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Réamhrá an Aire 

 

Tá ríméad orm an chéad tuarascáil bhliantúil chuimsitheach mo Roinne a chur i láthair. 

Bunaíodh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ar 19 Iúil 2017. Ba 

mhór an onóir dom gur tugadh an fhreagracht dom as a bheith i 

gceannas ar mhisean na Roinne nua seo chun forbairt tuaithe agus 

pobail a chur chun cinn agus pobail bheoga inbhuanaithe a chothú ar 

fud na tíre.   

 

Is cuid de shainchúram mo Roinne Éire a dhéanamh níos fearr fós 

mar áit le cónaí agus le hoibriú ann trí dheiseanna nua a chruthú, 

nascacht a fheabhsú, agus trí sheirbhísí sa phobal a chosaint agus a 

fheabhsú. Tarraingíonn an t-eolas sa tuarascáil bhliantúil aird ar an obair atá á déanamh 

ag mo Roinn chun na cláir agus na seirbhísí atá faoinár gcoimirce a sholáthar fad a bhí 

dúshláin shuntasacha romhainn agus Roinn rialtais nua á bunú.   

 

 

 

Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le baill foirne agus foireann bhainistíochta mo Roinne 

as a dtiomantas agus dúthracht leanúnach, agus buíochas ar leith a ghabháil leis an Aire 

Stáit Sean Kyne T.D. as a ionchur luachmhar sna feidhmeanna faoina choimirce.    

 

Tugann an tuarascáil seo léargas cuimsitheach ar an sárobair atá déanta ag gach uile 

dhuine sa Roinn agus na comhlachtaí faoina coimirce i 2017 agus an iarracht atá á 

déanamh go fóill chun feabhas a chur air seo agus chun ár misean a chomhlíonadh i 2018 

agus ina dhiaidh sin. 

 

 

Michael Ring T.D. 

An tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail   



Department of Rural and Community Development  

—— 

4 

Ráiteas an Ard-Rúnaí  

Tá an-áthas orm an chéad tuarascáil bhliantúil seo ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail a 

chur i láthair.  Clúdaíonn an tuarascáil bhliantúil seo céad chéim bhunú agus oibríochtaí na 

Roinne sa tréimhse go dtí deireadh na bliana 2017, tar éis don Taoiseach bunú na Roinne 

nua seo a fhógairt ar 14 Meitheamh 2017.      

Rinneadh iarracht luath shuntasach san eagraíocht le linn na tréimhse seo 

chun bunú foirmeálta na Roinne a bhaint amach, feidhmeanna ó thrí Roinn 

atá ann a ghlacadh agus na struchtúir, córais, feidhmeanna agus daoine a 

fháil agus a chur i bhfeidhm chun tacú le hobair na Roinne.  Rinneadh dul 

chun cinn nach beag le linn na tréimhse sin, a bhuíochas don ionchur 

suntasach ón bhfoireann uile a bhí páirteach, ar earcaíodh cuid acu go 

déanaí agus ar cuireadh go leor díobh ar aghaidh chuig an Roinn nua leis na feidhmeanna a 

aistríodh.  Tráth dúshlánach ab ea é an tráth inar bunaíodh an Roinn do gach uile dhuine lenar 

bhain sé agus ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a bhí páirteach.    

Ba riachtanach chomh maith comhoibriú agus tacaíocht phraiticiúil na Ranna ónar aistríodh 

na feidhmeanna, atá á bhfáil go fóill, agus glactar buíochas as sin. Ba mhaith liom aitheantas 

a thabhairt d'Elizabeth Canavan as a ceannasaíocht ina ról mar Ard-Rúnaí Gníomhach na 

Roinne le linn an dara leath de 2017.   

Fad a bhí na dúshláin shuntasach tosaigh á sásamh le linn na tréimhse sin, bhain an Roinn 

nua leanúnachas amach maidir le seachadadh na scéimeanna agus na gclár atá laistigh dár 

sainchúram anois.  Tarraingíonn an tuarascáil seo aird ar roinnt éachtaí seachadta i rith 2017, 

lena n-áirítear feidhmiú leanúnach gníomhaíochtaí leathan faoin bPlean Gníomhaíocht um 

Fhorbairt Tuaithe, athoscailt scéimeanna cosúil le RAPID agus an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil, 

na gníomhaíochtaí atá ar siúl trasna réimse clár agus tacaíochtaí eile a dhéanann difríocht 

mhór chun tacú le pobail bheogachuimsitheacha agus inbhuanaithe ar fud na hÉireann.  

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Aire Michael Ring T.D, Céad Aire Forbartha 

Tuaithe agus Pobail na hÉireann, agus leis an Aire Stáit Sean Kyne T.D. as ceannasaíocht 

láidir ár oibre i 2017.Ba mhaith liom freisin buíochas a ghlacadh lenár ngníomhaireachtaí agus 

eagraíochtaí comhpháirtíochta a thugann tacaíocht dúinn inár gcuid oibre.    

Is bonn é an dul chun cinn a rinneadh i 2017 d'obair forbartha amach anseo fad a leanfaimid 

dár sainordú a chomhlíonadh i 2018.   

Kevin McCarthy  

Ard-Rúnaí 
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1 Cé muid agus cad a dhéanaimid 

Bunaíodh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail i ndiaidh cinnidh a d’fhógair an 

Taoiseach, Leo Varadkar, a rinneadh le Dáil Éireann an 14 Meitheamh 2017, agus i 

ndiaidh leasú a dhéanamh ar na hAchtanna Airí agus Rúnaithe, 1924 go 2013, a rith an 

tOireachtas an 19 Iúil 2017. 

Aistríodh ansin feidhmeanna um Fhorbairt Tuaithe agus Gnóthaí Réigiúnacha na hiar-

Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta agus 

feidhmeanna Pobail na hiar-Roinne Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil chuig 

an Roinn nua.  

Anuas air sin, aistríodh maoirseacht Rialtóra Carthanas ón Roinn Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais.   

Déanfaidh an Roinn nua maoirseacht ar ollchaiteachas a sháraíonn €220 milliún in 2018, 

agus ag deireadh na bliana 2017 bhí foireann ag an Roinn trasna 160 áit i mBaile Átha 

Cliath, Béal an Átha agus ionaid réigiúnacha eile. 

Is é ról na Roinne forbairt gheilleagrach i gceantair thuaithe a éascú trí réimse clár, agus 

tacaíocht a thabhairt do phobail, i gceantair thuaithe agus uirbeacha, ionas go mbeidh na 

pobail sin inbhuanaithe agus inmhianaithe mar áit le cónaí, oibriú agus clann a thógáil 

ann. 

 

D'fhoilsigh an Roinn a Ráiteas Straitéise 2017 – 2020 i Márta 2018 inar leagadh amach 

ár misean, fís, luachanna agus aidhmeanna agus spriocanna straitéiseacha. 

 

 

 ÁR  M I S E AN    

“Forbairt tuaithe agus pobail a chur chun cinn agus tacú le pobail 

bheoga, chuimsitheacha agus inbhuanaithe ar fud na hÉireann” 

 

 

 

 

 

 



Department of Rural and Community Development  

—— 

6 

ÁR  B H F Í S  

Is í ár bhfís go mbeidh an deis ag gach pobal dul faoi bhorradh agus forbairt gheilleagrach 

agus shóisialta. Lena chabhrú seo a bhaint amach, oibreoidh an Roinn ar fud an Rialtais 

chun an méid seo a leanas a dhéanamh: 

 Na coinníollacha a chruthú chun tacú le deiseanna méadaithe geilleagracha agus 

le fostaíocht áitiúil i ngach ceantar sa tír 

 Scéimeanna agus cláir a sholáthar a thacaíonn le hathbheochan bailte agus 

sráidbhailte 

 Feabhas a chur ar rochtain ar sheirbhísí agus líonraí sóisialta a chinntíonn 

ardchaighdeán na beatha 

 A chur ar chumas pobal atá faoi mhíbhuntáiste ag a láthair nó ag saincheisteanna 

sóisialta chun a lánchumas a bhaint amach anois agus amach anseo 

 Tacú le gach pobal a bheith in ann glór a bheith acu nuair a bhíonn a dtodhchaí 

féin á múnlú agus nuair a théitear i ngleic lena spriocanna coiteanna 

 

ÁR  S P R I O C AN N A S T R AI T E I S E AC H A  

 Oibriú ar fud an Rialtais chun forbairt gheilleagrach agus shóisialta ceantar 
tuaithe a chur chun cinn chun barr feabhais a chur ar chaighdeán na beatha 
do dhaoine a chónaíonn faoin tuath in Éirinn.   

 Cur le forbairt réigiúnach bharrfheabhsaithe, ag féachaint le hacmhainní gach 
réigiúin a threisiú chun cur le téarnamh geilleagrach. 

 Tacú le pobail áitiúla chun forbairt a dhéanamh, agus a chur ar a gcumas a 
riachtanais agus a n-uaillmhianta a shainaithint agus na deiseanna, scileanna 
agus muinín a sholáthar dóibh chun tionchar a imirt ar phróisis chinnteoireachta a 
dhéanann difear dóibh agus iad a mhúnlú agus páirt a ghlacadh iontu. 

 Tacú leis an Earnáil Phobail, Dheonach agus Carthanas chun na hacmhainní atá 
aici a threisiú chun cur leis an tsochaí shibhialta agus tacú le borradh agus forbairt 
an daonchairdis 

 

B E AR T AS  T U AI T H E AG U S  P O B AI L  A C H O M H O R D Ú  

Tosaíocht Rialtais is ea forbairt tuaithe agus pobail ina dtugann líon mór Ranna agus 

gníomhaireachtaí Stáit faoi obair. 

 

Príomhfheidhm dár Roinn a bheidh i gcomhordú a dhéanamh ar fhreagairtí i measc Ranna 

ar riachtanais thuath na hÉireann agus pobal áitiúil agus beartas a fhorbairt atá in ainm is 

cur le dul chun cinn geilleagrach agus sóisialta na limistéar seo den tsochaí. 

 

Déanfar seo trí chomhoibriú lenár gcomhghleacaithe sa Rialtas ar gach leibhéal, a airde 

le Coistí Comh-Aireachta agus idirchaidreamh Aire agus iad san áireamh, agus é mar 

chuspóir a chinntiú go nglacann beartas Rialtais le cur chuige iomlánaíoch a chuireann 

gach pobal san áireamh, gan aird ar láthair nó déimeagrafaic. 
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ST R U C H T Ú I R  AR D B H AI N I S T Í O C H T A   

Ar Bhord Bainistíochta na Roinne tá an tArd-Rúnaí agus trí Rúnaí Cúnta a bhfuil 

freagracht acu as na Rannóga um Fhorbairt Tuaithe agus Gnóthaí Réigiúnacha, um 

Fhorbairt Pobail, agus um Fhorbairt Straitéiseach agus Seirbhísí Corparáideacha faoi 

seach. 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar leibhéil bhainistíochta agus struchtúir na Roinne ar 

www.whodoeswhat.gov.ie 

  

http://www.whodoeswhat.gov.ie/
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2 Feidhmeanna na Roinne 

AN  R AN N Ó G  U M  F H O R B AI R T  ST R AI T É I S E AC H  AG U S  S E I R B H Í S Í  

C O R P AR ÁI D E AC H A  

Cuimsíonn An Rannóg um Fhorbairt Straitéiseach agus Seirbhísí Corparáideacha trí 

aonad, an tAonad Airgeadais, an tAonad um Sheirbhísí Corparáideacha, agus an tAonad 

um Acmhainní Daonna. Tá foireann na rannóige roinnte idir dhá láthair na Roinne i mBaile 

Átha Cliath agus Béal an Átha.  

Tá an Rannóg freagrach as cumas maidir le forbairt bheartais straitéiseach na Roinne a 

threorú agus a fhás agus comhordú beartais laistigh den Roinn agus le Ranna eile, de 

réir mar is gá, a fheabhsú.  Tá sé mar aidhm ag an bhfoireann Seirbhísí Corparáideacha 

laistigh den Roinn dea-chleachtas a leanúint agus seirbhísí corparáideacha á seachadadh 

aici i gcomhréir leis an gclár oibre um athchóiriú na hearnála poiblí.  Cuimsíonn seirbhísí 

corparáideacha maoirseacht a dhéanamh ar acmhainní daonna agus forbairt 

eagraíochta; airgeadas agus soláthar; iniúchóireacht inmheánach; straitéis chumarsáide 

agus tacaíochtaí ICT agus infreastruchtúir. Tá ról lárnach ag an Rannóg seo i soláthar 

straitéis na Roinne, agus tá an Rannóg seo freagrach as feidhmeanna taighde agus 

meastóireachta laistigh den Roinn a fhorbairt.  Tá an Rannóg seo i gceannas ar 

sheachadadh ghnéithe ábhartha an Chreata Pleanála Náisiúnta agus an Phlean 

Forbartha Náisiúnta a bhaineann le Tionscadal Éireann 2040 atá faoi choimirce na 

Roinne.   

 

 

AN  R AN N Ó G  U M  F H O R B AI R T  PO B AI L   

Cuimsíonn an Rannóg um Fhorbairt Pobail trí aonad ar leith; an tAonad um Thacaíochtaí 

agus Cláir Pobail agus Dheonacha atá lonnaithe in oifig Bhaile Átha Cliath, an tAonad um 

Chuimsiú Sóisialta agus Pobail atá lonnaithe in oifig Bhéal an Átha, agus an tAonad um 

Fhorbairt Leabharlann agus Beartas Pobail atá lonnaithe in oifig Bhéal an Átha chomh 

maith.  

Is é aidhm na Rannóige um Fhorbairt Pobail tacú le forbairt pobal beoga, inbhuanaithe 

agus ionchuimsitheach i gceantair thuaithe agus uirbeacha araon, agus iad a chur chun 

cinn, trí chreat beartais agus straitéis chuimsitheach a chur i bhfeidhm a thacóidh leis an 

earnáil pobail agus dheonach.  Is príomhchuspóir é cur chuige níos comhordaithe maidir 

le hidirghabhálacha forbartha pobail agus áitiúla a mhaoinítear go poiblí a chur i bhfeidhm 

trí ról Údarás Áitiúil a fhorbairt tuilleadh trína bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 

(LECP) agus a gCoiste Áitiúil Forbartha Pobail (LCDC). Is cuspóir breise é rannpháirtíocht 
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an phobail i struchtúir Údarás Áitiúil a spreagadh trí na Líonraí Rannpháirtíochta Pobail 

agus trí thacú le hobair dheonach, agus trí é a spreagadh. 

I measc shainchúram eile na Rannóige seo tá maoirseacht a dhéanamh ar an Rialálaí 

Carthanas; Pobal; Sábháilteacht Uisce na hÉireann; Forbairt Leabharlanna; forbairt 

chaidreamh an Rialtais le Daonchairdeas; riarachán agus maoirseacht ar an gClár um 

Chuimsiú Sóisialta agus um Ghníomhaíochtú Pobail (CCSGP) agus réimse scéimeanna 

maoiniúcháin eile do ghrúpaí deonacha & pobail, lena n-áirítear an Clár um Fheabhsú an 

Phobail agus Scéim Foláirimh na Seanóirí.  

 

AN  R AN N Ó G  U M  F H O R B AI R T  T U AI T H E  AG U S  G N Ó T H AÍ  R É I G I Ú N AC H A  

Cuimsíonn an Rannóg Tuaithe cúig aonad, an tAonad um Bheartas agus Scéimeanna 

Tuaithe atá lonnaithe in oifig Bhéal an Átha, an tAonad LEADER atá lonnaithe i mBéal 

an Átha, an tAonad um Chigireacht LEADER atá lonnaithe i mBéal an Átha agus in oifigí 

réigiúnacha, an tAonad um Straitéis Tuaithe atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, agus an 

tAonad um Fhorbairt Teileachumarsáide Réigiúnaí atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. 

Is é príomhchuspóir Rannóg um Fhorbairt Tuaithe agus Gnóthaí Réigiúnacha na Roinne 

dul chun cinn inbhuanaithe fadtéarmach sóisialta agus eacnamaíoch a chur chun cinn 

agus a éascú i gceantair thuaithe na hÉireann trí chur chuige comhordaithe ar fud an 

Rialtais. Príomhuirlis maidir le seachadadh an chuspóir seo is ea Plean Gníomhaíocht 

um Fhorbairt Tuaithe an Rialtais a chlúdaíonn sraith bearta chun ligean le 

hacmhainneacht pobal agus fiontair thuaithe trí chreat tacaíochtaí ag leibhéal áitiúil, 

réigiúnach agus náisiúnta. 

I measc gníomhaíochtaí eile na Rannóige, tá cur i bhfeidhm an Chláir LEADER 2014-

2020, seachadadh scéimeanna eile a thacaíonn le caitheamh aimsire amuigh faoin aer, 

athnuachan baile agus sráidbhaile, mionoibreacha bonneagair i gceantair thuaithe, agus 

comhordú Chomórtas na mBailte Slachtmhara.   

Tá an Rannóg freagrach as beartas ar fhiontar sóisialta a fhorbairt agus imríonn sí ról 

tábhachtach maidir le forbairt réigiúnach chomh maith, go háirithe trí fhorbairt 

choincheapa Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh agus tacú le rolladh amach 

leathanbhanda ardluais agus bonneagair teileachumarsáide ar fud cheantair thuaithe na 

hÉireann. Déanann an Rannóg maoirseacht ar Choimisiún Forbartha an Iarthair. 
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3 Caiteachas 2017   

 

Vótáil 42 Forbairt Tuaithe agus Pobail  

Cuntas Leithghabhála 2017 

 
 2017  

  
Foráil 

measta 

Táirgeacht  

  
€000 €000  

Caiteachas Chláir    

     

A Forbairt Tuaithe agus Gnóthaí Réigiúneacha 80,364 54,873  

B Fobairt Pobail 77,798 77,139  

C Údarás Rialála Carthanas 4,466 3,992  

     

 
Ollchaiteachas  162,628 136,004  

 
Bain as    

D Leithreasaí I gcabhair 15,886 21,662  

 
    

 
Glanchaiteachas 146,742 114,342  

  
   

 

Barrachas a ghéilleadh 

    

Dlífear barrachas an mhéid a foráladh thar an nglanmhéid feidhmeach a thabhairt suas don Stát-Chiste.  

   
2017  

   
€  

Barrachas 
 32,399,966  

Géilleadh iarchurtha 
 (7,700,000)  

Barrachas le géilleadh  
 24,699,966 
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B U N Ú  C H R E AT L AC H  AI R G E AD AI S  D O N  R O I N N  F O R B AR T H A T U AI T H E  

AG U S  P O B AI L  

Nuair a bunaíodh an Roinn i Mí Iúil 2017 cruthaítear raon dúshláin maidir le 

príomhfheidhmeanna corparáidigh na Roinne.  I gcás na feidhme Airgeadais, bhí réiteach 

eatramhach curtha i bhfeidhm ag an Roinn le go bhféadfaidh sé leanúint leis a oibríochtaí 

agus freastal dá oibleagáidí in ullmhú Chuntas Leithghabhála don bhliain 2017.  Ba 

chabhair an-mhór don Roinn é an tacaíocht a thug feidhmeannas seirbhísí comhroinnte 

airgeadais na Roinne Dlí agus Cirt i gCill Airne, a bhí in ann an Roinn a thabhairt isteach 

mar chliant, ar gearrfhógra.   Ina dhiaidh sin, d’aistrigh an Roinn a idirbhearta neamhphá 

agus a fheidhmeannas párolla araon go dtí an tseirbhís nua seo.   
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4 Uimhreacha maidir leis an Roinn i 2017 
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5 Príomhéachtaí in 2017  

Tá trí rannóg mar chuid den Roinn; Forbairt Straitéiseach agus Seirbhísí Corparáideacha, 

Forbairt Pobail, agus Forbairt Tuaithe agus Gnóthaí Réigiúnacha.  Sna míreanna seo a 

leanas tá cur síos ar na príomhéachtaí i ngach rannóg in 2017.  

An Rannóg um Fhorbairt Straitéiseach agus Seirbhísí 

Corparáideacha  

AC M H AI N N Í  D AO N N A     

Shínigh an tUachtarán an tAcht Airí agus Rúnaithe (Leasú) , 2017 (Uimh 18 de 2017) ar 

an 19ú Iúil, agus bunaíodh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.   Aistríodh na 

feidhmeanna seo a leanas go dtí an Roinn nua ó na Ranna a bhí ann: 

 Ón Roinn Tithíocha, Pleanála agus Rialtais Áitiúil - na feidhmeanna go léir a 

bhí ag na trí haonaid sa Rannóg Forbartha Pobail (ina measc, na coistí 

forbartha pobail áitiúil, na pleananna eacnamaíoch agus pobail áitiúil, na 

leabharlanna, na hAchtanna um Rialú Madraí agus Ionad Adhlactha), 34 

bhall foirne san iomlán.  

 Ón Roinn Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta - na feidhmeanna go léir atá ag 

an Rannóg Forbartha Réigiúnach agus Tuaithe, 55 bhall foirne san iomlán. 

 Ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais - na feidhmeanna go léir maidir 

leis an Rialálaí Carthanas, 45 bhall foirne san iomlán. 

 Aistríodh 2 bhall foirne ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 

hAeráide agus Comhshaoil go dtí an Roinn;  

 

I réimsí beartais agus oibriúcháin a bhí an chuid is mó den na baill foirne a aistríodh 

isteach ó Ranna eile. Dá bhrí sin, laistigh de cheathrú a trí agus a ceathair den bhliain 

2017 an príomhfhócas a bhí ann maidir le hearcaíocht ná chun “croílár corparáideach” na 

Roinne a chothú agus Roinn Rialtais a bheadh neamhspleách agus in ann feidhmiú ina 

iomlán a chruthú, go háirithe ó thaobh na réimsí Airgeadas agus Acmhainní Daonna.  

Ar an iomlán aistríodh 135 bhall foirne isteach ó Ranna Rialtais eile. Sa chuid deiridh den 

bhliain 2017, d’oibrigh an Aonad Achmhainní Daonna na Roinne go dlúth leis an Seirbhís 
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um Cheapacháin Phoiblí chun poist eile a líonadh agus faoi dheireadh na bliana bhí 163 

bhall foirne in situ sa Roinn nua.   

Ó bunaíodh an Roinn in Iúil 2017 go dtí gur ceapadh Ard-Rúnaí i Mí na Nollag 2017, 

ceapadh Ard-Rúnaí Gníomhach chun maoireacht a dhéanamh ar bhunú na Roinne.  Ar 

leibhéal sinsearach feidhmiúcháin ba gharsprioc ríthábhachtach é ceapadh an Ard-Rúnaí 

i Mí na Nollag 2017.  Chomh maith leis sin, tharla ceapacháin an Bhoird maidir le Bord an 

Rialála Carthanas i Mí na Samhna 2017.  

 

F O G H L AI M  AG U S  F O R B AI R T  

Tá sé mar thosaíocht ábaltacht/cumas a chothú trí thraenáil bainteach agus iomchuí a 

sholáthar ar fud na céimeanna agus na suíomhanna rannach go léir. In 2017 tháinig 

forbairt ar an Aonad Foghlama agus Forbartha agus cuireadh oiliúint ionduchtúcháin 

dírithe ar an Roinn ar bun.  Thosaigh an tAonad ag dul i ngleic le One Learning chun 

cúrsaí traenála a sholáthar don Roinn.   

 

C Ó I R Í O C H T  /  T F C  

Cé gur oibrigh an Roinn nua le hOifig na nOibreacha Poiblí chun cóiríocht buan a aimsiú 

i lár na cathrach i mBaile Átha Cliath, bhog an fhoireann go dtí cóiríocht sealadach ar 

Shráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 i Mí Mheán Fómhair 2017. Bhí seans ag formhór 

na foirne a bhí ag teacht ó Ranna difriúla teacht le chéile in áit amháin agus cuireadh spás 

ar fáil chun freastal ar an ngrúpa nua d’fhoireann corparáideach a bhí ag teacht go dtí an 

Roinn.  Roimh bhogadh pleanáilte na Roinne go dtí líonra Oifig Phríomh-Oifigeach 

Faisnéise an Rialtais go luath in 2018, leanadh ar aghaidh le seirbhísí TFC a sholáthar trí 

chláir oibre i Ranna eile, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus an Roinn 

Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.  

Thosaigh an Roinn ar an tionscnamh Tógáil le Roinnt a chur ar bun in 2017.  Is 

príomhchuspóir straitéiseach é Tógáil le Roinnt i Straitéis TFC na Seirbhíse Poiblí atá á 

fhorbairt ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Áirítear iarratais ar 

aighneachtaí inmheánacha a bhainistiú agus a phróiseáil (ríomhaighneachtaí), 

Ceisteanna parlaiminteacha (ríomhcheisteanna parlaiminteach) agus doiciméid a 

bhainistiú (ríomhdhoiciméid), comhfhreagairt rannach (ríomhchomhfreagairt) agus 



Department of Rural and Community Development  

—— 

15 

Saoráil Faisnéise (ríomhshaoráil faisnéise). Ghlac an Roinn leis an iarratas maidir le 

ríomhcheisteanna parlaiminteacha i Mí Mheán Fómhair 2017, agus tá córais eile réidh le 

dul i bhfeidhm in 2018. 

 

T I O N S C AD AL  I M I R I C E  O I F I G  N ÁI S I Ú N T A U M  SH E I R B H Í S Í  

C O M H R O I N N T E   

Tá an Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte freagrach as seirbhísí comhroinnte a 

sholáthar laistigh den Státseirbhís.  Is iad PeoplePoint (an tAonad um Sheirbhísí 

Comhroinnte Achmhainní Daonna agus Riarachán Pinsin) agus an tAonad um Sheirbhísí 

Comhroinnte Párolla (PSSC) an dá aonad do sheirbhísí comhroinnte laistigh d’Oifig 

Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte atá mar chuid de Sheirbhísí d’Fhostaithe.  Agus é 

mar Roinn Rialtais nua-bhunaithe ní raibh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail mar 

chliant ag Oifig Náisiúnta um Sheirbhíse Comhroinnte agus dá bhrí sin,na baill foirne a 

aistríodh (nó baill foirne nua), lean na Ranna ar fhág siad ar aghaidh á n-íoch agus bhí 

teacht acu ar sheirbhísí acmhainní daonna áitiúil.   

I dtreo dheireadh 2017, cuireadh foireann tionscadail i bhfeidhm agus bhí ionadaithe ón 

Roinn um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail, ón Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte 

agus ó na ceithre Ranna a bhí ag aistriú chun Tionscadal Imirce Oifig Náisiúnta um 

Sheirbhísí Comhroinnte a ullmhú agus a cur i ngníomh.  Mar chuid den Tionscadal Imirce 

Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte socraíodh an Roinn um Fhorbhairt Tuaithe 

agus Pobail suas mar chliant den Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí Comhroinnte í féin.   Agus 

na struchtúir go léir i bhfeidhm, tá na baill foirne go léir ón Roinn um Fhorbairt Tuaithe 

agus Pobail aistrithe go dtí an Roinn um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail ar PeoplePoint 

agus ar PSSC agus mar sin tá an Roinn um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail, mar eagraíocht 

í féin, in ann maoirseacht agus rialú ar ár achmhainní ar fad a bhainistiú agus a sholáthar.  

 

AN  C O I ST E  I N I Ú C H Ó I R E AC H T A  

Tá an Roinn tiomanta do rialú éifeachtach agus do socruithe rialaithe éifeachtacha a 

fhorbairt agus a chur i ngníomh.  Bunaíodh coiste iniúchóireachta agus eagraíodh an 

chéad cruinniú i Mí na Nollag 2017.  Bhí iar-Ard-Rúnaí ón Roinn Gnóthaí Pobail, 
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Comhionannais agus Gaeltachta, an tUasal Gerry Kearney mar chathaoirleach in 

éineacht le tromlach de bhaill neamhfheidhmiúcháin. 

Tá cur síos i gCairt an Choiste Iniúchóireachta ar ról, ar bhallraíocht agus ar 

fheidhmeannas an choiste agus tá sé ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne.  

 

S AO R ÁI L  F AI S N É I S E  AG U S  T E AC H T  AR  F H AI S N É I S  M AI D E R  L E I S  AN  

G C O M H S H AO I L    

Rinne an Roinn próiseáil ar 12 Iarratas ar Shaoráil Faisnéise in 2017. Ceadaíodh nó 

ceadaíodh páirt de sheacht gcinn d’iarratas sin agus tarraingíodh ceithre cinn siar nó 

láimhsíodh iad taobh amuigh den Saoráil Faisnéise. Chomh maith leis sin bhí dhá iarratas 

eile ar feitheamh ag deireadh 2017. Ní bhfuair an Roinn aon iarratais teacht ar fhaisnéis 

maidir leis an gcomhshaoil in 2017.  

 

AT H N U AC H AN  N A S T ÁT S E I R B H Í S E  

Le linn an chéim bhunaithe cheap an Roinn Pointe Teagmhála Aonair laistigh den Roinn 

a bheadh freagrach as faisnéis a scaipeadh maidir le Plean Athnuachan na Státseirbhíse, 

gníomhaíochtaí gaolmhara agus Gradaim na Státseirbhíse.  Ghlac foireann nua na 

Roinne páirt chomh maith sa triú Suirbhé ar Ghníomhaíocht na Státseirbhíse i Mí Mheán 

Fómhair 2017, agus beidh feidhm ag na torthaí sin i bPlean Athnuachan na Roinne in 

2018.   

 

T I O M AN T AI S  M AI D I R  L E I S  AN  N G AE I L G E  

Tá an Roinn tiomanta do seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil dá chustaiméirí i nGaeilge 

agus/nó go dátheangach agus tosaíodh ar obair in 2017 chun Scéim na Gaeilge do 2018-

2021 a fhorbairt chun an tiomantas sin agus na hoibleagáidí reachtúla faoi Acht na 

dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh.   
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S E I R B H Í S  AR D C H AI G H D E ÁI N  D O  C H U ST AI M ÉI R Í    

Tá an Roinn tiomanta do seirbhísí atá ar ardchaighdeáin, cúirtéiseach agus tapa a chur 

ar fáil dá chustaiméirí go léir de réir na 12 Theoirphrionsabal maidir le Seirbhís 

Ardchaighdeain do Chustaiméirí. Roimh dheireadh 2017 thosaigh an Roinn ag obair ar 

Phlean Gníomhaíochta maidir le Seirbhís do Chustaiméirí a dhréachtúil le bheith foilsithe 

in 2018.  

R I AL AC H AS  C O R P AR ÁI D E AC H  

Thosaigh an Roinn ag obair ar Chreatlach maidir le Rialachas Corparáideach a bhunú in 

2017, agus foilsíodh in Q1 é in 2018, de réir Chlár Athnuachan na Státseirbhíse.  

 

D U AL G AS  E AR N ÁL A P O I B L Í    

De réir Alt 42 d’Acht um Chearta an Duine agus Comhionanass na hÉireann 2014 tá 

dualgas ar gach comhlachtaí poiblí comhionannas a chur chun cinn, cosc a chur ar 

idirdhealú agus cearta daonna a fhoireann agus a chustaiméirí agus a chosaint.  

Aithnítear an dualgas sin mar an Dualgas Earnála Poiblí agus is oibleagáid dhlíthiúil é.  

 

R ÁI T E AS  S T R AI T É I S E  

In 2017 tosaíodh ar obair ar Ráiteas Straitéise na Roinne, san áireamh na dualgais faoin 

Act a ionchorprú.  Foilsíodh an Ráiteas Straitéise i Q1 in 2018.   

T AC AÍ O C H T  D O N  PH R Ó I S E AS  P AR L AI M I N T E AC H 1  

 

Ceisteanna Parlaiminteacha 2017 

Ceisteanna a freagraíodh 276 

Díospóireachtaí as Shaincheisteanna na hUaire 

2 curtha faoi bhráid – ceann amháin roghnaithe  

Ábhair maidir le Tosach Feidhme 

6 curtha faoi bhráid – 2 roghnaithe 

Aighneachtaí agus Cuirí  

An tAire Michael Ring 523 

An tAire Stáit Sean Kyne 61 

                                                   
1 Tabhair do d’aire go gcimsíonn na huimhreacha do cheisteanna parlaiminteacha ó Mí Iúil go Mí na Nollag 2017 amháin, 
ó cuireadh tús leis an Roinn.   
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An Rannóg Pobail   

 

L Í O N R AÍ  R AN N P H ÁI R T Í O C H T A P O B AI L  

Tá líonraí rannpháirtíochta pobail bunaithe sna ceantair údarás áitiúil go léir, le tacaíocht 

ó mhaoiniú tiomnaithe ón Roinn um Fhorbairt Tuaithe agus Pobail agus ó na húdaráis 

aitiúla. In 2017, cuireadh €50,000 ar fáil ón Roinn go gach líonra rannpháirtíochta pobail 

(€1.55m), ar an gcoinníoll go gcuireadh an údarás áitiúil ábhartha an méid céanna ar fáil; 

a chiallaíonn gur féidir le ciste iomlán de €2.48m a bheith ann do líonraí rannpháirtíochta 

pobail. 

Le linn 2017, lean an Roinn ag tabhairt tacaíocht phraiticiúil chun taca a chur faoi na 

líonraí rannpháirtíochta pobail, san áireamh foilsiú Treoirleabhair chun tacú a thabhairt do 

na geallsealbhóirí go léir - balleagraíochtaí, rúnaíochtaí, Oibrí Acmhainne agus údaráis 

áitiúla - chun creatlach comhsheasmhach náisiúnach a chur ar aghaidh do na líonraí 

rannpháirtíochta pobail.  Chomh maith leis sin, réitigh an Roinn an cur i bhfeidhm 

leanúnach de bhunachar ar Bhainistíocht Caidreamh Chliant do na líonraí go léir, a cistiú 

leis an Roinn.   

Bunaíodh an chéad Grúpa Comhairleach maidir le Líonraí Rannpháirtíochta Pobail ar 

bhonn náisiúnta in 2016, agus bhí ionadaithe ó na geallsealbhóirí ábhartha air. Leanadh 

ar aghaidh leis go dtí Mí Mheán Fómhair 2017.  Thosaigh an dara Grúpa Comhairleach 

maidir le Líonraí Rannpháirtíochta Pobail ar bhonn náisiúnta a théarma oifige i Mí Mheán 

Fómhair 2017. Is é an sprioc atá ag an nGrúpa Comhairleach ná comhairle agus tacaíocht 

a thabhairt don Roinn maidir le forbairt agus oibriú na líonraí rannpháirtíochta pobail. 

In 2017 foilsíodh an chéad Tuarascáil Bhliantúil Náisiúnta maidir le maidir Líonraí 

Rannpháirtíochta Pobail i leith 2016. De réir na tuarascála, in 2016 bhí 11,338 

eagraíochtaí mar bhall de 30 líonra rannpháirtíochta pobail áitiúil. Bhí an ionadaíocht is 

mó ón Earnáil Dheonach agus Phobail agus 78% de na heagraíochtaí cláraithe, bhí an 

earnáil a bhaineann le Cuimsiú Sóisialta ina dhiaidh sin ag 19% agus an Earnáil 

Chomhshaoil ann ag 3%.  Bhí méadú i mballraíocht sna líonraí rannpháirtíochta pobail go 

léir ó 2015, cuid acu a raibh méadú 50% ar a mballraíocht in 2016, fad is a raibh méadú 

aon-fhigiúr ar chuid eile dóibh.   
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Tionóladh an chéad Chomhdháil Náisiúnta PPN i mí Dheireadh Fómhair 2017 i Sligeach. 

D'óstáil PPN Sligeach é seo i gcomhar leis an Roinn. Bhí an ócáid dírithe go daingean ar 

dhul chun cinn na PPNanna ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta, agus ar an gcaoi ar féidir 

leo tionchar a imirt ar bheartas, comhoibriú idir PPNanna agus Rialtas Áitiúil a fhorbairt 

agus straitéisiú agus tógáil don todhchaí. Sa Chomhdháil, cuireadh roinnt deiseanna den 

scoth ar fáil maidir le líonrú agus athbhreithniú a dhéanamh ar na láidreachtaí, na dúshláin 

agus na deiseanna a tháinig chun cinn go dtí seo.  

T AC AÍ O C H T  D O N  O B AI R  D H E O N AC H    

Soláthraíonn an Roinn maoiniú d'Ionaid d’Oibrithe Deonacha i 21 ceantar, agus Seirbhísí 

Faisnéise d’Oibrithe Deonacha i gceantar nach bhfuil Ionaid d’Oibrithe Deonacha, chomh 

maith le roinnt eagraíochtaí náisiúnta ar nós Volunteer Ireland agus na Nuálaithe Sóisialta 

Óga. Tá maoiniú na n-eagraíochtaí seo go léir deartha chun obair dheonach a neartú 

agus a chothú in Éirinn, struchtúr tacaíochta d'obair dheonach a thógáil go háitiúil ón 

mbun aníos. Tá sé seo ríthábhachtach do chuspóirí rannpháirtíochta saoránach na 

Roinne agus tacaíonn sé le spiorad na rannpháirtíochta i measc pobal. Tá ról lárnach ag 

na hIonaid d’Oibrithe Deonacha maidir le forbairt d’obair dheonach a éascú agus a thacú 

ina gceantair.  
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Cuireadh € 3.5m ar fáil do na tacaíochtaí seo i 2017, méadú de €300,000 ón mbuiséad 

de 2016.  Cuireadh an maoiniú breise seo ar fáil do na hIonaid d’Oibrithe Deonacha go 

léir i 2017 bunaithe ar thoradh de staidéar a rinne Volunteer Ireland (arna mhaoiniú ag an 

Roinn) chun múnla imlíne a fhorbairt le haghaidh dáileadh maoinithe d'Ionaid d’Oibrithe 

Deonacha.  

Chuir an Roinn maoiniú ar fáil do roinnt tionscnamh ar leith i 2017 lena n-áirítear 

 Ionad d’Oibrithe Deonacha Shligigh chun maoiniú a thabhairt d’Oifigeach 

Tionscadail a fhostú i 2017 i rith théarma Shligigh mar Phríomhchathair na hEorpa 

um Obair Dheonach i 2017.   

 Córas bunachar sonraí IVOL a nuashonrú a úsáideann Ionaid d’Oibrithe 

Deonacha agus Volunteer Ireland   

 Costas an chórais IVOL arna fheidhmiú ag Ionaid d’Oibrithe Deonacha a íoc, rud 

a laghdaíonn na costais a bhíonn roimh na hIonaid d’Oibrithe Deonacha 

 

D AO N C H AI R D E AS  A G U S  T I O M S Ú  AI R G I D  

Lean an Roinn ar aghaidh le maoiniú a chur ar fáil do phríomheagraíochtaí le haghaidh a 

bpríomhchostais, ar bhonn maoinithe comhoiriúnaithe le linn 2017.  

 
Leis an gconradh le Daonchairdeas Éireann, tiomnaítear € 75,000 pa don bhliain 

2017/2018.   

Tá Daonchairdeas Éireann, trí imeachtaí líonraithe, taighde agus comhoibriú le 

comhpháirtithe cuí ag díriú ar ghairmithe gnó agus ar cheannairí féideartha chun nithe a 

thabhairt. Is é an aidhm atá aige ná luach agus féidearthacht de dhaonchairdeas a chur 

in iúl do phríomhpháirtithe leasmhara, go háirithe do dhaonchairdeoirí féideartha, 

corparáideacha agus daoine aonair.  

 
 
Príomhghníomhaíochtaí i 2017: Daonchairdeas Éireann 
 

 sonraí bunlíne chruinn agus taighde maidir le tabhairt dhaonchairdiúil in Éirinn a 

sholáthar 

 ag díriú go straitéiseach ar phríomhchohóirt den daonra chun an leibhéal 

tabhartha in Éirinn a mhéadú  

 ag tacú le beartas fadtéarmach a fhorbairt, beartas poiblí agus beartas deontóirí 

araon  
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Leis an gconradh le Charities Institute Ireland, tiomnaítear €220,000 pa don bhliain 

2017/2018.  

Bunaíodh Charities Institute Ireland chun an timpeallacht fhioscach agus an bonneagar 

maidir le tabhairt a fheabhsú agus chun cumas tiomsaithe airgid a fhorbairt i measc 

eagraíochtaí neamhbhrabúis agus chun tacú le carthanas agus cúnamh a thabhairt dóibh 

chun athrú sóisialta dearfach a chruthú.  Tá príomhcharthanas na hÉireann ina mball de. 

Príomhghníomhaíochtaí i 2017:  Charities Institute Ireland 

 Cuidiú le carthanas chun oibriú de réir ardchaighdeáin chleachtais maidir le tiomsú 

airgid - tuairisciú trédhearcach agus dea-rialachas mar bhonn agus taca le 

rialachán láidir comhréireach. 

 Beartas cánach a fhorbairt lena spreagtar tabhairt do charthanacht  

 Sonraí iontaofa a sholáthar maidir leis an leibhéal reatha de thabhairt 

dhaonchairdiúil in Éirinn agus leis an bhféidearthacht le haghaidh fáis sna trí nó 

cúig bliana atá amach romhainn.   

 Tacaíocht agus infheistíocht in oideachas agus oiliúint maidir le tiomsú airgid 

 Abhcóideacht don Earnáil Carthanachta m.sh. tugadh isteach an Scéim um 

Chúiteamh CBL Carthanas sa Bhuiséad 2018. 

C I ST E  N U ÁL AÍ O C H T A S Ó I S I AL T A N A H É I R E AN N  

Ionchorpraíodh Ciste Nuálaíochta Sóisialta na hÉireann (SIFI) i mí Iúil, 2013 chun tacú le 

bunú agus fás de nuálaíochtaí sóisialta a bhféadfadh tionchar bhunathraitheach a bheith 

acu ar shaincheisteanna sóisialta tábhachtacha atá os comhair na hÉireann, lena n-

áirítear dífhostaíocht agus an comhshaol.  

 

Mar chomhpháirtíocht idir an earnáil phríobháideach agus an Rialtas, rinneadh soláthar 

don SIFI € 5m a fháil go hiomlán ó Chiste na gCuntas Díomhaoine thar an tréimhse 2014 

go 2017 chun tacú lena bhunú agus lena fhorbairt. Leathnaíodh an socrú seo go dtí mí 

na Bealtaine, 2018 nuair a d'athdhearbhaigh an tAire Kyne tiomantas an Rialtais chun 

bronnadh daonchairdiúil príobháideach arna thiomsú ag Ciste Nuálaíochta Sóisialta na 

hÉireann a mheaitseáil ar feadh na trí bliana seo a leanas. 
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Le linn 2017, thug an Ciste tacaíocht do 23 nuálaíocht shóisialta nua, agus is ionann líon 

iomlán na nuálaíochta ar tugadh tacaíocht dóibh agus 31. Baineadh é seo amach trí 

chomhpháirtíocht le corparáidí agus iontaobhais ar nós Google.Org, Mason Hayes & 

Curran, Tomar Trust agus Medtronic. Bhí cúig chiste i bhfeidhm i rith 2017 - THINKTECH,  

Engage & Educate, Resilient Communities, the Animate - Ciste na bPobal Sláintiúil agus 

an Ciste Oideachais. Chuir an Roinn € 2.1m ar fáil don SIFI i 2017, chun leibhéal an 

mhaoinithe daonchairdis phríobháidigh thiomsaithe a mheaitseáil. 

 

Le linn 2017, rinne an SIFI pleananna freisin chun Ciste Forbartha Fiontair Shóisialaigh 

de luach €1.6m a bhunú, a forbraíodh i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla Éireann, agus arna 

mhaoiniú ag IPB Insurance agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, chomh maith 

le dhá chiste bhreise chun tacú le heagraíochtaí a thugann cumhacht do dhaoine óga trí 

shláinte mheabhrach agus oideachas.  

 

S C É I M  F H O L ÁI R I M H  N A S E AN Ó I R Í  

Sheol an tAire atriall nua den scéim an 19 Deireadh Fómhair 2017, a tháinig i bhfeidhm 

an 1 Samhain 2017. Reáchtáladh feachtas láidir sna meáin ag an am céanna agus an 

seoladh chun feasacht a ardú faoin Scéim. Cuireadh fáilte roimh an bhfeachtas seo agus 

tá méadú tagtha ar an éileamh. B’ionann an maoiniú a leithdháileadh chun an scéim a 

riaradh i 2017 agus €2.3m, ach b’ionann an caiteachas iomlán de bharr an éilimh 

mhéadaithe agus€2.683m. Íocadh é seo le hacmhainní foriomlána na Roinne i 2017.  

I measc príomhghnéithe na scéime nua bhí:  

- Tá an teorainn aoise de 65 bliain d’aois fós i bhfeidhm ach féadtar féindhearbhú 

d’acmhainní teoranta a dhéanamh anois;   

- ní mór dóibh siúd atá incháilithe a bheith ina gcónaí ina n-aonar agus cuimsítear 

cúramóirí anois iad siúd a chaitheann an chuid is mó den lá leo féin; 

- monatóireacht saor in aisce ar an tseirbhís aláraim don chéad bhliain; agus  



Department of Rural and Community Development  

—— 

23 

- méadú ar íocaíocht riaracháin do Ghrúpaí Pobail a bhfuil baint acu leis an scéim 

a rolladh amach.  

 

 

 

S C É I M  C H U N  T AC Ú  L E  H E A G T AÍ O C H T AÍ  N ÁI S I Ú N T A    

 
Soláthraíonn an Scéim chun Tacú le hEagraíochtaí Náisiúnta (SSNO) maoiniú ilbhliantúil 

d'eagraíochtaí náisiúnta maidir le príomhchostais a bhaineann lena gcuid seirbhísí a 

sholáthar. 

Cuireadh tús leis an scéim reatha an 1 Iúil 2016 agus reáchtálfar é suas go dtí an 30 

Meitheamh 2019. Is é Pobal a riarann an scéim reatha thar ceann an Aire.  

Is ionann an leithdháileadh ar feadh tréimhse na scéime 2016-2019 agus €16.7m agus 

b'ionann an méid iomlán a caitheadh i 2017 agus € 6.452m. Tá maoiniú leithdháilte ar 71 

eagraíocht náisiúnta pobail agus deonach faoin scéim. 

Chomh maith leis an SSNO agus mar aitheantas ar na dúshláin atá os comhair na 

mballeagraíochtaí den Cholún Pobail & Dheonach maidir le rannchuidiú leis an 

bpróiseas idirphlé sóisialta, tugann an Roinn cuireadh do bhalleagraíochtaí den Cholún 

P & D gach bliain chun iarratais a chur isteach ar mhaoiniú i leith costais a bhaineann go 
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díreach lena gcuid rannchuidiú i leith cinnteoireachta nach raibh maoinithe ag aon 

fhoinse eile.  

I 2017 cuireadh €565,200 ar fáil do na 17 balleagraíocht den Cholún P & D. 

 

AO N AD  U M  C H U I M SI Ú  SÓ I S I AL T A  

Cuireadh leithdháileadh maoinithe ar leataobh chun tacú le hAonaid um Chuimsiú 

Sóisialta i roinnt Údarás Áitiúil. Faoi láthair tá maoiniú á thabhairt do 13 aonad um 

chuimsiú sóisialta. Cuireadh an maoiniú seo ar fáil roimhe seo faoin gCiste Rialtais Áitiúil, 

ach tá sé anois ina fo-cheannteideal aonair de chuid an Roinn Forbartha Tuaithe agus 

Pobail ó 2018. 

Cuireadh leithdháileadh €550,000 ar fáil le linn 2017 le caiteachas don bhliain arb ionann 

é agus €513,767.  

AO N AD  U M  C H U I M SI Ú  SÓ I S I AL T A AG U S  P O B AI L :  

Chuir an tAonad obair i gcrích a bhain leis na Scéimeanna agus na réimsí seo a leanas i 

2017; 

 An Clár Gníomhachtúcháin Pobail agus Chuimsiú Sóisialta lena n-áirítear 

Tacaíochtaí Forbartha Réigiúnacha/Áitiúla, le buiséad de €43.23m; 

 Clár RAPID, le buiséad de €5m; 

 Scéim Áiseanna Pobail, le buiséad de €2m; agus, 

 Rialú Madraí, le buiséad de €70,000. 

Tá an tAonad freagrach as maoirseacht agus rialachas a dhéanamh ar Pobal freisin.  

Déanann an tAonad ionadaíocht don Roinn ar roinnt fóram idir-rannach, amhail Straitéis 

Náisiúnta na hÉireann chun Féinmharú a Laghdú agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí atá 

faoi stiúir an Roinn Sláinte agus an Straitéis Náisiúnta don Lucht Siúil agus na Romach 

atá faoi stiúir an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 
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AN  C L ÁR  G N Í O M H AC H T Ú C H ÁI N  P O B AI L  AG U S  C H U I M S I Ú  S Ó I S I AL T A 

( C G P S C )  

Príomhéachtaí an CGPCS i 2017 
48,330 = líon iomlán na ndaoine faoi mhíbhuntáiste (15 bliana d'aois agus os a chionn) 

atá páirteach faoin CGPCS ar bhonn duine le duine. 

3,192 = líon na nGrúpaí Pobail Áitiúla a fuair cúnamh faoin CGPCS. 

321 = líon na bhfiontar sóisialta a fuair cúnamh faoin CGPCS.  

 

Taighde ar mheastóireacht ar an CGPCS  
Seoladh tuarascáil taighde " Kickboxing, Kindness & Going the Extra Mile " ina ndearnadh 

scrúdú ar dea-chleachtas maidir le páirt a thabhairt do dhaoine óga nach bhfuil i mbun 

fostaíochta, oideachais nó oiliúna (NEETanna), agus tacóidh sí le sraith uirlisí dea-

chleachtais ar ardchaighdeán a fhorbairt le haghaidh comhlachtaí seachadta CGPCS.   

Rannpháirtíocht leanúnach leis an ESRI maidir le tuarascálacha taighde agus 

meastóireachta a fhorbairt ar ghnéithe den CGPCS lena n-áirítear bacainní a phróifíliú ar 

chuimsiú sóisialta in Éirinn agus scrúdú a dhéanamh ar thomhas na forbartha pobail.     

 

Sraith tacaíochtaí leis an CGPCS 
Seachadadh de shraith shuntasach tacaíochtaí oiliúna, lena n-áirítear 20 imeacht oiliúna 

agus tacaíochta le 995 duine ó Choistí Forbartha Pobail Áitiúla agus Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúla ag freastal orthu, arna soláthar ag Pobal i gcomhar leis an Roinn, lena 

n-áirítear seisiúin ar an gclár nua CGPCS, oiliúint IRIS, ceardlanna um Shonraí Eitneacha 

agus imeachtaí tacaíochta réigiúnacha den Choiste Forbartha Pobail Áitiúil. 

 

Dearadh agus Cur I bhFeidhm den chéad chlár eile     

Rinneadh próiseas comhairliúcháin náisiúnta le páirtithe leasmhara chun faisnéis a 

thabhairt do dhearadh an CGPCS 2018-2022.  Chuir an saothar suntasach seo le is an 

dearadh den chéad chlár eile lena bhfreagrófar do riachtanais aitheanta, lena gcruthófar 

níos mó éifeachtúlacht ó thaobh an chláir agus lena laghdófar riarachán.  

Comhordú den phróiseas soláthair áitiúil chun an CGPCS 2018 - 2022 a chur chun 

feidhme, agus i gceist anseo bhí rannpháirtíocht agus tacú leis an LCDC chun próiseas 

láidir a chinntiú ar bhonn áitiúil. 

Tugadh roinnt tacaíochtaí do phobail faoi mhíbhuntáiste.  
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Lean an Roinn le príomhról a bheith aige maidir le tacaíocht a thabhairt d’íospartaigh den 

tragóid Charraig Mhaighin, trí pháirt a ghlacadh sa Choiste Stiúrtha Charraig Mhaighin 

agus tacaíochtaí maoinithe a sholáthar chun cuidiú leis na teaghlaigh bhásaigh duine 

muinteartha leo. 

Cuireadh maoiniú leanúnach ar fáil do thionscadal Cleachtais Aisiríoch do cheantar Ghort 

na Sílíní i mBaile Átha Cliath. Chomh maith leis sin cuireadh maoiniú ar fáil d'Ionad 

Eachana Ghort na Sílíní.  

Cuireadh maoiniú bliantúil ar fáil do Naomh Uinseann de Pól agus do Protestant Aid chun 

leanúint lena gcuid oibre leis na teaghlaigh agus leis na pobail. 
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R AP I D  

Leis an gClár Comhpháirtíochta an Rialtais, tugadh tiomantas don Clár RAPID (Ceantair 

a Athbheochan trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt) a athghníomhachtú, agus sheol 

an tAire Ring agus an tAire Donohoe an clár RAPID athmhúnlaithe an 2 Samhain 2017 

Lárchathair Bhaile Átha Cliath Thoir Thuaidh. 

Bhí maoiniú an chláir le haghaidh deontais chaipitil amháin agus bhí sé dírithe ar mhaoiniú 

a thabhairt do thionscadail i gceantair uirbeacha faoi mhíbhuntáiste. In 2017 soláthraíodh 

leithdháileadh comhionann de €64,500 ar gach ceann den 31 Údarás Áitiúil.  Bhí maoiniú 

iomlán de €2m tugtha don scéim i 2017. Leis an gclár seo, tugadh maoiniú do beagnach 

300 tionscadal le linn 2017, mar shampla saotharlann fab, uasghrádú de shoilsiú poiblí 

agus áiseanna a dhéanamh níos inrochtana. 

Chomh maith leis an gclár náisiúnta RAPID athmhúnlaithe, sholáthair an Roinn maoiniú 

de €2.5 milliún ón bhfo-cheannteideal RAPID don Lárchathair Thoir-Thuaidh. Baineadh 

úsáid as seo chun dul i ngleic le saincheisteanna sonracha struchtúracha pobail, lena n-

áirítear rannpháirtíocht pobail, fostaíocht shóisialta agus forbairt phobail, agus chun tacú 

le tionscadail áitiúla pobail agus óige trí chláir reatha cosúil leis an CGPCS a chomhlánú.  

 

S C É I M  ÁI S E AN N A P O B AI L   

Cuireadh tús leis an scéim i 2017 tar éis an tiomantas ón gClár Comhpháirtíochta an 

Rialtais. Seoladh é i mí an Mhárta 2017.  In 2017 soláthraíodh leithdháileadh comhionann 

de €64,500 ar gach ceann den 31 Údarás Áitiúil. Bhí maoiniú le haghaidh deontais chaipitil 

amháin agus bhí sé dírithe ar thionscadail ar scála beag. Bhí maoiniú iomlán de €2m 

tugtha don scéim i 2017. Tríd an scéim seo, tugadh maoiniú do beagnach 3,000 

tionscadal, lena n-áirítear trealamh spóirt, CCTV agus dífhibrileoirí, le linn 2017.  

 

Nóta: I 2018, tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an gclár athmhúnlaithe RAPID agus an 

Scéim Áiseanna Pobail, rinneadh iad a chónascadh agus seoladh Clár um Fheabhsúchán 

Pobail (CEP) nua i mí na Bealtaine 2018. 
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R I AL Ú  M AD R AÍ   

Comhairliúchán Poiblí maider le Treoilinte maidir le Bunachas Pórúcháin Madraí 
Dúnadh comhairliúchán poiblí maidir le Treoirlínte atá i bhfeidhm do Bhunachais 

Phórúcháin Madraí an 28 Feabhra 2017. Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar gach 

aighneacht a fuarthas, foilsíodh tuarascáil ina dtugtar achoimre ar na haighneachtaí a 

fuarthas agus ina leagtar amach na chéad chéimeanna eile sa phróiseas, ar shuíomh 

gréasáin na Roinne i mí Feabhra 2018. 

I 2017 bhí 200,828 ceadúnas madra arna n-eisiúint ag údaráis áitiúla, agus astu seo bhí 

814 ceadúnas ina cheadúnas saoil .  

Tá faisnéis mhionsonraithe ar cheadúnais mhadra agus ar bhearta rialaithe madraí in 

údaráis áitiúla ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne.  

 

C L ÁR  U M  S H Í O C H ÁI N  AG U S  AT H M H U I N T E AR AS  2 0 1 4 - 2 0 2 0  ( P E AC E  I V )  

Is Clár trasteorann é PEACE IV arna chómhaoiniú ag an Aontas Eorpach trí Chiste 

Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.  Déanann an SEUPB é a bhainistiú thar ceann Rialtas 

na hÉireann agus na Ríochta Aontaithe agus tacaíonn sé le síocháin agus le 

hathmhuintearas agus cuireann sé cobhsaíocht shóisialta agus eacnamaíoch chun cinn i 

dTuaisceart Éireann agus i Réigiún na Teorann (An Cabhán, Dún na nGall, Liatroim, Lú, 

Muineachán agus Sligeach), le béim shonrach ar ghníomhartha a chuireann comhtháthú 

idir pobail chun cinn. 

Is é luach iomlán an Chláir agus €270 milliún.  Tá 85% maoinithe ag an AE (€229 milliún), 

le ranníocaíocht 15% de €41 milliún ag teacht ó Rialtais na hÉireann agus na Ríochta 

Aontaithe (c. € 9 milliún agus € 32 milliún faoi seach). 

Is 'Roinn Chuntasach' í an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus, dá réir sin, 

soláthraíonn sé maoiniú faoi cheithre phríomhchuspóir - Oideachas Comhroinnte; Leanaí 

agus Daoine Óga; Spásanna agus Seirbhísí Comhroinnte; agus Caidreamh Dearfach a 

Neartú. 

 

Éachtaí I 2017  

 Cuireadh tús le gníomhaíocht an chláir i 2017 agus tugadh tacaíocht d’údaráis 

áitiúla in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann, na pleananna gníomhaíochta a chur i 
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bhfeidhm, chomh maith le roinnt tionscnamh 'spásanna comhroinnte' ag údaráis 

agus grúpaí áitiúla agus réigiúnacha eile. 

 Chuir an Roinn € 960,000 ar fáil i rith 2017. 

AO N AD  F O R B AR T H A L E AB H AR L AN N  

 Tacaíonn Aonad Forbartha na Leabharlann le húdaráis áitiúla maidir le forbairt 

agus seachadadh straitéiseach de seirbhísí leabharlainne.  Chuige seo, oibríonn 

an Roinn i gcomhpháirtíocht leis an gCumann Bainistíochta Contae agus Cathrach 

(CCMA), údaráis áitiúla, Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) 

agus leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. 

 

Plean um Infheistíocht Chaipitiúil do Leabharlanna 2016-2021 

 Chuir an Roinn €2.75 milliún ar fáil faoi Chlár Infheistíochta Caipitil na 

Leabharlainne do chúig thionscadal leabharlainne, lena n-áirítear, Baile Átha Í (Cill 

Dara), Carraig na Siúire (Tiobraid Árann), Sráid Chaoimhín (Baile Átha Cliath), 

Baile Chill Mhantáin, Inis (An Clár), agus dhá leabharlann soghluaiste do Chiarraí 

agus Loch Garman. 

 

Infheistíocht I mBonneagar Seadchadtra Seirbhíse do Leabharlanna Poiblí  

 Chuir an Roinn €3.4 milliún ar fáil chun tacú le nuachóiriú leanúnach an tseirbhís 

leabharlainne, feabhas a chur ar sheirbhísí d'úsáideoirí leabharlainne agus chun 

an bealach a leagan amach d’fhonn straitéis nua leabharlainne poiblí a sheoladh 

i 2018.  Tacaíonn maoiniú le teicneolaíocht féin-sheirbhíse nua, áiseanna deisce 

te do chláir tacaíochta gnó agus fostaíochta le haghaidh Work Matters, agus stoc-

leabhair don chlár tacaíochta litearthachta Ceart-chun-Léimh. 

 

C U AI R E AN N AM  S E O L T AÍ  /  I M E AC H T AÍ  /  S C É I M E AN N A /  C L ÁI E  N U A I  

2 0 1 7  

 Fódtiúnadh Leabharlann Pobail Bhaile Átha Í, 3 Bealtaine 2017  

 Leabharlanna Éireann: gach leabharlann a bheith i do sheirbhís leabharlainne 

áitiúil, 29 Bealtaine 2017 - Soláthraíonn an tseirbhís nua rochtain aonair do bhaill 

leabharlainne ar níos mó ná 15 milliún mír sa 333 seirbhís leabharlainne ar fud na 

tíre. 
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 Clár Léitheoireachta Summer Stars, 29 Bealtaine 2017 

 Babhta Ceannais Náisiúnta u Ardán Cainte de chuid Europe Direct, Dé Máirt 7 

Samhain 2017 

 Fógraí Maoinithe do Leabharlanna Poiblí, Déardaoin 9 Samhain 2017 - maoiniú 

deontais de € 3.4m chun tacú le straitéis leabharlainne nua a thabhairt isteach, 

atá le foilsiú go luath i 2018, lena gcuimsítear €3.75 milliún ón Roinn Forbartha 

Tuaithe agus Pobail, arna bhforlíonadh ag thart ar €1.25 milliún ó údaráis áitiúla. 

 

AO N AD  U M  B H E AR T AS  P O B AI L   

Tá freagracht ar bheartas ginearálta ag an Aonad Beartais Pobail maidir le comhordú tras-

rialtas de thacaíochtaí forbartha áitiúla agus pobail.  Soláthraíonn sé treoir agus tacaíocht 

d'údaráis áitiúla maidir le forbairt agus bainistiú de Choistí Forbartha Pobail Áitiúil 

(LCDCanna) agus Pleananna Áitiúla Eacnamaíoch agus Pobail (LECPanna).  Tá sé 

freagrach freisin as an gCreat-Bheartas maidir le Forbairt Áitiúil agus Pobail a fhorbairt 

agus a chur chun feidhme. 

C O I ST I  F O R B AR T H A P O B AI L  ÁI T I U L   

Bunaíodh Coistí Forbartha Pobail Áitiúil (LCDCanna) i ngach údarás áitiúil chun cur 

chuige níos comhordaithe a bheith ann maidir le forbairt áitiúil agus pobail ina gceantair 

faoi seach, agus maoirseacht agus pleanáil á déanamh ar mhaoiniú forbartha áitiúla agus 

pobail sa cheantar sin freisin.  Is é an príomhbhealach a bhaintear é seo amach ná trí 

gnéithe pobail na bPleananna Áitiúla Eacnamaíocha agus Pobail (LECPanna), lena 

gcuirtear chun cinn agus lena dtugtar tacaíocht d’fhorbairt eacnamaíoch agus d’fhorbairt 

phobail agus áitiúil dá gceantair. 

Tá 33 LCDC san iomlán - LCDC amháin in aghaidh gach limistéir údaráis áitiúil, ach 

amháin Contae Chorcaí ina bhfuil trí LCDC. 

C R E AT - B E AR T AS  U M  F H O R B AI R T  ÁI T I Ú I L  AG U S  P O B AI L   

D’fhaomh an Rialtas Ár bPobail: Creat-Bheartas um Fhorbairt Áitiúil agus Pobail (2015) 

an 15 Nollaig 2015.  Cuirtear an Creat-Bheartas i bhfeidhm ar bhonn tras-rialtais agus tá 

sé mar aidhm aige cur chuige comhcheangailte agus rannpháirteach a chinntiú maidir le 

forbairt áitiúil agus pobail ar leibhéal áitiúil. Tá sé i gceist go ndéanfaidh rialtas láir agus 

áitiúil  beartais, cláir agus idirghabhálacha eile a fhorbairt i gcomhréir le príomhchuspóirí 

an Chreat-Bheartais.   

https://drcd.gov.ie/wp-content/uploads/framework_policy_for_local_and_community_development_in_ireland_2015.pdf
https://drcd.gov.ie/wp-content/uploads/framework_policy_for_local_and_community_development_in_ireland_2015.pdf
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É AC H T AÍ  2 0 1 7  

 

Athbhreithniú LCDC 

 Cuireadh tús le hathbhreithniú a dhéanamh ar LCDCanna in 2017 d'fhonn tacú lena 

bhforbairt fhadtéarmach mar phríomh-struchtúr áitiúil chun an raon leathan 

d’idirghabhálacha forbartha áitiúla agus pobail arna maoiniú ag an bpobal a 

chomhordú.  Cuirfear an t-athbhreithniú seo i gcrích i lár mhí na bliana 2018. 

 

Tacaíochtaí LCDC  

 Chuir an Roinn beagnach €1m ar fáil i 2017 chun tacú le bainistíocht na LCDCanna, le 

cur i bhfeidhm na LECPanna agus chun tacú leis an bhfeidhm phobail de chuid na 

húdaráis áitiúla atá ag teacht chun cinn mar chuid den phróiseas athchóirithe agus 

forbartha rialtais áitiúil.  Áiríodh leis seo ranníocaíocht airgeadais i leith costais de 34 

post i 31 údarás áitiúil i 2017. 

Plean Forfheidhmithe Chreatbheartais   

 Bunaíodh Grúpa Oibre Trasearnála chun cuidiú le forbairt plean cur chun feidhme don 

Chreatbheartas d'Fhorbairt Áitiúil agus Pobail agus straitéis chun tacú leis an earnáil 

phobail agus dheonach.  Sa ghrúpa cuimsítear ionadaithe ó phríomhearnálacha 

leasmhara lena n-áirítear forbairt pobail, forbairt áitiúil, agus na hearnálacha pobail 

agus deonacha, chomh maith le hionadaithe ón rialtas láir agus áitiúil.    
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An Rannóg Tuaithe   

P L E AN  G N Í O M H AÍ O C H T A U M  F H O R B AI R T  T U AI T H E  

Agus ár bhFéidearthacht Tuaithe á baint amach, seoladh Plean Gníomhaíochta an 

Rialtais um Fhorbairt Tuaithe i mí Eanáir 2017. Leis an bPlean Gníomhaíochta, léirítear 

forbairt shuntasach maidir le cur chuige forghníomhach uile-Rialtais a sholáthar chun 

aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá os comhair ceantar tuaithe na hÉireann. Tá 277 

gníomhaíocht sa Phlean Gníomhaíochta maidir le seachadadh ar fud an Rialtais, 

gníomhaireachtaí Stáit agus comhlachtaí eile sna trí bliana atá amach romhainn chun 

tacú le dul chun cinn eacnamaíochta agus sóisialta cheantar tuaithe na hÉireann.  

Déantar na gníomhartha a mhiondealú thar 5 Philéar téamacha: Tacú le Pobail 

Inbhuanaithe; Tacú le Fiontar agus Fostaíocht; An Leas is mó a bhaint as ár 

dTurasóireacht Tuaithe agus Féidearthacht Áineasa; Cultúr agus Cruthaitheacht a 

Chothú i bpobail tuaithe; agus Bonneagar Tuaithe agus Nascacht a Fheabhsú. 

 

Déanann Coiste Monatóireachta maoirseacht ar dhul chun cinn maidir le cur chun feidhme 

na ngníomhartha, faoi chathaoirleacht an Aire Michael Ring, lena n-áirítear ionadaithe 

sinsearacha ó Ranna Rialtais ábhartha agus príomhleasanna leasmhara tuaithe. 

Foilsítear Tuarascálacha ar Dhul Chun Cinn maidir le cur i bhfeidhm an Phlean 

Gníomhaíochta dhá uair sa bhliain. Foilsíodh an chéad Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn i mí 

Lúnasa 2017 agus tugadh tuairiscí ar ghníomhartha a bhí le seachadadh sa chéad leath 

de 2017, nó a bhí rangaithe mar ghníomhaíocht leanúnach a bhí ar siúl sa chéad leath de 

2017. As an 227 gníomh a tuairiscíodh, rinneadh 220 a chur i gcrích de réir sceidil nó bhí 

siad ar bun, rud a léiríonn ráta seachadta de 97%. Foilsíodh an Dara Tuarascáil ar Dhul 

Chun Cinn i mBealtaine 2018. Tá gach tuairisc ar dhul chun cinn ar fáil ar shuíomh 

gréasáin na Roinne.  

 

Tá sé mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta aghaidh a thabhairt ar riachtanais 

eacnamaíocha agus sóisialta dár bpobail tuaithe, lena n-aithnítear gur gá go mbeadh ár 

bpobail tuaithe ina n-áiteanna inar féidir le daoine maireachtáil, obair, agus a dteaghlaigh 

a thógáil agus dea-chaighdeán maireachtála a bheith acu.  Tá fíor-thionchar ag cur i 

bhfeidhm na mbeart sa Phlean Gníomhaíochta ar cheantar tuaithe na hÉireann: 

infheistíocht a sholáthar, cruthú post a spreagadh, rochtain níos fearr ar sheirbhísí a 

éascú, agus áit níos fearr a dhéanamh de cheantar tuaithe na hÉireann mar áit chun 

maireachtáil ann.  
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B E AR T AS  AG U S  S C É I M E A N N A T U AI T H E  

Bhí 5 Scéím /Clár á reáchtáil ag an Roinn le linn 2017. 

S C É I M  AT H N U AC H A N A B AI L E  AG U S  S R ÁI D B H AI L E    

Seoladh an Scéim Athnuachana Baile agus Sráidbhaile ar dtús i 2016. Is é 

príomhchuspóir na scéime ná tacú le hathbheochan bailte beaga agus sráidbhailte chun 

feabhas a chur ar thimpeallacht mhaireachtála agus oibre dá gcuid pobail agus a gcumas 

a mhéadú chun tacú le gníomhaíocht eacnamaíochta méadaithe sa todhchaí.  Tá bailte / 

sráidbhailte le daonra de 10,000 nó níos lú i dteideal iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú 

faoin scéim.  

I mí Dheireadh Fómhair 2017, leithdháileadh maoiniú € 21.6m faoin Scéim Athnuachana 

Baile agus Sráidbhaile chun tacú le 281 tionscadal ar fud na hÉireann thar thréimhse de 

15 mhí.   

Ba é cuspóir ginearálta na scéime 2017 ná tionscadail a spreagadh a raibh tionchar 

inbhuanaithe agus infheicthe acu ar an mbaile nó ar an tsráidbhaile agus go bhféadfaidís 

cumas suntasach eacnamaíochta nó cruthú post a léiriú. 

Díríonn roinnt de na tionscadail a ceadaítear faoin scéim 2017 ar ionaid fiontraíochta a 

fhorbairt, moiil dhigiteacha agus moil bhia a mbeidh tionchar dearfach acu ar gheilleagair 

áitiúla, chomh maith le tionscadail poiblí agus tionscadail feabhsúcháin sráidbhailte. 

 

C L ÁR   

Is clár infheistíochta caipitil spriocdhírithe é clár CLÁR (Ceantair Laga Árd-Riachtanais) 

do cheantair tuaithe a bhfuil leibhéil shuntasacha dídhaonraithe iontu. Seoladh an clár ar 

dtús i nDeireadh Fómhair 2001 ach dúnadh é d'iarratais i 2010. D'athoscail an tAire Ring 

an scéim in 2016 chun tacú le forbairt ceantair tuaithe iargúlta trí thionscadail chaipitil ar 

scála beag ina raibh comhoibriú idir Údaráis Áitiúla agus pobail i gceist. I 2017 thug CLÁR 

tacaíocht do 231 tionscadal a chuir feabhas ar shábháilteacht in aice le scoileanna agus 

le háiseanna pobail; cuireadh limistéir spraoi ar fáil i bpobail agus cuireadh trealamh ar 

fáil do na chéad fhreagróirí deonacha. Tá tacaíocht tugtha ag CLÁR do 900 tionscadal ar 

fud na hÉireann ó 2016.  
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Dáileadh 158 dífhibrileoir faoi CLÁR agus soláthraíodh maoiniú do dhá fheithicil 

fhreagartha éigeandála déag d'eagraíochtaí deonacha, lena n-áirítear an tOrd Mhálta 

agus Cumann Tarrthála Sléibhe an Oirdheiscirt. 

 

S C É I M  U M  B O N N E AG AR  Á I N E AS A L AS M U I G H  

Tá an Scéim um Bonneagar Áineasa Lasmuigh mar chuid de Phlean Gníomhaíochta an 

Rialtais um Fhorbairt Tuaithe agus soláthraíonn sé maoiniú d'fhorbairt de bhonneagar nua 

áineasa lasmuigh nó don bhonneagar áineasa lasmuigh atá ann faoi láthair a chothabháil, 

a fheabhsú nó a chur chun cinn in Éirinn.  Cuireadh an scéim i bhfeidhm i 2016 agus i 

2017 agus éascaíodh forbairt de bhealaí glasa, gormbhealaí, siúlóidí agus conairí eile ar 

fud na tíre.   

Seoladh an Scéim um Bonneagar Áineasa Lasmuigh 2017 an 28 Aibreán 2017.  

Maoiníodh 219 tionscadal ar fud na tíre ar luach € 11.4m faoin scéim 2017. Tá sonraí 

iomlána na dtionscadal ar tugadh maoiniú dóibh ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne.  
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S C É I M  N A S I Ú L Ó I D Í  

Is éard atá i Scéim na Siúlóidí ná freagairt nuálach maidir le forbairt agus cothabháil a 

éascú ar go leor de na príomhchonairí siúlóide in Éirinn. Is í príomhghné na scéime ná go 

bhfuil baint ag na sealbhóirí talún mar phríomh-rannpháirtithe maidir le bealaí siúlóide 

d’ardchaighdeáin a sholáthar, trína ndéantar conradh leo chun obair chothabhála a 

dhéanamh ar na cosáin de réir pleananna oibre comhaontaithe.  

Tá Scéim na Siúlóidí ag feidhmiú i láthair na huaire ar 39 conair le tacaíocht ó 1,905 úinéir 

talún agus tá sé á bhainistiú ag 16 Cuideachta Forbartha Áitiúil ar fud na tíre. Is ionann 

na híocaíochtaí leis an 1,905 rannpháirtí seo agus thart ar €1.8m in aghaidh na bliana.  

 

S C É I M  F E AB H S Ú C H ÁI N  Á I T I Ú I L  ( L I S )  

Is scéim í an Scéim Feabhsúcháin Áitiúil (LIS) a bhaineann le bóithre neamhphobail a 

dheisiú nach dtagann faoi ghnáthchúram na n-údarás áitiúil. Is líne tharrthála í an scéim 

do dhaoine a bhfuil cónaí orthu i go leor ceantar tuaithe toisc go gcuirtear feabhas díreach 

ar an rochtain atá acu ar a dtithe agus ar a bhfeirmeacha.  

 

Úsáideann a lán daoine, a bhfuil ina gcónaí agus ag obair i gceantair thuaithe, na bóithre 

seo gach uair a thagann siad isteach nó a fhágann siad a mbaile nó a bhfeirmeacha, agus 
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mar sin bíonn tionchar mór ar riocht a mbóthar rochtana orthu. Bíonn tionchar an-dearfach 

ag infheistíocht i bhfeabhsúchán na mbóithre seo ar chaighdeán maireachtála na ndaoine 

i gceantair thuaithe. 

Tugadh an Scéim LIS isteach arís le maoiniú tiomnaithe i mí Mheán Fómhair 2017 ag an 

Aire Michael Ring tar éis bearna le linn roinnt blianta. Tá difríocht mhór déanta ag tabhairt 

ar ais na scéime cheana féin do phobail tuaithe ar fud na tíre.  

Chuir an Roinn maoiniú de €17 milliún ar fáil do bhóithre LIS i 2017, agus mar thoradh air 

seo, tugadh faoi 700 tionscadal um fheabhsúcháin bóithre.  

 

N A B AI L T E  S L AC H T M H AR A  

Tá Comórtas na mBailte Slachtmhara á reáchtáil ó 1958. Is é Bord Fáilte a sheol é an 

chéad lá riamh (Fáilte Ireland anois). Tá na Bailte Slachtmhara anois ar an Tionscnamh 

áitiúil timpeallachta is cáiliúla agus is mó a bhfuil tóir air in Éirinn. Ón tús, ba é 

príomhchúram na mBailte Slachtmhara ná pobail a spreagadh lena dtimpeallacht áitiúil a 

fheabhsú agus áit níos deise le maireachtáil agus le hoibriú ann agus le cuairt a thabhairt 

uirthi a dhéanamh dá gceantar. Is é SuperValu an t-urraitheoir le 27 bliain anuas.  

Chuir 870 iarrthóir isteach ar an gcomórtas in 2017. Tugadh faoi phróiseas 

comhairliúcháin le coistí na mBailte Slachtmhara go náisiúnta in C4 2017 maidir le treo 

an chomórtais amach anseo, a raibh ceardlanna bailithe eolais agus suirbhé ar líne mar 

chuid de agus tá tuilleadh oibre beartaithe do 2018.  

Tharla searmanas bronnta na mBailte Slachtmhara Náisiúnta sa Helix, i mBaile Átha 

Cliath ar 25 Meán Fómhair 2017 agus d’fhreastail thart ar 1,000 oibrí deonach de chuid 

na mBailte Slachtmhara ar an imeacht. Ba é Cnocán an Éin Fhinn i gContae Thiobáird 

Árainn buaiteoir an chomórtais in 2017.  

Tarlóidh comóradh 60 bliain an chomórtais in 2018. I mí Dheireadh Fómhair 2017, 

d’fhogair an tAire scéim dheontas chun comóradh 60 bliain chomórtas na mBailte 

Slachtmhara a cheiliúradh. Thug an scéim seo deis do gach pobal áitiúil cur isteach ar 

dheontas de idir €1,000 agus €4,000 chun tacú lena gcuid oibre. In 2017, íocadh maoiniú 

deontais de €606,000 le 398 coiste san iomlán. 
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Tá buaiteoir chomórtas na mBailte Slachtmhara i dteideal go huathoibríoch cur isteach ar 

an gcomórtas ‘Communities in Bloom’ ar comórtas idirnáisiúnta é do bhuaiteoirí náisiúnta. 

Reáchtáiltear i gCeanada é gach bliain. Ghlac Lios Tuathail, Co. Chiarraí, páirt i 

gcomórtas Communities in Bloom in 2017.  

Is comórtas don oileán ar fad é an comórtas don Bhaile is fearr Coinnithe in Éirinn. Chuir 

ocht mbaile ón Deisceart agus sé bhaile ón Tuaisceart isteach ar an gComórtas is fearr 

Coinnithe in Éirinn in 2017, agus is é Ráth an Bharraigh a bhuaigh an comórtas is fearr 

Coinnithe in Éirinn in 2017. 

Chomh maith leis sin, chuir roinnt bailte isteach ar an gcomórtas idirnáisiúnta Entente 

Florale in 2017. Is comórtas Eorpach é an comórtas Entente Florale a n-ainmnítear dhá 

bhaile a n-éiríonn go maith leo sa gcomórtas náisiúnta le cur istaeach air. In 2017, bhuaigh 

Glasloch, Co. Mhuineacháin agus Mainistir Laoise, Co. Laoise an Bonn Óir agus an Bonn 

Airgid faoi seach sa gcomórtas Entente Florale. Is Éire a bheidh ag óstáil an tsearmanais 

bhronnta don Entente Florale in 2018 agus reáchtálfar é in éineacht le comóradh 60 bliain 

Chomórtas na mBailte Slachtmhara SuperValu. Tarlóidh an searmanas sa Tulach Mór, 

Co. Uíbh Fháilí ar 22 Meán Fómhair 2018.   
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L E AD E R   

Cuireann an Clár LEADER maoiniú deontais ar fáil i gceantair tuaithe do réimsí leathana 

infheistíochtaí lena n-áirítear forbairt fiontair, cruthú poist agus forbairt infreastruchtúir 

inbhuanaithe agus seirbhísí. Ba é an caiteachas iomlán ar LEADER in 2017 ná €14.3m.  

Cuireadh tús le ceadú tionscnaimh faoin gClár LEADER 2014-2020 go dáiríre sa dara 

leath de 2017. Tháinig sé seo tar éis bronnadh Comhaontuithe Maoinithe ar an gcuid is 

mó de na Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochta (LAGs) LEADER sa dara cuid de 2016 agus 

tréimhse teagmhála idir na Grúpaí Áitiúil Gníomhaíochta agus iarrthóirí poitéinsil 

tionscadail chun smaointe tionscadail a fhorbairt agus iarratais a spreagadh. 

Críochnaíodh próiseas roghnúcháin Straitéis LAG agus Forbartha eile do chuid de 

Chontae na Gaillimhe i mí Aibreáin 2017, agus cinntíodh dá bhrí sin go bhfuil na ceantair 

tuaithe ar fad in Éirinn, mar a ndéantar cur síos orthu i gClár Forbartha Tuaithe na 

hÉireann, clúdaithe faoi mhaoiniú LEADER.   

 

Ceadaíodh 582 thionscadal LEADER le haghaidh maoiniú de €16.4 milliún roimh 

dheireadh 2017, le beagnach 550 dóibh sin ceadaithe ó mhí Iúil go Nollaig. Chomh maith 

leis sin, bhí 194 tionscadal eile ag iarraidh €17.2m i maoiniú ó LEADER ag staideanna 

éagsúla den phróiseas ceadaithe tionscadal.  

Bhí tionchar ag na hathruithe bunúsacha ar an gclár a tugadh isteach tar éis Fóraim, a 

reáchtáladh i mí Bealtaine a raibh na geallsealbhóirí ar fad a raibh ról acu sa gclár a chur 

ar fáil páirteach ann, ar an ardú ar ghníomhaíocht tionscadail sa dara leath de 2017. Mar 

gheall ar an bhFóram, bunaíodh coiste le 31 Gníomhaíocht a chur i gcrích ag clúdach na 

ngnéithe ar fad den Chlár LEADER agus bhí simpliú suntasach i gceist do na LAG agus 

na hiarrthóirí tionscadail.  

 Laghdú 55% ar an méid páipéarachais a chaithfidh LAG a chur isteach mar chuid 

dá dtuairiscí míosúla riaracháin; 

 Níos mó solúbthachta do Ghrúpaí Áitiúla Gníomhaíochta ina gcur chuige tograí 

tionscadail a lorg; 

 Foirm chaighdeánach iarratais a thabhairt isteach do gach LAG chun cabhrú leis 

an bpróiseas a dhéanamh níos éifeachtaí.  
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 Seiceáil Riaracháin shingil “d’Alt 48” d’iarratais tionscadail a chur in áit an phróisis 

reatha dhá-staid, 

 Laghdú ar líon na gceisteanna a chaithfidh na LAG a líonadh ag staid an iarratais 

ó 77 go 30;  

 Socruithe soláthair a athbhreithniú agus a shoiléiriú.  

 Ceadú sealadach sula gcomhlíonfar aon soláthar do thionscadal  

 Próiseas iarratais níos simplí do thionscadail a bhfuil tionchar acu ar oidhreacht 

tógtha agus nádúrtha na tíre.  

 

Lean an Roinn ar aghaidh freisin le clár forbartha acmhainne le Grúpaí Áitiúil 

Gníomhaíochtaí in 2017. Bhí trí cheardlann théamúla le Grúpaí Áitiúla Gníomhaíochtaí 

san áireamh anseo ag díriú ar Thurasóireacht ar Sholáthar agus ar Chlármheatóireacht.  

B E AL AC H  E AC N AM AÍ O C H  AN  AT L AN T AI G H   

Tá an Clár Comhpháirtíochta Rialtais agus an Plean Gníomhaíochta Forbartha Tuaithe 

tiomanta chun coincheap Bhealach Eacnamaíoch an Atlantaigh a chur chun cinn. Téann 

Bealach Eacnamaíoch an Atlantaigh ó Chiarraí go Dún na nGall, agus tá an féidearthacht 

aige cur le forbairt éifeachtach réigiúnach trí infreastruchtúr a fhorbairt, infheistíocht 

Éireannach agus ilnáisiúnta a tharraingt, agus poist a chruthú i bpobail bheoga.  

 

Tá daonra iomlán de 1.7 milliún duine ag an réigiún a chlúdaíonn an Bhealach agus tá 

líon suntasach ionad eacnamaíochta le fáil ann. Tá go leor gnóthaí a bhfuil ag éirí go 

maith leo lonnaithe ar Bhealach Eacnamaíoch an Atlantaigh cheana féin, gnólachtaí 

idirnáisiúnta agus gnólachtaí dúchasacha Éireannacha. Tá infreastruchtúr forleathan sa 

réigiún, le dhá aerfort idirnáisiúnta, calafoirt mhóra tráchtála agus gréasáin iarnród agus 

bóithre a eascaíonn easpórtáil idirnáisiúnta, lóistíocht agus taisteal náisiúnta agus 

idirnáisiúnta. Cuireann líon Institiúidí Ardoideachais ar fud an réigiúin céimithe le 

ardscileanna i dtionscail fhorleathana ar fáil an t-am ar fad. 
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Is é aidhm thionscadal Bhealach Eacnamaíoch an Atlantaigh ná cur le láidreachtaí agus 

le sócmhainní na gCumann Eacnamaíochta agus pobail oiread agus is féidir ar chósta 

iarthar na hÉireann chun infheistíocht a tharraingt, tacú le poist a chruthú agus cuidiú le 

caighdeán beatha níos fearr a chur ar fáil do na daoine atá ina gcónaí ann. Is 

comhthionscnamh é, atá tiomanta ag ionadaithe gnó agus pobail agus tugann 

gníomhaireachtaí rialtais náisiúnta agus áitiúla agus Stáit tacaíocht dó.  

Bunaíodh Tascfhórsa Bhealach Eacnamaíoch an Atlantaigh i mí Márta 2017 chun an 

tionscadal a chur chun cinn. Is é an tAire Stáit Seán Kyne an cathaoirleach ar an 

Tascfhórsa a bhfuil ionadaithe sinsearacha ón earnáil ghnó, ó Ranna Rialtais cuí, ó 

chomhlachtaí poiblí eile agus ó institiúidí Tríú Leibhéal san áireamh air. Casann an 
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Tascfhórsa ar a chéile go rialta. Bhí líon foghrúpaí de chuid an Tascfhórsa ag obair freisin 

chun sócmhainní áirithe den tionscadal iomlán a chur chun cinn, mar shampla scrúdú a 

dhéanamh ar riachtanais infreastruchtúir agus sócmhainní fiontraíochta réadmhaoine, 

agus straitéis cumarsáide a fhorbairt.  

 

 

F I O N T R AÍ O C H T  S H Ó I S I A L T A 

Tá dílseacht sa bPlean Gníomhaíochta Forbartha Tuaithe do Pholasaí Náisiúnta ar 

Fhiontraíocht Shóisialta a fhorbairt a chuirfidh gníomhaíocht iomlán ar fáil san earnáil 

thábhachtach seo. Tá an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail freagrach as forbairt an 

pholasaí a chomhordú.  

Chuaigh an Roinn i gcomhpháirtíocht leis an bhForas Airgeadais Shóisialta (comhfhiontair 

idir an Roinn Airgeadais agus an earnáil baincéireachta chun maoiniú a chur ar fáil don 

earnáil shóisialta agus phoiblí) in 2017 chun tabhairt faoi thionscadal taighde a thacóidh 

le forbairt an pholasaí a chur chun cinn. Clúdaíonn an taighde réimse leathan earnálacha 

lena n-áirítear, mar shampla, ag déanamh athbhreithniú ar thaighde atá déanta cheana 

sa gceantar, ag déanamh cur síos ar na tacaíochtaí atá ar fáil in Éirinn, bearnaí a aithint 

sna tacaíochtaí, ag déanamh measúnú ar thionchair agus léargais maidir le dea-

chleachtais a fhorbairt.  

Críochnófar an taighde seo in 2018 agus beidh sé mar chuid lárnach den phróiseas 

forbartha polasaí. Críochnófar an Polasaí Náisiúnta Fiontraíochta Sóisialta in 2018 freisin.  

Chomh maith leis an obair thuas ar fhorbairt beartas, rinne an Roinn beart tacaíochta 

Fiontraíochta Sóisialta in 2017 ag úsáid Chiste na gCuntas Díomhaoin. Is é aidhm an bhirt 

seo, a riar Pobal, ná tionchar fiontraíochta sóisialta a mhéadú trí cur lena gcumas seirbhísí 

a sholáthar agus ioncam trádáilte a spreagadh trí dheontais bheaga chaipitil a sholáthar. 

I mí Meithimh 2017, ceadaíodh maoiniú €1.648m do 42 tionscadal fiontraíochta sóisialta, 

le deontais idir €16,000 agus €82,000. 

 

C I ST E  N A G C U N T AS  D Í O M H AO I N  

Cuireann an TAcht um Chiste na gCuntas Díomhaoin 2001, chomh maith leis an Acht um 

Polasaithe Árachais Saoil nár Éilíodh 2003 agus na hAchtanna um CHuntais Díomhaoin 

(leasaithe) 2005-2012, creat ar fáil do riarachán cuntais nár éilíodh in institiúidí 

creidmheasa (i.e. bainc, cumainn foirgníochta agus An Post) agus polasaithe árachais 

saoil nár éilíodh i ngníomhaíochtaí árachais.  
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Aistrítear airgead díomhaoin nó polasaithe árachais saoil nár éilíodh nach bhfuil éilithe ag 

an mbunshealbhbhóir cuntais/polasaí nó a gcuid tairbhithe ag an institiúid sealbhaíochta 

gach bliain do Chiste na gCuntas Díomhaoin atá bainistithe ag an NTMA.  

Thug an reachtaíocht isteach scéim freisin d’eisíocaíocht cistí arbh fhéidir nach mbeidís 

éilithe, ar mhaithe le cláir nó tionscadail chun cabhrú le:  

 forbairt phearsanta agus shóisialta daoine atá faoi mhíbhuntáiste go 

heacnamaíoch nó go sóisialta; 

 forbairt oideachasúil daoine atá faoi mhíbhuntáiste oideachasúil; nó 

 daoine faoi mhíchumais.  

Ó mhí Iúil 2017, tá freagrachtaí reachtúla ar an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail do 

chinntí maidir le heisíocaíochtaí airgid ón gCiste Cuntais Díomhaoin.  

Foilsíodh an Plean Gníomhaíochta Cuntais Díomhaoin 2017 i mí Iúil 2017 ag cionroinn 

maoiniú de €40.4m do bheartais ar fud seacht Roinn Rialtais. I measc na ngrúpaí atá le 

buntáiste a bhaint as tá cúramóirí agus a gclann, íospartaigh foréigin teaghlaigh agus 

ghnéasaigh, daoine a bhfuil néaltrú orthu agus imircigh.  

 

AO N AD  F O R B AR T H A T E I L E AC H U M AR S ÁI D E  R É I G I Ú N AÍ  

Oibríonn an tAonad Forbartha Teileachumarsáide Réigiúnaí le húdaráis áitiúla agus le 

geallsealbhóirí cuí le fáil réidh le bacainní le hinfreastruchtúr teileachumarsáide a chur ar 

fáil in Éirinn. Chun an sprioc seo a bhaint amach, oibríonn an tAonad tríd an nGrúpa 

Tascfhórsa Feidhmithe Fón Póca agus Leathanbhanda agus le údaráis áitiúla tríd an 

nGrúpa Gníomhaíochta Réigiúnach (RAG). 

Bunaíodh an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda i mí Iúil 2016 agus aithníodh 

réitigh easnaimh ar chumhdach leathanbhanda agus fón póca agus rinneadh imscrúdú ar 

an gcaoi ar féidir seirbhís níos fearr a chur ar fáil do chustaiméirí sular foilsíodh an Plean 

Leathanbhanda Náisiúnta. D’fhoilsigh an Tascfhórsa a thuairisc dheiridh i mí na Nollag 

2016, inar leagadh amach 40 gníomhaíocht a bhí dírithe ar fhreagra a thabhairt ar na 

ceisteanna a aithníodh.  

Go luath in 2017, bunaíodh Grúpa Feidhmithe chun maoirseacht a dhéanamh ar na 

gníomhaíochtaí i dtuairisc an Tascfhórsa a chur ar fáil go tráthúil. Go luath in 2018, 

d’fhoilsigh an Grúpa Feidhmithe athbhreithniú ar dhul chun cinn le linn 2017 agus bhí Clár 
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Oibre 2018 don Ghrúpa Feidhmithe san áireamh freisin. Foilsítear uasdátú ar dhul chun 

cinn ar shuíomh na Roinne gach ceathrú.  

Is é príomhsprioc an Ghrúpa Gníomhaíochta Réigiúnach (RAG) na bacainní a aithint a 

d’fhéadfadh moill a chur ar an bPlean Leathanbhanda Náisiúnta a chur ar fáil agus aontú 

agus maoirseacht a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí ar cheart a thógáil le déileáil leis na 

bacainní seo. Oibríonn sé freisin le cur chuige caighdeánaithe a chur i bhfeidhm d’údaráis 

áitiúla do phróisis áirithe agus ceisteanna pleanála ar cúraimí do na húdaráis áitiúla 

amháin iad le déileáil leo.   

Faoi chúraimí an RAG, aithníodh líon ceantar áirithe atá le cur chun cinn ag foghrúpaí. 

Déileálann na foghrúpaí seo le ceisteanna cosúil le comhfhorbairt, ceisteanna 

timpeallachta, forbairt ar Straitéisí Áitiúla Digiteacha agus ag tabhairt tosaíochta do 

leathanbhanda ardluais a thabhairt do cheantair iargúlta. Cuireann an Roinn maoiniú de 

€35,000 ar fáil do gach údarás áitiúil chun cuid den mhaoiniú don Oifigeach 

Leathanbhanda a thabhairt.  
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6 Comhlachtaí faoi choimirce na Roinne  

Tá ceithre chomhlacht ag an Roinn faoina coimirce, tugtar achoimre ghearr ar gach ceann thíos.   

Coimisiún Forbartha an Iarthair 

www.wdc.ie  

Is comhlacht reachtúil é Coimisiún Forbartha an Iarthair (WDC) a bunaíodh le forbairt 

shóisialta agus eacnamaíochta a chur chun cinn i Réigiún an Iarthair (Dún na nGall, 

Liatroim, Sligeach, Maigh Eo, Ros Comáin, Gaillimh agus an Clár). Cinntíonn sé go bhfuil 

polasaí an Rialtais dírithe ar an staid shóisialta agus eacnamaíochta sa réigiún a 

fheabhsú, trí thacaíocht a thabhairt do thionscadail i réimse leathan earnálacha. 

Bainistíonn sé Ciste Infheistíochta an WDC chun iasachtaí agus gnáthscaireanna a chur 

ar fáil do ghnólachtaí agus do phobail áitiúla san Iarthar.  

Thug an Roinn €1,412,000 don WCD ina bpríomhchostais in 2017. 

 Sábháilteacht Uisce na hÉireann 

www.iws.ie  

Is comhlacht reachtúil é Sábháilteacht Uisce na hÉireann a bunaíodh le sábháilteacht 

uisce in Éirinn a chur chun cinn. Oibríonn sé faoi choimirce na Roinne agus táthar ag 

iarraidh oideachas a chur ar dhaoine maidir le dea-chleachtais sábháilteachta uisce agus 

feachtais feasachta poiblí a fhorbairt chun meon riachtanach, scileanna tarrthála agus 

iompar a chur chun cinn chun bá agus timpistí uisce gaolmhara a chosc.  

Thug an Roinn €507,000 do phríomhchostais oibriúcháin in 2017.  

Cuireadh tuilleadh maoiniú de €150,000 ar fáil do IWS in 2016 agus imfhálaithe do 
bheartais cosc ar bhá. Tháinig ardú air seo in 2017 go €500m sa mbliain. 

An Rialálaí Carthanas  

www.charitiesregulator.ie  

Bunaíodh Rialála na gCarthanas mar Údarás neamhspleách ar bhunús reachtúil i mí 

Dheireadh Fómhair 2014 i gcomhar le hAcht na gCarthanas 2009. Tá an Rialálaí 

freagrach as clárúchán, rialachán agus cosaint gach carthanais a thugann faoi 

ghníomhaíochtaí i bPoblacht na hÉireann.  

Aistríodh freagracht an Rialálaí ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais go dtí an 

Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail in 2017. 

Is é an caiteachas Measta do 2017 ná €4.379m. Is é an Fíorchaiteachas ná €3.989m. 

http://www.wdc.ie/
http://www.iws.ie/
http://www.charitiesregulator.ie/
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Pobal 

www.pobal.ie  

Oibríonn Pobal faoi choimirce na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail a bhfuil ról 

maoirseachta agus comhordú aici maidir leis an gcomhlacht. Is comhlacht é atá faoi 

theorainn ráthaíochta agus gan scairchaipiteal; tá sé cláraithe freisin mar charthanas.  

Tá Pobal rialaithe ag Bord Stiúrthóirí deonacha. Ceapann an Rialtas Baill an Bhoird, ar 

ainmniúchán an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail, i gcomhar leis na Treoirlínte ar 

Cheapacháin do Bhoird Stáit.  

Oibríonn an chuideachta ar bhunús creat-chomhaontaithe leis an Roinn Forbartha Tuaithe 

agus Pobail agus comhaontuithe sainchláir leibhéal seirbhíse le Ranna éagsúla.  

Chuaigh figiúir iomlán de níos mó ná €16.7 milliún do Phobal ag clúdach príomhchostais 

agus ciste cláraithe thar cúig shruth, Scéim Sinsearach Práinne, Scéim Tacaíochta 

Náisiúnta Eagraíochtaí, CGPCS, RAPID – Ciste Éire Sláintiúil, Cuntais Díomhaoine, 

Deontas Caipitil na mBailte Slachtmhara agus LEADER in 2017. 

 

http://www.pobal.ie/
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7 RFTP Amach Anseo - 2018 

Léiríonn bunú na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail nua (RFTP), i mí Iúil 2017, 

dílseacht an Rialtais d’fhorbairt tuaithe agus pobail agus taispeánann sé an tús áite a 

chuireann an Rialtas ar an dá sprioc. Go mór mór, cinntíonn cinneadh an Rialtais Roinn 

nua a bhunú go mbainfidh na hiarrachtaí ar fad thar an Rialtas ar fad chun tacú le tuaithe 

na hÉireann agus le pobail bheoga tuaithe agus uirbeacha a fhorbairt, amach 

ardthionchar.  

 

Dá bharr seo, cuirfidh an Roinn dílseacht an Rialtais a sholáthar chun comhordú níos fearr 

ar obair an Rialtais ar fad a bhfuil tionchar aige ar thuath na hÉireann agus pobail 

inbhuanaithe bheoga a fhorbairt. Cinnteofar go mbeidh an príomhfhócas ar cheisteanna 

tuaithe agus pobail, ag cinntiú go bhforbrófar cur chuige sainpholasaithe a mbeidh 

tionchar ceart agus inbhuanaithe aige ar phobail tuaithe agus uirbeacha.  

 

Príomthosaíochtaí do 2018: 

 Tá an Roinn ag obair go dlúth le Ranna Rialtais eile a bhfuil ról acu tacú le dhá 

chuspóir ghaolmhara maidir le forbairt tuaithe agus pobail le comhordú agus 

teagmháil ar fud an rialtais a chinntiú.  

 Cuireann an Plean Gníomhaíochta Forbartha Tuaithe creat an Rialtais ar fad ar 

fáil chun tacú le forbairt tuaithe trí ghníomhaíochtaí praiticiúla, le tréimhsí ama 

soiléire, do sholáthar Rann agus gníomhaireachtaí ainmnithe.   

 Leagtar amach sa gCreat Polasaithe Forbartha Áitiúil agus Pobail in Éirinn 

tosaíochtaí náisiúnta agus creat do chur chuige tras-rialtais chun teagmháil a 

fheabhsú idir rialtas náisiúnta agus áitiúil agus pobail áitiúla i bpleanáil, soláthar 

agus athbhreithniú ar pholasaithe agus idirghabháil a chuireann isteach orthu. Tá 

plean feidhmithe á fhorbairt don Pholasaí Creata.  

 Cuirfidh seoladh an Chiste Athghiniúna Tuaithe agus Forbartha in 2018 chun cinn 

an athnuachan tuaithe thar thréimhse an Phlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027.  

 Oibreoidh an Roinn i dtreo Polasaí Náisiúnta ar Fhiontraíocht Shóisialta a fhoilsiú 

agus déanfar maoirseacht ar chur i bhfeidhm an pholasaí.  

 Is é aidhm na Roinne ná creat polasaí láidir a fhorbairt do chaitheamh aimsire 

tuaithe agus tuatha. 

 Beidh sé mar phríomhfhócas an tionscnamh do cheantar Bhealach Eacnamaíoch 

an Atlantaigh (AEC)  a chur chun cinn ar chósta an iarthar chun infheistíocht 

phríobháideach agus fiontraíocht a tharraingt agus tacú le forbairt eacnamaíochta 

an réigiúin.  

 Is é an Roinn a bheidh ag déanamh maoirseachta ar chur i bhfeidhm an Chláir 

Gníomhachtaithe Pobail agus Ionchuimsithe shóisialta (SICAP) 2018-2022 

 Foilseoidh an Roinn Straitéis Leabharlann 2018-2022 

 Tabharfar faoi athbhreithniú ar chomhordú an Chláir Seirbhísí Pobail a cónascadh 

leis an Roinn  
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 Tabharfar faoi athbhreithniú ar RAPID agus ar na Scéimeanna Áiseanna Pobail le 

barr feabhais a chur ar a n-éifeacht i ndéileáil le riachtanais phobail 

 Cuireadh an Roinn tús le próiseas sainchomhairleoireachta mar chéad chéim i 

straitéis náisiúnta ar oibriú go deonach a fhorbairt 

 Cuireadh tús le hobair sa Roinn ar chonartha nua do Chiste Nuálaíochta Sóisialta 

na hÉireann a chríochnú 

 Tá pleananna ar siúl do Chomóradh 60 bliain na mBailte Slachtmhara in 2018 

 Leanfaidh an Roinn ar aghaidh a bheith tiomanta don phróiseas leanúnach 

Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí, ag cur tionscnaimh riachtanacha ón Phlean 

Athnuachana na Stáitseirbhíse agus Plean na hEarnála Poiblí a chur ar fáil, Ár 

Seirbhís Phoiblí 2020. 

 Leanfar ar aghaidh le hathbhreithniú a dhéanamh ar mhaoirseacht a dhéanamh 

ar Rialachas Corparáideach na Roinne agus a ghníomhaireachtaí i gcomhar le 

riachtanais dea-chleachtais. 

 Is é fócas 2018 ná cumas ceaptha beartas a láidriú sa Roinn lena n-áirítear ag 

déanamh measúnú straitéiseach ar obair na Roinne, ag cinntiú go bhfuil cinntí 

bunaithe ar fhianaise agus go bhfuil níos mó monatóireachta agus measúnachta 

déanta ar chláir a sholáthar maidir le leas an phobail.   

 Mar Roinn nua, is tosaíocht a bheidh ann in 2018 cumas na heagraíochta a thógáil 

tuilleadh trí leanúint ar aghaidh ag déanamh infheistíochta inár ndaoine agus ag 

réiteach straitéis AD chun é seo a chur i bhfeidhm.  

 Tá sé fíorthábhachtach ról na Roinne agus tábhacht a misin seachtraigh agus 

inmheánaigh a chur in iúl agus beidh an Roinn ag iarraidh feasacht a ardú ar an 

tábhacht a bhaineann lena cuid oibre trí straitéis cumarsáide.  
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