 32,724 162,577

Liúntas Bliantúil na gComhaltaí 68,677 63,807

Baill SPA / Taisteal Eile 1,833 4,373

Liúntas Oiliúna / Comhdhála Comhaltaí 0 32,269

Táillí Comhdhála 0 1,932

Trealamh agus Soláthairtí Oifige 34,870 24,946

Deisiúcháin, Cothabháil & Costais Oifige 19,212 84,551

Costais Athchóirithe 0 31,148

Conarthaí Bliantúla 77,466 58,501

Costais Fuinnimh 13,877 12,690

Post & Fón 14,292 14,741

Rátaí & Táillí Uisce 2,648 666

Árachas 13,833 10,883

Tuarascáil Bhliantúil 5,435 4,855

Táillí Comhairleachta / Gairmiúla 79,838 55,026

Faisnéis & Cumarsáid 44,067 82,550
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Expenditure 2020    € 2019    €

Ranníocaíochtaí / Táillí / Tobhaigh (LGMA & Iniúchadh) 10,976 8,471

Sláinte, Sábháilteacht & Folláine 1,027 1,780

Pleanáil Réigiúnach RSES 128,680 55,206

Scéim Deontais Geata - Íocaíochtaí Tionscadail 2,405,299 1,932.530

Muirear Dímheasa 1,477 1,503

Táillí Bainc 5,049 868

Drochfhiacha díscríofa 0 3,133

Ilghnéitheach 4,686 4,986

Aistriú Idirchuntais 0 28,163

Costais Iomlán 4,466,060 4,119,486

Barrachas Ioncaim ar Chaiteachas 196,937 408,024

Clár Comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2020
2020   € 2019    €

Sócmhainní Seasta 998,312 999,789

Sócmhainní Reatha

Airgead Tirim sa Bhanc 2,109,559 1,642,259

Féichiúnaithe 728,809 1,224,102

Réamhíocaíochtaí 11,503 0

2,849,870 2,866,360

Dliteanais reatha

Creidiúnaithe & Fabhruithe 323,534 536,640

Cárta Creidmheasa 173 1,972

323,707 538,612

Glansócmhainní Reatha 2,526,163 2,327,749

Glansócmhainní 3,524,474 3,327,537

Maoinithe ag

Iarmhéid ag tús na bliana 3,327,537 2,919,513

Barrachas Ioncaim ar Chaiteachas 196,937 408,024

3,524,474 3,327,537
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Aguisíní

Gluais Téarmaí
CPR Common Provisions Regulation

DHPLG Department of Housing, Planning and Local Government

DCCAE Department of Communications, Climate Action and Environment

DPER Department of Public Expenditure and Reform

EAFRD European Agricultural Fund for Rural Development

EMFF European Maritime and Fisheries Fund

ERDF European Regional Development Fund

ESF European Social Fund

ESIF European Structural and Investment Funds

ETC European Territorial Cooperation

EMR Eastern & Midland Region

FLC First Level Control

FOI Freedom of Information

GDPR Data Protection and the General Data Protection Regulation

HEI Higher Education Institution

ICT Information and Communications Technology

IRO Irish Regions Office

LECPs Local Economic and Community Plans

NOAC National Oversight and Audit Commission

NSS National Spatial Strategy

NW Northern and Western Region

OP Operational Programme

OPR Office of the Planning Regulator

R&D Research and Development

RPG Regional Planning Guidelines

RSES Regional Spatial and Economic Strategy

S&E Southern and Eastern

SDZ Special Development Zones

SME Small & Medium Enterprises

SPA Strategic Planning Area

SRA Southern Regional Assembly

Creidiúintí do na híomhánna: Buíochas leis na daoine seo a 
leanas a chuir grianghraif ar fáil dúinn
• Leo Murphy Photography
• Joe Evans
• Gregg Allen
• LERO
• localenterprise.ie
• Cork County Council
• Cork City Council
• South Dublin County Council
• Waterford City & County Council
• Health Service Executive
• European Youth Parliament

• Nimble Spaces
• INFRASTRUKTUR & UMWELT
• BRAINWAVES.eu
• BUCANIER.eu
• CALIN.eu
• CATALYST.eu 
• Dwr Uisce.eu
• SELKIE.eu
• piSCES.eu
• CHERISH.eu
• ECHOES.eu

• CHERISH.eu
• Acclimatize.eu
• BlueFish.eu
• CCAT.eu
• ECOSTRUCTURE.eu
• STREAM.eu
• Celtic Routes.eu
• LIVE.eu
• Ports, Past and Present.eu
• www.pexels.com
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