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Is é atá de chuspóir leis an PÁEP, de réir 
mar a fhoráiltear dó san Acht um Athchóiriú 
Rialtais Áitiúil, 2014, na cuspóirí agus na 
gníomhartha a leagan amach, go ceann 
tréimhse sé bliana, is gá chun an fhorbairt 
eacnamaíochta agus an fhorbairt áitiúil 
agus pobail a chur chun cinn ar limistéar an 
Údaráis Áitiúil arna dhéanamh ag an Údarás 
Áitiúil féin go díreach agus i gcomhar le 
geallsealbhóirí forbartha eacnamaíochta 
agus pobail eile.
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Acrainmneacha agus 
Gluais Téarmaí
Acrainmneacha
AA – Measúnacht Chuí

ORGA – Oifig Réigiúnach maidir le Gníomhú ar 
son na hAeráide

PFC – Plean Forbartha Cathrach/Contae 

CFP – An Clár Forfheabhsúcháin Pobail 

POS – An Phríomh-Oifig Staidrimh

FSC – Freagracht Shóisialta Corparáide

EPD – An Earnáil Pobail agus Dheonach

CSLDÓ – Coiste na Seirbhísí do Leanaí agus do 
Dhaoine Óga

RCAC – An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus 
Cumarsáide

R/Leanaí – An Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige

R/Oid. – An Roinn Oideachais 

R/D & C – An Roinn Dlí agus Cirt 

RFTF – An Roinn Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta

RTRÁO – An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta

RCS – An Roinn Coimirce Sóisialaí 

RGE – An Roinn Gnóthaí Eachtracha 

RCPA – An Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe

RFTP – An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 

RCS – An Roinn Coimirce Sóisialaí

TFD – An Tascfhórsa Drugaí

CNTBA – An Ciste Nuálaíochta maidir le 
Teicneolaíocht Bhunathraitheach

TR – Toghroinn

MTT – Measúnacht Tionchair Timpeallachta 

RTT – Ráiteas Tionchair Timpeallachta

CFRE – Ciste Fhorbraíocht Réigiúnach na hEorpa 

LÍC – Limistéar Íogair Comhshaoil

ESRI – An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus 
Sóisialta 

BOO – Bord Oideachais agus Oiliúna

AE – An tAontas Eorpach

IDI – Infheistíocht Díreach ón Iasacht 

IAT – Ionad Acmhainní Teaghlaigh

RGCS – An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí 

GCT – Gás Ceaptha Teasa

ÉS – Éire Shláintiúil

MÉRT – Measúnacht Éilimh maidir le Riachtanas 
Tithíochta 

FSS – Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

IBEC – Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na 
hÉireann

TEC – Teicneolaíocht an Eolais agus na 
Cumarsáide

IDA – An Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail 

INTERREG – Comhar Idirchríochach Eorpach

PIAA – An Painéal Idir-rialtasach maidir le hAthrú 
Aeráide

CÉIS – Ciste na hÉireann maidir leis an 
Infheistíocht Straitéiseach

KPI – Príomhtháscaire Feidhmíochta
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ÚÁ – Údarás Áitiúil

PCÁ – Plean Ceantair Áitiúil

CÁFP – An Coiste Áitiúil Forbartha Pobail 

CFÁ – Cuideachta Forbartha Áitiúil

SFÁ – Straitéis Forbartha Áitiúil

LEADER – Liaison Entre Actions de 
Développement de l’Économie Rurale – 
(Ceangal idir Gníomhartha Forbartha maidir le 
heacnamaíocht na tuaithe)

PÁEP – Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 

OÁF – Oifig Áitiúil Fiontraíochta

CB – Ceantar Bardasach

PFN – An Plean Forbartha Náisiúnta

PNFA – An Plean Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide

PNTE – An Plean Náisiúnta Téarnaimh 
Eacnamaíochta

PTN – An Plean Téarnaimh Náisiúnta

LON – Limistéar Oidhreachta Náisiúnta 

CNP – An Creat Náisiúnta Pleanála

NUTS – Aicmiú Comhchoiteann na nAonad 
Críche maidir le Staidreamh

CNÓ – Comhairle Náisiúnta na nÓg

ECFE – An Eagraíocht um Chomhar agus 
Fhorbairt Eacnamaíochta

OPW – Oifig na nOibreacha Poiblí 

LRP – Líonra Rannpháirtíochta Pobail

CCTP – Ciste Cobhsaíochta agus Téarnaimh na 
Paindéime

TR – Tionól Réigiúnach

PFR – Plean Fiontair Réigiúnach

CAFT – An Ciste maidir le hAthbheochan agus 
Forbairt na Tuaithe

SSER – Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach 

LSC – Limistéar Speisialta Caomhantais

CBSÉ – Corparáid Baincéireachta Straitéiseach 
na hÉireann

CPI – Cuspóir Pobail Inmharthana

MST – Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta

CFEI – Cuspóir Forbartha Eacnamaíochta 
Inmharthana

SFI – Sprioc Forbartha Inmharthana 

FEÉ – Fondúireacht Eolaíochta Éireann

SICAP – An Clár Gníomhachtúcháin Pobail agus 
Cuimsiú Sóisialta

SMART - Sonrach, Iontomhaiste, 
Comhaontaithe, Réalaíoch, Uainithe

SME – Fiontar Beag nó Meánmhéide 

LSC – Limistéar Speisialta Cosanta CBS – Coiste 
Beartais Straitéise

SWOT – Láidreachtaí, Laigí, Deiseanna agus 
Bagairtí

GILS – Grúpa Idirghníomhaireachta don Lucht 
Siúil 

UN – Na Náisiúin Aontaithe

CAFU – An Ciste maidir le hAthbheochan agus 
Forbairt Uirbeach
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Gluais Téarmaí
Measúnacht Chuí: (AA) measúnacht maidir le 
tionchar ionchais chun dochair a d’fhéadfadh 
a theacht de bharr phlean nó thionscadail (i 
gcumasc le pleananna nó tionscadail eile) ar 
Limistéar Speisialta Caomhantais nó ar Limistéar 
Speisialta Cosanta, suíomhanna a thagann faoi 
chosaint dhlí na hÉireann agus dhlí na hEorpa.

Cur chuige “ó bhun aníos”: Leagtar béim ar 
rannpháirtíocht phobal na háite i dtionscnaimh 
forbartha ionas gur féidir leo a gcuid spriocanna 
féin a roghnú agus na modhanna ina dtugtar i 
gcrích iad. Cinntítear freisin díograis, dúthracht 
agus freagracht an phobail i leith an togra 
forbartha an tráth a bhféachtar le forbairt ó bhun 
aníos a thabhairt i gcrích.

Geilleagar Ciorclach: Samhail táirgíochta agus 
tomhaltóireachta lena mbaineann comhroinnt, 
léasáil, athúsáid, athchóiriú agus athchúrsáil 
chomh fada agus is féidir maidir le hábhar agus 
táirgí ionas go gcuirtear síneadh le ré feidhme 
táirgí.

Athrú Aeráide: Tugtar san áireamh an téamh 
domhanda mar gheall ar astaíocht ghásanna 
ceaptha teasa de bharr bheartaíocht an duine 
agus na hathruithe mórscála dá thoradh sin ar 
phátrúin aimsire.

Geilleagar atá Neodrach ó thaobh na hAeráide: 
Geilleagar atá neodrach ó thaobh astaíocht 
ghásanna ceaptha teasa.

Éiceachóras: Pobal nó grúpa d’orgánaigh beo a 
mhaireann i réimse áirithe timpeallachta agus a 
dtarlaíonn idirbheartaíocht eatarthu.

Breithmheas: Léirmhíniú de réir struchtúir 
ar thionchar thograí nó torthaí, tuartha nó 
iarmhír, agus brí a bhaint as. Breathnaítear ar 
na bunchuspóirí, ar a bhfuil á thuar nó ar ar 
baineadh amach agus ar mhodh a bhaint amach.

Creatphlean: Cáipéis ina leagtar amach modh 
oibre maidir le stiúir ar athrú sa phobal le 
himeacht aimsire. Déantar codarsnacht idir plean 
den chineál seo agus plean cuimsitheach den 
seanchineál ina bhféachfaí le plé go domhain 
agus go mion leis na gnéithe riachtanacha ar fad 
i ndáil le forás fadréimseach an limistéir. Cuirtear 
aisling fhadtéarmach láidir in iúl ach ní fhéachtar 
le gach polasaí agus mionchúinse is gá maidir leis 
an aisling a thabhairt i gcrích a shonrú go mion 
sainiúil.

Plean Forfheidhmiúcháin: Cáipéis ina luaitear 
na céimeanna is gá chun soirbhiú don obair 
feidhmiúcháin agus forfheidhmiúcháin maidir 
le plean, smaoineamh, córas nó beartas trí na 
bearta forfheidhmiúcháin is gá a dhéanamh a 
leagan amach go soiléir.

Táscaire: Ábhar staidrimh intomhaiste 
cainníochtúil lena léirítear, ar a mheas go 
tráthrialta, pátrún le himeacht aimsire.

An Lucht Saothair: Na daoine atá ag obair, ag 
lorg an chéad phost rialta, agus dífhostaithe.

An Clár LEADER: Tionscnamh de chuid an 
Aontais Eorpaigh chun cúnamh a chur ar fáil 
maidir le tionscnaimh don fhorbairt tuaithe 
a gcuirtear tús leo go háitiúil ar mhaithe le 
hathbheochan ar cheantair tuaithe agus postanna 
a chruthú.

Geilleagar atá Éadrom ó thaobh Carbóin: 
Geilleagar ar leibhéal íseal astaíochta a thagann 
dá thoradh maidir le Gásanna Ceaptha Teasa i 
gcomórtas le geilleagar de chineál an lae inniu atá 
trom ó thaobh carbóin.

Maolúchán: Beartaíocht trína gcuidítear leis 
an tionchar a bhíonn ag próiseas nó ag gné 
forbartha ar an timpeallacht ina dtarlaíonn a 
mhaolú (bearta go hiondúil trína dtabharfaí gur lú 
an tionchar chun dochair a tharlaíonn).

Monatóireacht: Próiseas de réir córais maidir le 
faisnéis a bhailiú, a chur faoi anailís agus a úsáid 
chun tuairisc a choinneáil ar an dul chun cinn 
maidir le cuspóirí cláir a bhaint amach agus lón 
treorach a chur ar fáil maidir le cinntí bainistíochta. 
Cuirtear faisnéis ábhartha ar fáil go tráthúil le 
monatóireacht den rath ionas gur féidir tuairisc a 
choinneáil ar an dul chun cinn maidir le torthaí a 
thabhairt i gcrích agus athrú a dhéanamh maidir 
leis an gcur i bhfeidhm nuair is gá.

Comhairliúchán Poiblí: próiseas reachtúil trína 
n-iarrtar tuairim an phobail faoi nithe a théann 
i bhfeidhm orthu. Feabhas ó thaobh éifeachta, 
follasachta agus rannpháirtíocht an phobail 
maidir le tograí mórscála, chomh maith le dlíthe 
agus polasaithe, na príomhspriocanna atá leis. 
Is iondúil go mbaineann fógra (poiblíocht ar 
an ábhar ar a ndéanfar an comhairliúchán), 
comhairliúchán (babhtáil eolais agus 
tuairimíochta) agus rannpháirtíocht (páirt ag 
grúpaí sainleasa i mbeartas nó i ndlí a dhréachtú) 
leis an bpróiseas.
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An Fearann Poiblí: Na réimsí faoin aer sna bailte 
móra agus sna cathracha ina bhfuil cead slí ag 
an uile dhuine. An spás ar gnách linn bealach 
a dhéanamh tríd nó moill a dhéanamh ann, na 
háiteanna ina mairimid, ina n-oibrímid agus ina 
ndéanaimid spraoi.

Feidhm choimeádta: Is feidhm choimeádta de 
chuid an Údaráis Áitiúil feidhm nach féidir le 
duine, dream nó comhlacht eile a dhéanamh 
seachas na comhaltaí tofa amháin.

Athbhreithniú: Gné den phróiseas pleanála trína 
ndéantar an dul chun cinn maidir leis an gcur i 
bhfeidhm a mheas. Is ‘léargas láithreach’ atá ann 
maidir le tionscnamh agus is iondúil go ndírítear 
ar chúrsaí oibriúcháin, ar éifeachtúlacht an chórais 
maidir le cúrsaí rialachais agus cúrsaí bainistíochta 
agus d’fhéadfadh torthaí beartais a theacht san 
áireamh chomh maith. Is ceart leas a bhaint as 
torthaí agus moltaí a eascraíonn ó athbhreithniú 
ar mhaithe le feabhas ar an gcur i bhfeidhm.

Taisteal níos Cliste: Giorrúchán maidir le cáipéis 
beartais na Roinne Iompair maidir le hIompar 
Inmharthana ‘Taisteal níos Cliste, Todhchaí an 
Iompair Inbhuanaithe 2009 –2020’.

Fiontraíocht Shóisialta: Cur chuige a 
chleachtann duine, grúpa, cuideachta nua- 
thionscanta nó fiontraithe trína ndéantar 
seifteanna a leagan amach, a mhaoiniú agus a 
chur i bhfeidhm i ndáil le ceisteanna sóisialta, 
cultúrtha nó comhshaoil. Is féidir seo a 
cheapadh le réimse forleathan eagraíochtaí a 
mbeadh éagsúlacht mhór eatarthu i ndáil le 
scála, aidhmeanna agus meon.

Anailís Shocheacnamaíochta: Modh oibre trína 
ndéantar an costas agus an tairbhe don tsochaí a 
thiocfaidh ó ghníomh a mheas le comparáid idir a 
dtarlóidh má chuirtear an gníomh i bhfeidhm agus 
a dtarlóidh mura gcuirtear an gníomh i bhfeidhm.

Fiontar Sóisialta: Fiontar atá i mbun tráchtála ar 
mhaithe le cuspóir shóisialta le sciar (ar a laghad) 
den teacht isteach á ghnóthú ó bheartaíocht 
trádála, nach cuid den rialtas é, agus athinfheistiú 
á dhéanamh ar an mbarrachas ar mhaithe leis an 
gcuspóir shóisialta den chuid is mó.

Cuimsiú Sóisialta: An próiseas maidir le feabhas 
a chur ar na cúinsí trína mbíonn daoine agus 
dreamanna páirteach sa tsochaí —feabhas ó 
thaobh acmhainneachta, deiseanna agus dínite 
ag daoine atá faoi mhíbhuntáiste bunaithe 
cheisteanna féiniúlachta.

Bonneagar Sóisialta: Foréimse d’earnáil 
an bhonneagair lena n-áirítear go hiondúil 
sócmhainní trína ndéantar cóir do sheirbhísí 
sóisialta. D’áireofaí scoileanna, ollscoileanna, 
ospidéil, príosúin agus tithíocht phobail mar 
shamplaí den chineál atá i gceist.

Pleanáil Spáis: Pleanáil trína gcuirtear 
beartais eacnamaíochta, sóisialta, cultúir 
agus éiceolaíochta na sochaí in iúl ar bhonn 
tíreolaíochta. Is réimse eolaíochta atá ann 
chomh maith le modh riaracháin agus 
beartas arna leagan amach mar chur chuige 
cuimsitheach idirdhisciplíneach ar mhaithe le 
forbairt chothrom réigiúnach agus eagar fisiciúil 
spáis i gcomhréir le straitéis fhoriomlán.

Geallsealbhóir: duine, mar shampla fostaí, 
custaiméir nó saoránach ag a bhfuil baint le 
heagraíocht, sochaí etc. agus ar a bhfuil réimsí 
freagrachta dá bharr sin ina leith agus ag a bhfuil 
leas as an rath a bheith air.

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta: 
Próiseas córasach i dtaca le cinntí trína 
bhféachtar lena chinntiú go gcuirtear 
gnéithe timpeallachta, agus gnéithe eile 
inmharthanachta i gcásanna áirithe, san áireamh 
ar bhealach éifeachtúil maidir le beartas, plean 
nó clár a leagan amach.

Forbairt Inmharthana: Forbairt lena sásaítear 
riachtanais na linne seo gan dochar a dhéanamh 
d’acmhainn na nglúnta atá le theacht a gcuid 
riachtanas féin a shásamh.
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Brollach
Bíonn fónamh as Pleananna Áitiúla 
Eacnamaíochta agus Pobail (PÁEP) maidir leis 
an bhforbairt inbhuanaithe ar chontaetha na 
hÉireann. Tugtar cuntas den chéad uair orthu 
in Tús Áite ag na Daoine: Plean Gníomhaíochta 
don Rialtas Áitiúil Éifeachtach agus pléitear go 
foirmeálta leo san Acht um Athchóiriú Rialtais 
Áitiúil, 2014. Is iad atá i gceist leis an ngné áitiúil 
den chreat náisiúnta forbartha agus fóireann siad 
don chomhar d’fhonn cur le caighdeán an tsaoil i 
measc an phobail. Is tábhachtaí sin anois ná riamh 
agus sinn ag féachaint le fónamh don téarnamh 
inmharthana ó thionchar na paindéime.

Is é príomhchuspóir atá le PÁEP na cuspóirí 
agus na gníomhartha is gá chun an fhorbairt 
eacnamaíochta agus an fhorbairt áitiúil agus 
pobail a chothú ar limistéar an údaráis áitiúil 
lena mbaineann, go ceann sé bliana, a mhéid a 
dhéanfadh an tÚdarás Áitiúil go díreach agus a 
mhéid a dhéanfaí i gcomhar le geallsealbhóirí 
eile maidir leis an bhforbairt eacnamaíochta 
agus pobail. Is bealach tábhachtach an PÁEP 
chun na modhanna a leagan amach inar féidir 
leis an Rialtas agus le geallsealbhóirí eile oibriú 
in éineacht chun a chinntiú go bhfónann 
tionscnaimh, cláir agus tionscadail dá gcuid 
d’fheabhas ar chaighdeán an tsaoil ag daoine atá 
ina gcónaí agus ag obair sa chontae.

Baineann na treoirlínte seo leis an bhfreagracht 
a leagtar ar an Aire Forbartha Tuaithe agus 
Pobail (RFTP) faoin Acht um Athchóiriú Rialtais 
Áitiúil 2014, soirbhiú do na pleananna PÁEP 
a leagan amach agus a chur i bhfeidhm. Ar an 
Aire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta 
(RTRÁO) a leagtar an cúram maoirseachta maidir 
leis na Gnéithe Eacnamaíochta den PÁEP.

 

Heather Humphreys, 
An tAire Forbartha 
Tuaithe agus Pobail

Darragh O’Brien, 
An tAire Tithíochta, 
Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta

Joe O Brien, 
Aire Stáit maidir le 
Forbairt Pobail agus 
Carthanais

Peter Burke, 
Aire Stáit maidir le 
Pleanáil agus Rialtas 
Áitiúil 

D’oibrigh an dá Roinn le chéile ar na treoirlínte 
seo a leagan amach d’fhonn freastal agus fónamh 
do phleanáil shlánchóirithe ar na gnéithe pobail 
agus ar na gnéithe eacnamaíochta araon, faoi mar 
atá i gceist faoin reachtaíocht.

Rinne Grúpa Comhairle fónamh freisin do 
thabhairt chun cinn na dtreoirlínte seo ar a raibh 
ionadaithe ó na hÚdaráis Áitiúla agus ó na Tionóil 
Réigiúnacha chomh maith leis an Roinn Fiontar, 
Trádála agus Fostaíochta (RFTF). Rinneadh 
comhairliúchán níos ginearálta freisin mar chuid 
den phróiseas le lón ábhair ó Ranna eile Rialtais, 
ó Údaráis Áitiúla, Líonraí Rannpháirtíochta Pobail 
(LRP) agus ó chomhaltaí na gCoistí eile de chuid 
na nÚdarás Áitiúil a bhaineann le hábhar, na 
Coistí Áitiúla Forbartha Pobail (CÁFP) agus na 
Coistí Beartais Straitéise (CBS).

Leagtar amach na treoirlínte seo d’fhonn fónamh 
don leagan amach agus don chur i bhfeidhm 
ar Phleananna éifeachtúla PÁEP go ceann sé 
bliana ionas go gcuirtear ar chumas na nÚdarás 
Áitiúil agus dhreamanna áitiúla feabhas a chur 
ar chaighdeán an tsaoil ina gcontae féin. Moltar 
don uile Údarás Áitiúil leas a bhaint as na 
treoirlínte chun Pleananna PÁEP atá éifeachtach 
lánchuimsitheach a leagan amach dá limistéar 
féin agus rannpháirtíocht iomlán an uile dhuine a 
chinntiú lenar mian páirt a ghlacadh sa phróiseas.

Táthar ag tnúth le hoibriú i gcomhar leis na 
geallsealbhóirí go léir chun fónamh do chreata 
tréana slánchóirithe áitiúla a chruthú, trí na 
Pleananna PÁEP, a bheidh ina mbonnsraitheanna 
faoin téarnamh eacnamaíochta agus sóisialta agus 
a dhéanfaidh fónamh don fhorbairt inmharthana ar 
fud na tíre as seo go ceann sé bliana.
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Réamhrá
Déantar foráil faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 do ról níos tréine agus níos 
soiléire leis an rialtas áitiúil maidir le forbairt eacnamaíochta agus forbairt pobail. 

1 Community Call: Learning for the Future, Páipéir Rúnaíochta NESC, Páipéar Uimh.22, Feabhra 2021, http://files.nesc.ie/nesc_secretariat_papers/
No_22_CommunityCall.pdf 

Tá buntábhacht leis sin maidir leis an aisling a 
thabhairt i gcrích a leagtar amach in Tús Áite ag 
na Daoine: Plean Gníomhaíochta don Rialtas Áitiúil 
Éifeachtach: gurb é an rialtas áitiúil an príomhchóras 
rialachais agus seirbhíse poiblí ar an leibhéal áitiúil, 
i mbun ceannródaíochta maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta, shóisialta agus pobail. Éilítear den 
chéad uair faoin reachtaíocht, slánchóiriú a thabhairt 
ar chuspóirí áitiúla eacnamaíochta agus pobail agus 
ar phleananna trasearnála eile a bhaineann le hábhar 
agus gnéithe nua den chóras a chur ar bun, mar 
shampla na Coistí Áitiúla Forbartha Pobail (CÁFP) and 
Líonraí Rannpháirtíochta Pobail (LRP). Tá de chuspóir 
leis sin soirbhiú don chomhar idir gníomhaireachtaí 
páirtíochta, gnólachtaí agus an earnáil pobail 
agus dheonach d’fhonn ionas go gcuirtear an 
chomhthorthúlacht chun cinn agus go dtagtar leis an 
mbeartas réigiúnach, náisiúnta agus Eorpach ionas go 
mbaintear leas as sruthanna cistíochta.

Rinne na hÚdaráis Áitiúla go léir an chéad Phlean 
Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail a fhoilsiú in 
2016/2017 agus tugann an próiseas maidir le 
pleananna nua PÁEP a leagan amach deis machnamh 
a dhéanamh ar an toradh do na geallsealbhóirí go 
léir idir an dá linn. Ba cheart, ar mhaithe le plean 
PÁEP docht daingean a chinntiú i rith an ré 6 bliana 
seo romhainn, go dtiocfadh na próisis maidir leis 
an bplean nua PÁEP a leagan amach, a dtugtar cur 
síos orthu sna treoirlínte seo, faoi anáil gach a bhfuil 
foghlamtha ag na geallsealbhóirí ar fad a bhaineann 
le hábhar agus tarlaithe dóibh, agus sin á thabhairt 
chun suntais trí chomhairliúchán inmheánach agus trí 
chomhairliúchán poiblí.

Is é atá de chuspóir le PÁEP, mar a luaitear san Acht 
um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, na cuspóirí agus 
na gníomhartha is gá chun an fhorbairt eacnamaíochta 
agus an fhorbairt áitiúil agus pobail ar limistéar an 
Údaráis Áitiúil, arna dtabhairt i gcrích ag an Údarás 
Áitiúil féin go díreach agus i gcomhar le geallsealbhóirí 
eile maidir leis an bhforbairt eacnamaíochta agus 
áitiúil agus pobail, a leagan amach go ceann tréimhse 
sé bliana. Tagann an fhorbairt ar gach PÁEP faoi leith 
faoi anáil na gcuspóirí forghinearálta maidir leis an 
Rialtas Áitiúil a leagtar amach in Tús Áite ag na Daoine: 
Plean Gníomhaíochta don Rialtas Áitiúil Éifeachtach, an 
gá dea-bhail an duine agus caighdeán an tsaoil ag an 
saoránach agus ag an bpobal a thabhairt chun tosaigh. 

Is é an PÁEP an creat maidir le forbairt eacnamaíochta 
agus forbairt áitiúil/pobail ar limistéar an Údaráis 
Áitiúil agus ba cheart dá réir sin go mbeadh an PÁEP 
freisin ar an bpríomh- mhodh chun gníomhartha 
faoi leith a thabhairt chun cinn ar an leibhéal áitiúil a 
eascraíonn ó na straitéisí agus ó na beartais náisiúnta 
agus réigiúnacha lena mbaineann sainordú áitiúil.

Ar cheann de na buanna is mó atá leis na córais 
eagair trína gcuirtear bonn faoi rólanna na nÚdarás 
Áitiúil i ndáil leis an bhforbairt áitiúil agus pobail, tá 
gnéithe an chomhair a bheith bunúsach san obair. Is 
den tábhacht go mbeadh creat neartúcháin á chur 
ar fáil leis an PÁEP trína ndéantar fónamh don obair 
i gcomhar, ó thaobh na gcóras sin a fhónann don 
PÁEP agus na bearta idirghabhála a bhféachtar le 
fónamh dóibh leis an PÁEP. Tá lón eolais ina leith 
seo le baint as saothar taighde maidir le tionscnamh 
Ghlao an Phobail mar a cuireadh i bhfeidhm i ndáil 
le COVID 19. Tá le tuiscint ón taighde seo gur 
tháinig torthaí níos fearr ar athrú ar na gnáis oibre 
in eagraíochtaí reachtúla, pobail agus deonacha, 
agus idir eagraíochtaí de na cineálacha sin agus go 
raibh suntas leis na córais idirghníomhaireachtaí ó 
thaobh cumas bearta luath-thapadh a chur i gcrích 
ar bhealach comhordaithe1.

An aisling maidir 
leis an Rialtas 
Áitiúil: dea-bhail 
an duine agus 
caighdeán an tsaoil 
ag an saoránach 
agus ag an bpobal 
a thabhairt 
chun tosaigh

http://files.nesc.ie/nesc_secretariat_papers/No_22_CommunityCall.pdf
http://files.nesc.ie/nesc_secretariat_papers/No_22_CommunityCall.pdf
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Treoirlínte
Leagtar amach na treoirlínte seo ar mhaithe le 
próiseas lena mbaineann an rannpháirtíocht agus 
an comhar i ndáil le Plean Áitiúil Eacnamaíochta 
agus Pobail a leagan amach atá oiriúnach do gach 
limistéar áitiúil faoi leith. Rinne grúpa comhairleach 
de chomhaltaí lánoilte lán taithí fónamh do na 
treoirlínte a leagan amach mar a rinne próiseas 
comhairliúcháin forleitheadach. Tugtar sonraí 
faoi chomhaltaí an ghrúpa agus faoin bpróiseas 
comhairliúcháin in Aguisín 1.

Tugtar cuntas imlíne sna treoirlínte ar an bpróiseas 
a leanfar d’fhonn plean PÁEP slánchóirithe a leagan 
amach ar an leibhéal áitiúil. Déantar na treoirlínte 
a eisiúint faoi 66B den Acht um Athchóiriú Rialtais 
Áitiúil 2014 agus is treoirlínte iad dá réir sin 
atá reachtúil óna gcineál agus a chuirtear ar fáil 
d’fhonn fónamh de na gnéithe ar fad a bhaineann 
le próiseas leanúnach an PÁEP, an cur i bhfeidhm, 
an mhonatóireacht agus an breithmheas san 
áireamh. Cé go gcuirtear bunchreat ar fáil leis na 
treoirlínte maidir leis an bPÁEP, tuigtear chomh 
maith go bhfuil gach limistéar Údaráis Áitiúil éagsúil 
lena chéile agus go mbeidh gá le bearta éagsúla 
idirghabháil chun fónamh don fhorbairt orthu. Ina 
chomhthéacs sin, féachtar sna treoirlínte le fónamh 
do chur chuige níos sochóirithe maidir le PÁEP a 
leagan amach agus a chur i bhfeidhm.

Soirbheofar ar an gcuma sin do chur chuige níos 
luath-athraithe agus níos sochóirithe maidir 
le tionscnaimh a thabhairt i bhfeidhm trína 
ndéantar fónamh do na Spriocanna Ardleibhéil 
agus na Cuspóirí Inmharthana a leagtar amach sa 
chreatphlean PÁEP a chur i gcrích.

Comhairliúchán maidir leis na 
Treoirlínte
Chuir na ranna RFTP agus RTRÁO Grúpa 
Comhairle ar bun ar a raibh ionadaithe ón dá Roinn 
sin agus ón Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, 
ón Rialtas Áitiúil agus ón Rialtas Réigiúnach. Is é ról 
a bhí leis an ngrúpa comhairle fónamh do phróiseas 
na dtreoirlínte agus cinntiú go dtiocfadh a leagan 
amach faoi anáil a raibh foghlamtha ón bpróiseas 
PÁEP roimhe seo.

Le sé bliana anuas, is léir réimsí deacrachta chomh 
maith le réimsí dea-ghnás oibre ó na pleananna 
reatha PÁEP a chur i bhfeidhm. Baineadh leas ónar 
foghlaimíodh ina leith sin agus na treoirlínte seo á 
leagan amach trí phróiseas maith comhairliúcháin. 
Tháinig aighneachtaí i scríbhinn ó Ranna Rialtais, 
ó Údaráis Áitiúla, ó Thionóil Réigiúnacha, óchoistí 
CÁFP agus ó choistí CBS.

 

Chomh maith leis an méid sin, d’eagraigh na Ranna 
RFTP agus RTRÁO 7 gcinn de ghrúpaí fócais 
ag ar cuireadh ábhar i láthair ó Phríomhoifigigh 
CÁFP, ó Chathaoirligh CÁFP, ó chomhaltaí CÁFP 
comhaltaí LRP san áireamh, ó chomhaltaí CBS agus 
ó gheallsealbhóirí eacnamaíochta eile a bhaineann 
le hábhar, ina measc Fiontraíocht Éireann, IBEC, 
IDA Ireland, Fáilte Éireann agus Cónaidhm 
Chomhlachais Tráchtála na hÉireann.

Tugadh chun suntais leis an mbeartaíocht 
comhairliúcháin seo réimsí éagsúla a bhféadfaí 
feabhas a chur orthu, ina measc gnéithe den obair 
ullmhúcháin agus forfheidhmiúcháin ar phleananna 
PÁEP chomh maith le gnéithe den mhonatóireacht 
agus den bhreithmheastóireacht. Baineadh leas 
as ábhar a cuireadh ar fáil mar chuid de phróiseas 
na ngrúpaí fócais agus na treoirlínte seo á leagan 
amach d’fhonn dul i ngleic le roinnt de na réimsí 
deacrachta a bhraith siad siúd a bhí páirteach go dtí 
seo i bPleananna PÁEP a leagan amach agus a chur 
i bhfeidhm.

An Aidhm atá leis na Treoirlínte
Tá d’aidhm leis na treoirlínte cúnamh taca a chur 
ar fáil do na hÚdaráis Áitiúla agus do pháirtithe 
áitiúla a bhaineann le hábhar a chuideodh leo 
plean cuimsitheach sochóirithe 6 bliana a leagan 
amach agus a chur i bhfeidhm a dhéanfaidh 
fónamh maidir leis an bhforbairt inmharthana ar 
limistéar an údaráis áitiúil i rith ré an phlean. Beidh 
na pleananna ina mbuncháipéisí maidir le bearta 
idirghabhála ar an leibhéal áitiúil a chuireann agus 
a thagann i gcomhréir leis an SSER, leis an bPlean 
Forbartha Cathrach/Contae agus leis na straitéisí 
agus na beartais náisiúnta a bhaineann le hábhar 
agus a luaitear in Aguisín 6. Tugtar i gceist leis 
na treoirlínte plean PÁEP lena gcuirtear ar fáil 
creat straitéise níos leithne a bheidh ina ábhar 
stiúrtha maidir le Pleananna Forfheidhmiúcháin 
a leagan amach agus a chur i bhfeidhm. Déanfar 
soláthar ar an gcaoi sin don luath-thapacht agus 
don tsolúbthacht is gá ionas gur féidir beart 
a dhéanamh go leanúnach de réir athruithe a 
thagann ar riachtanais agus ar dheiseanna.

Féachtar le lánchuimsitheacht a bhaint amach i 
ndáil leis na treoirlínte seo ach ba chóir d’Údaráis 
Áitiúla agus do gheallsealbhóirí eile a thabhairt 
chun aire chomh maith gur gá an reachtaíocht 
a bhaineann le hábhar a shásamh, go háirithe 
gnéithe faoi leith den Acht um Athchóiriú Rialtais 
Áitiúil 2014, chomh maith le teacht i gcomhréir le 
creatbheartais agus straitéisí náisiúnta eile faoi mar 
a luaitear in aguisíní éagsúla leis an gcáipéis seo.
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Cur Chuige nua maidir 
le próiseas an PÁEP
Is léir ó obair comhairliúcháin a rinneadh mar 
chuid den phróiseas chun na treoirlínte a leagan 
amach gur gá a chinntiú gur féidir luathchóiriú 
níos mó ar an PÁEP agus gur féidir freastal go 
leanúnach do riachtanais de réir mar a thagann 
chun cinn. Chomh maith leis sin, ní mór na 
hacmhainní atá ar fáil chun na gníomhartha 
a luaitear a thabhairt i gcrích a thabhairt san 
áireamh mar chuid de phróiseas an phlean 
agus a chinntiú go mbíonn ord tosaíochta 
na ngníomhartha réalaíoch agus gur féidir a 
thabhairt i gcrích leis na hacmhainní atá ar fáil. 
Luaitear an deacracht freisin a bhaineann le 
daonáireamh 2021 a chur ar athló agus an mhoill 
dá réir maidir le sonraí láithreacha a bheith ar 
fáil chun bonnlíne a chruthú ar a mbunófaí an 
PÁEP. Cé go bhfuil sonraí ar fáil a bhaineann le 
hábhar chomhthéacs socheacnamaíochta an 
phlean PÁEP, ní mór soláthar a dhéanamh do 
shonraí déimeagrafaíochta agus eile a eascraíonn 
ón daonáireamh, a bheidh níos nua agus níos 
cuimsithí a thabhairt faoi mheas nuair a bhíonn 
teacht ar shonraí an daonáirimh. Is dócha gur in 
2023/2024 a tharlóidh sin. 

Is ina chomhthéacs sin a mheas an Grúpa 
Comhairle a cuireadh ar bun chun fónamh do 
phróiseas forbartha na dtreoirlínte PÁEP gur 
chóir dhá chuid a cheapadh le próiseas an PÁEP, 
eadhon; 

a) creatphlean PÁEP foriomlán a thabhairt 
le chéile ina leagtar amach na Spriocanna 
Ardleibhéil agus na Cuspóirí Pobail agus 
Eacnamaíochta Inmharthana chomh maith 
le haird ar na torthaí agus ar na táscairí 
ardleibhéil do ré 6 bliana an PÁEP. Ba cheart 
gur cuid de na Spriocanna Ardleibhéil agus 
na Cuspóirí sa chreatphlean PÁEP a bheadh 
i ngníomhartha ionchais a mheas ach is leis 
an bplean forfheidhmiúchán a bhaineann 
gníomhartha de réir ord tábhachta a shonrú 
go mion chomh maith le táscairí feidhmíochta 
sainsonrach agus an modh ina dtabharfar i 
bhfeidhm iad. 

b) Pleananna Forfheidhmiúcháin a leagan 
amach ina sonraítear go mion an bunábhar, 
na gníomhartha agus na hacmhainní is gá ar 
feadh ré feidhme an phlean forfheidhmiúcháin 
féin chomh maith leis na táscairí feidhmíochta 
faoi leith lena gcuideofar le toradh na hoibre 
a mheas. Is ceart an Plean Forfheidhmiúcháin 
tosaigh i ndáil le PÁEP a chur i láthair lena aontú 
an tráth céanna leis an gcreatphlean PÁEP. 

Déanfar ar an gcaoi sin freastal do chur chuige 
níos luath-athraitheach agus níos sochóirithe 
maidir le tionscnaimh a thabhairt i gcrích 
a fhónann do bhaint amach na Spriocanna 
Ardleibhéil agus na gCuspóirí Pobail Inmharthana 
a leagtar amach sa chreatphlean PÁEP agus is 
féidir freisin cláir agus beartais nua-cheaptha a 
thabhairt san áireamh i rith an ama. Tugtar míniú 
ginearálta in Léaráid 1 thíos ar na gnéithe éagsúla 
de phróiseas an phlean a bhaineann le hábhar 
agus a luaitear sa téacs thuas. 
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Struchtúr na dTreoirlínte
Tá dhá chéim sa phróiseas atá ceangailte lena 
chéile agus tagann iomlán an phróisis maidir 
leis an bplean áitiúil eacnamaíochta agus pobail 
i gceist leis an gcreatphlean PÁEP agus na 
Pleananna Forfheidhmiúcháin a ghabhann leis sin. 
Leagtar na treoirlínte amach mar ábhar taca i ndáil 
leis an dá chuid sin den phróiseas.

Fónann Roinn A don Chreatphlean Slánchóirithe 
PÁEP a leagan amach a bhaineann leis an gcuid 
straitéiseach de phróiseas forbartha an PÁEP. 
Bíonn aird ina leith sin ar an tréimhse iomlán 6 
bliana agus socraítear, trí bheartaíocht anailíse 
agus comhairliúcháin, ar na Spriocanna Ardleibhéil 
is ceart a leagan amach maidir leis an limistéar 
áirithe. Luaitear sa chreatphlean freisin sraith 
cuspóirí inmharthana (cuspóirí eacnamaíochta 
agus cuspóirí pobail) a thabharfar i gcrích i rith an 
tréimhse 6 bliana i ndáil le bunábhar, gníomhartha 
agus iarmhairt de réir mar a leagtar amach i rith 
Phróiseas an Phlean Forfheidhmiúcháin.

Is ceart na gníomhartha uile a leagan amach sa 
chaoi is go ndéanann siad tairbhe maidir leis na 
cuspóirí agus, i ndeireadh báire, maidir leis na 
Spriocanna Ardleibhéil a thabhairt i gcrích.

I Roinn B, tá an bhéim ar phróiseas an phlean 
forfheidhmiúcháin atá dírithe ar chuspóirí 
an chreatphlean PÁEP a thabhairt i gcrích. 
Trí phróiseas an phlean forfheidhmiúcháin, 
déantar na hacmhainní atá ar fáil chun fónamh 
do na tionscnaimh a chur i gcrích gach bliain 
a thabhairt san áireamh go hiomlán. Chomh 
maith leis sin, soirbheoidh an cur chuige seo 
do na sonraí daonáirimh is nua a thabhairt san 
áireamh a luaithe a bhíonn siad ar fáil mar gheall 
go n- éilítear athbhreithniú lánchuimsitheach in 
2023/2024 mar chuid de phróiseas an phlean 
forfheidhmiúcháin. Sásóidh an t-athbhreithniú 
sin an t-athbhreithniú sa phróiseas a éilítear mar 
chuid den chreat reachtaíochta. 

Léaráid 1

Téarma Míniú

Sprioc/Sprioc Ardleibhéil Tuiscint ar thoradh ionchais nó inmhianta a fheictear roimh dhuine, 
roimh ghrúpa nó roimh eagraíocht, a leagtar plean amach lena aghaidh 
agus a gcuirtear chuig a thabhairt i gcrích.

Cuspóir/Cuspóir Pobail 
Inmharthana

Cuspóir forbartha: An tionchar is mian a thabhairt i bhfeidhm agus 
an fónamh a dhéantar ar an gcaoi sin is tairbhe fisiciúil, airgeadais, 
institiúideach, sóisialta, comhshaoil nó eile don tsochaí, don 
chomharsanacht nó do dhream daoine agus a thugtar i gcrích trí bheart 
nó trí bhearta forbartha.

Gníomh Céimeanna faoi leith a dhéantar d’fhonn fónamh do sprioc faoi leith 
a bhaint amach. Is ceart tráthchlár a lua le gníomh, an gníomh féin a 
bheith indéanta agus a thoradh a bheith intomhaiste.

Toradh A dtagann nó ar dócha a theacht, go gearrthéarmach nó go 
meántéarmach, de bharr na beartaíochta idirghabhála a dhéantar.

Bunábhar Na hacmhainní airgid, daonna agus aiceanta a úsáidtear maidir leis an 
mbeart forbartha.

Iarmhairt Na táirgí, earraí caipitil agus seirbhísí a thagann de bharr beart forbartha 
a dhéanamh; d’fhéadfadh go n-áireofaí freisin athruithe a thagann de 
bharr na beartaíochta atá ceangailte le torthaí a thabhairt i gcrích.

Táscaire Feidhmíochta Toisc cainníochta nó toisc cáilíochta, nó athróg, lenar féidir dul chun 
cinn a mheas go simplí agus go hiontaofa, ionas gur léir a bhfuil 
d’athruithe ceangailte leis an mbeartaíocht idirghabhála, nó gur féidir 
an fheidhmíocht a dhéanann gníomhaire forbartha faoi leith a mheas.
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meántéarmach, de bharr na beartaíochta idirghabhála a dhéantar.

Bunábhar Na hacmhainní airgid, daonna agus aiceanta a úsáidtear maidir leis an 
mbeart forbartha.

Iarmhairt Na táirgí, earraí caipitil agus seirbhísí a thagann de bharr beart forbartha 
a dhéanamh; d’fhéadfadh go n-áireofaí freisin athruithe a thagann de 
bharr na beartaíochta atá ceangailte le torthaí a thabhairt i gcrích.

Táscaire Feidhmíochta Toisc cainníochta nó toisc cáilíochta, nó athróg, lenar féidir dul chun 
cinn a mheas go simplí agus go hiontaofa, ionas gur léir a bhfuil 
d’athruithe ceangailte leis an mbeartaíocht idirghabhála, nó gur féidir 
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An Comhthéacs Forghinearálta
Polasaí agus Cuspóir an PÁEP
Leagtar amach in Tús Áite ag na Daoine: Plean 
Gníomhaíochta don Rialtas Áitiúil Éifeachtach leathnú 
ar ról an Rialtais Áitiúil maidir leis an bhForbairt 
Eacnamaíochta agus Pobail. Cuireadh bonn 
reachtaíochta faoi sin ina dhiaidh sin le leasú ar 
fhorálacha de chuid an Acht Rialtais Áitiúil 2001 a 
rith leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014.

Leagtar amach Réimsí Freagrachta ina leith sin san 
Acht Rialtais Áitiúil 1991 agus déantar sin a athlua 
san Acht Rialtais Áitiúil 2001 mar a bhfuil tagairt do 
chumas an Údaráis Áitiúil tabhairt faoi bhearta chun 
leas an phobail go háitiúil a chur chun cinn, forbairt 
shóisialta, eacnamaíochta, timpeallachta, fóillíochta, 
cultúir agus pobail sa limistéar san áireamh.

 

Déantar mionsonrú in alt 66 den Acht Rialtais Áitiúil 
2001 ar fheidhmeanna ginearálta na nÚdarás Áitiúil 
i ndáil le leasa phobal na háite a chur chun cinn. Leis 
an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 cuirtear 
alt 44 lena bhfuil in alt 66 agus déantar mionsonrú 
ar an gcuspóir, ar an bpróiseas agus ar na réimsí 
freagrachta i ndáil le Pleanáil Áitiúil Eacnamaíochta 
agus Pobail.

Leagtar amach in alt 66E a bhfuil i gceist ina leith 
sin le Gnéithe Eacnamaíochta den PÁEP a chur i 
bhfeidhm. Chomh maith leis an méid sin, tugtar 
mionsonrú i gCaibidil 2 san Acht um Athchóiriú 
Rialtais Áitiúil maidir le ról agus feidhm an CÁFP agus 
tá mionléiriú in alt 128B sa chuid sin ar ról an CÁFP 
maidir le gnéithe pobail an PÁEP a leagan amach 
agus a chur i bhfeidhm.

Is i gcomhthéacs rialtóireachta a luaitear na 
treoirlínte seo. Is ceart freisin do na hÚdaráis Áitiúla, 
áfach, a bheith aireach maidir le gach a bhfuil de 
fhreagracht orthu faoi na creata rialúcháin ar fad a 
bhaineann le hábhar, an chuid a luaitear thuas san 
áireamh cé nach teoranta ina leith sin amháin an cás.

Rialtas Náisiúnta 
Tionscadal 

Éireann 2040

Rialtas Réigiúnach
Straitéis 

Eacnamaíochta & 
Spáis Réigiúnach 

SSER

Rialtas Áitiúil 
Plean Forbartha 
Cathrach agus 

Contae

Comhairliúchán

Comhairliúchán Poiblí

Beartais 
Eile de 

chuid an

Plean
Gníom
haíoch

Pleana 
nna Réigiún PÁE

Straitéisí 
Fiontraíochta

LAP/UAP/ 
SDZ

Léaráid 2
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An Comhthéacs Socheacnamaíochta
Is cuid an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 
den phróiseas náisiúnta forghinearálta maidir le 
claochlú a leagtar amach in Tionscadal Éireann 
2040 agus lena dtugtar san áireamh an Creat 
Náisiúnta Pleanála (CNP) agus an Plean Forbartha 
Náisiúnta (PFN).

Tá curtha isteach ag an bpaindéim dhomhanda 
agus ag na bearta d’fhonn smacht ar scaipeadh 
COVID-19 ar gach gné de shaol na hÉireann agus 
tiocfaidh sin i gceist go mór mar chomhthéacs 
leis an gcéad bhabhta eile Pleananna PÁEP 
maidir leis an taobh sóisialta agus leis an taobh 
eacnamaíochta. Tá taighde agus anailís leanúnach 
ar bun ag an bPríomh- Oifig Staidrimh ar an 
tionchar sóisialta atá ag COVID-19 ó thús na 
paindéime agus tá le tuiscint ó thorthaí ar obair 
taighde i mí Feabhra 2021 go bhfuil an scór 
sástachta ginearálta leis an saol, 5.8, ar an scór 
is ísle ó tosaíodh ar úsáid a bhaint as an táscaire 
seo maidir le dea- bhail an duine ar dtús sa bhliain 
20132. Luaigh beagnach seisear as gach deichniúr 
(57.8%) go ndearna Paindéim COVID-19 dochar 
maidir leis an tsláinte meabhrach/leis an mbail atá 
orthu agus bhí sciar i bhfad níos airde díobh siúd 
atá san aoisghrúpa 18-34 a luaigh tionchar chun 
dochair.

Ó thaobh cúrsaí eacnamaíochta, tá athrú tagtha 
ón gcás ina raibh Éire ar cheann de na tíortha san 
Eoraip is tréine ar raibh forás eacnamaíochta ar 
bun inti agus fostaíocht gar don leibhéal iomlán 
go dtí an cás ina raibh an ráta dífhostaíochta 
cothrom le 22.4% i mí Aibreán 2021.3 D’fhoilsigh 
na trí Thionól Réigiúnach Anailís Eacnamaíochta 
Réigiúnach maidir le COVID-19 le gairid d’fhonn 
na ceantair sin in Éirinn a thabhairt chun 
suntais inar mó is dócha cur isteach ar chúrsaí 
eacnamaíochta mar gheall ar na bearta a cuireadh 
i bhfeidhm d’fhonn scaipeadh COVID-19 a 
chosc4. Baintear leas san obair anailíse as tacar 
sonraí tráchtála agus as cóimheas nochtaithe lena 
bhfuil aird ar chóimheas na n-aonad tráchtála atá i 
mbun feidhme sna hearnálacha ar mó is dócha cur 
isteach orthu i gcomórtas leis an stoc foriomlán 
tráchtála (bunaithe ar an mbliain 2019). Socraítear 
luach ansin de réir an phróisis trína ndéantar 
an dóchúlacht a mheas maidir le cur isteach 
suntasach ar chúrsaí eacnamaíochta i réigiúin, i 
gcontaetha agus i gcathracha na hÉireann.

2 An Phríomh-Oifig Staidrimh, https://www.POS.ie/en/releasesandpublications/ep/p-sic19wbg/socialimpactofcovid-
19surveyfebruary2021well- being/resultsandanalysis/

3 An Phríomh-Oifig Staidrimh: https://www.POS.ie/en/releasesandpublications/er/mue/monthlyunemploymentapril2021/
4 https://www.southernassembly.ie/uploads/general-files/CV19-Regional-Economic-Analysis.pdf

 

Dearbhaítear gurb é réigiún an Tuaiscirt agus an Iarthair is 
mó atá nochtaithe, Réigiún an Deiscirt ar an dara ceanna 
gus Réigiún an Oirthir agus Lár Tíre ina dhiaidh sin. Luaitear 
go leagtar amach na sonraí ionas go gcinntítear lucht 
cheaptha an bheartais ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach agus 
náisiúnta ar an eolas faoi na ceantair ar fud na hÉireann is 
mó a bhfuil cur isteach ar chúrsaí eacnamaíochta iontu agus 
é ar a gcumas dá bharr sin a chinntiú go dtagann bearta 
cúnta do thionscail chomh fada leis na gnólachtaí sin. 

Athrú Aeráide agus Gníomh ina leith
Tá an gá dul i ngleic leis an ngéarchéim reatha maidir leis 
an aeráid ar cheann de na réimsí comhthéacs is deimhnithe 
ar gá díriú orthu ag gach leibhéal rialtais in Éirinn. Is é an 
próiseas maidir le bonn reachtaíochta a chur faoi bhearta 
idirghabhála maidir leis an Athrú Aeráide, lena n- áirítear 
an Bille nua um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt 
Ísealcharbóin (Leasú) 2021 agus cur i bhfeidhm leanúnach 
na bPleananna Gníomhaíochta ar son na hAeráide, an creat 
náisiúnta trína bhfuil fónamh á dhéanamh ag an Rialtas do 
ghníomhartha chun dul in oiriúint don tionchar is dochraí 
ón athrú aeráide agus sábháilteacht níos fearr a chinntiú do 
na glúnta atá le theacht.

Bunófar creat tríd an bpróiseas seo lena mbaineann 
ceangal faoin dlí agus trína leagtar amach spriocanna agus 
geallúintí soiléire, arna leagan síos faoin dlí, agus cinnteofar 
go gcuirtear na córais agus na próisis ar bun ar bhonn 
reachtúil atá riachtanach chun a chinntiú go sásaíonn Éire 
na spriocanna náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta maidir 
le cúrsaí aeráide agus go gcomhlíontar a bhfuil de dhualgas 
ar an tír go gearrthéarmach agus go fadtéarmach.
Is creat príomhthábhachta an PÁEP trínar féidir 
gníomhartha idirghabhála maidir leis an aeráid a thabhairt 
i gcrích ar an leibhéal seo. Cuirtear chun cinn sa Bhille um 
Ghníomh ar son na hAeráide réimsí éagsúla beartaíochta 
nach mór a thabhairt san áireamh mar chuid de phróiseas 
an PÁEP ón tráth a ndéantar a achtú. Cuirtear bonn leis an 
mBille freisin faoin bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta maidir 
leis an Aeráid a leagan amach ina mbeidh gníomhartha 
sonracha maidir le gach earnáil faoi leith á leagan síos ar 
bhonn leanúnach. Beidh an tIdirphlé Náisiúnta ar Ghníomhú 
ar son na hAeráide (NDCA) á sheoladh i ndeireadh na bliana 
2021 agus cruthófar leis sin próiseas buan don chaidreamh 
agus don ghníomhachtúchán forleitheadach maidir leis an 
athrú aeráide ar fud na sochaí uile d’fhonn bonn a chur 
faoi na cuspóirí aistrithe náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla 
agus faoi chomhordú maidir le gníomhartha ar son na 
haeráide. Ba cheart go dtabharfaí san áireamh mar chuid 
de phróiseas an PÁEP an ról a bheidh leis an PÁEP maidir 
le bearta sa Phlean Gníomhaíochta Áitiúil agus sa Phlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta maidir leis an Aeráid a chur i 
gcrích agus gníomhartha sonracha a lua sna Pleananna 
Forfheidhmiúcháin PÁEP de réir mar is cuí. 
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Tá na hOifigí Réigiúnacha maidir le Gníomhú ar 
son na hAeráide (ORGA) i Spriocanna maidir le 
Forbairt Inbhuanaithe(SFI) mbun taighde, oiliúna 
agus cothú cumais faoi láthair chun fónamh 
don athrú aeráide a thabhairt san áireamh go 
hiomlán sna Pleananna PÁEP. Déanfaidh toradh 
na hoibre sin fónamh do Ghníomhartha ar son na 
hAeráide a thabhairt san áireamh i bPleananna 
PÁEP as seo amach. Chomh maith leis sin, beidh 
acmhainní ar fáil i rith na mblianta seo romhainn 
mar gheall ar thionscnaimh fuinnimh de chuid 
an phobail agus beidh cúnamh á thabhairt faoi 
Chiste na nGníomhartha ar son na hAeráide i 
ndáil le tograí a chuideoidh maidir le spriocanna 
aeráide agus fuinnimh na hÉireann a bhaint 
amach. Beidh teacht ar chistíocht den sórt sin ag 
dreamanna pobail agus ag Údaráis Áitiúla chun 
fónamh do ghníomhartha idirghabhála ar son na 
hAeráide agus ba cheart do na hÚdaráis Áitiúla 
sin a thabhairt san áireamh nuair a bhíonn scrúdú 
á dhéanamh ar an tionchar atá ag ceisteanna 
maidir leis an athrú aeráide ar an bhforbairt 
eacnamaíochta agus pobail.

Tá acmhainní úsáideacha maidir leis an Athrú 
Aeráide agus Gníomhartha ar son na hAeráide 
ar an leibhéal áitiúil ar fáil ag na naisc a luaitear 
thíos;

https://www.gov.ie/en/organisation/
department-of-the-environment-climate-and-
communications/

www.caro.ie

www.epa.ie

www.seai.ie

 

5  An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, Alt 66B, http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/1/enacted/en/pdf
6  https://sdgs.un.org/goals

Spriocanna maidir le Forbairt 
Inbhuanaithe (SFI)
Mar a leagtar amach go sonrach in alt 66B5 san Acht 
um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, déanfar gach 
PÁEPa chur le chéile i gcomhthéacs na bprionsabal 
maidir le forbairt inbhuanaithe. 

Luaitear 17 Sprioc maidir leis an bhForbairt 
Inbhuanaithe (SFI) i gClár Oibre 2030 na Náisiún 
Aontaithe d’fhonn deireadh a chur leis an 
mbochtaineacht, cur in aghaidh an éagothromais 
agus na héagóra agus dul i ngleic leis an athrú 
aeráide faoin mbliain 20306. Gairmscoile atá sna 
spriocanna SFI dírithe ar an uile thír – saibhir, 
daibhir agus idir eatarthu – d’fhonn an rachmas a 
chur chun cinn an tráth céanna a dtugtar cosaint 
don phláinéad. Tuigtear leo gur gá straitéisí a 
chur i bhfeidhm an tráth céanna a ndírítear ar 
dheireadh a chur leis an mbochtaineacht arb é 
toradh a bhíonn orthu forás eacnamaíochta buan, 
inbhuanaithe agus uileghabhálach agus iad dírithe 
ar riachtanais shóisialta de réimsí éagsúla, ina 
measc, oideachas, sláinte, coimirce sóisialta agus 
deiseanna fostaíochta, an tráth céanna a dtéitear 
i ngleic leis an athrú aeráide agus le caomhnú na 
timpeallachta. Éilítear faoin SDG deireanach, Sprioc 
17, go dtreisítear leis an bpáirtnéireacht agus leis 
an gcomhar chun na spriocanna a chur i bhfeidhm 
agus na haidhmeanna atá i gceist leo a thabhairt 
i gcrích. Tá creat barrthábhachta maidir leis an 
bhforbairt pobail ar fáil leis na spriocanna SFI ó tá 
an chóir shóisialta, an chóir eacnamaíochta agus an 
chóir comhshaoil, ar a ndíríonn oibrithe pobail agus 
mar is cás leis an obair pobail, le sonrú orthu agus ó 
leagtar amach na próisis maidir le rannpháirtíocht, 
cumhacht agus beartaíocht i gcomhar atá 
riachtanach chun claochlú a thabhairt i bhfeidhm.

Léaráid 3

https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-the-environment-climate-and-communications/
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-the-environment-climate-and-communications/
https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-the-environment-climate-and-communications/
http://www.caro.ie
http://www.epa.ie
http://www.seai.ie
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Cuirtear bonn treise faoi na spriocanna le creat 
domhanda táscairí agus le creat náisiúnta táscairí 
is ceart a úsáid maidir le cinntí a dhéanamh 
agus táscairí KPI á roghnú do na Pleananna 
PÁEP7. Féach Léaráid 3 ar leathanach 17 ina 
leagtar amach na Spriocanna maidir le Forbairt 
Inbhuanaithe (SFI). 

Tá geallúintí tugtha ag Éire i gClár an Rialtais – Ár 
dTodhchaí le Chéile 2020 agus in Spriocanna 
maidir le Forbairt Inbhuanaithe - An Plean 
Náisiúnta Forfheidhmiúcháin 2018 d’fhonn 
a chinntiú go dtugtar na spriocanna SFI san 
áireamh go hiomlán maidir le gach beartas agus 
próiseas pleanála de chuid an Rialtais agus 
tagann na Pleananna PÁEP faoina scáth sin. 

Dualgas na hEarnála Poiblí i leith an 
Chomhionannais agus Chearta an 
Duine 
Is dualgas a leagtar ar chomhlachtaí poiblí 
faoin reachtaíocht, ar na hÚdaráis Áitiúla ina 
measc, Dualgas na hEarnála Poiblí i leith an 
Chomhionannais agus Chearta an Duine (‘an 
Dualgas’).

Éilítear faoi Alt 42 san Acht fá Choimisiún na 
hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 
2014 ar chomhlachtaí poiblí, i mbun a gcuid 
feidhmeanna, aird a thabhairt ar an ngá idirdhealú 
a chosc, comhionannas a chur chun cinn agus 
cearta daonna an lucht foirne agus na ndaoine a 
thapaíonn seirbhísí a chosaint. Éilítear faoi alt 42(2) 
ar na comhlachtaí poiblí an dul chun cinn maidir 
le comhionannas agus cearta an duine a mheas 
agus a phlé agus tuairisc a thabhairt ina leith ar 
bhealach atá áisiúil ag an bpobal i bpleananna 
straitéise agus i dtuarascálacha bliantúla na 
gcomhlachtaí.

Is den tábhacht go dtabharfadh Údaráis Áitiúla 
agus geallsealbhóirí eile a bhaineann le hábhar aird 
ar a bhfuil de fhreagracht orthu maidir le Dualgas 
na hEarnála Poiblí agus iad i mbun phróiseas an 
PÁEP agus go gcinnteofaí go leagtar amach na 
cuspóirí agus na gníomhartha a luaitear sa PÁEP sa 
chaoi is go ndéantar fónamh maidir leis na réimsí 
freagrachta sin de réir mar is cuí. Tá sonraí níos 
mine faoi fhreagracht eagraíochta i gcomhthéacs 
Dhualgas na hEarnála Poiblí ar fáil ag an nasc thíos;

https://www.ihrec.ie/our-work/public-sector-
duty/

7 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

Luaitear 17 Sprioc 
maidir leis an bhForbairt 
Inbhuanaithe (SFI) i gClár 
Oibre 2030 na Náisiún 
Aontaithe d’fhonn 
deireadh a chur leis 
an mbochtaineacht, 
cur in aghaidh an 
éagothromais agus na 
héagóra agus dul i ngleic 
leis an athrú aeráide 
faoin mbliain 2030”

https://www.ihrec.ie/our-work/public-sector-duty/
https://www.ihrec.ie/our-work/public-sector-duty/


Pleananna Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail PÁEP    |   Treoirlínte 2021

19

Comhaltaí Tofa an 
Údaráis Áitiúil

Oifigigh an Údaráis

Ranna Rialtais agus  
Gníomhaireacht

Tionóil 
Réigiúnacha

Réimsí Reachtúla Réimsí

Grúpaí Forbairt Pobail/
LRP/An Pobal

Lucht Gnó agus
Fiontraíochta

Comhlachtaí 
Turasóireacht a agus

Grúpaí Timpeallachta/
Ae ráide

An Plean Áitiúil 
Eacnamaíochta 

agus Pobail

Pleananna
Forfheidhm

PÁEP
Grúpa

Comhair

Gníomhartha       
Eacnamaíochta 

CBS

CÁFP agus 
Gníomharth a 

Pobail

19

Roinn A: 
Creatphlean PÁEP 
Imlíne Straitéise
Cuid 1:  
Treoirlínte Ginearálta maidir le Creatphlean PÁEP 
a leagan amach

Forléargas
Is é atá de chuspóir leis an PÁEP, de réir 
mar a fhoráiltear don PÁEP san Acht Rialtais 
Dúchais 2001 (arna leasú leis an Acht um 
Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014), na cuspóirí 
agus na gníomhartha a leagan amach go 
ceann sé bliana a bhfuil gá leo chun forbairt 
eacnamaíochta agus forbairt áitiúil agus pobail 
ar limistéar an Údaráis Áitiúil a bhaineann le 
hábhar a chur chun cinn agus a chothú. 

Déanann an tÚdarás Áitiúil féin go díreach na 
gníomhartha a leagtar amach nó déantar iad 
i gcomhar le geallsealbhóirí eile maidir leis an 
bhforbairt eacnamaíochta nó leis an bhforbairt 
pobail. Taispeántar sa léaráid thíos an 
idirbheartaíocht idir na geallsealbhóirí éagsúla 
a mbíonn baint acu le hullmhú, cur i bhfeidhm 
agus breithmheas an PÁEP.

Léaráid 4
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Public Consultation

Gnéithe 
Eacnamaíochta 
Gníomhartha 

Intomhaiste de réir 
Cuspóirí agus Torthaí

Gnéithe 
Eacnamaíochta agus 
Pobail Gníomhartha 
Comhroinnte de réir 
Cuspóirí agus Torthaí

Gnéithe Pobail 
Gníomhartha 

Intomhaiste de réir 
Cuspóirí agus 

Torthaí

Gnéithe 
Eacnamaíochta agus 
Pobail Gníomhartha 
Intomhaiste de réir 

Tráthchláir

Gnéithe Pobail 
Gníomhartha 

Intomhaiste de réir 
Tráthchláir

Creatphlean PÁEP – Spriocanna Ardleibhéil

Community 
Elements Specific 

Objectives and 
Outcomes

Próiseas an Phlean Forfheidhmiúcháin

Gnéithe 
Eacnamaíochta 
Gníomhartha 

Intomhaiste de réir 
Tráthchláir

Community Elements 
Specific Time Bound and 

Measurable Actions

Is gné thábhachtach den obair maidir le gach 
céim faoi leith den PÁEP a leagan amach an 
comhar leanúnach a choinneáil ar bun agus tá 
sin á spreagadh ó thús an phróisis.

Cuirtear chun cinn leis an leathnú agus an treisiú 
ar fheidhmeanna na nÚdarás Áitiúil maidir 
leis an bhforbairt eacnamaíochta agus leis an 
bhforbairt áitiúil agus pobail a ndéantar foráil 
dóibh faoin Acht, an bhunchuspóir atá leis an 
rialtas áitiúil faoi mar a luaitear in Tús Áite ag na 
Daoine: Plean Gníomhaíochta don Rialtas Áitiúil 
Éifeachtach, “dea-bhail an duine agus an phobail 
agus caighdeán an tsaoil ag an saoránach agus 
ag an bpobal a thabhairt chun tosaigh”.

Beidh an PÁEP, an creat maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta agus leis an bhforbairt áitiúil/
pobail ar limistéar an Údaráis Áitiúil, ar an 
bpríomh-mhodh oibre freisin ar an leibhéal 
áitiúil maidir le gníomhartha a dhéanamh a 
eascraíonn ó bhearta faoi ráitis eile maidir le 
polasaí an Rialtais lena n-áirítear iad seo a leanas 
agus tuilleadh nach iad;

 NAn Plean Téarnaimh Náisiúnta

 An Plean Náisiúnta Téarnaimh 
Eacnamaíochta

 Todhchaí na Tuaithe - Beartas 
Forbartha Tuaithe na hÉireann 
2021-2025

 Éire Shláintiúil Plean 
Straitéiseach2021-2025

 Treochlár um an Ionchuimsiú 
Sóisialta2020-2025

 Tithíocht do Chách: Plean 
Tithíochta Nua d’Éirinn

 Tionscadal Éireann 2040 
Pleananna Fiontair Réigiúnacha

 Cianobair a Chumasú

 Luaitear beartais agus straitéisí 
eile a bhaineann le hábhar in 
Aguisín 6.

Léaráid 5
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Próiseas Slánchóirithe
Tá dlite faoin Acht gurb é an tÚdarás Áitiúil / CBS 
maidir le Forbairt Eacnamaíochta a leagann amach 
na gnéithe eacnamaíochta den PÁEP (66B(5)(b)) agus 
go leagann na Coistí Áitiúla Forbartha Pobail (CÁFP) 
na gnéithe pobail den PÁEP (66B(5) (c)). Tar éis an 
próiseas a leagtar amach san Acht a chur i gcrích, 
i ndáil leis na gnéithe Eacnamaíochta agus leis na 
gnéithe Pobail araon (66C), déantar plean slánchóirithe 
a chur faoi bhráid na Comhairle lena aontú (66C(4)(a)).

Ní mór gach PÁEP a bheith i gcomhréir leis an Straitéis 
Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach (SSER) agus 
le príomhstraitéis agus cuspóirí an Phlean Forbartha 
Cathrach/Contae. Anuas ar an méid sin, is ceart go 
mbeadh aird maidir leis an PÁEP ar thionscnaimh 
polasaí eile de chuid an Rialtais a bhaineann le hábhar 
(féach Aguisín 6).

Beidh pleananna PÁEP á leagan amach agus á gcur 
i bhfeidhm i gcomhthéacs pholasaithe náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla a dtagann éabhlóid 
orthu de réir a chéile agus moltar próiseas Plean 
Forfheidhmiúcháin a bheidh sách sochóirithe gur 
féidir dul in oiriúint don athrú a thagann ar bheartas 
agus ar pholasaithe. Ba cheart do na hÚdaráis Áitiúla, 
le cúnamh taca ón Roinn, féachaint lena chinntiú 
go dtugtar gach beartas agus polasaí a bhaineann le 
hábhar san áireamh agus an Creatphlean PÁEP á chur i 
bhfeidhm agus á thabhairt faoi athbhreithniú.

Is iad na gnéithe is mó a bhainfidh leis an gCreatphlean 
PÁEP ginearálta na Spriocanna Ardleibhéil don 
phlean slánchóirithe a gcuirfear bonn fúthu le 
Cuspóirí Inmharthana faoi leith maidir leis an sruth 
eacnamaíochta agus an sruth pobail faoi seach. Beidh 
aird maidir le gach cuspóir faoi leith freisin ar thorthaí 
agus ar tháscairí ardleibhéil ionchais sa tréimhse 
pleanála 6 bliana.

Déanfar fónamh do thabhairt i gcrích na dtorthaí sin 
le próiseas Plean Forfheidhmiúcháin trína leagfar 
amach de réir tráthchláir gníomhartha sonracha atá 
inmheasta agus le cur i gcrích i rith ré an Phlean sin 
bunaithe ar ord feidhme atá bunaithe ar fhianaise agus 
ar na hacmhainní atá ar fáil i rith ré sin an phlean a 
thabhairt san áireamh.

Glactar leis go bhféadfadh cuspóirí áirithe a theacht 
i gceist maidir leis na gnéithe eacnamaíochta agus 
leis na gnéithe pobail araon. Is ceart na gníomhartha 
faoi leith atá riachtanach maidir leis na cuspóirí sin 
a thabhairt i gcrích faoi gach aon cheann den dá 
shruth agus an fhreagracht maidir le maoirseacht ar 
ghníomhartha faoi leith á leagan ar an Údarás Áitiúil/
CBX nó ar an CÁFP de réir mar is cuí. 

Is é is dócha gur i ndáil leis an bpróiseas iomlán 
agus leis an mbunachar faisnéise cumaisc is 
mó a tharlóidh slánchóiriú maidir le gnéithe 
eacnamaíochta agus gnéithe pobail, chomh maith 
le réimsí faoi leith a mbeifear ag díriú orthu, mar 
shampla, poist, scileanna agus deis ar an margadh 
saothair. Sa chás nach mbeadh slánchóiriú díreach 
oiriúnach, is gá comhordú dóthanach a chinntiú 
maidir leis an dá réimse gnéithe agus sin an 
fheidhm is mó a leagtar ar an nGrúpa Comhairle 
PÁEP (féach roinn C).

Céimeanna Forbartha na bPleananna 
PÁEP 
Bainfidh ceithre cinn de phríomhchéimeanna le 
próiseas forbartha na bPleananna PÁEP ar dtús: 
ullmhúchán, comhairliúchán poiblí, Spriocanna 
Ardleibhéil, cuspóirí agus torthaí a leagan amach, 
agus socrú críochnúil an PÁEP. Tiocfaidh an cúigiú 
céim ina dhiaidh sin maidir leis an gcur i bhfeidhm 
(agus beidh Próiseas an Phlean Forfheidhmiúcháin 
ina chuid de sin), chomh maith leis an séú céim 
lena mbainfidh monatóireacht, breithmheas agus 
athbhreithniú ar an bplean.

Ní foláir, maidir leis an gcomhairliúchán poiblí, 
réimsí éagsúla riachtanais na ngeallsealbhóirí 
faoi leith ar fud na n-earnálacha eacnamaíochta 
agus pobail a thabhairt san áireamh. Tá 
sreabhchairt thíos ina leagtar amach na céimeanna 
príomhthábhachta. Sa chás go bhfuil tús curtha 
ag Údarás Áitiúil leis an obair ar PÁEP, is ceart 
coinneáil leis an obair sin agus í a thabhairt i 
gcomhréir leis an bpróiseas forbartha ag an gcéad 
chéim eile den phróiseas a leagtar amach thíos. 
Is ceart aird faoi leith a thabhairt ar an ngá atá le 
cuspóirí agus torthaí, atá bunaithe ar fhianaise, 
a leagan amach go soiléir mar chuid de Chéim 3 
(cuspóirí agus torthaí a leagan amach) ós orthu sin 
a bheith Próiseas an Phlean Forfheidhmiúcháin 
bunaithe mar a leagtar amach faoi chéim 5. 
Beidh sin, ina dhiaidh sin arís, á cheangal leis 
na gníomhartha forfheidhmiúcháin agus leis an 
bhfaisnéis a chuirtear ar fáil don mhonatóireacht 
agus don bhreithmheastóireacht a éilítear faoi 
chéim 6 (monatóireacht agus breithmheas). Is 
céim roimh ré (réamhullmhúchán) Grúpa Stiúrtha 
Comhairleach cuí a chur ar bun. (féach an roinn 
maidir leis an nGrúpa Stiúrtha Comhairleach ar 
leathanach 28).
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Léaráid 6

Céim 1: 
Ullmhúchán 

Anailís 
Shocheacnamaíochta

Ráiteas faoi Ghnéithe 
Socheacnamaíoc 
hta agus Spriocanna 
Ardleibhéil 
bunaithe ar Anailís 
Shocheacnamaíochta

Ullmhú: an Grúpa 
Comhairle. Ceadú: 
an CBS agus an 
CÁFP 

Céim 2: 
Comhairliúchán 
Poiblí 

Comhairliúchá n 
Poiblí on Spriocanna 
Ardleibhéil 

Leasú an Ráitis 
bunaithe ar thoradh 
an chomhairliúcháin

Ullmhú: an Grúpa 
Comhairle. Ceadú: 
an CBS agus an 
CÁFP 

Céim 3: 
Cuspóirí agus 
Torthaí a Leagan 
Amach 

Cuspóirí agus torthaí 
a leagan amach go 
mion

Ullmhú: an Grúpa 
Comhairle. Ceadú: an 
CBS agus an CÁFP

Comhairle faoin 
Dréacht Deiridh 
leis na Ceantair 
Bhardasacha agus 
Tionóil Réigiúnacha

Céim 4: 
Socrú críochnúil 
ar an bPlean

Aontaíonn an CBS 
agus an CÁFP an 
dréacht deiridh le 
haird ar ábhar CB 
agus TR

Aontaíonn an ÚÁ an 
dréacht deiridh 

An Plean faoi 
bhráid an Aire agus 
Foilsíonn an tÚÁ an 
Plean

Céim 5:
Cur i bhFeidhm

Pleananna 
Forfheidhmiúcháin

Na hAcmhainní atá 
ar fáil a chur san 
áireamh

Cur i bhfeidhm 
leanúnach 
ar bhealach 
sochomhairle

Céim 6: 
Monatóireacht 
agus 
Breithmheas

Táscairí Feidhmíochta 
i ndáil leis na torthaí 
beartaithe

Bailiú leanúnach 
sonraí, staidéar cáis 
san áireamh

Tuarascáil 
forfheidhmiúcháin
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Céim 1 
Ullmhúchán
Ó tharla go mbíonn dlite faoin reachtaíocht 
athbhreithniú a dhéanamh ar an bPlean PÁEP ar a 
laghad aon uair amháin i rith ré feidhme 6 bliana an 
Phlean, (alt 66F(b) Eacnamaíocht, alt 128B(c) Pobal), 
is ceart athbhreithniú ar an bplean reatha a bheith ina 
chuid de chéim an ullmhúcháin maidir leis an gcéad 
phlean PÁEP eile. D’fhéadfadh athbhreithniú a bheith 
déanta cheana féin ag cuid mhór de na hÚdaráis 
Áitiúla ar an bplean reatha agus más amhlaidh an 
cás, is ceart an t-eolas a fuarthas ón bpróiseas 
athbhreithniúcháin sin a chur chun fónaimh agus an 
plean nua PÁEP á leagan amach. Sa chás nach bhfuil 
athbhreithniú déanta go fóill ar an bplean reatha, 
sásófar na coinníollacha faoin reachtaíocht maidir le 
próiseas athbhreithniúcháin leis an athbhreithniú a 
dhéantar mar chuid den phróiseas ullmhúcháin maidir 
leis an bplean nua PÁEP. 

Anailís Shocheacnamaíochta/Bunachar 
Faisnéise Cumaisc
Ba cheart na gnéithe eacnamaíochta agus na gnéithe 
pobail den phlean PÁEP a bheith bunaithe ar an 
bhfianaise is fearr atá ar fáil agus ar lón cuimsitheach 
staitisticí agus sonraí eile a bhaineann le hábhar 
agus aird a bheith ar na spriocanna éagsúla ar an 
leibhéal Réigiúnach, ar an leibhéal Náisiúnta agus ar 
leibhéal an AE a thagann i gceist. Beidh cuid mhór 
tábhachta le leas a bhaint as bunachar fianaise i 
gcomhar mar lón eolais do chinntí arna ndéanamh ag 
an gCoiste CÁFP agus ag an CBS maidir le Forbairt 
Eacnamaíochta tráth a mbíonn an Plean á leagan 
amach. Cé gur ceart cur chuig an mbeartaíocht le 
meon “ó bhonn aníos”, is féidir tiomsú an ábhair 
sonraí a bhunú ar thaighde, ar mhianadóireacht 
sonraí agus ar anailís sonraí níos lárnaithe. Is ceart 
sonraí a thiomsaítear do thús an ullmhúcháin maidir 
leis an bPlean PÁEP a úsáid síos tríd an bpróiseas 
pleanála agus maidir leis an obair monatóireachta ar 
an gcur i bhfeidhm agus an obair meastóireachta ar 
an toradh feidhme.

Ní bheidh sonraí tábhachtacha cothrom le haimsir 
maidir le cúrsaí socheacnamaíochta agus an daonra 
ar fáil ó phróiseas an Daonáirimh Náisiúnta i ndáil 
leis an bpróiseas forbartha ar phleananna PÁEP 
i rith 2021/2022 mar gheall ar a chur ar athló de 
bharr COVID. Leanann an POS ina dhiaidh sin de 
lón staitistice a chur ar fáil leis an Suirbhé Ráithiúil 
Náisiúnta ar Theaghlaigh agus le Staitisticí maidir leis 
an Margadh Saothair chomh maith le hanailís ar lón 
staitisticí eile a bhaineann le hábhar.

8  https://www.healthatlasireland.ie/
9  https://www.hse.ie/eng/services/list/5/publichealth/publichealthdepts/pub/profiles.html

I bhfianaise na srianta a d’fhéadfadh eascairt 
ó easpa sonraí daonáirimh cothrom le haimsir, 
cuirtear moltaí chun cinn sna treoirlínte seo maidir 
le tacair sonraí ábhartha a bheadh tairbheach 
mar bhunús don chreat PÁEP agus don Phlean 
Forfheidhmiúcháin tosaigh. Meastar tábhacht leis 
na tacair sonraí seo a leanas i gcomhthéacs anailís 
shocheacnamaíochta a dhéanamh agus ráitis 
shocheacnamaíochta a leagan amach;

Sonraí SSER – Tionóil Réigiúnacha
Chuir na Tionóil Réigiúnacha an SSER le chéile le 
hanailís a rinneadh ar dhaonáireamh 2016 agus ar 
shonraí eile a bhaineann le hábhar. Tá an lón sonraí 
sin ar fáil chun fónamh don anailís/ráiteas maidir le 
cúrsaí socheacnamaíochta a ullmhú lena gcuirtear 
bonn treise faoin PÁEP. Is ceart don Údarás Áitiúil 
dul i mbun caidrimh leis an Tionól Réigiúnach cuí 
maidir le húsáid as na sonraí cuí i ndáil leis an bplean 
PÁEP a chur le chéile. 

Próifílí maidir le Cuimsiú Sóisialta/SICAP – Na 
hÚdaráis Áitiúla/Pobal
Cuireann Pobal Próifílí le chéile gach bliain maidir 
le Cuimsiú Sóisialta agus limistéir faoi SICAP. Bíonn 
roinnt faisnéise sna tuarascálacha seo a bhaineann 
le leibhéal an chontae agus na príomhphátrúin 
a bhaineann go sainiúil le dreamanna faoi leith i 
gcomhthéacs SICAP. Fóireann an t-eolas seo don 
chomhairliúchán ar an leibhéal áitiúil d’fhonn an 
t-ord tábhachta a shocrú maidir leis an bpleanáil 
bhliantúil i ndáil le SICAP agus d’fhéadfadh tairbhe 
a bheith as freisin maidir le fónamh do phleanáil 
níos fearr i gcomhthéacs Pleananna PÁEP agus 
Pleananna Forfheidhmiúcháin.

Health Atlas Ireland/Próifíl Sláinte Contae 
Déanann Health Atlas Ireland fónamh maidir leis 
an dícheall cur leis an tsláinte ag na hothair, ag 
a muintir agus ag an bpobal i gcoitinne tríd an 
tairbhe a bheadh as na sonraí atá ar fáil a shaothrú 
ar mhaithe le dearbhú cáilíochta, mapáil sláinte 
agus cúrsaí taighde. Cuirtear “léiriú” anailíse agus 
taispeántais ar fáil le Health Atlas Ireland ar thacair 
éagsúla sonraí, ina measc, déimeagrafaíocht; obair 
ospidéil; oidis; básmhaireacht; cúrsaí airgeadais; 
acmhainní daonna; ionaid seirbhíse; feidhmeanna 
éagsúla mapála. Tá an fhaisnéis ar fáil ar líne agus 
is féidir sonraí maidir le cúrsaí sláinte a chur ar fáil 
maidir le réimsí éagsúla tíreolaíochta8. Tá Próifílí 
Sláinte Contae ar fáil ar líne freisin ag FSS. Tá leasú 
le cur ar na próifílí sin faoi láthair9. 
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An Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta – 
Anailís ar Chúrsaí Tithíochta
Choimisiúnaigh an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil 
agus Oidhreachta i mí na Nollag 2020 an ESRI chun 
fónamh do Mheasúnacht Éilimh maidir le Riachtanas 
Tithíochta (MÉRT) a fhorbairt ag na hÚdaráis Áitiúla. 
Éilítear maidir leis an bpróiseas sin athróga éagsúla 
stairiúla agus ionchais maidir le cúrsaí eacnamaíochta 
agus tithíochta a úsáid mar bhunábhar ionas go 
gcuirtear meastachán iontaofa ar fáil ar an riachtanas 
tithíochta san am atá le theacht. D’fhéadfadh leas 
ag na hÚdaráis Áitiúla as na sonraí a úsáidtear mar 
bhonnábhar maidir leis na meastacháin tithíochta 
seo, go háirithe an chuid a bhaineann le réamh-
mheastacháin déimeagrafaíochta, i gcomhthéacs 
easpa sonraí daonáirimh i rith chéim ullmhúcháin an 
PÁEP. D’fhéadfadh lón léargais a bheith le fáil freisin 
sa chomhthéacs sin as aon obair taighde a rinneadh 
i ndáil le spriocanna na Roinne maidir le Soláthar 
Tithíochta a leagan amach. 

An Creat Náisiúnta Folláine
Tá an obair maidir le creat náisiúnta folláine na 
hÉireann a chur le chéile ar siúl faoi láthair d’fhonn 
bonn a chur faoi chur chuige i ndáil le cúrsaí folláine 
lena dtugtar san áireamh gnéithe níos forleithne ná 
táscairí sonracha eacnamaíochta de leithéid OTI etc. 
Beidh seo á dhéanamh i gcomhthéacs chreat folláine 
reatha na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt 
Eacnamaíochta agus beidh tacar táscairí faoi leith 
ann a fhóirfidh don mheastóireacht agus don 
bhreithmheas ar bhearta idirghabhála i gcomhthéacs 
na folláine. Beidh tábhacht leis an mbeart seo i 
gcomhthéacs príomhtháscairí feidhmíochta ba chóir 
a thabhairt san áireamh maidir le Pleananna PÁEP a 
chur i bhfeidhm agus a bhreithmheas ar an leibhéal 
áitiúil. Tá an obair air sin ar siúl faoi láthair agus 
déanfar a mheas go lánchuimsitheach nuair a bhíonn 
sé críochnaithe. Idir an dá linn, is ceart leas a bhaint 
as creat ECFE maidir le sonraí a roghnú agus le 
táscairí feidhmíochta atá oiriúnach agus a bhaineann 
le hábhar a roghnú.

Sonraí san Am atá Romhainn

Próifílí Contae 2024
Idir na treoirlínte PÁEP a thabhairt chun críche agus 
an tráth a bhfoilsítear tacair sonraí maidir le Limistéir 
Bheaga bunaithe ar an daonáireamh beartaithe, 
oibreoidh na ranna rialtais RFTP/RTRÁO, na 
Tionóil Réigiúnacha agus na hÚdaráis Áitiúla leis na 
geallsealbhóirí éagsúla chun freastal do chur chuige 
níos leanúnaí i ndáil leis na tacair sonraí is gá mar 
bhonn treise faoi fhorbairt na bpleananna PÁEP.

Déanfar fónamh leis an bpróiseas sin do phróiseas 
lárnaithe maidir le hanailís ar fhaisnéis ar leibhéal 
an chontae trína gcuirtear próifílí contae ar fáil 
maidir le gach limistéar Údaráis Áitiúil a mbeidh 
fónamh astu maidir le próiseas athbhreithnithe an 
PÁEP sa bhliain 2024. Anuas air sin, mar chuid den 
bheartaíocht seo agus den aird ar obair atá ar siúl 
cheana féin, déanfar tacar bonnlíne de tháscairí 
feidhmíochta oiriúnacha a shonrú chomh maith 
bunaithe ar an anailís ar an bhfaisnéis seo agus i 
gcomhréir leis an ord tábhachta pleanála agus le 
haidhmeanna forghinearálta na bPleananna PÁEP 
go sonrach.

Ní chuireann sin bac ar aon Údarás Áitiúil leas a 
bhaint as cibé tacar sonraí a mheastar a bheith 
tábhachtach maidir le próiseas PÁEP an Údaráis, 
ach cuirfear tacar bonnlíne ar fáil d’fhaisnéis 
agus de tháscairí maidir leis an bpróiseas 
athbhreithnithe sa bhliain 2024 ionas go ndéantar 
soláthar do chur chuige níos seasta leanúnaí maidir 
leis an athbhreithniú agus leis an gcur i bhfeidhm 
ar Phleananna PÁEP as seo amach. 

Ráiteas faoi Spriocanna Ardleibhéil 
Feictear gurb é atá i gceist le Sprioc Ardleibhéil 
stiúir ghinearálta a shocrú maidir le plean

forbartha faoi leith, an PÁEP sa chás seo. Ní 
iondúil go dtiocfadh athrú ar an sprioc i rith ré 
an phlean agus leagfar amach an bunábhar agus 
na bearta idirghabhála a seastar leo i rith ré an 
phlean ar mhaithe leis na Spriocanna Ardleibhéil 
a ndírítear orthu a bhaint amach. Ba cheart go 
mbeadh ardaidhm i gceist leis na spriocanna 
agus iad bunaithe ar an anailís ar na sonraí 
socheacnamaíochta chomh maith leis na próisis 
comhairliúcháin a bhaineann le forbairt an phlean. 
Is ceart i ngach cás go bhféadfaí na spriocanna a 
bhaint amach agus a thabhairt i gcrích.

A luaithe a bhíonn an anailís socheacnamaíochta 
tugtha chun críche agus roinnt Spriocanna 
Ardleibhéil leagtha amach, is é an Ráiteas faoi 
Spriocanna Ardleibhéil a bheidh mar bhunábhar 
do Phróiseas an Chomhairliúcháin Phoiblí is gá 
maidir leis an PÁEP a leagan amach. Beidh leas 
as próiseas an chomhairliúcháin phoiblí maidir le 
caomhchóiriú ar na spriocanna agus na cuspóirí 
agus na torthaí a leagan amach d’fhonn an 
creatphlean PÁEP a thabhairt chun críche agus 
soláthar do ghníomhartha a socrófar ina leith mar 
chuid de Phróiseas an Phlean Forfheidhmiúcháin. 
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Ráiteas faoi Ghnéithe 
Socheacnamaíochta 
Is ceart, ón anailís ar an mbonn fianaise, ráiteas 
socheacnamaíochta a ullmhú lena n-áirítear 
spriocanna ardleibhéil agus torthaí maidir leis an 
bplean ar fad. Cé go mbaineann saothar mór agus 
réimse fairsing próiseas leis an PÁEP a leagan 
amach agus a aontú, moltar go tréan go mbeadh 
an ráiteas seo chomh gonta agus is féidir. Ba 
cheart go mbeadh líon beag torthaí á lua le gach 
cuspóir agus sin á cheapadh leis an bhforchuspóir 
a luaitear sa Phlean Gníomhaíochta don Rialtas 
Áitiúil Éifeachtach maidir le dea-bhail an duine 
agus caighdeán an tsaoil a chur chun cinn. Is ceart 
aird a bheith ar an bpróiseas forfheidhmiúcháin 
tráth a mbíonn cuspóirí agus torthaí á leagan 
amach agus ar an scóip a bhaineann leis na 
cuspóirí agus na torthaí a thabhairt i gcrích le 
próiseas forfheidhmiúcháin dá shórt. 

Gnéithe Eacnamaíochta agus Gnéithe a 
chuireann lena chéile
Cé gur feidhm ar leithligh an fhorbairt 
eacnamaíochta seachas an fhorbairt ceantair agus 
pobail, lena mbaineann deacrachtaí, modhanna 
oibre agus scileanna éagsúla, is feidhmeanna iad 
freisin a chuireann lena chéile maidir le pobal 
inmharthanach a chothú i gceantar a bhfuil bonn 
tréan eacnamaíochta faoi. Tarlóidh dá réir sin 
gnéithe eacnamaíochta chomh maith le gnéithe 
pobail den PÁEP i gceist le réimsí áirithe feidhme 
agus beartaíochta. Mar shampla, cuirfidh obair 
atá bunaithe i measc an phobail, obair choiste 
áitiúil chomórtas na mbailte slachtmhara, cuirtear 
i gcás, nó tionscnaimh feabhsúcháin áitiúla eile, le 
hinfheistíocht an Údaráis Áitiúil i bhfeabhsú áite 
faoi na cláir forbartha ceantair agus pobail.

Ar an gcuma chéanna, cuidíonn gnóthachtáil 
mhaith eacnamaíochta le pobal níos tréine a 
chothú agus tá bunghá leis maidir le leas an 
phobail trí rachmas breise, fostaíocht agus 
cobhsaíocht airgeadais níos daingne a chruthú. 
Is féidir, chomh maith, le bearta ar mhaithe le 
forbairt ceantair nó forbairt pobail treisiú le 
saothrú eacnamaíochta ón mbonn aníos, an tráth 
céanna a gcuirtear in aghaidh na díbeartha agus 
an bhochtanais, mar shampla, le bearta críochnúla 
d’fhonn feabhas a chur ar dheiseanna oideachais, 
oiliúna agus fostaíochta i gcomharsanacht atá faoi 
mhíbhuntáiste nó imeallaithe. Is den tábhacht 
aird shuntasach a tharraingt ar na “gnéithe 
slánchóirithe” seo sa PÁEP ionas go ndeimhnítear 
go dtarlóidh na gníomhartha maidir leis an 
bhforbairt eacnamaíochta agus leis an bhforbairt 
ceantair agus pobail a thabhairt i gcrích ar bhealach 
comhordaithe.

 

Déantar fónamh do chomhordú breise ar an gcur chuige 
maidir leis na gnéithe sainchóirithe den PÁEP a leagan 
amach agus a chur i bhfeidhm leis an ról atá leis an 
nGrúpa Comhairle (féach roinn C)agus le Próiseas an 
Phlean Forfheidhmiúcháin (féach roinn B). Moltar go 
tréan do na hÚdaráis Áitiúla, mar chuid de phróiseas an 
PÁEP, dul i gcomhairle leis na Comhlachais Tráchtála/
Meithle Bailte Móra/Coistí Athchóiriúcháin an tráth a 
mbítear ag féachaint le socrú ar iarratais a d’fhéadfaí a 
chur isteach ar scéimeanna maidir le hairgead Rialtais, 
mar shampla Athnuachan Bailte agus Sráidbhailte, CAFT, 
SICAA, ionas go gcinntítear aontú mhuintir na háite leis.

Céim 2 
Comhairliúchán
Is gné thábhachtach an Comhairliúchán den phróiseas 
maidir le creatphlean PÁEP a leagan amach agus 
de na Pleananna Forfheidhmiúcháin a ullmhú. Is 
ceart don Údarás Áitiúil a chinntiú go ndéantar 
comhairliúchán forleitheadach leis na geallsealbhóirí 
a bhaineann le hábhar i rith na gcéimeanna uile a 
ghabhann lena bhforbairt. Is den tábhacht go bhfónann 
agus go bhfóireann an PÁEP agus na Pleananna 
Forfheidhmiúcháin a ghabhann leis do phríomhbhrainsí 
eile oibre an Údaráis Áitiúil, mar shampla, gnóthaí 
Tithíochta, Pleanála, Turasóireachta agus fóillíochta agus 
go mbíonn cuspóirí eile na ngeallsealbhóirí i gcomhréir 
leis na cuspóirí a leagtar amach sa PÁEP. Ba chóir go 
sonrófaí sa PÁEP an ceangal atá ag na cuspóirí a leagtar 
amach do réimsí eile oibre na nÚdarás Áitiúil agus na 
ngeallsealbhóirí leis na Cuspóirí Inmharthana a leagtar 
amach sa PÁEP agus ba cheart go bhfónfadh agus go 
bhfóirfeadh comhairliúchán cuí dó sin.

Is ceart próiseas cuimsitheach comhairliúcháin poiblí 
a bheith ina bhonn daingean faoi fhorbairt an PÁEP. 
Éilítear le halt 66C(2)(i) agus alt 66C(3)(i) san Acht um 
Athchóiriú Rialtais Áitiúil go ndéantar comhairliúchán 
poiblí maidir le gnéithe Eacnamaíochta agus le gnéithe 
Pobail an phlean araon.

Faoi Chuspóir 1 in Pobail Inbhuanaithe, 
Uilechuimsitheacha agus Chumhachtaithe Straitéis cúig 
bhliana chun tacú leis an earnáil pobail agus dheonach in 
Éirinn 2019-2024 (an Straitéis P&D), gealltar treisiú leis 
an gcur chuige rannpháirtíochta maidir leis an mbearta 
poiblí agus cláir a leagan amach. Gealltar, chomh maith 
leis sin, treisiú le próiseas na bpleananna PÁEP agus 
cur le rannpháirtíocht an phobail i leagan amach na 
bpleananna agus ina gcur i bhfeidhm agus comharoibriú 
agus comhpháirtíocht níos éifeachtúla a thabhairt i 
gcrích go náisiúnta, go réigiúnach agus go háitiúil.

Leagtar amach réimse aontaithe luachanna agus 
prionsabail maidir leis an gcomhar agus leis an 
gcomhpháirtíocht, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an 
leibhéal áitiúil, maidir le Gníomh 1.2 sa straitéis sin a 
chur i bhfeidhm.
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Ba chóir go mbeadh na bearta comhairliúcháin 
ar fad maidir leis an bplean PÁEP a leagan amach 
i ngach limistéar bunaithe orthu sin atá ar fáil in 
Aguisín 5 leis na treoirlínte seo.

Is ceart cur chuig an bplean PÁEP a leagan 
amach ar bhonn an chomhair, na comhairle agus 
na rannpháirtíochta, agus deis a bheith ag na 
geallsealbhóirí príomhthábhachta cur leis an 
obair ar bhealach tairbheach. Is ceart an próiseas 
comhairliúcháin a eagrú de réir na luachanna 
agus na bprionsabal a luaitear agus ba chóir 
deis a bheith ag dreamanna, ag eagraíochtaí, ag 
geallsealbhóirí agus ag an bpobal i gcoitinne an 
áit a dtugtar leasa, riachtanais agus deiseanna a 
bhaineann leo féin san áireamh sa phlean PÁEP.

Tá na Líonraí Rannpháirtíochta Pobail i mbun 
Ráitis faoi Dhea-bhail an Phobail a ullmhú faoi 
láthair. Luaitear sna ráitis sin an léargas atá 
ag comhaltaí an LRP ar na ceisteanna a bhfuil 
tábhacht leo do phobal na comharsanachta, 
faoi láthair agus maidir leis na glúnta atá 
le theacht. Déantar na ráitis seo a chur le 
chéile trí phróiseas oscailte lena mbaineann 
rannpháirtíocht agus follasacht agus beidh siad 
ina lóchrainn eolais maidir le gach a ndéanann 
gach LRP faoi leith. Is ceart leas a bhaint as na 
ráitis léargais seo mar chreat don chaidreamh 
leis na líonraí LRP i ngach limistéar ar mhaithe 
le fónamh do na Spriocanna Ardleibhéil agus na 
Cuspóirí Inmharthana don PÁEP a leagan amach. 
Is ceart chomh maith aird a bheith ar ráitis LRP 
maidir le dea-bhail an phobail sna Pleananna 
Forfheidhmiúcháin PÁEP ionas go gcinntítear na 
pleananna forfheidhmiúcháin i gcomhréir leis an 
léargas a leagtar amach sna ráitis sin.

Tuarascáil ar an bPróiseas Comhairliúcháin Poiblí
Tá dlite faoi 66C (2)(a)(i) agus alt 66C (3)
(a)(i) tuarascáil a fhoilsiú ar an bpróiseas 
comhairliúcháin poiblí a eagraítear i ndáil leis 
na gnéithe eacnamaíochta agus leis na gnéithe 
pobail faoi seach. Is den tábhacht go mbeadh 
próiseas rannpháirtíochta le sonrú ar an tuairisc 
trína gcinntítear deis ag aon duine den phobal 
agus ag geallsealbhóirí eile a bhaineann le 
hábhar fónamh go tairbheach do leagan amach 
an PÁEP. 

Céim 3 
Cuspóirí agus Torthaí a Leagan 
Amach

Na Spriocanna Ardleibhéil a Cheangal leis na 
Gnéithe Eacnamaíochta agus Pobail
Is ceart cíoradh níos mine a thabhairt ar na 
Spriocanna Ardleibhéil maidir leis na gnéithe 
eacnamaíochta agus na gnéithe pobail den 
phlean PÁEP trí Chuspóirí inmharthana sonracha 
inmheasta a lua chomh maith le cuntas imlíneach 
ar na torthaí atá i gceist a thabhairt i gcrích 
le himeacht ré feidhme 6 bliana an Phlean. 
Beidh bonn á chur faoi na cuspóirí seo, agus na 
torthaí i ndeireadh báire, a thabhairt i gcrích le 
Gníomhartha praiticiúla de réir tráthchláir mar a 
leagtar amach mar chuid de Phróiseas an Phlean 
Forfheidhmiúcháin (féach Roinn B). Déanfaidh 
na Pleananna Forfheidhmiúcháin tairbhe maidir 
leis na cuspóirí a thabhairt i gcrích le haird ar 
réimsí éagsúla den chomhthéacs agus ar na 
hacmhainní atá ar fáil i rith ré an phlean, cistí san 
áireamh a chuirtear ar fáil trí shruthanna éagsúla 
cistíochta. Tugtar treoir breise maidir le cuspóirí 
agus gníomhartha a leagan amach i Roinn 2 agus i 
Roinn 3 sna treoirlínte seo.

Déantar an dréacht críochnúil de na cuspóirí agus 
de na torthaí a chur i láthair lena mbreathnú agus 
a meas ag Ceantair Bhardasacha agus ag Tionóil 
Réigiúnacha. 

Céim 4 
An Creat PÁEP a Thabhairt  
chun Críche
Ag teacht leis an reachtaíocht, is ceart an dréacht 
de chreat PÁEP a chur faoi bhráid na gCeantar 
Bardasach agus na dTionól Réigiúnach lena meas 
i ndáil lena bheith i gcomhréir;

 le pleananna Forbartha Cathrach agus Contae 

 le SSER a bhaineann leis an limistéar atá i 
gceist agus

 i ndáil le Comhréireacht idir gnéithe 
eacnamaíochta agus gnéithe pobail an PÁEP. 

Is ceart go mbeadh lorg aon ábhar a chuirtear 
ar fáil ina leith sin ar an dréacht de Chreat ina 
dhiaidh sin. An tráth a mbíonn lorg an lón ábhair 
ó na Ceantair Bhardasacha agus ó na Tionóil 
Réigiúnacha ar an gCreat, is ceart an dréacht 
deiridh slánchóirithe sin den Chreat PÁEP a chur 
faoi bhráid an Údaráis Áitiúil lena aontú.
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Ag teacht leis an Acht, ba chóir go mbainfeadh 
leasú ar bith a mholann an tÚdarás Áitiúil leis an 
gcoinníoll go mbeadh an PÁEP i gcomhréir leis an 
bPlean Forbartha Cathrach nó Contae Áitiúil agus 
leis an SSER (66C(4)(a)(i)(ii)).

Céim 5 
Cur i bhFeidhm
Ó shocraítear leagan deiridh an PÁEP, is ceart 
fónamh do na thabhairt i gcrích na gcuspóirí agus 
na dtorthaí le próiseas Phlean Forfheidhmiúcháin. 
Is ceart an Plean Forfheidhmiúcháin tosaigh a 
leagan amach an tráth céanna leis an gCreat PÁEP.

Ba cheart na nithe seo a leanas i gceist leis an 
bpróiseas pleanála maidir leis an gcur i bhfeidhm 
go hiondúil; 

 Na sonraí atá ar fáil a úsáid chun bearta 
idirghabhála ag teacht leis na Spriocanna 
Ardleibhéil agus le cuspóirí an PÁEP a thabhairt 
chun suntais agus a chur in ord tábhachta. 

 Gníomhartha sonracha de réir tráthchláir i 
ndáil le gach cuspóir sa PÁEP a leagan amach.

 Torthaí agus táscairí a leagan amach a 
fhónfaidh don mhonatóireacht leanúnach ar 
an bPlean Forfheidhmiúcháin agus a fhónann 
go ginearálta chomh maith do spriocanna agus 
do chuspóirí an PÁEP a thabhairt i gcrích.

 Aird ar na hacmhainní atá ar fáil chun 
bonn treise a chur faoi chur i bhfeidhm na 
ngníomhartha.

 Rannpháirtíocht chuí ag coistí CÁFP agus CBS 
sa phróiseas pleanála. 

Tugtar sonraí níos mine faoi na Pleananna 
Forfheidhmiúcháin i roinn B.

Céim 6 
Monatóireacht, Breithmheas agus 
Athbhreithniú
Déanfar fónamh don mhonatóireacht agus 
don bhreithmheastóireacht leanúnach i ndáil 
leis an PÁEP trí thorthaí agus tháscairí a lua sa 
chreatphlean PÁEP, ag gabháil leis na gnéithe 
eacnamaíochta agus leis na gnéithe pobail araon 
den chreat, a fhóireann don dul chun cinn a 
mheas maidir leis na spriocanna ardleibhéil agus 
na cuspóirí inmharthana a thabhairt i gcrích. Is 
féidir leas a bhaint as na táscairí seo maidir le 

10  Féach ábhar míniúcháin i Roinn B maidir le Gníomhartha

táscairí príomhthábhachta KPI faoi leith a roghnú 
a chuideoidh le cur i bhfeidhm na ngníomhartha 
a thagann faoin bPlean Forfheidhmiúcháin. Beidh 
monatóireacht leanúnach á dhéanamh ina leith 
seo bunaithe ar an ord tábhachta a leagtar amach 
do na gníomhartha agus ar na torthaí agus ar na 
táscairí i ndáil le gachPlean Forfheidhmiúcháin faoi 
leith.

Mar a luaitear thuas maidir le Céim 1 Ullmhúchán, 
ní bheidh teacht ar sonraí tábhachtacha ó 
phróiseas an Daonáirimh Náisiúnta don phróiseas 
forbartha maidir le pleananna PÁEP in 2021/2022. 
Leagtar amach cur chuige beartaithe i ndáil le 
sonraí maidir leis an PÁEP nua a ullmhú faoi 
Chéim 1 thuas ina fhianaise sin. Leagtar amach 
thuas freisin, an cur chuige le leanacht go dtí 
go mbíonn na sonraí daonáirimh ar fáil ionas go 
mbíonn de thoradh ar an bpróiseas go gcuirtear 
próifílí socheacnamaíochta contae agus táscairí 
bonnlíne ar fáil ar mhodh lárnaithe a fhónfaidh don 
phróiseas athbhreithnithe maidir leis an PÁEP.

Is ceart Táscairí SMART10 a leagan amach a mbeidh 
fónamh astu maidir leis an monatóireacht agus 
leis an mbreithmheastóireacht ar an PÁEP agus 
fóirsteanach maidir leis na Spriocanna Ardleibhéil 
agus leis na Cuspóirí Inmharthana a shonraítear sa 
chreat den PÁEP. Is ceart modhanna ina ndéanfar 
na táscairí sin a thiomsú a lua freisin mar chuid den 
phróiseas maidir leis an bplean a ullmhú agus níor 
cheart talamh slán a dhéanamh de go mbeidh na 
sonraí a bhíonn ar fáil lánsásúil maidir lena mbíonn 
riachtanach ina leith seo. Ionas go ndéantar 
fónamh do bhreithmheas lánchuimsitheach 
ar bhearta idirghabhála an PÁEP, ba cheart go 
mbeadh cásanna staidéir a fhorbairt ina ghné 
den phróiseas monatóireachta ar an bplean PÁEP 
chomh maith. D’fhonn fónamh do chur chuige 
seasta leanúnach i ndáil le staidéar cáis den chineál 
seo, is ceart leas a bhaint as an teimpléad do 
chásanna staidéir a chuirtear in úsáid maidir leis 
an gClár Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú 
Sóisialta (SICAP) mar theimpléad a fhóireann 
chomh maith do staidéar cáis maidir le plean PÁEP.

Tiocfaidh athbhreithniú críochnúil agus bearta 
cúnta maidir leis an gcéad sraith pleananna PÁEP 
eile a leagan amach faoi anáil na sonraí cainníochta 
agus cáilíochta a thiomsaítear mar chuid den 
Phlean Forfheidhmiúcháin agus den phróiseas 
leanúnach monatóireachta.
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Réimsí Freagrachta 
An Creatphlean PÁEP
Ar na Réimsí Freagrachta faoin Acht um 
Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 i ndáil leis 
an bpróiseas maidir le PÁEP a chur le chéile, 
áirítear iad seo a leanas:- 

 is feidhm fhorchoimeádta ag comhaltaí tofa 
an Údaráis Áitiúil an Plean foriomlán a chur 
le chéile;

 is ar an Údarás Áitiúil (go ginearálta 
an CBS) atá de fhreagracht na gnéithe 
eacnamaíochta den PÁEP a ullmhú;

 is ar an CÁFP atá de fhreagracht na gnéithe 
pobail den PÁEP a ullmhú;

 tá ceangal dul i gcomhairle leis an Tionól 
Réigiúnach ionas go gcinntítear comhréir 
idir an PÁEP agus an SSER agus ní mór don 
tionól ráiteas faoin dréacht de ghnéithe 
eacnamaíochta an Phlean a aontú chomh 
maith le ráiteas faoin dréacht de ghnéithe 
pobail an Phlean; agus

 tá ceangal dul i gcomhairle le Comhaltaí an 
Cheantair Bhardasaigh ionas go gcinntítear 
comhréir idir na gnéithe eacnamaíochta 
agus na gnéithe pobail agus comhréir 
leis an bpríomhstraitéis agus leis na 
príomhchuspóirí sa Phlean Forbartha 
reachtúil, agus is feidhm choimeádta ag 
Comhaltaí an Cheantair Bhardasaigh ráiteas 
faoin dréacht de ghnéithe eacnamaíochta an 
Phlean a aontú chomh maith le ráiteas faoin 
dréacht de ghnéithe pobail an PÁEP. 

Agus an PÁEP á ullmhú, is ceart don Údarás 
Áitiúil caidreamh a chothú freisin leis na 
gníomhairí eacnamaíochta agus na grúpaí 
comhairliúcháin a bhaineann le hábhar d’fhonn 
an chomhréir a chinntiú leis an gcomhthéacs 
réigiúnach go ginearálta, le haird ar an SSER 
agus creatbheartais eile a bhaineann le hábhar, 
mar shampla na Pleananna Fiontair Réigiúnacha. 
Beidh buntábhacht ó thaobh chothú an 
chaidrimh idir na geallsealbhóirí éagsúla leis an 
ról atá leis an nGrúpa Stiúrtha Comhairleach.

Pleananna Forfheidhmiúcháin
Ba cheart go ndéanfaí caidreamh le gnéithe de na 
córais chuí ar an leibhéal áitiúil d’fhonn fónamh do 
leagan amach an Phlean Forfheidhmiúcháin, leis an 
CÁFP, an CBS a bhaineann le hábhar agus an Grúpa 
Stiúrtha Comhairleach (féach thíos) san áireamh. 
Ba cheart gur plean ilghníomhaireachtaí an Plean 
Forfheidhmiúcháin agus go mbeadh gníomhartha san 
áireamh a dhéanfaidh réimse leathan soláthraithe 
seirbhíse agus iad ceangailte le Spriocanna Ardleibhéil 
agus le cuspóirí sonracha. Tugtar eolas níos mine ina 
leith sin thíos. Mar a luaitear thuas, ba cheart go gcuirfí 
san áireamh go lánchuimsitheach na hacmhainní atá ar 
fáil ag na heagraíochtaí ar fad a bhaineann le hábhar 
agus go leagfaí amach go mion na gníomhartha a 
chuirfear i bhfeidhm i rith ré an phlean chun fónamh do 
na Spriocanna Ardleibhéil agus na Cuspóirí Inmharthana 
a shonraítear go mion sa chreatphlean PÁEP a thabhairt 
i gcrích.

An Grúpa Stiúrtha Comhairleach
Faoi alt 66C san Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, tá 
ceangailte ar gach Údarás Áitiúil aird a thabhairt ar an 
ngá atá leis na gnéithe eacnamaíochta den phlean PÁEP 
agus na gnéithe pobail den phlean PÁEP a shlánchóiriú 
lena chéile. D’fhonn comhordú a chinntiú maidir leis 
na gnéithe eacnamaíochta agus na gnéithe pobail den 
PÁEP a ullmhú, agus dúbailt (ó thaobh saothair agus ó 
thaobh caidreamh leis na geallsealbhóirí) a sheachaint, 
moltar go gcuirfeadh gach Údarás Áitiúil Grúpa Stiúrtha 
Comhairleach ar bun a chuideodh le hullmhú, dréachtú, 
ceadú agus aontú an PÁEP agus leis an gcur i bhfeidhm.

Díreoidh an Grúpa Stiúrtha Comhairleach ar 
shocruithe praiticiúla ar mhaithe le hullmhú réidh 
ábalta ar Phlean slánchóirithe, ó scóip an Phlean a 
leagan amach go dtí go ndéantar a aontú i ndeireadh 
báire. Chomh maith leis sin, ba cheat go mbeadh 
ról ag an nGrúpa ag treisiú le Próiseas an Phlean 
Forfheidhmiúcháin ionas go gcinntítear slánchóiriú ar 
na pleananna sin agus iad ag teacht leis na Spriocanna 
Ardleibhéil agus leis na Cuspóirí Inmharthana a 
leagtar amach sa Chreatphlean PÁEP.

Ba chóir líon na gcomhaltaí, roghnú na gcomhaltaí 
agus na modhanna oibre ag teacht leis na rólanna 
sin agus aird a thabhairt chomh maith ar dhualgas a 
bheith faoin reachtaíocht ar an Údarás Áitiúil agus ar 
an CÁFP i leith na réimsí seo. Is féidir leis an nGrúpa 
Stiúrtha Comhairleach freisin, i mbun na hoibre seo, 
ábhar comhairle a lorg ó fhoinsí eile, dá dtagraítear 
i gCuid 2 den treoir seo agus ó chomhlachtaí agus ó 
ghníomhaireachtaí eile a bhfuil baint acu le gníomhartha 
an Phlean Forfheidhmiúcháin a thabhairt i gcrích.
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Ón tráth a n-aontaítear agus a bhfoilsítear an 
PÁEP, is é a bheidh de ról leis an nGrúpa Stiúrtha 
Comhairleach comhairle agus cúnamh a chur ar fáil 
maidir lena chur i bhfeidhm agus leis na socruithe 
monatóireachta mar chuid de Phróiseas an Phlean 
Forfheidhmiúcháin. Is faoin Údarás Áitiúil lena 
mbaineann a shocrú cén ceangal cuí a bheidh idir 
an Grúpa Stiúrtha/Comhordúcháin Comhairleach 
agus aon socrú atá ar bun roimh ré maidir le cúrsaí 
comhordúcháin, mar shampla grúpaí pleanála agus 
fóraim eacnamaíochta neamhreachtúla maidir le 
straitéisí atá bunaithe ar réimse áirithe tíre.

Struchtúr
Maidir leis an nGrúpa Stiúrtha Comhairleach, ba 
cheart go mbeadh le háireamh ar na comhaltaí;- 

 ar a laghad aon chomhalta amháin den CÁFP;

 ar a laghad aon chomhalta amháin den 
CBS maidir le Forbairt Eacnamaíochta agus 
Fiontraíocht;

 Príomhoifigeach an CÁFP (nó duine á ainmniú 
ag an té sin);

 an Stiúrthóir Seirbhíse a fhónann don CBS 
maidir le Forbairt Eacnamaíochta agus 
Fiontraíocht, nó duine á ainmniú ag an té sin; 
agus

 faoi réir ag líon iomarcach comhaltaí a 
sheachaint, duine ar bith arb é tuairim an 
CBS maidir le Forbairt Eacnamaíochta agus 
Fiontraíocht agus an CÁFP é gur dócha go 
ndéanfadh sé nó sí cion suntasach tairbhe. 
Thabharfaí san áireamh ansin ball foirne 
sinsearach in eagraíocht san earnáil phoiblí 
nó san earnáil phríobháideach, duine atá 
saineolach ar chúrsaí fiontraíochta, saineolaí 
a mbeadh ann nó inti cumasc sochrach idir 
na gnéithe eacnamaíochta agus na gnéithe 
pobail a thabhairt chun suntais, daoine as 
forais oideachais tríú leibhéal, comhaltaí den 
Choiste Stiúrtha maidir leis an bPlean Fiontair 
Réigiúnach a bhaineann le hábhar nó ionadaithe 
thar ceann leasa eile a bhaineann le hábhar.

Ba cheart go mbeadh an chothromaíocht idir leasa 
poiblí/príobháideacha is gá mar chuid de na próisis 
maidir le cinntí a dhéanamh le sonrú ar an nGrúpa 
Stiúrtha Comhairleach agus is ceart aird iomlán a 
thabhairt ar ionadaíocht ón earnáil phríobháideach 
(an earnáil phobail agus dheonach san áireamh) ar 
an nGrúpa Stiúrtha Comhairleach. 

Ról maidir leis an gCreatphlean PÁEP
Beidh de ról go sonrach leis an nGrúpa Stiúrtha 
Comhairleach comhairle agus cúnamh a chur ar fáil i 
ndáil leis na nithe seo a leanas:-

 an ráiteas socheacnamaíochta a chur le chéile ina 
leagtar amach na Spriocanna Ardleibhéil maidir 
leis an limistéar;

 ord agus eagar a chur ar an bpróiseas 
comhairliúcháin uilechuimsitheach maidir leis na 
gnéithe eacnamaíochta agus na gnéithe pobail 
den chreatphlean PÁEP a thabhairt chun cinn 
bunaithe ar na Spriocanna Ardleibhéil a luaitear 
sa ráiteas socheacnamaíochta, agus ar na bearta 
breise comhairliúcháin a leagtar amach maidir leis 
na gnéithe pobail;

 na réimsí beartaíochta faoi leith a thiocfaidh 
faoi scáth na ngnéithe eacnamaíochta agus na 
ngnéithe pobail den PÁEP faoi seach, chomh 
maith leis na réimsí beartaíochta cumaisc 
chomhordaithe, le haird ar an ngá atá le dúbailt 
a sheachaint nuair is féidir agus an leas is fearr a 
bhaint as na hacmhainní atá ar fáil;

 slánchóiriú na ngnéithe eacnamaíochta agus na 
ngnéithe pobail le chéile in aon Creatphlean PÁEP 
comhleanúnach amháin;

 a chinntiú go mbaineann soiléire leis na rólanna 
atá freagrach as ceannródaíocht/comhordú 
maidir le gach gníomh a leagtar amach go mion sa 
Phlean Forfheidhmiúcháin;

 a chinntiú go bhfuil an PÁEP i gcomhréir leis an 
bPlean Forbartha Cathrach/Contae a bhaineann 
le hábhar; agus

 a chinntiú go bhfuil an PÁEP i gcomhréir le haon 
Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach 
(SSER) nó, de réir mar a thagann i gceist, leis an 
gCreat Náisiúnta Pleanála nó le beartas náisiúnta 
ar bith eile a bhaineann le hábhar.

Ról maidir leis an bPlean Forfheidhmiúcháin
Beidh de ról agus d’fheidhm go sonrach leis an 
nGrúpa Stiúrtha Comhairleach i ndáil le Pleananna 
Forfheidhmiúcháin a leagan amach comhairle agus 
cúnamh a chur ar fáil i ndáil leis na nithe seo a 
leanas:-

 caidreamh leanúnach leis an CÁFP, an CBS 
agus gníomhaireachtaí nó eagraíochtaí eile a 
bhaineann le hábhar;

 na gníomhartha a luafar sa Phlean 
Forfheidhmiúcháin;
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 cur chuige slánchóirithe a chinntiú maidir 
leis na gníomhartha eacnamaíochta agus 
na gníomhartha pobail a chur i bhfeidhm 
de réir mar a leagtar amach sna pleananna 
forfheidhmiúcháin; agus

 soiléire a chinntiú maidir leis an 
bhfreagracht as ceannródaíocht/comhordú 
i ndáil le gach gníomh. 

Pleanáil Spáis
Is tábhachtach an deis an PÁEP ag fónamh 
don bheartas náisiúnta agus don bheartas 
réigiúnach maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíocht agus leis an bhforbairt áitiúil/
pobail a chur i bhfeidhm agus leagtar sin 
síos go sonrach sa reachtaíocht. Ba cheart 
go gcuirfeadh an PÁEP leis na Pleananna 
Forbartha Cathrach/Contae ina leagtar 
síos creat reachtúil den tábhacht maidir le 
suíomhanna atá oiriúnach, mar shampla, 
do bhearta nua forbraíochta de leithéid 
pháirceanna gnó, ionaid miondíolacháin 
agus ionaid tionsclaíochta. Ní mór an PÁEP a 
bheith i gcomhréir leis na polasaithe spáis sa 
Phlean Forbartha agus níor cheart moladh a 
chur i láthair arb é malairt a moltar sa Phlean 
Forbartha é nó a thiocfadh ina choinne ar 
bhealach a dtiocfadh míréir dá thoradh.

Tá tábhacht ina leith seo leis an ról 
athbhreithnithe a leagtar ar na Tionóil 
Réigiúnachaagus ar na Ceantair Bhardasacha 
faoin Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 
2014 (agus na hachtanna pleanála). Gné 
thábhachtach den bhunchúis le treisiú le 
ról an rialtais áitiúil maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta is ea ceangal níos láidre 
a chothú idir pleanáil spáis agus forbairt 
eacnamaíochta. Tagann san áireamh leis sin 
gur gá a chinntiú go mbíonn an ról maidir 
le forbairt eacnamaíochta dírithe go géar ar 
fhónamh go forbheartach do bheartaíochta 
eacnamaíochta agus ar a thabhairt chun cinn 
seachas béim rómhór a bheith ar rialtóireacht 
nó díriú den chuid is mó ar an ghnéithe 
den bhonneagar fisiciúil seachas ar réimse 
leathan de ghnéithe forbartha. Beidh an 
chomhréir a chinntiú idir an PÁEP ags an PFC 
agus an SSER ina chuidiú ina leith sin.

 

Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta (MST) agus 
Measúnacht Chuí agus  
Pleananna PÁEP
Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta 
(MST) Is próiseas agus córas seo trína 
ndéantar an tionchar ar an timpeallacht ag 
polasaithe, pleananna nó cláir a bheartaítear a 
mheas. Déantar soláthar leis an bpróiseas do 
scrúdú ar thorthaí cumaisc agus freastalaítear 
do bheart a dhéanamh ina leith an tráth is 
luaithe is féidir sin i bpróiseas na gcinntí 
chomh maith le gnéithe eacnamaíochta 
agus sóisialta a thabhairt san áireamh. Tá 
de chuspóir le MST soláthar a dhéanamh 
do chosaint ar an leibhéal is airde a chur 
ar fáil don timpeallacht agus forbraíocht 
inmharthana a chur chun cinn. Tá eolas agus 
cáipéisíocht maidir le réimsí freagrachta 
a bhaineann le MST ar fáil ar an láithreán 
gréasáin seo a leanas ag an nGníomhaireacht 
um Chaomhnú Comhshaoil; 
http://www.epa.ie/monitoringassessment/
assessment/sea/resources/ 

Tá d’aidhm leis an Treoir maidir le Gnáthóga 
(Treoir Uimh. 92/43/CEE ón gComhairle 
maidir le gnáthóga nádúrtha agus fauna agus 
flora fiáine a chaomhnú) sraith de láithreáin 
chosanta fiadhúlra a chruthú san Eoraip agus 
a choinneáil ar leibhéal fabhrach caomhantais. 
Déantar foráil faoi Airteagal 6 i dTreoir na 
nGnáthóg do ghnás docht measúnachta 
i ndáil le haon phlean nó tionscadal 
nach bhfuil ceangailte go díreach leis an 
mbainistíocht ar láithreán Eorpach ainmnithe 
ná bunriachtanach i ndáil leis sin, ach a bhfuil 
i ndán go mbeadh cur isteach dá bharr ar an 
láithreán i bhfianaise na gcuspóirí caomhantais 
ina leith. Tá eolas faoina n-éilítear i ndáil le 
Measúnacht Chuí i gcomhthéacs Airteagal 6 le 
fáil ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus 
Fiadhúlra ar an láithreán gréasáin seo a leanas;  
https://www.npws.ie/protected-sites/
guidance-appropriate-assessment-planning-
authorities 

Tá de fhreagracht ar an Údarás Áitiúil an Treoir 
MST agus Airteagal 6 i dTreoir na nGnáthóg 
a thabhairt san áireamh i mbun plean PÁEP a 
ullmhú agus a gcomhlíonadh a chinntiú de réir 
mar is cuí.

http://www.epa.ie/monitoringassessment/assessment/sea/resources/
http://www.epa.ie/monitoringassessment/assessment/sea/resources/
https://www.npws.ie/protected-sites/guidance-appropriate-assessment-planning-authorities
https://www.npws.ie/protected-sites/guidance-appropriate-assessment-planning-authorities
https://www.npws.ie/protected-sites/guidance-appropriate-assessment-planning-authorities
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Ré Feidhme an PÁEP
Rinne mórchuid na nÚdarás Áitiúil an chéad 
Phlean PÁEP a fhoilsiú in 2016/2017 agus beidh 
deireadh ag teacht le ré sé bliana na bpleananna 
sin in 2022/2023. Ba cheart go dtabharfaí an 
dara cúrsa de na Pleananna PÁEP chun críche 
faoin mbliain 2023 agus go mbeadh ré feidhme sé 
bliana i gceist faoi mar a éilítear sa reachtaíocht. 
Éilítear athbhreithniú ar a laghad aon uair amháin 
i rith an tréimhse sé bliana sin chomh maith mar 
chuid den phróiseas faoin reachtaíocht. Tarlaíonn, 
ar chúiseanna éagsúla, nárbh fhéidir le cuid mhór 
de na hÚdaráis Áitiúla athbhreithniú foirmeálta a 
chur sa siúl maidir leis an gcéad Phlean PÁEP. 

Ina chomhthéacs sin, beidh athbhreithniú ar 
an bPlean PÁEP reatha ina chuid den chéim 
ullmhúcháin maidir leis an dara plean PÁEP 
a leagan amach agus measfar gur próiseas 
foirmeálta athbhreithnithe sin chun críche na 
reachtaíochta. Leis an athbhreithniú agus le 
leagan amach an phlean nua PÁEP, beidh deis 
comhleanúnachas níos míne a chinntiú idir an 
PÁEP agus na pleananna forbartha cathrach agus 
contae agus na straitéisí SSER lena mbaineann 
agus deis freisin athbhreithniú agus leasú a 
dhéanamh ar na Spriocanna Ardleibhéil agus ar 
na cuspóirí sonracha, agus an t-ord tábhachta ina 
leith sin a athrú, de réir mar a shíltear gur chóir 
sin a dhéanamh.

Cuid 2:
Gnéithe Eacnamaíochta den PÁEP

Ról an Rialtais Áitiúil maidir le Forbairt Eacnamaíochta

Cuspóir agus Cineál Ról an 
Rialtais Áitiúil maidir le Forbairt 
Eacnamaíochta
Is cuid den ról níos leithne maidir le cúrsaí 
eacnamaíochta atá leis an rialtas áitiúil na Gnéithe 
Eacnamaíochta den PÁEP a leagan amach. 
Bíonn tionchar suntasach ag an Rialtas Áitiúil ar 
chúrsaí eacnamaíochta go ginearálta mar is léir ón 
gcaiteachas €6.96 billiún (idir chaiteachas caipitil 
agus chaiteachas reatha) i rith na bliana 2018. 
Imrítear tionchar mór ar chúrsaí eacnamaíochta 
go háitiúil ar an dá thaobh den soláthar, ag brostú 
le hacmhainneacht agus i mbun rialtóireachta 
maidir le raon leathan réimsí éagsúla, mar shampla 
gnéithe bonneagair, forbairt inmharthana agus 
seirbhísí áitiúla. Cothaíonn na hÚdaráis Áitiúla 
isteach is amach le 30,000 post go díreach agus 
cuirtear an fhorbairt eacnamaíochta áitiúil chun 
cinn ar bhealaí éagsúla. 

Áirítear ar na bealaí sin, an sainchúram maidir le 
pleanáil ionas gur tarraingtí mar áit chónaithe, 
oibre agus infheistíochta na bailte móra agus 
na contaetha agus an acmhainn infheistíocht a 
dhéanamh go díreach maidir le bóithre, uisce, 
caitheamh aimsire, fiontraíocht, turasóireacht, 
sócmhainní oidhreachta agus cultúir agus 
cúnamh a chur ar fáil do dhaoine eile ar mian leo 
infheistíocht den sórt sin a dhéanamh. Déantar 
chomh maith infheistíocht eacnamaíochta a chur 
chun cinn agus a chothú sa limistéar feidhme trí 
chaidreamh leo sin atá ag smaoineamh ar fhiontar 
a chur ar bun agus is minic comhordú a dhéanamh 
ar an dícheall ina leith sin le gníomhaireachtaí eile. 
Bíonn cúram orthu freisin maidir le comhordú ar 
an mbeartaíocht i ndáil le cúlú eacnamaíochta, 
mar a chonacthas i rith Phaindéim Covid-19 nuair 
a bhí ról lárnach acu maidir le bonn a choinneáil 
paindéime. Beidh tuilleadh tábhachta leis an ról 
sin de réir mar a leantar ag feidhmiú le Covid-19 
inár dtimpeall agus go deimhin ag ullmhú don 
téarnamh eacnamaíochta tar éis na paindéime 
agus dírítear aird air sin sa Phlean Náisiúnta 
Téarnaimh Eacnamaíochta ina leagtar amach na 
bearta príomhthábhachta agus na cuspóirí maidir le 
téarnamh eacnamaíochta meántéarmach in Éirinn.

https://www.gov.ie/en/publication/2164c-the-national-recovery-and-resilience-plan/
https://www.gov.ie/en/publication/2164c-the-national-recovery-and-resilience-plan/
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Is ceart a thabhairt chun aire go gcuireann an rath 
ar an obair maidir le forbairt eacnamaíochta le gné 
inmharthanachta bhonn ioncaim na rátaí ag na 
hÚdaráis Áitiúla. Is fiú c €1.6bn in aghaidh na bliana 
nó 1/3 de theacht isteach ioncaim iomlán na hÚdarás 
Áitiúil na rátaí tráchtála agus suas le 50% i gcás 
Údaráis Áitiúla mhórcheantair uirbeacha.

Tugtar liosta neamhchuimsitheach in alt 66B (2) 
an Acht Rialtais Áitiúil 2001, arna leasú faoin Acht 
um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, alt 44, de 
nithe a thagann chun cinn maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta a chur chun cinn.

Príomhchineálacha na nGníomhartha 
Eacnamaíochta
Is féidir na príomhghnéithe a bhaineann leis an ról 
maidir le forbairt eacnamaíochta a chothú agus a 
thabhairt chun cinn a leagan amach go hachomair 
faoi 6 cinn de Phríomhréimsí Gníomhaíochta 
Eacnamaíochta:

Réimse Gníomhaíochta Eacnamaíochta 1:

An plean forbartha eacnamaíochta a chur le chéile 
agus comhairle a chur maidir le réimsí eacnamaíochta 
a bhaineann leis na gnéithe pobail den PÁEP:
Is ceart síolábhar don Phlean a aimsiú ó réimse 
forleathan geallsealbhóirí maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta, ina measc ceannairí gnó, 
gníomhaireachtaí forbartha, comhlachtaí earnála, 
forais ardoideachais agus dreamanna eile a 
mbíonn tionchar mór acu maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta. Meastar tábhacht chinniúnach 
ina leith seo le caidreamh a chothú leis an Tionól 
Réigiúnach a bhaineann le hábhar agus le Coiste 
Stiúrtha an Phlean Fiontair Réigiúnach chomh maith 
lena chinntiú go dtugtar aird iomlán ar chúrsaí 
réigiúnacha sa PÁEP.

Réimse Gníomhaíochta Eacnamaíochta 2: 

An fhorbairt eacnamaíochta a chur chun cinn 
trí chumhacht agus fheidhmeanna ginearálta an 
Údaráis Áitiúil:
Cé go bhfuil gnéithe eacnamaíochta faoi leith 
ag baint le feidhmeanna áirithe de chuid an 
Údaráis Áitiúil, ní mór cur chuig an ról maidir leis 
an bhforbairt eacnamaíochta leis an tuiscint go 
gcuireann beartaíocht uile an rialtais áitiúil leis an 
sprioc fhorghinearálta seo. Anuas ar an méid sin, 
is suntasach an tionchar a bhíonn ag feidhmeanna 
an Údaráis Áitiúil ar an acmhainn iomaíochta go 
háitiúil agus go réigiúnach, ní is amhlaidh maidir 
le hinfheistíocht agus le bainistíocht ar ghnéithe 
tábhachtacha den bhonneagar, bóithre san áireamh, 
agus tionchar díreach ar an gcostas a bhaineann le 
bheith i mbun gnó i gceantar faoi leith. 

Tagann i gceist le Réimse Gníomhaíochta 
Eacnamaíochta 2 gnáthbheartaíocht a dhéanamh 
den fhorbairt eacnamaíochta maidir le feidhmeanna 
uile an Údaráis Áitiúil a bhaineann le hábhar (mar 
shampla, feidhmeanna pleanála, infreastruchtúir, 
comhshaoil, taitneamhachta, etc.) agus béim a leagan 
air trí na feidhmeanna sin a dhíriú ar an gcuspóir, gan 
dochar do dhualgais eile faoin reachtaíocht e.g. de 
chineál an rialúcháin. Ba cheart an cur chuige seo le 
sonrú chomh maith ar phlean corparáide an Údaráis 
Áitiúil. Trí na gnáthfheidhmeanna a dhéanamh ar 
bhealach atá éifeachtach agus dírithe ar dhéanamh 
an ghnó, le seirbhísí lárnacha á gcur ar fáil go 
héifeachtúil agus na próisis riaracháin a ghabhann 
le feidhmeanna rialúcháin a choinneáil ar a loime, 
is féidir le hÚdaráis Áitiúla tionchar suntasach chun 
sochair a imirt ar acmhainn iomaíochta ceantair. Ar 
na ceisteanna tábhachtacha eile, tá cur chomh mór 
agus is féidir le tionchar eacnamaíochta agus éifeacht 
an chaiteachais a dhéanann an tÚdarás Áitiúil (e.g. 
maidir le tithíocht Údaráis Áitiúil) agus forléargas 
straitéiseach a thabhairt maidir le forbairt san am atá 
le theacht agus deiseanna maidir le forbraíocht de 
chuid na hearnála príobháidí á thabhairt san áireamh 
chomh maith le réimsí talún atá faoi úinéireacht 
phoiblí.

Tá tábhacht chinniúnach do chúrsaí eacnamaíochta 
go ginearálta, agus mórthábhacht freisin maidir 
le éagobhsaíocht eacnamaíochta mar phátrún a 
sheachaint, le ról an Údaráis Áitiúil maidir le tithíocht 
agus feidhmeanna gaolmhara maidir le pleanáil agus 
cúrsaí bonneagair, ó thaobh an acmhainn iomaíochta 
a chothú agus cothromaíocht agus forbairt 
inmharthana a choinneáil sa mhargadh tithíochta. 
Tá ról ríthábhachtach leis na hÚdaráis Áitiúla go 
háirithe maidir lena chinntiú go gcuirtear soláthar cuí 
tithíochta ar fáil i gcoibhneas leis an éileamh, má trí 
fhorbairt phoiblí nó trí fhorbairt phríobháideach é, 
agus go mbíonn na hárais sna háiteanna cearta, ar na 
cineálacha cearta agus ar phraghas iníoctha.

Cuireadh na Cistí Athnuachana Uirbeach (CAFU) 
agus Tuaithe (CAFT) ar bun chun fónamh d’fhorbairt 
níos dlúithe agus níos inmharthana trí athnuachan 
agus athbheochan ar chathracha, ar bhailte agus 
ar shráidbhailte na hÉireann i gcomhréir leis na 
cuspóirí sa Chreat Náisiúnta Pleanála agus sa 
Phlean Forbartha Náisiúnta. Fágtar ar an gcaoi sin 
gur féidir sciar níos airde de thograí forbraíochta 
cónaithe agus meascán úsáide a thabhairt chun 
cinn taobh istigh de na fearainn foirgníochta reatha 
sna cathracha agus sna bailte móra agus gur féidir 
a chinntiú go mbeidh réimsí níos fairsinge de na 
ceantair uirbeacha ina n-áiteanna beo tarraingteacha 
arb é rogha dhaoine maireachtáil agus oibriú iontu 
chomh maith le hinfheistíocht a dhéanamh agus 
cuairt a thabhairt orthu.
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Réimse Gníomhaíochta Eacnamaíochta 3:

Oibriú na nOifigí Áitiúla Fiontraíochta: 
Is gné lárnach na hOifigí Áitiúla Fiontraíochta 
(OÁF) den obair maidir le gnólachtaí beaga agus 
meánmhéide agus micri-fhiontair a chothú agus a 
fhorbairt le béim ar chúnamh airgid, meantóireacht, 
cúnamh caidrimh, comhairle gnó agus fiontraíochta, 
oiliúint agus faisnéis gnó, agus comhairle faoi bhearta 
cúnta ón Údarás Áitiúil agus faoi ghníomhaíocht an 
Údaráis Áitiúil ag a mbíonn tionchar ar fhiontraíocht, 
mar shampla rátaí, soláthar, pleanáil.

Tháinig na hoifigí OÁF go mór chun tosaigh i rith 
phaindéim COVID-19 maidir le cúnamh neamhairgid 
a chur ar fáil d’earnálacha éagsúla, earnáil an 
mhiondíolacháin san áireamh, go háirithe maidir le 
gnólachtaí a chur i mbun tráchtála ar líne. Is féidir 
caidreamh níos mó a chothú idir na hearnálacha 
éagsúla agus na hoifigí OÁF leis na Pleananna PÁEP.

Réimse Gníomhaíochta Eacnamaíochta 4:

Gnéithe eacnamaíochta an ról maidir le forbairt 
áitiúil/pobail: 
Chomh maith leis na hOifigí OÁF, a oibríonn go 
dlúth le gníomhairí eile go náisiúnta agus go háitiúil 
ar mhaithe le seirbhís atá dírithe ar an gcustaiméir 
a chur ar fáil maidir le smaointe fiontraíochta agus 
cruthú postanna a thabhairt chun cinn gan teacht 
in ionad ghnónna nó phostanna atá ar bun cheana 
féin, ba cheart go dtiocfadh san áireamh leis an 
ngníomhaíocht maidir leis an réimse seo:-

 an 164 Ionad Fiontraíochta Pobail ina gcuirtear 
ar fáil spás riachtanach gorlainne do ghnólachtaí 
nua, ina ndéantar freastal do chláir forbartha agus 
do chúrsaí oiliúna maidir leis an ngnó, chomh 
maith le hoibriú i gcomhar maidir le tionscnaimh 
fiontraíochta pobail eile;

 forbairt ar an lucht saothair trí dheiseanna 
oideachais níos fearr agus bearta áitiúla 
gníomhachtúcháin pobail eile, go háirithe maidir 
le grúpaí sa phobal atá faoi mhíbhuntáiste;

 gníomhartha maidir le hionad a chruthú agus 
bearta feabhsúcháin áitiúla de leithéid chabhair 
maidir le hobair ar bhailte slachtmhara, creatlach 
fhisiciúil áiteanna agus acmhainní oidhreachta/
stairiúla a chaomhnú agus a fheabhsú, 
agus bearta eile chun feabhas a chur ar an 
timpeallacht áitiúil, go háirithe d’fhonn buntoradh 
eacnamaíochta a thabhairt chun tosaigh, 
turasóireachta; agus

 comhordú níos fearr idir forbairt pobail agus 
forbairt eacnamaíochta a eascraíonn ó chláir 
a bhaineann leis an bhforbairt áitiúil agus leis 
an bhforbairt pobail a thabhairt níos dlúithe le 
feidhmeanna an Údaráis Áitiúil. 

Is cuid de ghné an phobail den PÁEP freisin na trí 
cinn deireanacha de ghníomhartha maidir leis an 
réimse seo agus baineann siad go díreach le cláir 
agus le bearta tús áite a thiocfaidh faoi mhaoirseacht 
agus faoi bhainistíocht an CÁFP. Beidh gá, dá réir 
sin, slánchóiriú a chinntiú maidir leis an dá ghné den 
Phlean i ndáil leis na nithe seo. Is ceart a thabhairt 
chun aire go mbeidh mórchuid na ngníomhartha 
i ndáil leis na réimsí seo taobh amuigh de réimsí 
cúraim an Údaráis Áitiúil agus go mbeidh gá le cion 
oibre ghníomhairí éagsúla eile chun an sprioc agus na 
cuspóirí maidir leis na réimsí seo a thabhairt i gcrích.

Cinnteofar trí chaidreamh le gníomhairí áitiúla mar 
shampla na Comhlachais Tráchtála/Meithle Bailte 
Móra/Coistí Athbheochana an tráth a mbíonn 
deiseanna maidir le hiarratais ar scéimeanna le cistí 
ón Rialtas, mar shampla Athnuachan Bailte agus 
Sráidbhailte, CAFT, SICAA, go seasann muintir an 
cheantair leis an mbeartaíocht.

Réimse Gníomhaíochta Eacnamaíochta 5: 

Postanna & Gníomhachtú an Mhargadh Saothair::
Ní mór do na húdaráis áitiúla Bealaí chun na

hOibre 2021-2025 a thabhairt san áireamh, straitéis 
náisiúnta seirbhísí fostaíochta an Rialtais atá dírithe ar 
chuidiú le daoine dul ar ais i mbun fostaíochta, oiliúna 
agus oideachais sa chaoi is go maolaítear oiread agus 
is féidir tionchar fadtéarmach na paindéime ar an 
lucht saothair i gcás na ndaoine sin ar tharla a bpost a 
chailleadh go hiomlán.

Leagtar amach sa phlean bealach ina dtabharfar 
téarnamh ionchuimsitheach chun cinn atá cothrom 
ó thaobh na réigiún d’fhonn cuidiú le daoine filleadh 
ar an obair, más filleadh ar an bpost a bhíodh acu 
cheana nó deiseanna nua fostaíochta a thapú a 
thagann chun cinn de réir mar a thagann athrú ar 
chúrsaí eacnamaíochta.

Tá tábhacht chinniúnach le soirbhiú don acmhainn go 
dtarlódh forás fiontraíochta agus cruthú postanna. Tá 
naoi gcinn de Choistí Stiúrtha curtha ar bun maidir 
leis na Pleananna Fiontair Réigiúnacha trína mbíonn 
dearcadh ón íochtar ar fáil ar riachtanais agus ar 
dheiseanna réigiúnacha agus leanfaidh siad sin ag 
cur bearta comharoibre chun tosaigh trí naoi gcinn 
de Phleananna Fiontair Réigiúnacha (PFR) nua-
leasaithe amach go dtí an bhliain 2024. Tá Pleananna 
Fiontair Réigiúnacha postanna a neartú sna réigiúin 
agus déanfar fónamh dá réir sin do na spriocanna 
bliantúla fostaíochta agus infheistíochta atá ag na 
gníomhaireachtaí fiontraíochta agus ag na hoifigí OÁF 
a thabhairt i gcrích.

Is den tábhacht a thabhairt chun aire gur dócha gur 
taobh amuigh de réimsí feidhme an Údaráis Áitiúil 
a bheidh gníomhartha maidir leis na réimsí seo den 
chuid is mó agus gur gá gníomhaireachtaí eile a 
bheith páirteach ina leith. 
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Réimse Gníomhaíochta Eacnamaíochta 6:

Gníomhaíocht breise maidir le forbairt eacnamaíochta 
go sonrach atá ag teacht leis na príomhchuspóirí 
réigiúnacha:
Tagann bearta forbheartacha i gceist leis 
seo atá dírithe go sonrach ar ghníomhaíocht 
eacnamaíochta a chur chun cinn, a théann níos 
faide ná na gnáthfheidhmeanna Údaráis Áitiúil a 
dtagraítear dóibh maidir le Réimse Gníomhaíochta 
Eacnamaíochta 2. I gcodarsnacht le réimsí 
gníomhaíochta eile a thagann go mór faoi scáth 
réimsí cúraim aon Údarás Áitiúil faoi leith, ní 
mór tabhairt faoi chuid mhór de na gníomhartha 
maidir leis an réimse seo le tús áite ag comhthéacs 
réigiúnach agus ba cheart go dtiocfaí go mór faoi 
anáil obair an Choiste Stiúrtha maidir leis an bPlean 
Fiontair Réigiúnach, go háirithe maidir le nithe a 
thabhairt chun suntais ar ceart tabhairt fúthu le 
dearcadh réigiúnach nó idirúdaráis seachas ag údaráis 
neamhspleách ar a chéile. Ar na nithe sonracha is 
dócha a bheith ceangailte le beartaíocht sa réimse 
gníomhaíochta seo, tá an méid seo a leanas:-

 An Straitéis Eacnamaíochta de réir mar a leagtar 
amach sa Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach (SSER);

 Caidreamh a chothú le ceannairí agus eagraíochtaí 
gnó príomhthábhachta an limistéir agus an 
réigiúin d’fhonn na deiseanna is fearr maidir le 
forbairt eacnamaíochta a thabhairt chun suntais 
agus na modhanna inar féidir leis an Údarás 
Áitiúil cion tairbhe a dhéanamh maidir leis sin a 
thabhairt i gcrích, go háirithe trí Choistí Stiúrtha na 
bPleananna Fiontair Réigiúnacha. Ba cheart chomh 
maith leis sin go ndíreodh na hÚdaráis Áitiúla, tríd 
an bhfóram sin, ar an acmhainn iomaíochta ina 
limistéar féin agus ar fud an réigiúin go foriomlán a 
chur chun cinn agus a chothú;

 Oibriú go dlúth le gníomhaireachtaí 
príomhthábhachta maidir leis an bhforbairt 
pobail, mar shampla an Roinn Fiontar, Trádála 
agus Fostaíochta, Fiontraíocht Éireann, IDA 
Ireland, agus Fáilte Éireann, d’fhonn cur chuige 
comhordaithe comhleanúnach maidir leis an 
bhforbairt eacnamaíochta a chinntiú, agus fiúntas 
breise á chur le dícheall na ngníomhaireachtaí sin 
mar gheall ar acmhainn, ar shaineolas, ar thuiscint 
agus ar sheasamh faoi leith an Údaráis Áitiúil. Ba 
cheart béim faoi leith a leagan ar bheartaíocht 
eacnamaíochta nó ar earnálacha atá “ceangailte 
go mór leis an áit” nó le feidhmeanna nó seirbhísí 
a bhfuil an tÚdarás Áitiúil freagrach astu. Is ceart 
a thabhairt chun aire go mbeidh leagan amach na 
bPleananna Fiontair Réigiúnacha nua lena seoladh 
i rith R3 2021, buntábhachtach i ndáil leis sin;

 Tosca suntasacha a bhaineann go háirithe leis an 
gceantar agus a d’fhéadfadh maith a dhéanamh 
maidir leis an bhforbairt eacnamaíochta, réimsí 
éagsúla buntáiste, láidreachta agus acmhainne 
san áireamh chomh maith le deiseanna, gnéithe 
comhthairbhe nó comhcheangail agus tosca 
fabhracha eile a chuirfeadh le fiontraíocht, 
infheistíocht agus gníomhaíocht eacnamaíochta 
agus brandáil áite agus tionscnaimh margaíochta 
a thabhairt chun cinn d’fhonn leas a bhaint as na 
buntáistí. Tiocfaidh an fheidhm seo go mór faoi 
anáil an eolais agus na hanailíse a leagtar amach i 
gCuid 1 de na treoirlínte seo;

 Trí oibriú in éineacht le tionscnaimh 
eacnamaíochta níos leithne, cláir san áireamh de 
leithéid CAFU, an Ciste Athbheochana maidir 
le Forbairt Uirbeach, an Ciste Athbheochana 
maidir le Forbairt, an Ciste Réigiúnach maidir 
le Forbairt Fiontraíochta, Clár Ionaid Taighde 
FEÉ, Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na 
hÉireann (CBSÉ), Ciste na hÉireann maidir leis an 
Infheistíocht Straitéiseach(CÉIS) agus fo-phunann 
de chuid CÉIS ar a dtabharfar Ciste Cobhsaíochta 
agus Téarnaimh na Paindéime (CCTP), chun na 
modhanna a shonrú is fearr inar féidir le hÚdaráis 
Áitiúla, go háirithe i gcomhthéacs réigiúnach, 
fónamh do thionscnaimh dá sórt agus leas a 
bhaint astu le linn an ról maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta a chomhlíonadh;

 Forbairt uirbeach shlánchóirithe a chur chun 
cinn, go háirithe in ionaid uirbeacha níos mó, 
lena n-áirítear iarrachtaí a thionscnamh fiontair 
nua den suntas a ghnóthú, más trí infheistíocht 
ón iasacht go díreach a mhealladh é nó trí 
fhiontar dúchasach a leathnú, óna bhféadfadh 
líon mór postanna ardchaighdeáin inmharthana 
eascairt atá dírithe ar mhargaí reatha agus ar 
mhargaí athraitheacha agus lena mbaineann 
acmhainn foráis agus, nuair is féidir, gníomhaíocht 
eacnamaíochta breise;

 Caidreamh a chothú go forbheartach le forais 
oideachais tríú leibhéal agus le soláthraithe 
seirbhíse oideachais eile agus forais taighde 
maidir leis an lucht saothair áitiúil a fhorbairt agus 
riachtanais shonraithe earnálacha gnó a shásamh; 
agus

 Oibriú le soláthraithe teileachumarsáide 
chun fónamh agus freastal don fhorbairt 
inmharthana ar infreastruchtúr cónaisc digiteach 
ar ardchaighdeán d’fhonn foráil do dheiseanna 
cothroma ceangail a chuireann leis an acmhainn 
iomaíochta le himeacht aimsire.
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 Ba cheart go mbeadh socrú saorcheangail chuig 
gach áitreabh faoi leith á chur ar fáil maidir le gach 
togra nua forbraíochta ionas gur féidir iomaíocht idir 
soláthraithe seirbhíse agus rogha ag an tomhaltóir i 
gcomhréir leis na coinníollacha faoin gCód Eorpach 
um Chumarsáid Leictreonach (2018). Ba cheart 
go mbeadh infreastruchtúr teileachumarsáide / 
ceangal digiteach de dhíth maidir le tograí caipitil 
de chuid na Comhairle, tograí feabhsúcháin maidir 
leis an bhfearann poiblí san áireamh (de réir mar 
is cuí), ionas go dtarlaíonn infheistíocht caipitil in 
infreastruchtúr digiteach ceangail a chosaint ar 
athruithe a bheadh i ndán san am atá romhainn i 
gcomhréir leis an Rialachán fá Threoir an AE maidir 
le Costas Leathanbhanda a Laghdú (2020).

Léiríodh athléimneacht faoi leith i ndáil le cathracha, 
bailte móra agus sráidbhailte na hÉireann ainneoin 
cásanna géarchéime le tamall anuas agus ní mór 
bearta cúnta faoi leith chun a chinntiú go leanann 
siad ag feidhmiú ina n-ionaid inmharthana, bríomhara, 
tarraingteacha ag daoine maidir le maireachtáil agus 
oibriú iontu nó clann a thógáil iontu, ina moil seirbhíse, 
cultúir agus caitheamh aimsire ag an gceantar máguaird 
agus ina lárionaid sóisialta caidrimh ag an bpobal. Ina 
chomhthéacs sin, gealltar i gClár an Rialtais beartas 
maidir le Lár an Bhaile ar dTús agus beidh sin lárnach 
maidir le cuspóirí na bPleananna PÁEP ar a thabhairt 
chun cinn mar Chreat Náisiúnta.

Ról an Údaráis Áitiúil maidir leis an 
bhForbairt Eacnamaíochta i gcomhthéacs 
Réigiúnach agus Idirghníomhaireachta
Ní féidir le hÚdaráis Áitiúla an fheidhm maidir le forbairt 
eacnamaíochta a chomhlíonadh go héifeachtúil ar leith 
óna chéile agus is den tábhacht go dtugann gach Údarás 
Áitiúil tosca réigiúnacha san áireamh agus an PÁEP á 
ullmhú, go háirithe maidir le Réimse Gníomhaíochta 
Eacnamaíochta 6. Tá bunriachtanas go háirithe le 
comhordú réigiúnach chun cur amú le teann dúbailte, 
iomaíocht neamhthairbheach nó “mianliostaí” gan 
bhunús a sheachaint. Tá tábhacht freisin, go háirithe 
maidir leis na Réimsí Gníomhaíochta Eacnamaíochta 2 
agus 6 go ndéantar aithris, athchóiriú nó leathnú ar an 
dea- chleachtas reatha agus ar bhearta den rath maidir 
leis an bhforbairt eacnamaíochta ar limistéir eile.

Tá tábhacht leis an obair i gcomhar le hÚdaráis Áitiúla 
eile, le Tionóil Réigiúnacha agus le gníomhaireachtaí, 
comhoibriú le húdaráis áitiúla ar bhonn trasteorann 
thuaidh/theas más cuí sin, i ndáil leis na Réimsí 
Gníomhaíochta Eacnamaíochta seo. Is dócha chomh 
maith go mbeidh gá le caidreamh ar an leibhéal 
réigiúnach chun an díograis is gá ag gníomhaireachtaí 
éagsúla maidir le cuspóirí forbairt eacnamaíochta a 
thabhairt le chéile, caidreamh san áireamh maidir le 
spriocanna a bheadh á mbeartú. 

Ní mór na gnéithe eacnamaíochta de Phleananna PÁEP 
a chur le chéile i gcomhréir leis an gcreat réigiúnach a 
leagtar amach sa Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach (SSER) agus le haidhmeanna agus bearta 
príomhthábhachta Chreat Straitéise Fhiontraíocht 
Éireann. Is ceart do na hÚdaráis Áitiúla caidreamh a 
chothú leis na Tionóil Réigiúnacha agus le Fiontraíocht 
Éireann d’fhonn aontú ar na gnéithe leathana den 
straitéis eacnamaíochta agus ar na cuspóirí ar leibhéal 
NUTS3.

Déanfaidh an Stiúrthóir Seirbhísí maidir le Forbairt 
Eacnamaíochta ceannródaíocht i ndáil leis an bhforbairt 
eacnamaíochta a chur chun cinn agus a chinntiú go 
dtugtar na cuspóirí maidir le forbairt eacnamaíochta 
san áireamh le seirbhísí agus polasaithe uile an 
Údaráis Áitiúil chomh maith le caidreamh a chothú 
leis na geallsealbhóirí go léir, go háirithe san earnáil 
phríobháideach, maidir le lón eolais i ndáil le pleananna 
agus straitéisí an Údaráis Áitiúil maidir le forbairt 
eacnamaíochta. Ba cheart go mbeadh eolas/scileanna a 
bhaineann le hábhar ag na baill foirne eile a cheaptar i 
mbun na feidhme maidir le forbairt eacnamaíochta agus 
soláthar á dhéanamh d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach 
i ndáil leis an réimse so-athraitheach seo. Is féidir 
le hÚdaráis Áitiúla leas a bhaint freisin as saineolas 
eacnamaíochta trí na tionóil réigiúnacha. Ba cheart 
go mbeadh deis mhaith dul i ngleic le haon bhearta 
eagrúcháin is gá chun na feidhmeanna maidir leis an 
bhforbairt eacnamaíochta a chur i gcrích go héifeachtúil 
nuair a bhíonn athbhreithniú á dhéanamh ar an bplean 
corparáide.

Gníomhairí Eacnamaíochta Eile
 Cé go bhfuil ról príomhthábhachtach leis an Údarás 

Áitiúil maidir leis an bhforbairt eacnamaíochta ar 
an limistéar feidhme a chur chun cinn agus leis an 
gcomhordú i ndáil leis na gnéithe eacnamaíochta 
den PÁEP, is tábhachtach a thabhairt chun aire go 
bhfuil cuid mhór gníomhairí príomhthábhachta 
eile a leagtar ról orthu maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta áitiúil agus ar cheart gníomhartha 
maidir le príomhchuspóirí eacnamaíochta tús 
áite an PÁEP a bheith á lua ina gcuid straitéisí 
agus pleananna féin. Ba cheart dá bhrí sin páirt 
a bheith ag na gníomhairí eacnamaíochta seo in 
ullmhú na ngnéithe eacnamaíochta den PÁEP 
agus páirt ghníomhach a bheith acu in ullmhú 
na bPleananna Forfheidhmiúcháin. Áirítear ar na 
príomhchomhlachtaí a mbeidh ról leo maidir leis an 
bhforbairt eacnamaíochta áitiúil na liosta agus go 
mbeidh éagsúlacht idir leibhéal an tionchair a bheidh 
ag na comhlachtaí ó limistéar Údaráis Áitiúil amháin 
go chéile.

 Fiontraíocht Éireann

 IDA Ireland

 Údarás na Gaeltachta
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 Coimisiún Forbartha an Iarthair 

 Fáilte Éireann

 Cuideachtaí Forbartha Áitiúla

 Forais Ardoideachais agus go háirithe na hOllscoileanna 
Teicneolaíochta a leagtar sainchúram faoi leith orthu 
maidir leis an bhforbairt réigiúnach

 Boird Oideachais agus Oiliúna 

 Teagasc

I bhfianaise a bhfuil de bhéim ar ghníomhartha maidir leis 
an athrú aeráide sa phlean PÁEP agus sa bheartas go léir, 
is fiú freisin an ról atá le gníomhaireacht áitiúil fuinnimh a 
thabhairt san áireamh más ann dá leithéid. D’fhéadfadh 
go mbainfeadh comhlachtaí eile le hábhar freisin i limistéir 
Údaráis Áitiúil faoi leith.

Le linn an plean PÁEP agus na Pleananna 
Forfheidhmiúcháin a ullmhú, is tábhachtach an rud go 
mbeadh na gníomhaireachtaí seo tugtha do ghníomhartha 
forfheidhmiúcháin a shonrú atá dírithe ar Spriocanna agus 
Cuspóirí an PÁEP. Is dócha gur bun-ní maidir le díograis a 
chothú ina leith sin go mbeadh páirt shonrach acu i leagan 
amach na Spriocanna agus na gCuspóirí sin. 

An Ghné Eacnamaíochta den PÁEP

Ábhar na nGnéithe Eacnamaíochta 
Beidh na gnéithe eacnamaíochta den PÁEP ina dtreoir 
maidir leis an ról a leagtar ar an Údarás Áitiúil i leith 
fhorbairt eacnamaíochta i gcomhthéacs réigiúnach níos 
leithne faoi mar a luaitear thuas. Is iad na príomhnithe lena 
gcuirfear na gnéithe eacnamaíochta chun cinn:- 

 Cuspóirí - Cuspóirí Forbartha Eacnamaíochta 
Inmharthana (CFEI);

 Gníomhartha - mar atá de dhíth chun na cuspóirí 
sonracha a bhaint amach, baineann le scóip iomlán na 
Réimsí Gníomhaíochta Eacnamaíochta a luaitear in alt 3 
– Príomhchineálacha na nGníomhartha Eacnamaíochta.

Cuspóirí Forbartha Eacnamaíochta Inmharthana 
(CFEI)
Is ceart tacar áirithe príomhchuspóirí a leagan amach 
sa PÁEP agus ní mór iad sin a chur in ord tábhachta 
ionas go ndéantar cuid mhór tairbhe maidir leis na 
torthaí atá de dhíth maidir le forbairt eacnamaíochta 
a bhaint amach. Ní foláir na cuspóirí CFEI a bheith 
sonrach intomhaiste agus tráthchlár a bheith ag gabháil 
leo agus is ceart torthaí sonracha faoi leith a leagan 
amach sa PÁEP maidir le gach cuspóir chomh maith leis 
na slata tomhais atá oiriúnach maidir leis na torthaí a 
mheas. Is “roghchlár” samplach an liosta seo a leanas 
de na cineálacha cuspóirí ar dócha go mb’fhiú, go han-
ghinearálta, iad a lua, faoi réir ag caomhchóiriú agus 
leathnú orthu de réir mar is cuí, agus sainsonrú breise i 
ndáil le cúinsí áitiúla, réimsí príomhthábhachta go háitiúil 
agus cúrsaí réigiúnacha freisin:- 

 Infheistíocht shuntasach agus fiontair nua 
a mhealladh lena ngabhann acmhainn mhór 
fostaíochta, ioncaim agus foráis;

 Fiontair reatha a chothú/leathnú, go háirithe 
in earnálacha lena mbaineann acmhainn mhór 
foráis ar mhargaí idirnáisiúnta;

 Feabhas a chur ar chaighdeán agus ar éagsúlacht 
na fostaíochta sa cheantar;

 Deismireachtaí a shonrú maidir le moil a chur ar 
fáil d’oibrithe ciansaothair i gcomhréir le straitéis 
chomhaontaithe agus na moil reatha a spreagadh 
chun ceangal le connectedhubs.ie, líonra 
náisiúnta na mol;

 Seasamh le húsáid as sócmhainní reatha, mar 
shampla soilse, crainn tráchta, troscán sráide, 
maidir le trealamh teileachumarsáide a chur i 
bhfearas;

 Comh-úsáid agus comhshuíomh ghnéithe den 
bonneagar ceangail digiteach (lena n-áirítear 
cealla beaga, pointí ceangail, crainn cumarsáide 
agus aeróga) a spreagadh;

 Claochlú/athbheochan eacnamaíochta na n- 
ionad uirbeach ar tharla cur isteach orthu le 
lagtrá eacnamaíochta;

 Dlús a chur leis an inneach eacnamaíochta i 
mbailte beaga agus i sráidbhailte agus cur leis 
an acmhainn athbheochan eacnamaíochta na 
tuaithe a thabhairt chun cinn;

 Cuspóirí maidir leis an bhforbairt eacnamaíochta 
sna cláir forbartha áitiúla/pobail agus an fheidhm 
maidir le fónamh do mhicri-fhiontair;

 Na cuspóirí eacnamaíochta i bpleananna agus i 
straitéisí náisiúnta, réigiúnacha, fo- réigiúnacha 
agus ar leibhéal cathrach/contae;

 An tionchar atá ag fiontair agus ag bearta 
tráchtála ar an athrú aeráide a mhaolú;

 An geilleagar glas a fhorbairt, geilleagar ciorclach 
san áireamh; agus

 Lucht saothair a fhorbairt ag a bhfuil na scileanna 
is gá chun maireachtáil sa chineál cinn agus 
éileamh a bheith orthu. 

Is ceart a thabhairt chun aire chomh maith go 
gcuirtear ar chumas na nÚdarás Áitiúil faoi Alt 15 
den Acht um Rátaí Rialtais Áitiúil agus Nithe Eile, 
2019 scéim tarscaoilte a chruthú maidir le rátaí (le 
tarscaoileadh ar iomlán na rátaí nó ar sciar de na 
rátaí) d’fhonn fónamh do chuspóirí beartais faoi 
phleananna faoi leith agus an PÁEP ar cheann acu 
sin. Meastar go dtarlóidh tosach feidhme an ailt sin 
agus maidir le hailt eile den Acht um Rátaí Rialtais 
Áitiúil agus Nithe Eile 2019 i rith na bliana 2021 
agus go dtiocfaidh rialacháin dá réir i rith na bliana 
2022. 
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A luaithe a tharlaíonn tosach feidhme na forála seo, 
beidh modh buntábhachtach ar fáil ag an Údarás Áitiúil 
chun fónamh do chuspóirí faoi leith sa phlean PÁEP a 
thabhairt i gcrích agus forbairt pobail, shóisialta agus 
eacnamaíochta a chur chun cinn. 

Gníomhartha
Is ceart na gníomhartha sonracha agus na bearta 
praiticiúla trína dtabharfar na Cuspóirí Forbartha 
Eacnamaíochta Inmharthana (CFEI) i gcrích, arna 
sonrú le haird freisin ar an Straitéis Spáis agus 
Eacnamaíochta Réigiúnach (SSER) agus ar na 
Pleananna Fiontair Réigiúnacha(PFR), agus i gcomhar 
leis na gníomhaireachtaí cuí maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta, a leagan amach i dTráthchláir na 
bPleananna Forfheidhmiúcháin PÁEP. Is ceart 
slata tomhais eile a bhaineann le hábhar (táscairí 
feidhmíochta agus marcanna suntasacha) a leagan síos 
go mion ionas gur féidir monatóireacht a dhéanamh 
ar an dul chun cinn maidir leis na cuspóirí CFEI a 
thabhairt i gcrích. Is faoi gach Údarás Áitiúil faoi 
leith, agus na páirtnéirí eacnamaíochta eile, socrú ina 
leith sin, i gcomhthéacs an 6 Réimse Gníomhaíochta 
Eacnamaíochta agus na gníomhartha sonracha is gá 
chun na cuspóirí CFEI a bhaint amach.

Prionsabail Ghinearálta Treorach maidir leis an 
PÁEP a chur le chéile
Nuair a bhíonn gnéithe eacnamaíochta straitéiseach 
ardleibhéil an PÁEP á leagan amach, is ceart bonnlíne 
agus meastacháin dá réir a cheapadh amach, cuspóirí 
beartaithe a shocrú agus gníomhartha chun na cuspóirí 
sin a bhaint amach a shonrú. Is ceart an Plean a bheith 
bunaithe ar fhianaise agus é ag teacht faoi anáil 
bhunphrionsabail ghinearálta faoi leith, ar a n- áirítear:-

 Anailís: Is gá na tosca “seachtracha” a thabhairt 
chun suntais ar dócha tionchar chun sochair 
nó chun dochair acu ar an bhfeidhmíocht 
eacnamaíochta. Is tábhachtach an rud freisin 
breithmheastóireacht a dhéanamh maidir leis na 
gníomhartha ar dócha leas astu maidir le cuspóirí 
a bhaint amach – ní féidir glacadh leis go simplí 
go dtiocfaidh an toradh inmhianta ar bheart faoi 
leith ná gurb é an bealach ceart é chun cuspóir 
faoi leith a bhaint amach. Is gá tosca a d’fhéadfadh 
teacht salach ar a chéile a thabhairt chun suntais 
agus aidhmeanna nach dócha iad a bhaint amach, 
nó gníomhartha nach ndéanfaidh maith maidir le 
cuspóirí, a sheachaint. Is gá anailís a dhéanamh 
ar na tosca a imríonn tionchar ar bheartaíocht 
eacnamaíochta in ionaid faoi leith agus a thabhairt 
san áireamh go bhfuil tosca ina measc (mar shampla, 
scála daonra agus cúinsí eile nach mbaineann le 
haon áit ach amháin mórcheantar uirbeach) nach 
féidir dul i ngleic leo le plean áitiúil. Is é is fearr má 
bhunaítear sonrú na dtosca ar bhonn daingean 
teoirice nó a leithéid, le fianaise go n-imrítear 
tionchar ar thorthaí áirithe le gníomhartha sonracha. 

 D’fhéadfadh deacracht a bheith leis sin i 
gcomhthéacsanna casta socheacnamaíochta agus 
bíonn cur chuige dóchúlachta oiriúnach freisin 
nuair is gá sin. 

 Comhléargas: Is ceart dul i ngleic le coinbhleacht 
a d’fhéadfadh tarlú idir cuspóirí agus a 
mhaolú oiread agus is féidir, mar shampla trí 
chuspóirí a chur in ord tábhachta, agus in ord 
dóchúlachta, agus trí fhoráil do bhabhtáil agus do 
chomhréiteach maidir le cuspóirí.

 Comhleanúnachas: Is ceart an PÁEP a bheith 
comhleanúnach go hinmheánach a oiread agus 
is féidir ach is den bhunriachtanas nach dtarlódh 
coinbhleacht ar bith idir na gníomhartha maidir 
leis na cuspóirí a thabhairt i gcrích. Sa chás go 
dtarlódh tionchar chun dochair maidir le cuspóir 
amháin mar gheall ar an gcur chuige atá sochrach 
maidir leis an dara cuspóir, is fearr bearta 
maolúcháin a shonrú freisin i ndáil leis an tionchar 
chun dochair nuair is féidir sin.

Réimsí a Bhaineann leis na Gnéithe 
Eacnamaíochta den Phlean 
Foráiltear le hAlt 66C den Acht Rialtais Áitiúil 2001 
do nithe ginearálta ar gá do na hÚdaráis Áitiúla aird a 
bheith acu orthu i ndáil le hullmhú an PÁEP. Áirítear 
ar na tosca níos mionsonraithe a mbíonn tionchar 
acu ar an bhforbairt eacnamaíochta agus ar fiú iad 
a thabhairt faoi mheas an tráth a mbíonn gnéithe 
eacnamaíochta an PÁEP á leagan amach:-

 cora nua, reatha agus leanúnacha maidir leis 
an mbeartas náisiúnta, lena n-áirítear an Plean 
Náisiúnta Téarnaimh Eacnamaíochta (PNTE) ina 
leagtar amach treochlár maidir le córas seasmhach 
inmharthana geilleagair agus leagtar amach na 
bearta agus na cuspóirí príomhthábhachta maidir 
leis an téarnamh eacnamaíochta meántéarmach 
in Éirinn ó Phaindéim COVID-19 sa Phlean 
Téarnaimh Náisiúnta;

 tionscnaimh reatha agus leanúnacha de chuid 
na hÉireann agus de chuid na hEorpa d’fhonn 
bonn a chur faoin bhforbairt eacnamaíochta, lena 
n-áirítear:

 Tionscnaimh faoi Thionscadal Éireann 
2040, straitéis fhadtéarmach for-réiseach 
an Rialtais d’fhonn feabhas a chur ar Éirinn 
mar thír trí phostanna nua, árais cónaithe 
nua, áiseanna cultúir agus sóisialta níos fearr, 
ceangal níos fearr idir na réigiúin agus breis 
inmharthanachta maidir le cúrsaí timpeallachta 
a chruthú;

 An Straitéis Eacnamaíochta sa Straitéis Spáis 
agus Eacnamaíochta Réigiúnach (SSER) a 
bhaineann le hábhar;
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 An Ciste maidir le hAthnuachan agus Forbairt 
Uirbeach (URDF) a bhfuil d’aidhm leis forbairt 
níos dlúithe agus níos inmharthana a thabhairt i 
gcrích mar a chuirtear chun cinn faoi Thionscadal 
Éireann 2040 le ciste €2 billiún chun fónamh 
don fhorás ar cúig cinn de chathracha in Éirinn 
agus ar mhórionaid uirbeacha eile; 

 An Ciste maidir le hAthbheochan agus 
Forbairt na Tuaithe a chuirtear ar fáil chun na 
haidhmeanna i straitéis an Rialtais - Todhchaí 
na Tuaithe - a chur chun cinn le ciste €1 billiún 
a dhéanfar a infheistiú in athbheochan na 
tuaithe ionas gur féidir le bailte, sráidbhailte 
agus ceantair tuaithe máguaird fás ar bhealach 
inmharthana; 

 Ceangailte leis seo, tá an deis scrúdú a 
dhéanamh maidir le moil cianoibre, i gcomhréir 
leis an Straitéis Náisiúnta Cianobair a Chumasú 
trína gcruthaítear deiseanna cianoibre agus 
moil cheangailte mar mhodh chun cur le trácht 
dhaoine i mbailte móra agus i sráidbhailte agus 
daoine cumasacha/daoine óga a choinneáil sa 
cheantar. Tá deis faoi leith ag Údaráis Áitiúla 
daoine óga a mhealladh ar ais chuig a gceantar 
féin; 

 Faoi chláir Chistí Struchtúrtha agus 
Infheistíochta na hEorpa (CSIE) Bheartas 
Comhtháthaithe Choimisiún an AE idir na 
blianta 2021 agus 2027, déanfar maoirseacht 
ar phunann infheistíochta €1.14 billiún maidir le 
cláir CFRE, CSE, an Chiste um Aistriú Cóir agus 
an Chomhair Chríochnaigh Eorpaigh. Faoi réir ag 
rialacha an chiste déantar cistí meaitseála a chur 
ar fáil as an Státchiste, as cistí poiblí agus as cistí 
príobháideacha. Beidh cláir á gcur ar taispeáint 
go poiblí maidir le comhairliúchán i rith na bliana 
2021; 

 Cláir eile de chuid Choimisiún an AE a 
thabharfar i gcrích in Éirinn faoi phrionsabal na 
páirtnéireachta maidir leis an gCiste Eorpach 
Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe; 

 Tarlóidh infheistíocht €142.3 milliún de chistí AE 
faoi chlár na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara 
maidir le Forbairt Bia Mara 2021-27 (CEMID). Tá 
iomlán an phacáiste ag brath ar chistí meaitseála 
poiblí; 

 Ar an 1 Meitheamh 2021, d’fhógair Éire go 
raibh an Plean Téarnaimh Náisiúnta tugtha 
chun críche. Tá an plean buntábhachtach maidir 
le teacht na hÉireann ar Shaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta an AE agus luaitear tograí 
mórshuntais ann ar luach suas le €1 billiún. 
Meastar go bhfaighidh Éire tuairim is €915 
milliún de dheontais i rith 2021-2022; 

 Tá cúnamh ar fáil go leanúnach ó Choimisiún an AE 
chun bearta a dhéanamh maidir leis an bpaindéim 
dhomhanda le hinfheistíocht €84 milliún in 2021 
agus 2022. Tá leithroinnt 2021 á chur ar fáil faoin 
gclár CSE 2014-2020; 

 Beidh infheistíocht caipitil €1.2 billiún in imeacht 
deich mbliana á dhéanamh faoin gclár Éire Ildánach 
san infreastruchtúr cultúir in Éirinn mar chuid de 
Tionscadal Éireann 2040; 

 Tionscnamh eile de chuid Tionscadal Éireann 2040 
an Clár Caipitil Spóirt faoina bhfuil deontas suas 
le uasmhéid €150,000 ar fáil maidir le háiseanna 
spóirt agus caitheamh aimsire corpaclaíochta a 
chur ar fáil agus trealamh spóirt a cheannach nach 
trealamh pearsanta don duine; 

 Beidh ar a laghad €500 milliún de chistíocht rialtais 
á chur ar fáil as Ciste na nGníomhartha ar son 
na hAeráide anonn go dtí an bhliain 2027 chun 
cúnamh agus cabhair airgid a chur ar fáil maidir 
le tionscadail trína ndéantar fónamh spriocanna 
aeráide agus fuinnimh na hÉireann a bhaint amach; 

 Is ciste €500 milliún bunaithe ar chomórtas 
an Ciste Nuálaíochta maidir le Teicneolaíocht 
Bhunathraitheach (CNTBA) faoina ndéanfar 
infheistíocht sa taighde agus san fhorbairt maidir le 
teicneolaíocht de chineál freacnairceach agus ina 
chur in úsáid agus i bhfeidhm ar bhonn tráchtála; 

 Déantar infheistíocht ar bhonn tráchtála as 
Ciste na hÉireann maidir leis an Infheistíocht 
Straitéiseach ar bhealach a fhónann do 
bheartaíocht eacnamaíochta agus don fhostaíocht 
in Éirinn agus is fo-phunann de chuid an Chiste sin 
Ciste Cobhsaíochta agus Téarnaimh na Paindéime 
(CCTP) atá dírithe ar chuidiú le fiontair mhóra agus 
meánmhéide in Éirinn a bhfuil curtha isteach orthu 
ag COVID-19; 

 Corparáid Baincéireachta Straitéiseach na hÉireann 
a chuireann cistíocht ar fáil ar bhealaí sochóirithe 
do chuideachtaí beaga agus meánmhéide in Éirinn; 

 An clár LEADER a bhfuil tábhacht faoi leith leis 
maidir leis an bhforbairt eacnamaíochta i gceantair 
tuaithe le béim ar fhiontraíocht shóisialta agus ar 
mhicri-fhiontair; agus 

 Tá ról leis an gclár SICAP maidir le haghaidh a 
thabhairt ar mhíbhuntáiste eacnamaíochta i 
ndaonraí faoi leith. 

 Na tionscnaimh agus na scéimeanna eile ar fad a 
bhaineann le hábhar agus a bhíonn ar fáil an tráth a 
mbíonn an PÁEP á ullmhú, ina measc ‘An Ciste Cóir 
Claochlaithe’ (le theacht) a bheidh ar fáil in 8 gcinn 
de chontaetha; Athnuachan Bailte & Sráidbhailte; 
Ciste na mBealaí Glasa; an Ciste Forbartha 
maidir le Fiontar Réigiúnach agus Ciste Oileán na 
Comhréime.
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 modhanna den rath inar cuireadh chuig an 
bhforbairt eacnamaíochta in áiteanna eile; 

 an gá le dóthain cothromaíochta agus 
éagsúlachta maidir le cineál na forbartha 
agus le cineálacha gnó eacnamaíochta in 
ionaid éagsúla, lár bailte móra san áireamh i 
gcomórtas le hionaid taobh amuigh de bhailte 
móra; 

 an tábhacht atá leis an acmhainn atá i 
bhfiontair atá ar bun faoi láthair a choinneáil 
agus a chothú oiread agus is féidir, an sciar 
suntasach san áireamh atá i mbun tráchtála ar 
an margadh intíre, chomh maith le beartaíocht 
nua eacnamaíochta a chur chun cinn, mar 
shampla trí nuálaíocht a chothú i bhfiontair atá 
i mbun gnó cheana féin; 

 riachtanais maidir le cúnamh a d’fhéadfadh a 
bheith de dhíth ar ghnólachtaí de chatagóirí 
éagsúla nach móide a theacht faoi chúram 
na ngníomhaireachtaí maidir le forbairt 
eacnamaíochta nó na n-Oifigí Fiontraíochta 
Áitiúla, ina measc riachtanais maidir le 
hacmhainn iomaíochta ó thaobh costais taobh 
istigh den limistéar, agus an scóip cuidiú le 
gnólachtaí dul in iomaíocht ar an margadh 
intíre agus ar fud an domhain; 

 an gá le béim láidir ar riachtanais scileanna 
i gcomhréir leis an Straitéis Náisiúnta 
Breisoideachais agus Oiliúna 2020–2024; 

 cúrsaí eacnamaíochta agus fioscacha go 
ginearálta, srianta is dócha ar chistí poiblí san 
áireamh; 

 a dtagann i gceist ó thaobh costais le togra 
ar bith, bunaithe ar chostáil dhiansaothraithe 
agus ar an ngá atá leis an luach is fearr a 
ghnóthú ar airgead; 

 an tábhacht atá le tosca “a bhaineann leis 
an áit” i ndáil leis an acmhainn iomaíochta 
(go háirithe maidir le hearnálacha áirithe, an 
turasóireacht mar shampla), faoi réir ag an 
dóigh nach mbeidh d’acmhainn le gach ionad 
freastal do na rólanna eacnamaíochta céanna 
nó toradh ar an leibhéal céanna a thabhairt 
i gcrích. Ní mór aidhmeanna a sheachaint 
nach féidir a thabhairt i gcrích maidir leis an 
bhforbairt eacnamaíochta a scaipeadh go 
cothrom ar fud na n-ionad ar fad; 

 an gá beart a dhéanamh nuair a thagann 
athrú ar an timpeallacht iomaíochta agus ar 
riachtanais ghnólachtaí fiontraíochta ina leith 
sin; 

 pátrúin agus ceisteanna eacnamaíochta níos 
ginearálta ná sin, go háirithe i ndáil leis an 
bhforbairt eacnamaíochta i gcomhthéacs 
réigiúnach, lena dtugtar san áireamh:-

 pátrúin maidir le fiontraíocht/saothrú 
eacnamaíochta, lena n-áirítear éagsúlacht 
réigiúnach, dlús ó thaobh réimsí tíre, agus 
athruithe ar struchtúr na bhfiontar;

 an acmhainn atá i bhfiontair dhúchasacha 
leathnú ar fud mhargaí domhanda agus 
an fhoinse fhorásach a ghabhann leis sin 
maidir leis an bhforbairt eacnamaíochta;

 i ndáil le hinfheistíocht ón iasacht go 
díreach, an gá díriú níos mó ar sheirbhísí;

 athrú ar na tosca le buntáistí maidir leis an 
bhforbairt eacnamaíochta (e.g. an seans go 
dtiocfaidh tosca de leithéid gnóthachtáil 
oideachais agus tréithe ceantair) i gceist 
níos mó agus níos minice maidir le 
hinfheistíocht díreach ón iasacht;

 trasnaíl idir tosca a mbíonn tionchar acu 
ar shaothrú eacnamaíochta go háitiúil (e.g. 
idir an margadh saothair áitiúil, an margadh 
tithíochta, cúrsaí iompair nó gnéithe 
tíreolaíochta) agus aon ghá a bheadh le 
taighde a dhéanamh ar na ceisteanna sin 
d’fhonn bearnaí faisnéise nó easpa eolais a 
chúiteamh; agus

 an dóigh go bhféadfadh forbairt 
eacnamaíochta tarlú ar bhealach níos 
ginearálta san am atá le theacht, agus go 
bhféadfadh deacracht breise a bheith le 
réimsí sonracha a mbainfeadh acmhainn 
foráis leo a thabhairt chun suntais.

Measúnacht ar Chuspóirí Forbartha 
Eacnamaíochta Inmharthana (CFEI)
Is ceart go dtiocfadh na cuspóirí CFEI faoi réir ag 
measúnacht faoi leith i scríbhinn, arna dhéanamh 
ag foireann pleanála nó eacnamaíochta an Tionóil 
Réigiúnaigh, agus tuairisc i scríbhinn ina leith sin 
sula socraítear go críochnúil ar an PÁEP, d’fhonn 
an comhleanúnachas a chinntiú leis na pleananna 
PFR/straitéisí SSER. Ba cheart go mbeadh 
breithmheas eacnamaíochta ardleibhéil ag gabháil 
leis na cuspóirí CFEI ionas go gcinntítear gur 
iontaofa iad maidir le luach ar an airgead agus le 
toradh eacnamaíochta. 
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Ról an CÁFP agus an Údaráis Áitiúil maidir le Forbairt Áitiúil  
agus Pobail

An tÚdarás Áitiúil agus Forbairt Áitiúil 
agus Pobail 
Is iad na hÚdaráis Áitiúla na príomhghníomhairí 
rialtais ar a leagtar freagracht as forbairt áitiúil agus 
pobail ar an leibhéal áitiúil agus leagtar amach an 
ról sin faoin reachtaíocht in Alt 66 den Acht Rialtais 
Áitiúil 2001. Is fada na hÚdaráis Áitiúla páirteach 
i dtionscnaimh pobail agus i soláthar seirbhísí ar 
an leibhéal áitiúil, áiseanna agus seirbhísí maidir 
le leabharlanna, fóillíocht, ealaín agus cúrsaí 
taitneamhachta san áireamh, chomh maith le 
bainistíocht eastáit, athbheochan bailte móra agus 
sráidbhailte, bailte slachtmhara, ‘mórtas áite’ agus 
scéimeanna fostaíochta pobail a chur i bhfeidhm. 
Is bearta tábhachtacha idirghabhála iad sin a 
chuidíonn le caipiteal sóisialta a chruthú agus is gné 
bhuntábhachtach iad den ról a bhí ag an rialtas áitiúil 
maidir le forbairt áitiúil agus pobail go dtí seo. 

Déantar fairsingiú agus treisiú suntasach faoi Tús 
Áite ag na Daoine: Plean Gníomhaíochta don Rialtas 
Áitiúil Éifeachtach ar ról an rialtais áitiúil maidir leis 
an bhforbairt áitiúil agus pobail agus leagtar béim 
faoi leith ar dhea-bhail an duine agus caighdeán an 
tsaoil ag an saoránach agus ag an bpobal a chur chun 
cinn, leis an gcoiste CÁFP ar an bpríomhghníomhaire 
maidir le comhordú ar bheartaíocht áitiúil agus pobail 
i limistéar riaracháin an Údaráis Áitiúil. 

Ról an Choiste Áitiúil Forbartha Pobail 
(CÁFP) maidir le Forbairt Áitiúil agus 
Pobail 
Cuireadh na Coistí Áitiúla Forbartha Pobail (CÁFP) ar 
bun d’fhonn cur chuige comhleanúnach slánchóirithe 
maidir leis an bhforbairt áitiúil agus pobail a thabhairt 
chun cinn, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm. 
Leagtar síos rólanna agus feidhmeanna ginearálta 
na gcoistí CÁFP i gCuid 6 den Acht um Athchóiriú 
Rialtais Áitiúil 2014 agus déantar forléiriú ina leith 
sin sna Treoirlínte maidir le Bunú agus Feidhmiú na 
gCoistí Áitiúla Forbartha Pobails 

Faoi Tús Áite ag na Daoine: Plean Gníomhaíochta don 
Rialtas Áitiúil Éifeachtach agus an tAcht um Athchóiriú 
an Rialtais Áitiúil 2014 baintear leas i ngach limistéar 
Údaráis Áitiúil as saineolas agus taithí dhaoine agus 
eagraíochtaí san earnáil phoiblí agus san earnáil 
phríobháideach sa limistéar sin. Cothaíonn na coistí 
CÁFP caidreamh tairbheach leis an saoránach agus leis 
an bpobal maidir le cláir forbartha a phleanáil agus a 
mheas. 

Ó thráth a mbunaithe, tá cruthaithe ag na coistí 
CÁFP gur gnéithe struchtúir buntáchachtacha iad a 
dhéanann fónamh mórthairbheach maidir lena leagtar 
de fhreagracht iomlán ar na hÚdaráis Áitiúla i ndáil leis 
an bhforbairt eacnamaíochta agus leis an bhforbairt 
pobail. Anuas air sin, fágann siad gur féidir cur chuig an 
gcomhar idir Údarás Áitiúil agus comhlachtaí eile maidir 
le cláir agus seirbhísí den éifeacht a chur ar fáil sna 
limistéir seo. 

Déanann an CÁFP bainistíocht ar an gClár 
Gníomhachtúcháin Pobail agus Cuimsiú Sóisialta 
(SICAP) ar an leibhéal áitiúil le cabhair taca ón Údarás 
Áitiúil agus déanann na Cuideachtaí Forbartha Áitiúla 
(CFÁ) na gníomhartha a chur i gcrích. Déanann siad 
fónamh freisin don chlár LEADER a thabhairt i bhfeidhm 
i gceantair tuaithe, don Chlár Forfheabhsúcháin Pobail 
agus don tionscnamh Éire Shláintiúil. 

Cuirtear moltaí chun cinn san athbhreithniú maidir le 
coistí CÁFP a foilsíodh sa bhliain 2019 d’fhonn treisiú 
lena ról agus lena n-éifeacht. Déantar athlua ar na 
moltaí sin sa cháipéis beartais Pobail Inbhuanaithe, 
Uilechuimsitheacha agus Chumhachtaithe: Straitéis cúig 
bhliana chun tacú leis an earnáil pobail agus dheonach in 
Éirinn (2019). 

Tá comhordú ar siúl ag an Roinn RFTP ar chur i 
bhfeidhm na straitéise agus an bhéim maidir leis 
an obair faoi láthair ar mheasúnú cuimsitheach a 
dhéanamh ar na riachtanais oiliúna agus ar bhonneagar 
oiliúna. Déanfar na bearta cúnta i leith na hearnála, 
coistí CÁFP agus LRP san áireamh, a leagan amach 
de réir thoradh na measúnachta sin, d’fhonn cur lena 
n-acmhainneacht agus treisiú lena ról – agus d’aidhm 
leis an dícheall ar fad i ndeireadh báire toradh níos fearr 
a thabhairt i gcrích don phobal agus don duine aonair a 
chónaíonn, a oibríonn agus a bhaineann taitneamh as an 
saol sna comharsanachtaí éagsúla. 

Cuid 3:
Gnéithe Pobail den PÁEP

https://drcd.cloud.gov.ie/apps/eDocs/S/RCDLDCPCP001/Files/RCDLDCPCP001-003-2020/LECP%20Advisory%20Group/2021%20LECP%20AG/Plan%20for%20LECP%20process/LECP%20Guidelines.pdf
https://drcd.cloud.gov.ie/apps/eDocs/S/RCDLDCPCP001/Files/RCDLDCPCP001-003-2020/LECP%20Advisory%20Group/2021%20LECP%20AG/Plan%20for%20LECP%20process/LECP%20Guidelines.pdf
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Pobail den Phlean PÁEP

Cineál agus aidhm na nGnéithe Pobail 
den Phlean PÁEP
Baineann na príomhphrionsabail a ghabhann 
leis an bplean a cheapadh i ndáil leis na gnéithe 
eacnamaíochta faoi mar a leagtar amach go mion 
thuas leis na Spriocanna Ardleibhéil maidir le 
gnéithe pobail chomh maith. Is é atá de chuspóir 
leis na gnéithe pobail den PÁEP an fhorbairt áitiúil 
agus pobail a chur chun cinn agus a chinntiú go 
ndéantar comhordú maidir le bearta ar mhaithe 
leis an bhforbairt áitiúil agus pobail a mhaoinítear 
as cistí poiblí ionas go seachnaítear dúbailt, go 
ndírítear na hacmhainní atá ar fáil ar na réimsí is 
mó atá ina gcall agus go dtugtar an tairbhe is mó 
is féidir i gcrích do phobal na gcomharsanachtaí. 
Ba cheart an bhéim maidir le gnéithe pobail 
an PÁEP a bheith ar cheisteanna sóisialta agus 
eacnamaíochta a bhaineann le hábhar ar leibhéal 
an phobail agus ar féidir díriú orthu ar an leibhéal 
sin. Is ceart caidreamh a cheangal leis an bpobal 
agus rannpháirtíocht an phobail féin a chothú san 
obair maidir leis na ceisteanna is ábhar buartha ag 
an bpobal a thabhairt chun suntais, dul i ngleic go 
sonrach le riachtanais an phobail i gcomharsanacht 
faoi leith, réimsí tús áite a thabhairt chun suntais 
agus na cláir is oiriúnaí a shonrú nó acmhainní eile 
a cheangal le gach beart faoi leith. 

Agus na gnéithe pobail den Phlean á ndréachtú, is 
ceart aird a thabhairt ar an ngá atá:- 

 comhionannas a chur chun cinn ionas gur 
gnáthchuid den bheartaíocht uile é; 

 Cuspóirí Pobail Inmharthana a leagan amach 
agus a chur i bhfeidhm; 

 an toradh is fearr a ghnóthú as na hacmhainní 
atá ar fáil agus dúbailt a sheachaint; 

 rannpháirtíocht thairbheach an phobail 
sa phróiseas pleanála a chinntiú, agus 
comhairliúchán agus caidreamh a chothú leis an 
bpobal sna comharsanachtaí go léir; 

 leas a bhaint as prionsabail maidir leis an 
bhforbairt pobail i rith an phróisis maidir leis an 
PÁEP a leagan amach go sonrach agus le hobair 
an CÁFP go ginearálta; agus 

 an comhthéacs áitiúil a léiriú maidir le 
gnáthchláir cistíochta, mar shampla cláir maidir 
le forbairt áitiúil/cuimsiú sóisialta, cláir maidir le 
seirbhísí pobail, etc. 

Ábhar na nGnéithe Pobail 
D’fhéadfadh go mbeadh san áireamh leis na 
Cuspóirí Pobail Inmharthana (CPI) , mar shampla:- 

 ardú minicíochta agus caighdeáin i ndáil le 
seirbhísí atá bunaithe i measc an phobail 
chun cuimsiú sóisialta a chur chun cinn agus 
dul i ngleic leis an mbochtaineacht agus le 
míbhuntáiste eile; 

 athnuachan fisiciúil, sóisialta, eacnamaíochta 
agus comhshaoil ar chomharsanachtaí i 
mbailte móra nó faoin tuath lena mbaineann 
easpa agus easnamh; 

 forfheabhsú ar an infreastruchtúr oideachais 
agus oiliúna; 

 postanna nua a chruthú, go háirithe i réimsí 
eacnamaíochta atá éadrom ó thaobh carbóin 
agus na timpeallachta; 

 teacht níos fearr agus níos minice ar 
theicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide ar 
an gcaighdeán is airde; agus 

 an tairbhe is féidir leis an bpobal a dhéanamh 
maidir leis an athrú aeráide ó thaobh bearta 
maolúcháin agus oiriúnaithe agus bearta faoi 
leith nó an t-athrú aeráide a thabhairt san 
áireamh maidir le gníomhartha ar mhaithe le 
torthaí eile. 

Is ceart cuspóirí den chineál seo agus cuspóirí eile 
a bhaineann le hábhar a lua sa Chreatphlean PÁEP 
chomh maith leis na gníomhartha chun fónamh 
do na cuspóirí a thabhairt i gcrích a leagan amach 
go mion mar chuid de Phróiseas an Phlean 
Forfheidhmiúcháin (féach roinn B). 

Cuspóirí Pobail Inmharthana a Shonrú (CPI) 
Beidh caidreamh idir gníomhaireachtaí/
comhlachtaí forfheidhmiúcháin áitiúla de dhíth 
chun cuspóirí faoi leith bunaithe ar na réimsí 
príomhthábhachta a thabhairt i bhfeidhm don 
phobal. Beidh soiléire níos géire de dhíth chomh 
maith maidir le freagracht as réimsí sonracha 
beartaíochta agus ní mór gníomhaireachta/
comhlachtaí forfheidhmiúcháin a bheith níos 
toilteanaí comhordú a dhéanamh maidir le 
cistíocht agus níos mó den chomhar a bheith ag 
baint le bearta idirghabhála eile ionas go ndéantar 
cion tairbhe do thorthaí saothair nach móide iad 
le leagan ar an aon chomhlacht amháin nó nach 
móide tús áite leo ag gníomhaireacht faoi leith. 
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Is annamh is féidir tabhairt faoi cheisteanna straitéise 
trí dhíriú ar aon réimse amháin as féin. Maidir le ceist 
na dífhostaíochta, mar shampla, is dócha go mbeidh 
gníomhartha éagsúla de dhíth a bhaineann le forbairt 
eacnamaíochta, le hoideachas agus oiliúint, le seirbhísí 
fostaíochta, le bearta gníomhachtúcháin, le gnéithe 
infreastruchtúir a chur ar fáil, le margaíocht agus le 
cúnamh don fhostóir. Is den tábhacht, dá bhrí sin, go 
gcuirtear chuig an gcuspóir sin a thabhairt i gcrích le 
modh oibre an chomhair. 

Ar na Spriocanna Ardleibhéil a shonrú sa ráiteas 
socheacnamaíochta, ba cheart don CÁFP leathnú 
leis an anailís socheacnamaíochta ar a mbunaítear sin 
agus Cuspóirí Pobail Inmharthana (CPI) a shonrú a 
bhfuil d’aidhm leo cur le caighdeán an tsaoil agus le 
dea-bhail an duine ar bhealach atá ag teacht leis na 
creata pleanála réigiúnacha agus áitiúla go ginearálta. 
D’fhonn bonn daingean a chur faoin anailís, is ceart 
don CÁFP mapáil agus próifíliú a dhéanamh ar an 
soláthar seirbhíse go háitiúil. Is é an toradh saothair 
a thiocfaidh air sin, próifíl socheacnamaíochta de 
limistéar an CÁFP; mapa den soláthar príomhsheirbhísí 
i limistéar an CÁFP e.g. seirbhísí arna gcur ar fáil ag 
FSS, oifigí Intreo (RCS), etc., chomh maith le seirbhísí 
arna gcur ar fáil ag comhlachtaí deonacha; réimse 
cuspóirí pobail inmharthana a luafar sa chreatphlean 
PÁEP. Ba cheart go dtabharfaí san áireamh leis an 
bpróiseas seo chomh maith na gníomhartha tús áite a 
luafar sa Phlean Forfheidhmiúcháin tosaigh. 

Agus na cuspóirí CPI á leagan amach, déanfaidh 
comhaltaí an choiste CÁFP, go háirithe comhlachtaí/
gníomhaireachtaí seirbhíse, mar seo a leanas:- 

 a theacht le chéile chun na príomhcheisteanna 
straitéise maidir leis an earnáil pobail a shonrú i 
ndáil le hathrú ón gcás ina bhfuiltear faoi láthair 
go dtí na spriocanna a leagtar amach sa ráiteas 
socheacnamaíochta. Ba chabhair na ceisteanna 
sin a chruinniú le chéile faoi gach ceann de na 
Spriocanna Ardleibhéil a sonraíodh i rith chéim a 
haon. Is ceart comhairle a dhéanamh freisin leis 
na comhlachtaí/gníomhaireachtaí seirbhíse nach 
bhfuil ar an CÁFP maidir le ceisteanna straitéise 
príomhthábhachta a thabhairt chun suntais; 

 i gcomhthéacs na Spriocanna Ardleibhéil don PÁEP, 
aontóidh comhaltaí an CÁFP ar na cuspóirí faoi 
leith is gá chun an earnáil a thabhairt chun cinn 
ionas go dtugtar an aisling i gcrích. Ba cheart go 
bhféachfaí le dul i ngleic leis na príomhcheisteanna 
straitéise leis na cuspóirí seo (agus go mbeadh 
crostagairt á dhéanamh eatarthu) agus leis na 
spriocanna i ndáil leis an earnáil a bhaint amach. 
Ba cheart go dtabharfaí cuntas sa chuid seo freisin 
ar na dreamanna/grúpaí/earnálacha sa tsochaí 
ar geallsealbhóirí príomhthábhachta iad agus a 
bhfuiltear ag díriú ar thairbhe a dhéanamh dóibh le 
gach cuspóir faoi leith; 

 mar chuid den phróiseas maidir le creatphlean 
PÁEP a leagan amach, ba cheart na torthaí 
inmhianta, i rith ré feidhme an PÁEP, maidir leis 
na cuspóirí a shonraítear, a lua sa chreatphlean 
PÁEP. Is cuid de na Pleananna Forfheidhmiúcháin 
na gníomhartha faoi leith ar mhaithe leis na 
cuspóirí a thabhairt i gcrích agus na torthaí a 
bhaint amach; agus 

 beidh an Plean Forfheidhmiúcháin tosaigh ina 
chuid den phróiseas maidir le creatphlean PÁEP 
a leagan amach agus is ceart do na comhaltaí 
aontú ar na gníomhartha agus ar na bearta 
idirghabhála riachtanacha is mó tábhacht 
maidir leis na cuspóirí i leith na hearnála seo go 
sonrach a bhaint amach, agus an fhreagracht 
as na gníomhartha a leagan ar an gcomhlacht/
gníomhaireacht feidhme lena mbaineann. 
Beidh na gníomhartha seo ar na gnéithe 
príomhthábhachta de na pleananna oibriúcháin 
éagsúla ag na comhlachtaí/gníomhaireachtaí 
feidhme. Ba cheart go léireofaí go soiléir maidir 
leis na gníomhartha:-

 riachtanas sonraithe bunaithe ar anailís 
riachtanais maidir le spriocdhreamanna 
ainmnithe agus/nó ceantar faoi 
mhíbhuntáiste; 

 cur chuige saindírithe maidir le 
spriocdhreamanna ainmnithe agus/nó 
ceantair faoi mhíbhuntáiste; 

 gníomhartha atá sainsonrach, ag teacht faoi 
chuing ag tráthchlár sonrach agus ar féidir an 
toradh agus an iarmhairt ina leith a mheas; 

 an dóigh a bhfónann na gníomhartha do na 
cuspóirí sainsonracha a thabhairt i gcrích; 

 tionchar intomhaiste ar spriocdhreamanna 
ainmnithe agus/nó ar cheantair faoi 
mhíbhuntáiste; 

 luach an airgid agus dúbailt a sheachaint; 

 cistíocht chomhlántach a chur ar fáil (poiblí, 
príobháideach); agus 

 go bhfuil siad inmharthana. 

Ó bhíonn na gníomhartha aontaithe, is ceart do 
na comhaltaí an tráth sin torthaí, iarmhairt agus 
tionchar a shonrú le gach cuspóir pobail atá le lua 
maidir leis na gnéithe pobail den PÁEP. Féach an 
tsamhail loighice thíos mar shampla den mhodh 
chun sin a dhéanamh. 
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Léaráid 7

Samhail Loighce Shamplach 

Bearta Tús Áite AE 2030

Fostaíocht
Ba cheart 78% den daonra 20-64 bliana d’aois a bheith fostaithe (69-71% faoi láthair) 

Sprioc Ardleibhéil PÁEP
Ráta agus caighdeán níos airde maidir le fostaíocht agus ioncam

Cuspóir Inmharthana 
Díriú ar an ráta easnamhach maidir le mná i ndáil le fostaíocht agus le fiontraíocht sa cheantar X 

Bunábhar Gníomhartha Iarmhairt Torthaí Tionchar

An Chuideachta 
Forbartha Áitiúil 

Cláir éagsúla a 
fhóireann do Mhná i 
mbun Fostaíochta

Dírítear ar 
cheantair 

Cothaítear 
caidreamh le mná

Mná ar an margadh 
saothair 

Mná nua i mbun 
fiontraíochta 

Ardú ar rátaí 
rannpháirtíochta 
maidir le 
fostaíocht 

An Bord 
Oideachais agus 
Oiliúna

Cuirtear cláir FETAC 
ar fáil de réir mar 
is gá 

Training places 
delivered 

Additional 
supports provided

Mná ag tapú 
cineálacha eile 
oideachais 

Ardú ginearálta 
maidir le litearthacht 
agus uimhearthacht i 
measc na mban. 

Grúpa na 
dTuismitheoirí 
Aonair

Cúnamh 
meantóireachta 

Cuirtear cúnamh 
ar fáil maidir le 
cúram leanaí 

Muinín agus 
misneach níos 
láidre, feabhas ar an 
tsláinte meabhrach 
(Iarmhairt SI) Coiste Cúram 

Leanaí an 
Chontae LPFC/ 
SICAP

Tapaítear an clár 
CETS /Fóirdheontas 
maidir le costas 
cúram leanaí 

An Oifig Fiontair 
Áitiúil/LPFC/ 
SICAP

Deontais 
agus cúnamh 
meantóireachta 
d’fhiontraithe mná 

Tapaíonn mná 
deontais agus 
meantóireacht

Léaráid 8

PÁEP Sprioc Ardleibhéil Creatphlean PÁEP 

Cuspóirí Pobail Inmharthana Creatphlean PÁEP 

Bunábhar Plean Forfheidhmiúcháin 

Gníomhartha Plean Forfheidhmiúcháin 

Iarmhairt Plean Forfheidhmiúcháin 

Torthaí Creatphlean PÁEP 

Tionchar Creatphlean PÁEP 
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An Coiste CÁFP agus an Plean PÁEP 
Leagtar freagracht faoin Acht maidir leis na 
gnéithe pobail den PÁEP a ullmhú, a aontú agus 
a chur i bhfeidhm ar an gcoiste CÁFP. Tugtar san 
áireamh leis sin a chur i bhfeidhm go díreach nó 
maoirseacht ar a chur i bhfeidhm i gcomhar le 
geallsealbhóir eile a bhaineann le hábhar. 

I gcomhthéacs ghnéithe pobail an PÁEP a leagan 
amach agus a chur i bhfeidhm is é atá de ról agus 
d’fheidhm leis an CÁFP: 

 A thabhairt go mbíonn béim níos treise á 
leagan ar an bhforbairt áitiúil agus pobail, ar 
an gcéad dul síos maidir le spriocanna agus 
cuspóirí comhaontaithe faoin bhforbairt áitiúil 
agus pobail a n-oibreoidh na gníomhaireachtaí 
agus na comhlachtaí príomhthábhachta 
a mhaoinítear as na cistí poiblí i gcomhar 
d’fhonn a dtabhairt i gcrích, agus, ar an dara 
dul síos, maidir le bearta idirghabhála chun 
an fhorbairt áitiúil agus pobail a chur chun 
cinn mar ghnéithe bunúsacha den fhorbairt ar 
limistéar riaracháin an CÁFP tríd agus tríd. 

 Léargas straitéiseach a chothú maidir le bearta 
idirghabhála agus cúnta le cistí poiblí ar an 
leibhéal áitiúil d’fhonn comhordú ina leith 
ar bhealach a thagann leis na Spriocanna 
Ardleibhéil sa PÁEP. Ba cheart go dtiocfadh 
san áireamh leis sin scrúdú ar na sruthanna 
cistíochta reatha agus ar shruthanna a 
d’fhéadfadh a theacht i gceist, chomh maith 
leis an mbrú maidir le cistíocht ar fud an 
limistéir, agus smaoineamh faoi na bealaí inar 
féidir an toradh is cás leis an bpobal agus leis 
an saoránach a thabhairt i gcrích de réir mar a 
thagann athrú nó cúngú ar bhuiséid. 

 Na gníomhaireachtaí agus comhlachtaí ar fad 
a bhaineann le hábhar agus a mhaoinítear as 
cistí poiblí a thabhairt le chéile agus a gcuid 
acmhainní a dhíriú ar mhodh oibre trína 
dtugtar spriocanna ardleibhéil an PÁEP i gcrích 
go ginearálta na cuspóirí agus na gníomhartha 
pobail go háirithe. Tiocfaidh san áireamh leis 
na hacmhainní sin: 

a)  acmhainní a thagann go díreach 
faoi chúram bainistíochta an CÁFP 
lena n-áirítear, mar shampla, an 
Clár Gníomhachtúcháin Pobail agus 
Cuimsiú Sóisialta (SICAP) agus an Clár 
Forfheabhsúcháin Pobail (CFP); 

b)  acmhainní a thagann go díreach faoi 
chúram bainistíochta agus maoirseachta 
pháirtnéirí de chuid an CÁFP, mar shampla 
na hacmhainní maidir leis an bhforbairt 
áitiúil agus pobail a thagann go díreach 
faoi bhainistíocht ag Údaráis Áitiúla, FSS, 
Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO), an 
Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS), Cuideachtaí 
Forbartha Áitiúla (CFÁ) etc.; agus 

c)  acmhainní a thagann go díreach faoi 
bhainistíocht ag gníomhaireachtaí agus 
comhlachtaí eile maidir leis an bhforbairt 
áitiúil a mhaoinítear as cistí poiblí agus 
nach móide ionadaíocht acu ar an CÁFP, 
mar shampla Coistí na Seirbhísí do Leanaí 
agus do Dhaoine Óga (CSCLDÓ), Grúpaí 
Idirghníomhaireachtaí don Lucht Siúil 
(GILS), Tascfhórsaí Drugaí (TFD), Ionaid 
Acmhainní Teaghlaigh (IAT), tograí eile agus 
comhlachtaí eile maidir leis an bhForbairt 
Pobail, etc.

Comhairliúchán
Is ceart na gnéithe pobail den PÁEP a leagan 
amach ar bhealach lena mbaineann an comhar, 
an chomhairle agus an rannpháirtíocht ionas go 
dtugtar deis do na príomhgheallsealbhóirí ar fad 
cion tairbhe a dhéanamh. Ba cheart go mbeadh 
an deis ag dreamanna áitiúla, eagraíochtaí, 
geallsealbhóirí agus ag an bpobal i gcoitinne 
a fheiceáil go dtugtar leasa, riachtanais agus 
deiseanna maidir leosan san áireamh sa PÁEP. 

Eagrófar beart comhairliúcháin maidir leis an 
ráiteas eacnamaíochta a ullmhú agus tiocfaidh na 
gnéithe eacnamaíochta agus na gnéithe pobail 
den PÁEP i gceist leis an mbeart comhairliúcháin 
sin. Is ceart comhairliúchán breise faoi na gnéithe 
pobail den dréacht a dhéanamh an tráth a mbíonn 
an dréacht sin ullmhaithe faoi threoir ón nGrúpa 
Stiúrtha Comhairleach agus sula gcuirfí an dréacht 
faoi bhráid na gCeantar Bardasach agus an Tionóil 
Réigiúnaigh lena mheas. Socrófar an cur chuige 
ina leith sin go háitiúil ach ba cheart béim láidir a 
bheith ar rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí, an 
phobail agus an tsaoránaigh agus ar phróiseas atá 
oscailte don uile dhuine. 
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Cuspóirí leathanréimseacha a mheas
Chomh maith leis an gcomhréir a chinntiú leis 
an SSER agus le Pleananna Forbartha Cathrach/
Contae, is ceart aird iomlán a thabhairt freisin 
ar thionchar ionchais an phlean maidir le 
príomhchuspóirí éagsúla atá ilghnéitheach/
leathanréimseach a mheas, ar scagphrofáil. 
Tiocfaidh san áireamh leis sin

 Inmharthanach, an tAthrú Aeráide san áireamh 

 Comhionannas

 Bochtaineacht 

 Saol na Tuaithe 

 Aois 

 Míchumas 

Scagphrofáil a luaitear leis an bpróiseas a bhaineann 
leis na príomhchuspóirí sin a thabhairt san áireamh 
a bhfuil fíorthábhacht leis i gcomhthéacs bearta 
idirghabhála atá bunaithe ar an bpobal a thabhairt i 
gcrích. D’fhéadfadh an próiseas scagphrofála ar na 
gnéithe pobail den PÁEP a bheith anróiteach agus 
cuid mhór ama i gceist. Ina ainneoin sin, fágann an 
réimse ceisteanna ar gá díriú orthu i gcomhthéacs 
áitiúil nó pobail gur gá na tosca athraitheacha ar 
fad a thabhairt san áireamh a bhféadfadh nó cur 
isteach acu ar thoradh saothair nó cur isteach orthu 
ag toradh saothair. Sampla rí-shoiléir de sin an gá 
a chinntiú go mbíonn an PÁEP ag teacht leis an 
Straitéis Náisiúnta maidir le Daoine faoi Mhíchumas 
ionas go ndéantar fónamh do bhearta idirghabhála 
atá inmharthana agus torthúil i leith dhaoine faoi 
mhíchumas. Ar an gcuma chéanna, ní mór don 
CÁFP a chinntiú go dtagann na gnéithe pobail den 
PÁEP le haon dualgas scagphrofála a leagtar amach 
sa bheartas náisiúnta maidir le réimsí eile beartais 
a bhaineann le hábhar. Tugtar liosta in Aguisín 6 de 
bheartais agus de straitéisí a d’fhéadfadh a bheith 
le tabhairt san áireamh.

Moltar dá réir sin go mbeadh na céimeanna seo a 
leanas ag baint leis an bpróiseas trína ndéantar aon 
tionchar ionchais ag cuspóirí an PÁEP maidir leis na 
príomhchuspóirí leathanréimseacha a mheas;

 

Scagadh: Ba cheart go dtabharfaí chun 
suntais leis an gcuid seo den phróiseas na 
gnéithe sin den PÁEP ar dócha go mbeidh 
tionchar mór acu ar na réimsí éagsúla beartais. 
Is iad na gnéithe sin amháin ar dócha tionchar 
den sórt sin acu is ceart a thabhairt san áireamh 
leis an measúnacht. Próiseas scagála dhá thráth 
(nó go tráthrialta i rith an phróisis maidir leis 
an bplean a leagan amach), lena bhféadfadh 
scagadh tosaigh a bheith i gceist i dtús na 
hoibre ar an PÁEP agus scagadh níos cuimsithí 
tráth is faide anonn nuair a bhíonn torthaí níos 
cinnte agus níos mine etc. le lua sa Phlean. Ba 
cheart go mbeadh athbhreithniú bunúsach ar 
cheisteanna leanúnacha maidir le beartais/
straitéisí/cuspóirí ina chuid den phróiseas 
leanúnach maidir le plean forfheidhmiúcháin 
ionas go gcinntítear go dtugtar riachtanais nua 
a thagann chun cinn san áireamh mar chuid de 
chur i bhfeidhm an PÁEP. 

Scóipeáil: Na ceisteanna a bhaineann le 
hábhar a thabhairt chun suntais trí leas a bhaint 
as na táscairí a ghabhann le gach ceann de na 
haidhmeanna éagsúla.

Measúnacht: Ba cheart go dtabharfaí 
chun suntais leis an obair measúnachta 
cineál agus scála ionchais an tionchair – 
sochrach, neodrach nó dochrach, éadrom, 
meánleibhéal nó trom, gan dul thar fóir maidir 
le mionchruinneas.

Athbhreithniú agus maolúchán: 
Athsmaoineamh maidir le cur chuige nó 
bearta maolúcháin a thabhairt i gcás má tá 
tionchar chun dochair i gceist. Is é is fearr an 
mheasúnacht a bheith ina chuid den phróiseas 
comhairliúcháin ionas gur féidir tuairimí na 
ndaoine is géire ar dócha cur isteach orthu a 
thabhairt san áireamh i dtoradh an tsaothair 
agus, de réir mar is cuí, a thabhairt san 
áireamh le haon MST agus/nó Measúnacht 
Chuí a dhéantar faoi Airteagal 6 de Threoir na 
nGnáthóg.

Athbhreithniú Leanúnach: Sa chás go 
dtugtar tionchar mór chun suntais ach go 
socraítear gur cheart dul ar aghaidh, le bearta 
maolúcháin faoi leith nó dá uireasa sin, is ceart 
monatóireacht shonrach a dhéanamh maidir 
leis an ábhar buartha agus beart chun feabhais 
a dhéanamh más léir ón tionchar gur chóir sin.
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Roinn B: 
Próiseas an Phlean 
Forfheidhmiúcháin
Réamhrá 
Tiocfaidh san áireamh le próiseas an PÁEP an 
Creatphlean PÁEP straitéiseach forghinearálta 
ina leagtar amach na Spriocanna Ardleibhéil, na 
cuspóirí agus na torthaí maidir leis an tréimhse 
pleanála 6 bliana agus próiseas na bPleananna 
Forfheidhmiúcháin trína sonraítear go mion 
na gníomhartha maidir le tréimhse gach plean 
forfheidhmiúcháin faoi leith. Beidh an dá ghné sin 
san áireamh leis an bpróiseas PÁEP ina iomláine 
agus gá dá réir aird chuimsitheach a choinneáil go 
leanúnach ar an gceangal idir an creatphlean agus na 
pleananna forfheidhmiúcháin. Ba cheart go mbeadh 
na pleananna forfheidhmiúcháin slánchóirithe ina 
gcineál i gcomhréir leis an gCreatphlean PÁEP agus 
go dtabharfaí na cuspóirí eacnamaíochta agus na 
cuspóirí pobail maidir leis an gcreatphlean PÁEP i 
gceist le gach plean forfheidhmiúcháin de réir mar is 
cuí. 

Is ceart an modh oibre seo maidir leis an gcur i 
bhfeidhm a thabhairt san áireamh go hiomlán agus 
na Spriocanna Ardleibhéil agus na cuspóirí á leagan 
amach agus ceisteanna maidir le hord na spriocanna 
agus na gcuspóirí a mheas i ndáil le cúinsí maidir leis 
an bplean forfheidhmiúcháin. 

Faoi gach Plean Forfheidhmiúcháin a shocrófar na 
gníomhartha a dhéanfar ar mhaithe leis na cuspóirí 
agus na Spriocanna Ardleibhéil a leagtar amach 
sa Chreatphlean PÁEP a bhaint amach. Is ceart na 
gníomhartha seo a thabhairt chun cinn trína gcur in 
ord tábhachta bunaithe ar an gcreatphlean PÁEP, 
ar an gcomhthéacs agus ar an lón taithí agus ar 
na hacmhainní daonna agus airgid atá ar fáil chun 
gníomhartha a chur i bhfeidhm in aon bhliain faoi 
leith. 

Is ceart leas a bheith as na córais chéanna 
a mbaintear leas astu chun an Creatphlean 
PÁEP a leagan amach i ndáil leis an bPlean 
Forfheidhmiúcháin a leagan amach. 

 Ba cheart páirt a bheith ag an gcoiste CÁFP i 
ngníomhartha a leagan amach maidir leis an 
nGné Pobail den phlean oibre. 

 Ba cheart go ndéanfadh na comhlachtaí éagsúla 
a bhfuil ionadaíocht thar a gceann ar an gcoiste 
CÁFP cion tairbhe freisin maidir leis an bPlean 
Forfheidhmiúcháin a chur le chéile. 

 Ba cheart go mbeadh páirt ag na hÚdaráis Áitiúla, 
trí choistí CBS a bhaineann le hábhar, i leagan 
amach na ngníomhartha maidir leis an nGné 
Eacnamaíochta den Phlean Forfheidhmiúcháin. 

 Ba cheart a iarraidh ar chomhlachtaí eile a 
bhaineann le hábhar cion tairbhe a dhéanamh 
maidir leis an bPlean Forfheidhmiúcháin freisin 
nuair atá tábhacht mhór lena gcuid gníomhartha 
maidir le cuspóirí sainluaite a bhaint amach. 

Tá an Grúpa Comhairle freagrach as a chinntiú go 
ndéantar comhordú ar na gníomhartha i gcomhréir le 
ról an ghrúpa sin maidir le creatphlean slánchóirithe 
PÁEP a leagan amach. 

Cora nua maidir le beartais 
agus le comhthéacs
Ó tharla go dtugtar an beartas straitéise maidir le 
gach réimse beartais san áireamh leis an gcreatphlean 
PÁEP, is ceart na gníomhartha atá fóinteach maidir leis 
na Spriocanna Ardleibhéil agus na cuspóirí a bheith 
ag teacht leis na spriocanna agus leis na cuspóirí 
náisiúnta. Is den tábhacht chomh maith go dtabharfaí 
aon riachtanas nua nó cora nua beartais san áireamh 
leis na pleananna forfheidhmiúcháin agus go ndéanfaí 
iad sin a mheas an tráth a mbíonn na gníomhartha á 
leagan amach. 

Tá tábhacht faoi leith ina chomhthéacs sin leis an ngá 
acmhainní cistíochta nó acmhainní ionchais cistíochta 
a d’fhéadfadh a bheith ar fáil in aon bhliain faoi leith 
a thabhairt san áireamh. Ba cheart go dtabharfaí san 
áireamh sa chuid seo den Phlean Forfheidhmiúcháin 
athrú ar bith ar na creata a bhaineann le sruthanna 
cistíochta agus ba cheart go dtabharfaí athruithe den 
chineál sin san áireamh maidir leis na gníomhartha a 
dtugtar tús áite dóibh maidir le gach bliain faoi leith.
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Leagtar amach thíos roinnt de na réimsí beartais 
a bhaineann le hábhar. Ní liosta lánchuimsitheach 
seo ach tá treoir áirithe ar fáil uaidh maidir le plé le 
beartas/clár a d’fhéadfadh a theacht i gceist i ndáil leis 
an bPlean Forfheidhmiúcháin. Is ceart seo a thabhairt 
faoi mheas in éineacht leis an gcreatphlean PÁEP, na 
bearta tús áite sonracha, an comhthéacs logánta agus 
na liostaí ábhartha a thugtar in Aguisín 6. 

Ginearálta
Tionscadal Éireann 2040 – An Creat 
Náisiúnta Pleanála & an Plean Forbartha 
Náisiúnta 
Leagtar amach na príomhbhearta infheistíochta a 
bheidh mar bhonn faoin gcreat náisiúnta pleanála a 
chur i bhfeidhm sa Phlean Forbartha Náisiúnta atá 
á chur faoi athbhreithniú faoi láthair. Tá deiseanna 
éagsúla cistíochta a thagann faoin bplean sin a 
bhaineann le forbairt Tuaithe agus Uirbeach chomh 
maith le Gníomh ar son na hAeráide agus ciste 
nuálaíochta. Beidh tábhacht le deiseanna maoinithe 
faoi na cistí sin maidir le forbairt inmharthana ar 
an leibhéal réigiúnach agus áitiúil a chothú agus ba 
chóir, dá réir sin, iad a thabhairt san áireamh leis na 
Pleananna Forfheidhmiúcháin PÁEP de réir mar is cuí. 

Na Straitéisí Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnacha
Is í an SSER an ceangal faoin reachtaíocht idir an 
Creat Náisiúnta Pleanála, na Pleananna Forbartha 
Cathrach agus Contae agus na Pleananna Áitiúla 
Eacnamaíochta agus Pobail. Cuirtear creat forbartha 
reachtúil ardleibhéil ar fáil leis an SSER i ndáil le 
gach réigiún faoi leith chomh maith le straitéis 
eacnamaíochta a fhónann don Chreat Náisiúnta 
Pleanála (CNP) a chur i bhfeidhm agus do bheartais 
eacnamaíochta agus chuspóirí eile an Rialtais a 
bhaineann le hábhar a thabhairt i gcrích. 

Ag teacht le halt 44 san Acht um Athchóiriú Rialtais 
Áitiúil 2014 (66B)(4)(b) beidh gach Plean PÁEP i 
gcomhréir leis an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach (SSER) a bhaineann le hábhar. 

SICAP
Clár ilbhliantúil is ea an Clár Gníomhachtúcháin 
Pobail agus Cuimsiú Sóisialta (SICAP) a chuirtear 
i bhfeidhm le próiseas pleanála bliantúil. Is ceart 
an próiseas sin a thabhairt san áireamh sa Phlean 
Forfheidhmiúcháin PÁEP. Is ceart gníomhartha 
SICAP a úsáid chun cuspóirí ábhartha maidir leis an 
gcuimsiú sóisialta a thabhairt i gcrích a shonraítear 
sa chreatphlean PÁEP agus a luaitear ar na bearta 
príomhthábhachta. 

Todhchaí na Tuaithe 
Cuirtear i láthair i dTodhchaí na Tuaithe treoirphlean Rialtas 
na hÉireann maidir le téarnamh agus forbairt cheantair 
tuaithe na hÉireann go ceann cúig bhliana tar éis phaindéim 
COVID-19. Leagtar amach an creat trína dtabharfar i gcrích 
an aisling maidir le claochlú ar chaighdeán an tsaoil agus ar 
na deiseanna atá ag daoine a mhaireann i gceantar tuaithe. 
Tá tábhacht ar leith maidir leis an PÁEP leis an mbéim in 
Todhchaí na Tuaithe ar chur chuig an bhforbairt tuaithe 
inmharthana ar bhealaí atá bunaithe ar an áit agus atá 
ina spreagadh ag dreamanna faoin tuath maidir le plean 
comhleanúnach slánchóirithe a leagan amach trína ndéanfar 
foráil do riachtanais fhadtéarmacha ina gceantar féin. 

Is tábhachtach an creat an PÁEP trína ndéanfar fónamh do 
na cuspóirí a leagtar amach in Todhchaí na Tuaithe a bhaint 
amach agus, ina chomhthéacs sin, tá tábhacht chinniúnach 
le cuspóirí Thodhchaí na Tuaithe a thabhairt san áireamh sa 
Chreatphlean PÁEP agus sna Pleananna Forfheidhmiúcháin a 
eascraíonn uaidh de réir mar a bhaineann le hábhar. 

Lár an Bhaile ar dTús (le theacht) 
Gealltar in Todhchaí na Tuaithe freisin cur chuige dírithe ar 
Lár an Bhaile ar dTús a thabhairt chun cinn ag féachaint le 
polasaithe a thabhairt lena chéile agus na hacmhainní atá 
ar fáil a aimsiú ar mhaithe leis an toradh is fearr a d’fhéadfaí 
do bhailte agus do shráidbhailte na tíre. Gríosaítear Ranna 
Rialtais, Údaráis Áitiúla, gnólachtaí agus dreamanna pobail 
ar an gcaoi seo le réimsí lár an bhaile a chur chun tosaigh 
maidir le cinntí a dhéanamh nuair is cuí sin. Le Lár an Bhaile 
ar dTús, cruthófar creat trínar féidir le geallsealbhóirí i ngach 
baile oibriú i gcomhar agus cur chuige dá gcuid féin, atá 
bunaithe ar phlean, a leagan amach agus déanfar fónamh 
do na pleananna sin a chur i gcrích trí acmhainní airgid agus 
teicniúla a chur ar fáil. Beidh ról tábhachtach maidir le Lár an 
Bhaile ar dTús ag Oifigigh Athbheochana na mBailte Móra. 
Ba cheart go ndéanfaí fónamh sa PÁEP do chur chuige Lár an 
Bhaile ar dTús ar fhorbairt agus a thabhairt i gcrích. 

LEADER
Faoi ghné LEADER den Chlár Forbartha Tuaithe, a ndéanann 
an tAontas Eorpach agus an Státchiste maoiniú i gcomhar 
air, tugtar cúnamh do chomhlachtaí príobháideacha agus 
do ghrúpaí pobail maidir le feabhas a chur ar chaighdeán 
an tsaoil agus ar bheartaíocht eacnamaíochta i gceantair 
tuaithe. Maidir leis na ceantair ina gcuirtear cúnamh ar 
fáil faoi LEADER, is ceart gníomhartha a lua sa Phlean 
Forfheidhmiúcháin PÁEP lena ndéantar fónamh maidir 
le cuspóirí sa chreatphlean PÁEP a bhaineann le hábhar. 
Oibreoidh an Plean Forfheidhmiúcháin PÁEP in éineacht 
leis na Straitéisí Forbartha Áitiúla (SFÁ) de chuid LEADER a 
éilítear i ndáil le cistíocht LEADER ar an leibhéal áitiúil. 

Ó tharla gur chóir na gníomhartha go léir lena ndéantar 
fónamh maidir le forbairt inmharthana eacnamaíochta 
agus pobail sa limistéar a thabhairt san áireamh leis an 
PÁEP, is ceart gníomhartha LEADER a lua sa Phlean 
Forfheidhmiúcháin PÁEP nuair is cuí sin agus nuair atá 
tábhacht shuntasach leo.
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Éire Shláintiúil/Cathracha agus Contaetha 
Sláintiúla 
Baineann an Creatphlean 2013–2025 maidir le hÉire 
Shláintiúil le beartaíocht an Rialtais i ndáil le próifíl 
sláinte agus folláine na hÉireann atá faoi athrú. Tá 
ábhar sa Chreatphlean bunaithe ar bheartais reatha 
ach tá socruithe nua á gcur chun tosaigh chomh maith 
ionas go gcinntítear comhar agus comhoibriú den 
éifeacht maidir le beartais bunaithe ar fhianaise a chur 
i bhfeidhm ar leibhéal an Rialtais, na n-earnálacha, 
an phobail agus áitiúil. Is é atá i gceist go ndéanfadh 
gach earnáil faoi leith cion tairbhe maidir le feabhas 
a chur ar chúrsaí sláinte agus ar dhea-bhail an uile 
dhuine. Is ceart gníomhartha a luaitear mar chuid den 
tionscnamh Éire Shláintiúil a lua mar ghníomhartha 
d’fhonn cuspóirí maidir le Sláinte agus Dea-bhail an 
Duine a sa chreatphlean PÁEP a thabhairt i gcrích. 

Gníomh ar son na hAeráide 
Mar a luaitear thuas, cé gur ceart gníomhartha maidir 
leis an athrú aeráide a mhaolú a mheas go hiomlán ina 
gcáil féin, is gníomhartha leathanréimseacha bearta 
cuimsitheacha i leith an athrú aeráide agus ní mór 
iad a thabhairt san áireamh ar fud na réimsí go léir a 
thagann faoin PÁEP. 

Déanfaidh an próiseas dlí a bheidh ina bhonn treise 
faoi spriocanna na hÉireann maidir leis an athrú 
aeráide a bhaint amach, lena n-áirítear an Bille um 
Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin 
(Leasú) 2021, fónamh maidir le hathrú na hÉireann 
go dtí Geilleagar Neodrach agus geilleagar atá 
neodrach maidir le carbóin faoin mbliain 2050. 
Tugtar san áireamh dualgas faoin dlí ísliú 50% ar an 
astaíocht carbóin a thabhairt i gcrích faoin mbliain 
2030. Leagtar amach ról an Údaráis Áitiúil go mion 
in alt 15 sa Bhille agus ceanglaítear ar gach Údarás 
Áitiúil plean gníomhaíochta an Údaráis Áitiúil i leith 
na haeráide a leagan amach ina sonraítear na bearta 
maolúcháin agus na bearta oiriúnaithe a aontaíonn 
an tÚdarás Áitiúil a dhéanamh. Leagtar amach freisin 
sa Bhille gur cheart gach Plean Gníomhaíochta ÚÁ 
ar son na hAeráide a bheith ag teacht leis an bPlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta ar son na hAeráide is 
deireanaí agus leis an gcreat náisiúnta oiriúnaithe agus 
tugtar cuntas ar an gcineál comhairliúcháin is ceart a 
dhéanamh an tráth a mbíonn Plean Gníomhaíochta 
ar son na hAeráide á leagan amach. Eagraíodh 
Comhairliúchán Poiblí i ndáil leis an bplean seo faoin 
INGA i mí Márta 2021 a fhoilseofar níos deireanaí 
sa bhliain. Ba cheart go gcuirfeadh Gníomh ar son 
na hAeráide a thabhairt san áireamh sa PÁEP le ról 
INGA, le Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide ÚÁ 
agus leis an bPlean Forbartha Cathrach/Contae ar an 
ról faoi leith a d’fhéadfadh a bheith le tionscnaimh 
áitiúla maidir le spriocanna iomlána an chontae mar a 
bhaineann le hathrú aeráide a bhaint amach. 

Beartais agus Straitéisí Náisiúnta a 
bhaineann le háireamh 
Tá dlite ar an Údarás Áitiúil agus ar na coistí a 
bhaineann le hábhar, faoi alt 66C(1)(d) den Acht 
um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 aird a bheith 
ar an ngá le comhleanúnachas i ndáil le beartais 
agus cuspóirí an Rialtais nó údaráis phoiblí eile a 
mhéid a bheadh cur isteach acu ar an bhforbairt 
eacnamaíochta agus pobail nó baint acu leis sin. 
Tá liostaí ar fáil in Aguisín 6 de bheartais agus de 
straitéisí a d’fhéadfadh a theacht i gceist i ndáil 
le cúrsaí Eacnamaíochta agus le cúrsaí Pobail. Ba 
chóir don uile Údarás Áitiúil a chinntiú go dtugtar 
beartas agus straitéis ar bith a bhaineann le hábhar 
san áireamh mar chuid den phróiseas maidir leis an 
PÁEP a leagan amach. 

Pleananna 
Forfheidhmiúcháin
Is ceart scrúdú a dhéanamh maidir le gach Plean 
Forfheidhmiúcháin ar na Spriocanna Ardleibhéil/
Cuspóirí Inmharthana agus ar na torthaí a leagtar 
amach ina leith sa Chreatphlean PÁEP agus socrú 
ar na gníomhartha a dhéanfar i rith an tréimhse 
pleanála faoi chaibidil ar mhaithe leis na spriocanna 
agus na cuspóirí a thabhairt i gcrích. Is ceart 
gníomhartha na ngeallsealbhóirí uile a bhaineann 
le hábhar a thabhairt san áireamh sa Phlean 
Forfheidhmiúcháin a mbeadh tairbhe astu maidir 
le Spriocanna Ardleibhéil an PÁEP a bhaint amach. 
Is ceart na cláir agus na sruthanna cistíochta atá ar 
fáil faoi thionscnaimh de leithéid na gcinn a luaitear 
thuas, agus sruthanna cistíochta ionchais eile, a lua 
sa Phlean Forfheidhmiúcháin, mar shampla Clár, 
an Scéim Forfheabhsúcháin Pobail, chomh maith 
le hacmhainní eile atá ar fáil agus a bhaineann le 
hábhar. Ba cheart oibriú i gcomhar ar an bpróiseas 
maidir le gníomhartha a chur in ord tábhachta agus 
dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí a bhaineann 
le hábhar ionas go gcinntítear go dtugtar san 
áireamh gach gníomh réalaíoch a d’fhéadfadh maith 
a dhéanamh maidir leis na cuspóirí forghinearálta 
a bhaint amach. Cé nach n-éilítear próiseas 
cuimsitheach comhairliúcháin maidir le Próiseas an 
Phlean Forfheidhmiúcháin faoi mar a éilítear maidir 
le leagan amach an chreatphlean PÁEP, ba cheart go 
mbeifí ag obair i gcomhar go leanúnach trí na córais 
comhairle a bhaineann le hábhar ionas go gcinntítear 
go socraítear ar ghníomhartha atá i gcomhréir 
lena raibh á fheiceáil an tráth ar tharla an obair 
comhairliúcháin maidir leis an gcreatphlean PÁEP. Tá 
tábhacht faoi leith leis seo i gcás na n-eagraíochtaí 
sin nach bhfuil ionadaíocht go foirmeálta acu ar 
an CÁFP agus nach móide iad chomh tugtha don 
phróiseas le heagraíochta a bhfuil. 



Pleananna Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail PÁEP    |   Treoirlínte 2021

49

Gníomhartha SMART
Tugtar de mhíniú ar ghníomh gur céim faoi leith 
atá ann a dhéantar ar mhaithe le sprioc áirithe 
a bhaint amach. Is ceart na gníomhartha go léir, 
gníomh Eacnamaíochta nó gníomh Pobail, a leagan 
amach de réir chóras SMART ionas go mbíonn gach 
gníomh Sonrach (Specific), Intomhaiste (Measurable), 
Indéanta (Achievable), Ábhartha (Relevant) agus 
Trátheagraithe (Time Bound - le déanamh de réir 
tráthchláir). D’fhéadfadh gníomh a leagtar amach 
i bPlean Forfheidhmiúcháin a bheith ceangailte le 
Cuspóir Eacnamaíochta, le Cuspóir Pobail nó ina 
ghníomh slánchóirithe a bhaineann le cuspóirí den dá 
chineál. 

D’fhéadfadh gurb é an tÚdarás Áitiúil a bheadh 
freagrach as gníomh a chur i bhfeidhm nó gur 
geallsealbhóir/páirtnéir eile a bhaineann le hábhar 
nó gur gníomh atá ann ar gá an comhar ina leith ar 
leibhéil éagsúla. 

Gníomhartha Comharoibre 
Tugadh le tuiscint i rith an phróiseas comhairliúcháin 
gur ghá feabhas ar an bpróiseas forfheidhmiúcháin 
maidir le gníomhartha i gcomhar. Ina chomhthéacs 
sin, moltar an méid seo a leanas d’fhonn fónamh don 
phróiseas maidir le gníomhartha i gcomhar; 

 Ba cheart go dtabharfaí cuntas ginearálta sa 
Chreatphlean PÁEP ar ról na bpáirtnéirí go léir a 
thugann faoi bheartaíocht i gcomhar mar chuid de 
phróiseas an PÁEP. 

 D’fhonn fónamh don chomhar sin a thabhairt i 
bhfeidhm, is ceart cuntas soiléir a thabhairt sa 
Phlean Forfheidhmiúcháin ar ról gach ceann de na 
páirtnéirí maidir leis an ngníomh a bhaineann le 
hábhar a thabhairt i gcrích. 

 D’fhonn éifeachtacht níos mó a chinntiú maidir le 
gníomhartha i gcomhar a chur i bhfeidhm, is ceart 
aontú maidir leis an bpáirtnéir a dhéanfaidh an 
cheannródaíocht agus ba cheart go mbainfeadh 
le ról an pháirtnéir ceannródaíochta comhordú a 
dhéanamh ar bheartaíocht na bpáirtnéirí eile ar fad 
agus cur i bhfeidhm an ghnímh a chur chun cinn. 

Léaráid 9

Beartas/Creat Pleanála Gnéithe Eacnamaíochta 

Sprioc Forbartha Inmharthana (SFI) Sprioc 8: Obair mhaithe agus forás eacnamaíochta

An Plean Forbartha Náisiúnta (PFN) Toradh Straitéiseach Náisiúnta 5: Geilleagar Tréan, dá 
bhfónann Nuálaíocht Fiontraíochta agus Scileanna 

Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach (SSER)

Sárchaighdeáin a thairiscint maidir le seirbhísí bonneagair 
agus sócmhainní maoine i ndáil le fiontair de gach méid, idir 
ghnólachtaí tionscanta agus gnólachtaí IDI. 

Creatphlean PÁEP Sprioc Ardleibhéil 

 Fónamh d’fhostaíocht ar chaighdeán níos fearr agus do 
dheiseanna gairme i gceantair tuaithe

Creatphlean PÁEP Cuspóir Forbartha Eacnamaíochta Inmharthana (CFEI)

 Leanúint de thimpeallacht nuálaíochta, fiontair agus 
fiontraíochta a chothú, a spreagadh agus a chruthú sa 
Chontae.

Plean Forfheidhmiúcháin PÁEP Gníomh Tús Áite 

 Oibriú ar mhaithe le dhá mhol dhigiteacha a fhorbairt 
d’fhonn soirbhiú do chianobair sa chontae. 

Plean Forfheidhmiúcháin PÁEP Gníomhaireacht Ceannródaíochta agus Páirtnéirí 

 OÁF, An Chomhairle Contae, IDA, FÉ, Comhlachais Tráchtála 

Plean Forfheidhmiúcháin PÁEP Príomhtháscairí Feidhmíochta 

 Líon na mol digiteach a chruthaítear

 Líon na ndaoine a úsáideann mol digiteach 

Foinsí Airgid Ionchais (sampla) Cistíocht maidir le Moil Chónasctha, cistíocht eile a 
bhaineann le Fiontraíocht. 
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 Ba cheart go mbeadh sé soiléir go mbaineann 
de dhualgas le ceannródaíocht a dhéanamh 
maidir le gníomh i gcomhar, go ndéanfadh an 
páirtnéir ceannródaíochta cumarsáid leis na 
páirtnéirí eile agus cruinnithe agus modhanna 
tuairiscíochta a shocrú de réir mar is gá. 

 Ní hé atá i gceist le ról an pháirtnéir 
ceannródaíochta go gcuirfeadh an eagraíocht 
sin aisti féin an gníomh i bhfeidhm. Ba 
cheart go mbeadh sé soiléir freisin, sa chás 
go n-aontaíonn eagraíocht páirt a ghlacadh 
i ngníomh i gcomhar, go bhfuiltear ag aontú 
acmhainní a chur ar fáil agus am a chaitheamh 
le hobair ar an ngníomh a chur i bhfeidhm. 

 Ba cheart go mbeadh oiread na 
hidirbheartaíochta ina chuid den chreatchóras 
maidir le monatóireacht agus athbhreithniú ar 
an PÁEP agus ar an bPlean Forfheidhmiúcháin 
go háirithe. 

Is ceart a thabhairt chun aire go bhféadfadh 
roinnt blianta a bheith i gceist le gníomh cé go 
ndéantar na gníomhartha a shonrú sna Pleananna 
Forfheidhmiúcháin. Ba cheart meastachán maidir 
leis an méid blianta a theastóidh chun an gníomh 
a thabhairt chun críche a lua sna Pleananna 
Forfheidhmiúcháin agus a mheas mar chuid 
den mhonatóireacht agus den athbhreithniú a 
dhéantar. 

Gníomhartha Eacnamaíochta 
Tugtar léargas samplach le Léaráid 9 (thuas) 
ar an gcaoi inar féidir féachaint le maitheas a 
dhéanamh i ndáil le Spriocanna agus cuspóirí 
Idirnáisiúnta, Náisiúnta, Réigiúnacha agus Áitiúla 
a bhaineann le hábhar maidir leis an gcomhthéacs 
eacnamaíochta leis an gcreatphlean PÁEP agus leis 
an bPlean Forfheidhmiúcháin. Tá tagairt sa tábla 
freisin don ghá atá le hobair i gcomhar agus do 
pháirtnéirí beartaithe a bheadh oiriúnach maidir 
le gníomhartha faoi leith. Chomh maith leis sin, 
luaitear sa tábla moltaí áirithe faoi shruthanna 
cistíochta a d’fhéadfadh a bheith ar fáil chun 
cabhrú leis na gníomhartha tús áite sonraithe a 
chur i bhfeidhm. 

Seo a leanas achoimre léargais ar roinnt réimsí 
ginearálta gníomhaíochta maidir le cúrsaí 
eacnamaíochta is ceart a thabhairt san áireamh 
(arna gcóiriú go mion agus go cuí maidir leis 
an limistéar Údaráis Áitiúil) sna Pleananna 
Forfheidhmiúcháin PÁEP): 

 gníomh maidir leis an acmhainn iomaíochta 
agus timpeallacht fabhrach gnó a chothú, lena 
n-áirítear costais gnó a mhaolú, dul i ngleic le 
riachtanais tithíochta, an toradh ar rialúchán 
agus éifeachtacht na seirbhísí poiblí; 

 gníomh maidir le forbairt a dhéanamh ar 
bheartaíocht eacnamaíochta lena mbaineann gnéithe 
láidre atá “ceangailte leis an áit” agus margaíocht/
bolscaireacht dá réir ar an limistéar, nó ar ionaid 
faoi leith sa limistéar, nó bearta bolscaireachta eile 
a mbeadh an tÚdarás Áitiúil i riocht maith maidir 
le ceannródaíocht ina leith nó le cabhrú i gcomhar 
le gníomhaireachtaí eile maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta, de réir mar is cuí;

 gníomh maidir le feabhas a chur ar thréithe agus 
ar chaighdeán aiceanta, sóisialta, timpeallachta 
nó cultúir an limistéir (lena n- áirítear gnéithe a 
bhaineann leis an dúlra nó leis an timpeallacht 
foirgníochta, leis an bhfearann poiblí, leis an 
timpeallacht uirbeach, leis an oidhreacht/stair 
áitiúil, le spórt, caitheamh aimsire áiseanna 
cathartha/cultúir/caitheamh aimsire, saoráidí agus 
gníomhartha) lenar féidir tairbhe a dhéanamh maidir 
leis an bhforbairt eacnamaíochta, go díreach (mar 
shampla, maidir le turasóireacht) nó go hindíreach trí 
fheabhas maidir le tarraingteacht an limistéir ag lucht 
infheistíochta agus mar ionad gnó;

 cur chuige córasach a leagan amach maidir le 
feidhmeanna “príomhshrutha” eile de chuid an 
Údaráis Áitiúil (mar shampla, pleanáil spáis/úsáid 
talún, cúrsaí bonneagair, tithíocht, trácht agus 
páirceáil) d’fhonn bonn treise a choinneáil faoin 
mbeartaíocht eacnamaíochta go ginearálta agus 
earnálacha nó réimsí tús áite den bheartaíocht 
eacnamaíochta a chur chun cinn;

 gníomh, lena n-áirítear bearta cuí a eascraíonn as 
Todhchaí na Tuaithe – Beartas Forbartha Tuaithe 
na hÉireann 2021-2025 ina leagtar amach straitéis 
don téarnamh tar éis COVID-19 agus don fhorbairt 
tuaithe in Éirinn go ceann cúig bhliana. Leagtar 
amach an creatchóras trína dtabharfar an aisling i 
gcrích maidir le claochlú ar chaighdeán an tsaoil agus 
ar dheiseanna ag daoine a mhaireann i gceantair 
tuaithe agus tugtar aird ar an spleáchas idir ceantair 
uirbeacha agus ceantair tuaithe;

 bearta d’fhonn infheistíocht náisiúnta agus AE a 
mhealladh maidir leis an straitéis a thabhairt i gcrích 
e.g. cistíocht INTERREG agus an Ciste nua CFRE 
maidir le Forbairt Uirbeach;

 gníomh a bhaineann le tionscnaimh áirithe faoi chláir 
infheistíochta de leithéid Chlár Ionaid Taighde FEÉ 
agus Ciste na hÉireann maidir leis an Infheistíocht 
Straitéiseach; 

 gníomh chun fónamh d’aistriú go dtí beartaíocht 
eacnamaíochta atá éadrom ó thaobh carbóin agus 
athléimneach maidir leis an aeráid, lena n-áirítear cur 
leis an éifeachtacht maidir le húsáid acmhainní agus 
fuinnimh, gáis cheaptha teasa a ísliú, agus an soláthar 
agus an úsáid maidir le foinsí fuinnimh in-athnuaite, 
fotháirgí agus fuíollábhar a chur chun cinn;
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 lárphointe comhordúcháin áitiúil a chur ar fáil maidir 
le cúnamh taca agus eolas i ndáil le dícheall an 
ngníomhaireachtaí forbartha eacnamaíochta agus aon 
réimse easnaimh ina leith sin a thabhairt chun suntais; 

 réimsí baoil maidir leis an bhfostaíocht go háitiúil a 
thabhairt chun suntais, straitéisí a leagan amach chun 
díriú orthu sin i gcomhar leis na gníomhaireachtaí 
cuí agus comhordú/spreagadh a dhéanamh ar an 
mbeartaíocht i ndáil le cásanna den sórt sin; 

 bearta maidir leis an bhforbairt eacnamaíochta a 
luaitear sna cláir maidir leis an bhforbairt áitiúil/pobail; 

 bearta d’fhonn fónamh do spreagadh an mhargadh 
saothair faoi gheallúintí a leagtar amach sa Phlean 
Náisiúnta Téarnaimh Eacnamaíochta (PNTE) atá ar tí a 
chur i bhfeidhm; 

 bearta a bhaineann le cúnamh taca a chur ar fáil 
do mhicrifhiontair sa cheantar, i gcomhréir le 
comhaontuithe leibhéal seirbhíse le Fiontraíocht 
Éireann, do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide 
i gcomhréir leis an bPlean Téarnaimh Náisiúnta 
(PTN) agus do ghnólachtaí eile atá i mbun tráchtála i 
limistéar an Údaráis Áitiúil, de réir mar is cuí; 

 bearta d’fhonn a chinntiú go ndíríonn soláthraithe 
oideachais agus oiliúna ar riachtanais scileanna 
ghnólachtaí an limistéir agus ghnólachtaí a chuirfí ar 
bun sa limistéar, go háirithe na Boird Oideachais agus 
Oiliúna agus na Forais Ardoideachais; agus 

 bearta d’fhonn a chinntiú go mbíonn dóthain spáis 
ar fáil i réimse leathan áiteanna ar fud an chontae 
atá oiriúnach don fhiontraíocht ionas go ndéantar 
fónamh don IDI agus d’fhiontraíocht áitiúil a chothú 
agus athbhreithniú foráis a dhéanamh ar pholasaithe 
forbartha d’fhonn aon chonstaic mhór a bheadh 
roimh fhorbairt na fiontraíochta i gceantair tuaithe 
a thabhairt chun suntais maille leis na bearta a 
d’fhéadfaí a dhéanamh i ndáil leis na constaicí sin. 

Áirítear ar na réimsí eile gníomhaíochta, go háirithe i 
gcomhthéacs dheiseanna maidir le forbairt eacnamaíocht 
réigiúnach:- 

 díriú ar earnálacha eacnamaíochta/réimsí beartaíochta 
lena mbaineann acmhainn mhaith forbartha agus 
foráis bunaithe ar na tréithe bunúsacha, acmhainní, 
cumas nó buanna eile a bhaineann leis an limistéar; 

 bearta d’fhonn leas a ghnóthú as acmhainn foráis a 
thugtar chun suntais, lena n-áireofaí, mais chriticiúil, 
braisliú, comhthairbhe, nó ardán/brostaitheoir d’fhonn 
beartaíocht eacnamaíochta inmharthana breise a 
chruthú nó a spreagadh, deiseanna áitiúla sonracha ina 
leith sin a thabhairt chun suntais agus gníomhaíocht a 
shonrú d’fhonn an leas is fearr a d’fhéadfaí a theacht 
ón acmhainn sin a thabhairt i gcrích i gcomhréir leis 
na prionsabail maidir le speisialtóireacht stuama agus 
cruthú áite; 

 gníomh d’fhonn feabhas a chur ar ghnéithe 
bonneagair a bhfuil tábhacht straitéiseach 
leo maidir leis an bhforbairt eacnamaíochta 
i gcomhthéacs an réigiúin agus bearta 
príomhthábhachta maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta ar an réigiún; 

 ceangal/comhthairbhe a chur chun cinn idir 
gnólachtaí (idir fiontair agus lucht infheistíochta 
san áireamh), forais oideachais tríú leibhéal 
nó páirtithe eile a bhaineann le hábhar, mar 
shampla líonraí lucht gnó, socruithe maidir le 
sonraí, faisnéis agus eolas faoin margadh a chur 
sa timpeall/bhabhtáil, agus caidreamh/comhar 
a chothú idir earnálacha agus eagraíochtaí; agus 

 gníomhaíocht riachtanach a spreagadh (ag 
gníomhaireachtaí/forais ábhartha maidir le 
tosca a bhfuil tábhacht straitéiseach leo i 
ndáil leis an bhforbairt eacnamaíochta, mar 
shampla, deiseanna oideachais, taighde 
ábhartha, teicneolaíocht agus nuálaíocht, 
gnéithe straitéiseacha bonneagair (fisiciúil 
nó TEC), iompar poiblí agus áisiúlacht go 
ginearálta, éifeachtúlacht agus torthúlacht 
an lucht saothair agus forfheabhsú maidir 
leis an réimse scile agus athléimneacht, agus 
béim faoi leith a leagan ar na hearnálacha 
a bhfuiltear ag díriú orthu maidir le forbairt 
eacnamaíochta sa réigiún. 

Faisnéis agus Síolábhar 
Is ardán bunriachtanach maidir leis an PÁEP an 
t-eolas a leagtar amach faoi “Ábhar na nGnéithe 
Eacnamaíochta” sa cháipéis seo. Déantar 
tagairt sa roinn seo d’fhoinsí breise eolais a 
bhaineann go háirithe le hábhar maidir leis an 
ngné eacnamaíochta. Ní foláir dúbailt ar obair 
ghníomhaireachtaí eile a sheachaint, ach ba 
cheart go gcuirfí de thoradh na hoibre sin creat/
ardán ar fáil do ról an Údaráis Áitiúil maidir 
leis an bhforbairt eacnamaíochta agus ról na 
gcomhlachtaí eile atá dírithe ar an bhforbairt 
eacnamaíochta go háitiúil agus go mbainfeadh 
leis sin cuspóirí agus gníomhartha áitiúla a 
leagan amach atá i gcomhréir leis an mbeartas 
náisiúnta agus leis na cuspóirí agus na straitéisí 
réigiúnacha. D’fhéadfadh leas a bheith as ráiteas 
faoin bhfeidhmíocht eacnamaíochta faoi láthair, 
arna bhunú ar shonraí a bhaineann le hábhar, 
maidir le bonnlíne a chur ar fáil agus an PÁEP á 
chur le chéile. D’fhéadfadh buntáiste a bheith 
as sin maidir le réimsí a thabhairt chun suntais 
ar gá feabhas ina leith agus cásanna ionchais a 
leagan amach maidir le leibhéil feidhmíochta agus 
roghanna beartais san am atá romhainn. 

D’fhéadfadh nithe den sórt seo a leanas a bheith 
san áireamh maidir le foinsí eolais agus bunábhar 
eile a mbeadh fiúntas faoi leith leis agus an Ghné 
Eacnamaíochta den PÁEP á leagan amach:- 
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 an beartas náisiúnta agus an straitéis réigiúnach 
i ndáil leis an bhforbairt eacnamaíochta agus 
nithe gaolmhara; 

 caidreamh le ceannairí na ngnólachtaí 
príomhthábhachta maidir le modhanna ina 
bhféadfaí beartaíocht eacnamaíochta a chur 
chun cinn agus oiread foráis a chothú sa 
limistéar agus is féidir, go háirithe tríd an 
gCoiste Stiúrtha maidir leis an bPlean Fiontair 
Réigiúnach; 

 lón smaointeoireachta ó pháirtithe eile a 
bhaineann le hábhar in earnálacha an ghnó, an 
oideachais, na saoránaíochta, an chultúir agus 
ghnóthaí sóisialta d’fhonn cur oiread agus is 
féidir leis an gcion tairbhe agus comhthairbhe a 
dhéanann agus a ghnóthaíonn na hearnálacha 
agus na forais go léir maidir leis na cuspóirí CFEI 
a bhaint amach, agus maidir leis an bhforbairt 
eacnamaíochta a chur chun cinn go ginearálta 
sa limistéar; 

 pleananna nó tograí de chuid chomhlachtaí san 
earnáil phríobháideach maidir le hinfheistíocht, 
forbairt, nó tionscadail eile sa limistéar; agus 

 cáipéisí beartais/straitéise eile a bhaineann le 
hábhar nó tuarascálacha ar leibhéal náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla; tugtar liosta samplach 
de cháipéisí reatha in Aguisín 6. 

Cur i bhFeidhm 
Cé go mbaineann cuid mhór d’ábhar na dtreoirlínte 
seo leis an PÁEP a chur le chéile, le haird ar 
choinníollacha faoin reachtaíocht ina leith sin, tá a 
chríochnúla a tharlaíonn na gníomhartha sonracha 
a luaitear sna Pleananna Forfheidhmiúcháin ar 
an ngné is cinniúnaí maidir leis an bpróiseas ar 
fad. Ní mór beartaíocht a dhéanamh ina leith sin 
go dian géar, trí chaidreamh le gníomhaireachtaí 
agus comhlachtaí sainleasa nó eile, chomh 
maith le gníomh cúnta a dhéanamh taobh istigh 
d’fheidhmeanna an Údaráis Áitiúil féin, gnéithe 
forfheidhmiúcháin maidir le réimsí spáis san 
áireamh. Is ceart do gach Údarás Áitiúil socruithe 
forfheidhmiúcháin a leagan amach atá oiriúnach 
maidir le hábhar an Phlean agus cúinsí áitiúla. 
D’fhéadfadh, mar shampla, go mbainfeadh leis sin 
cláir forfheidhmiúcháin a leagan amach maidir le 
Cuspóirí príomhthábhachta a luaitear sa PÁEP nó a 
choinnítear ina gcáipéisí ar leith a eascraíonn uaidh. 
Mar chuid den obair forfheidhmiúcháin leanúnach, 
d’fhéadfadh gur mhaith le hÚdarás Áitiúil 
tionscnaimh, tograí, scéim dreasachta faoi leith a 
leagan amach lena dtreiseofaí leis na gníomhartha 
a chur i bhfeidhm. D’fhéadfadh leas a bheith as 
comparáid leis an ngnás oibre ag Údaráis Áitiúla 
eile a chuir chuig an bhforbairt eacnamaíochta ar 
bhealach stuama staidéarach.

Cuspóirí Pobail 
Is ceart maidir leis na Pleananna Forfheidhmiúcháin 
scrúdú a dhéanamh Spriocanna Ardleibhéil sa 
chreatphlean PÁEP agus ar na cuspóirí pobail tús 
áite i gcomhthéacs na n-acmhainní atá ar fáil gach 
bliain. Ba cheart go leagfaí amach ansin sa phlean 
na gníomhartha atá le cur i bhfeidhm i rith an 
chreat ama sin a dhéanfaidh maith maidir leis na 
cuspóirí áirithe sin a thabhairt i gcrích. Ba cheart go 
mbeadh an plean praiticiúil agus réalaíoch agus ba 
cheart féachaint leis na hacmhainní atá ar fáil i rith 
na bliana faoi chaibidil a úsáid chun na gníomhartha 
sonraithe a chur i bhfeidhm. 

Tugtar sampla i Léaráid 10 thíos de mhaitrís 
maidir le Sprioc Ardleibhéil. Sprioc maidir leis an 
tsláinte agus le dea-bhail an duine atá in úsáid don 
sampla thíos agus luaitear cuspóirí samplacha a 
meastar fiúntas leo agus gníomhartha samplacha 
ina gcomhthéacs sin. Tá an sampla bunaithe ar 
fhaisnéis ó Phleananna PÁEP roimhe seo agus is 
ar mhaithe le léargas samplach a thabhairt amháin 
a úsáidtear anseo é. Is gníomhartha na cineálacha 
a luaitear mar shamplaí thíos a mbeadh cur chuige 
an chomhair de dhíth ina leith agus leagtar amach 
geallsealbhóirí páirtnéireachta a bhainfeadh le 
hábhar ina leithéid de chomhthéacs; 
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Léaráid 10

Beartas/Creat Pleanála Gnéithe Pobail 

Sprioc Forbartha Inmharthana (SFI) Sprioc 10: Níos lú éagothroime

An Plean Forbartha Náisiúnta (PFN) Toradh Straitéiseach Náisiúnta 3: Treisiú le 
Geilleagar agus le Pobal na Tuaithe

Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta 
Réigiúnach (SSER) 

Sonróidh an hÚdaráis Áitiúla bearta sna 
Pleananna PÁEP maidir le hathbheochan ar 
lár bhailte beaga agus shráidbhailte.

Creatphlean PÁEP Sprioc Ardleibhéil 

Forfheabhsú maidir le rannpháirtíocht, 
ceannaireacht agus athléimneacht an 
phobail i gcomharsanachtaí faoin tuath 

Creatphlean PÁEP Cuspóir Inmharthana maidir le Forbairt 
Pobail (CIFP)

 Leanúint den phleanáil maidir le saoráidí 
pobail agus spásanna taitneamhachta ar 
fud an chontae mar mhodh chun forbairt 
pobail, modhanna saoil folláine, deiseanna 
oiliúna, oideachais agus caitheamh aimsire 
a chur chun cinn agus a chothú 

Plean Forfheidhmiúcháin PÁEP Gníomh Tús Áite

 Spás taitneamhachta a shlánchóiriú ina 
dhlúthchuid den fhorbraíocht phleanáil ar 
fad ar fud an chontae d’fhonn a thabhairt 
gur féidir áiseanna spraoi, caitheamh 
aimsire agus spóirt ar ardchaighdeán a chur 
ar fáil 

Plean Forfheidhmiúcháin PÁEP Gníomhaireacht Ceannródaíochta agus 
Páirtnéirí

 An Chomhairle Contae, an Pháirtnéireacht 
Spóirt, LRP 

Plean Forfheidhmiúcháin PÁEP Príomhtháscairí Feidhmíochta 

 Líon na saoráidí a dhéantar a fhorbairt

 Líon na saoráidí a dhéantar a fheabhsú 

 Líon na ngrúpaí pobail a gcuidítear leo 

Foinsí Airgid Ionchais (sampla) An Scéim maidir le hInfreastruchtúr 
Caitheamh Aimsire faoin Aer (SICAA), 
Deontais Caipitil Spóirt
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Gníomhartha Comharoibre 
Baineann a luaitear thuas i ndáil le gníomhartha 
eacnamaíochta i gcomhar leis na gníomhartha i 
gcomhar maidir le cúrsaí pobail chomh maith. 

Gníomhartha Pobail
Seo a leanas achoimre léargais ar roinnt réimsí 
ginearálta gníomhaíochta maidir le cúrsaí pobail 
is ceart a thabhairt san áireamh (arna gcóiriú 
go mion agus go cuí maidir leis an limistéar 
Údaráis Áitiúil) mar chuid den phróiseas maidir le 
Plean Forfheidhmiúcháin PÁEP a leagan amach, 
Mar a luaitear thuas, is ceart smaoineamh ar 
ghníomhartha ionchais mar chuid den obair maidir 
leis na Spriocanna Ardleibhéil agus na Cuspóirí sa 
chreatphlean PÁEP a leagan amach ach is leis an 
bPlean Forfheidhmiúcháin a bhaineann mionsonrú 
ar na gníomhartha tús áite agus socrú ar a gcur i 
bhfeidhm. 

 Oideachas, oiliúint agus forbairt scileanna, 
deiseanna foghlama feadh saoil a chur ar fáil, 
agus forbairt ar an infreastruchtúr oiliúna 
d’fhonn fónamh do dheis níos mó ar fhostaíocht 
agus ar fhéinfhostaíocht agus feabhas a chur 
ar a ullmhaithe a bhíonn daoine chun oibre, 
spriocdhreamanna sonracha atá imeallaithe agus 
daoine óga san áireamh; 

 fostaíocht agus deiseanna féinfhostaíochta a 
chruthú agus a chothú le béim faoi leith:- 

a. ar fhiontair bheaga agus ar mhicrifhiontair a 
fhorbairt agus a chothú; agus 

b. fiontair shóisialta agus fiontraíocht shóisialta 
a chur chun cinn;

 gnéithe sóisialta, eacnamaíochta agus fisiciúla 
den infreastruchtúr a fhorbairt chun dul i 
ngleic le heisiamh sóisialta, bochtaineacht 
agus míbhuntáiste, meath sóisialta agus 
eacnamaíochta a chur ar gcúl agus an acmhainn 
foráis agus inmharthanacht an phobail i 
gcomharsanachtaí a thabhairt i gcrích, lena 
n-áirítear:

a. fónamh do phleanáil pobail áitiúil ó bhun 
aníos; 

b. leathnú le seirbhísí bunúsacha áitiúla, lena 
n-áirítear gnéithe beagscála den bhonneagar 
fóillíochta, cultúir, caitheamh aimsire agus 
turasóireachta; 

c. seirbhísí a chur ar fáil maidir le sláinte agus 
dea-bhail an duine, comhtháthú sóisialta 
agus dul i ngleic le míbhuntáiste agus cur in 
aghaidh na bochtaineachta; 

d. seirbhísí áitiúla iompair bunaithe i measc an 
phobail a thabhairt chun cinn a chuirfeadh leis na 
seirbhísí iompair poiblí agus príobháideacha faoi 
láthair; 

e. cur leis an deis ar TEC agus leis an úsáid as; agus 

f. cothabháil, athchóiriú agus forfheabhsú ar 
ghnéithe d’oidhreacht cultúir agus dúlra na 
gcomharsanachtaí, forfheabhsú comhshaoil 
agus gníomhartha ginearálta chun cur le tréithe 
timpeallachta, taitneamhachta agus fisiciúla na 
gcomharsanachtaí;

 réimsí comhthairbhe a thabhairt chun cinn maidir 
le bearta cúnta do leanaí agus do dhaoine óga, mar 
shampla, deiseanna oideachais agus forbartha, agus 
infheistíocht i seirbhísí trína ndírítear ar cheisteanna 
a chuireann isteach ar leanaí agus ar dhaoine óga; 

 cur le hacmhainn an phobail i gcomharsanachtaí 
feabhas a chur ar an dea-bhail atá orthu féin, trí 
chúnamh taca praiticiúil a chur ar fáil, mar shampla, 
d’eagraíochtaí agus do chórais pobail, agus an 
acmhainn ceannaireachta i measc an phobail a 
thabhairt chun cinn chomh maith le cumas dhaoine 
agus dhreamanna páirt a ghlacadh i leagan amach 
polasaithe agus i ndéanamh cinntí; 

 leas ginearálta an phobail i gcomharsanachtaí a 
chur chun cinn trí infheistíocht a dhéanamh, mar 
shampla, i mbearta maidir leis an bhforbairt pobail i 
réimsí de leithéid coireacht a chosc, athstiúradh an 
ógánaigh agus cúnamh taca do dhaoine a bheadh i 
mbaol; agus cur leis an gcúnamh taca maidir le hobair 
saorálaíochta go háitiúil, spreagadh an tsaoránaigh 
agus saoránaíocht bhríomhar, lena n-áirítear 
rannpháirtíocht na n-ógánach i ndéanamh cinntí; 
agus 

 gníomhartha pobail i ndáil leis an athrú aeráide a 
thabhairt chun suntais agus fónamh dóibh maidir le 
bearta maolúcháin nó oiriúnaithe a ndírítear orthu 
mar spriocghníomhartha go díreach nó mar ghnéithe 
den ghníomhaíocht ar a ndírítear faoi ghníomhartha 
príomhthábhachta eile. 

Is den tábhacht an tráth a mbíonn na cuspóirí CPI á 
leagan amach, tús áite a thabhairt do ghníomhartha a 
shonrú 

a)  a thagann faoi shainchúram an CÁFP; 

b)  ar féidir dul chun cinn a dhéanamh le hobair i 
gcomhar maidir leis na bearta tús áite; agus 

c)  an féidir na cuspóirí a bhaint amach agus na 
gníomhartha a chur i gcrích taobh istigh de ré 
feidhme sé bliana an PÁEP, (go háirithe maidir 
le dúthracht na gcomhlachtaí/gníomhaireachtaí 
ar an CÁFP maidir le hoibriú in éineacht ar na 
cuspóirí agus na gníomhartha a luaitear go 
sonrach sa PÁEP agus a chinntiú go ndéantar iad 
a lua ar na cláir oibre ag na heagraíochtaí sin féin). 
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Ní chiallaíonn sin nach ndéanfadh comhlachtaí/
gníomhaireachtaí an CÁFP, ná iad siúd a 
fhónann d’obair an CÁFP, déileáil le bearta 
príomhthábhachta eile agus leanúint ag obair ar 
na bearta príomhthábhachta a bhaineann lena 
gcúram. 

Ag an tráth seo is ceart na táscairí feidhmíochta 
agus na slata tomhais maidir leis an dul chun cinn 
a shonrú, trína féidir monatóireacht a dhéanamh 
ar an dul chun cinn maidir leis na gníomhartha a 
chur i bhfeidhm agus tomhas agus meastóireacht 
ar dhéanamh ar an éifeachtúlacht maidir leis na 
cuspóirí CPI a thabhairt i gcrích. Tugtar treoir 
breise maidir le táscairí a úsáid i ndáil leis na 
gnéithe pobail in Aguisín 7 leis na Treoirlínte maidir 
le Gnéithe Pobail den Phlean Áitiúil Eacnamaíochta 
agus Pobail (Márta 2014). 

Is den tábhacht go mbeadh aontú agus díograis 
i ndáil leis na gnéithe pobail den Phlean ar 
fáil, ní amháin ó pháirtnéirí an CÁFP, ach 
ó ghníomhaireachtaí/comhlachtaí eile go 
háitiúil a mhaoinítear as cistí poiblí agus ó 
ghníomhaireachtaí forbartha eile nach bhfuil 
ionadaíocht acu ar an CÁFP. Beidh bonn treise á 
chur faoi chúnamh taca den sórt sin ar an leibhéal 
náisiúnta tríd an nGrúpa Idir-rannach maidir 
le Forbairt Áitiúil agus Pobail, a dhíreoidh ar a 
chinntiú go mbíonn eagraíochtaí rialachais áitiúla, 
a thagann faoi choimirce / chúram Ranna agus 
ghníomhaireachtaí na gcistí lárnacha, díograiseach 
maidir le réimse cuspóirí a leagan amach sa PÁEP 
go háitiúil agus a thabhairt i gcrích. Déanfar 
bainistíocht maidir leis an gcaidreamh/aontú 
leis na gníomhaireachtaí/comhlachtaí a thagann 
i gceist le meamram comhthuisceana idir an 
CÁFP agus gníomhaireacht/comhlacht feidhme 
is comhalta den CÁFP, e.g. FSS, BOO, an tÚdarás 
Áitiúil, nó trí chomhphrótacál idir an CÁFP agus 
gníomhaireacht/comhlacht feidhme nach comhalta 
den CÁFP, e.g. CSLDÓ, GILS, IAT etc. 

Cur i bhFeidhm 
Ag teacht leis an téacs in altanna eile thuas, 
ba cheart go soiléireofaí i ngach Plean 
Forfheidhmiúcháin na réimsí freagrachta a 
bhaineann le gníomhartha faoi leith a chur i gcrích. 
Ba cheart mionsonrú den sórt sin a bheith ag baint 
leis na gníomhartha a thagann faoi scáth chúram 
an CÁFP, an Údaráis Áitiúil agus eagraíochtaí 
páirtnéireachta eile atá páirteach i ngníomhartha 
PÁEP. Tá ról leis an nGrúpa Comhairle maidir lena 
chinntiú go ndéantar mionsonrú soiléir ar na réimsí 
freagrachta sna Pleananna Forfheidhmiúcháin. 

D’fhéadfadh gur mhaith an rud tábla ina ndéantar 
na gníomhartha a leagan amach maille leis an 
ról agus an réimse freagrachta maidir le gach 
geallsealbhóir a bhaineann le hábhar. 

Monatóireacht, Breithmheas agus 
Athbhreithniú 
Mar a luaitear thuas, is ceart réimse táscairí 
ardleibhéil a mheas an tráth a mbíonn an 
Creatphlean PÁEP á leagan amach d’fhonn 
fónamh do mhonatóireacht agus do bhreithmheas 
maidir leis an gCreatphlean agus do tháscairí 
feidhmíochta maidir leis na Pleananna 
Forfheidhmiúcháin a shocrú. Ó tharla slánchóiriú 
i gceist leis an gcreatphlean PÁEP agus na 
pleananna forfheidhmiúcháin, ba cheart go 
dtiocfadh na gnéithe pobail agus na gnéithe 
eacnamaíochta faoi scáth na gcóras a chuirtear 
ar bun ar mhaithe le monatóireacht, breithmheas 
agus athbhreithniú ina leith. 

Ón tráth a mbíonn na gníomhartha a bhaineann 
le hábhar curtha in ord tábhachta maidir le haon 
bhliain faoi leith, is féidir na táscairí a bhaineann 
le hábhar a úsáid i ndáil le monatóireacht ar na 
Pleananna Forfheidhmiúcháin. Mar a luaitear 
thuas chomh maith, ba cheart go mbeadh cásanna 
staidéir á dtiomsú mar chuid den mhonatóireacht 
ar an gCreatphlean féin agus ar Phleananna 
Forfheidhmiúcháin faoi leith de réir mar is cuí. Is 
ceart a thabhairt chun suntais chomh maith, mar a 
luaitear thuas, go bhféadfadh gá le tiomsú sonraí 
monatóireachta a lua mar chuid de ghníomhartha 
sa chás nach mbíonn sonraí den sórt sin á gcur ar 
fáil ar bhealach neamhspleách. 

Tionscnaimh 
Shlánchóirithe agus 
Leanúnacha 
D’fhéadfadh tionscnaimh leanúnacha a bheith 
ar siúl ar an leibhéal áitiúil atá slánchóirithe ó 
chineál agus nach ceangailte le tráth faoi leith 
atá siad. Is ceart tionscnaimh den sórt sin nó an 
aidhm tionscnaimh den sórt sin a thabhairt chun 
cinn a lua sa chreatphlean PÁEP agus, nuair a 
bhaineann le hábhar, sa Phlean Forfheidhmiúcháin. 
D’fhéadfadh gur gníomhartha iad atá á gcur i 
bhfeidhm ag eagraíochtaí páirtnéireachta nó 
ar bhonn an chomhair ach is ceart iad a lua sa 
PÁEP/Plean Forfheidhmiúcháin má mheastar go 
ndéanann siad maith maidir leis na Spriocanna 
Ardleibhéil a leagtar amach sa PÁEP a thabhairt i 
gcrích. 
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Socruithe 
Forfheidhmiúcháin 
Cé go mbaineann mórchuid an ábhair sna 
treoirlínte seo leis an bplean PÁEP agus na 
Pleananna Forfheidhmiúcháin a ghabhann leis 
a chur le chéile, le haird ar an gceangal faoin 
reachtaíocht gur amhlaidh a bheadh, tá an 
chríochnúlacht maidir leis an gcur i bhfeidhm ar 
ghníomhartha sonracha a luaitear sna Pleananna 
Forfheidhmiúcháin agus a cheanglaítear leis an 
gcreatphlean PÁEP ar an ngné is cinniúnaí den 
phróiseas ar fad. 

Ní mór monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar 
chur i bhfeidhm na ngníomhartha agus ba chóir 
go dtabharfaí sin san áireamh ina dhlúthchuid 
den phróiseas maidir le Plean Forfheidhmiúcháin 
a leagan amach. Ba cheart go mbeadh caidreamh 
leanúnach le gníomhaireachtaí agus grúpa 
sainleasa ina chuid den bheartaíocht chomh 
maith le fónamh do ghníomh a dhéanamh 
taobh istigh de réimsí feidhme an Údaráis Áitiúil 
féin, lena n-áirítear gnéithe forfheidhmiúcháin 
maidir le cúrsaí spáis. Ó tharla go mbeidh 
cineál faoi leith na hoibre seo ag brath ar ábhar 
na nGníomhartha sonracha, is ceart do gach 
Údarás Áitiúil socruithe forfheidhmiúcháin 
a leagan amach a oireann d’ábhar an Phlean 
agus do chúinsí áitiúla. Is ceart na socruithe 
sin a thabhairt san áireamh maidir leis an 
gcreatphlean PÁEP agus leis na Pleananna 
Forfheidhmiúcháin. 

Is ceart an Plean Forfheidhmiúcháin a leagan 
amach ionas go bhfóntar do na Spriocanna 
Ardleibhéil a bhaint amach a luaitear sa 
chreatphlean PÁEP. Is ceart na gníomhartha a 
lua sa phlean atá le cur i bhfeidhm i rith na bliana 
sin ag gach geallsealbhóir a bhaineann le hábhar 
d’fhonn fónamh do na cuspóirí a leagtar amach sa 
chreatphlean PÁEP a thabhairt i gcrích. Tiocfaidh 
san áireamh leis sin gníomhartha atá le cur i 
gcrích ag an CÁFP agus ag an CÁFP go díreach, 
ag na hÚdaráis Áitiúla agus ag páirtnéirí eile 
eacnamaíochta agus pobail ar an leibhéal áitiúil. 

Ba cheart ról príomhthábhachta ag an ngrúpa 
comhairle PÁEP maidir lena chinntiú go bhfuil 
na Pleananna Forfheidhmiúcháin i gcomhréir 
leis an gcreatphlean PÁEP agus go dtugtar san 
áireamh go huilechuimsitheach slánchóiriú 
maidir leis na gnéithe pobail agus leis na gnéithe 
eacnamaíochta de réir mar is cuí. 
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Roinn C:
Aguisíní
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Aguisín 1:
Comhaltaí an Ghrúpa 
Comhairle PÁEP
Bairbre Nic Aongusa - Rúnaí Cúnta, An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
(Cathaoirleach) 

Finola Moylette & Deirdre Kelly - An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 

Regina Deegan & Cian Ó Lionáin - An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta 

Colm O’Neill - An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 

Denis Kelly - ionadaí Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair 

Malachy Bradley & Pauline Riordan - ionadaí Thionól Réigiúnach an Oirthir 
agus Lár Tíre 

Kevin Lynch - ionadaí Thionól Réigiúnach an Deiscirt 

Ionadaithe Eacnamaíochta 

Frank Nevin, Liam Conneally & Des Foley - Coiste Gnó, Fiontraíochta, 
Nuálaíochta & Athnuachan Eacnamaíochta Uirbeach/Bailte an CCMA

Ionadaithe Pobail

Alan Farrell & Sonya Kavanagh - Coiste Forbairt Tuaithe, Pobail, 
Turasóireachta, Cultúir & Oidhreachta
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Aguisín 2:
Imlíne Shamplach de 
Chreatphlean PÁEP 
Ar mhaithe le sampla léargais a chur ar fáil, agus leis sin amháin, a thugtar an 
imlíne shamplach seo a leanas. 

Réamhrá 

Comhthéacs 

 Cláir, pleananna, beartais agus Straitéisí Náisiúnta a bhaineann le hábhar

 An Comhthéacs Náisiúnta 

 An Comhthéacs Réigiúnach 

 An Comhthéacs Áitiúil

Comhréir idir an PÁEP agus Príomhchuspóirí Leathanréimseacha/Scagphrofáil 

 Comhréir idir an PÁEP an SSER agus an PFC

 Scagphrofáil maidir le príomhchuspóirí leathanréimseacha

An Aisling, na Téamaí, na Spriocanna Ardleibhéil agus na Cuspóirí Pobail Inmharthana bunaithe  
ar Fhianaise Shocheacnamaíochta (Ráiteas faoi Ghnéithe Socheacnamaíochta)

 Réamhrá (lena n-áirítear achoimre maidir leis an gcomhairliúchán)

 An Aisling maidir leis an tréimhse 6 bliana 

 Téamaí:

  Sláinte agus Maitheas an Duine

–  Spriocanna Ardleibhéil agus Cuspóirí 

  Forbairt Eacnamaíochta

–  Spriocanna Ardleibhéil agus Cuspóirí 

  Forbairt Pobail agus Forbairt Áitiúil

–  Spriocanna Ardleibhéil agus Cuspóirí

  Gníomh i leith na hAeráide

–  Spriocanna Ardleibhéil agus Cuspóirí

  Slánchóirithe agus Leanúnach

Socruithe Forfheidhmiúcháin

An Plean Forfheidhmiúcháin Tosaigh 

Monatóireacht agus Breithmheas

 Ginearálta 2023/2024 

 Athbhreithniú

Aguisíní:

 Faisnéis maidir leis an gComhairliúchán Poiblí

 Liosta de na haighneachtaí i scríbhinn 

 Comhaltaí na gcoistí éagsúla struchtúir (CÁFP, CBS)
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Aguisín 3:
Creatléargas ar Phlean 
Forfheidhmiúcháin 
Ar mhaithe le sampla léargais a chur ar fáil, agus leis sin amháin, a thugtar an imlíne 
shamplach seo a leanas. Beidh líon na ngníomhartha arna gcur in ord tábhachta agus 
na Spriocanna Ardleibhéil ag baint go sonrach leis an réimse, réalaíoch agus praiticiúil 
maidir leis na hacmhainní atá ar fáil i rith tréimhse faoi leith de ré an phlean. 

Réamhrá 

Cora nua maidir le Beartais agus Comhthéacs

Gníomhartha na Bliana seo

 Sprioc Ardleibhéil 1 - Cúrsaí Eacnamaíochta

  Gníomh Tús Áite 1 

–  Acmhainní 

–  Freagracht (Go hInmheánach agus Idir Gníomhaireachtaí de réir mar is cuí)

  Gníomh Tús Áite 2

–  Acmhainní 

–  Freagracht (Go hInmheánach agus Idir Gníomhaireachtaí de réir mar is cuí)

 Sprioc Ardleibhéil 2 – Cúrsaí Pobail

  Gníomh Tús Áite 1

–  Acmhainní

–  Freagracht (Go hInmheánach agus Idir Gníomhaireachtaí de réir mar is cuí)

  Gníomh Tús Áite 2 

–  Acmhainní 

–  Freagracht (Go hInmheánach agus Idir Gníomhaireachtaí de réir mar is cuí) 

Tionscnaimh Leanúnacha Socruithe

Forfheidhmiúcháin
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Aguisín 4:
Creatléargas ar Ráiteas faoi 
Ghnéithe Socheacnamaíochta 
Ar mhaithe le sampla léargais a chur ar fáil, agus leis sin amháin, a thugtar an 
imlíne shamplach seo a leanas. 

 Réamhrá 

 Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Aisling Pobail 

 Príomhphointí Socheacnamaíochta – Bunaithe ar na sonraí atá ar fáil  
(féach na mionsonraí thuas) 

 Anailís Eacnamaíochta agus Pobail de chineál SWOT 

 Spriocanna Ardleibhéil Imlíneacha 

 Cuspóirí Inmharthana Pobail agus Eacnamaíochta agus torthaí inmhianta 

 Céimeanna ina dhiaidh seo 



Pleananna Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail PÁEP    |   Treoirlínte 2021

62

Aguisín 5:
Luachanna agus Prionsabail 
Luachanna 
Gabhann luachanna le heagraíochta san earnáil 
phobail agus dheonach agus le hobair na 
n-eagraíochtaí sin a threisíonn leis an gcur chuige i 
leith na ndreamanna agus na ndaoine a ndéanann siad 
fónamh dóibh. Soirbhíonn na luachanna fiúntacha 
seo do bhonn daingean a chinntiú faoi iléagsúlacht an 
phobail i ngach comharsanacht agus dá thabhairt san 
áireamh an tráth a mbítear ag socrú ar bhearta cúnta 
cuí i leith dhreamanna agus i leith dhaoine ina measc. 

Is den tábhacht, maidir leis an gcomhar agus leis an 
bpáirtnéireacht i mbun oibre ar an leibhéal áitiúil, 
réigiúnach nó náisiúnta, go dtugann gach eagraíocht 
agus comhlacht poiblí san áireamh na luachanna a 
liostaítear thíos agus go gcinntítear go dtagann leagan 
amach agus cur i bhfeidhm bheartais nó chláir, agus 
an mhonatóireacht ina leith, faoina n-anáil. Cinnteofar 
ar an gcaoi sin go dtugtar gach duine den phobal san 
áireamh mar chuid den phróiseas páirtnéireachta agus 
go ndéantar freastal do cheangal éifeachtúil acu leis na 
próisis. Soirbheofar dá réir sin do leagan amach agus 
do chur i bhfeidhm níos éifeachtúla ar bheartais agus 
ar chláir trínar féidir le gach duine den phobal páirt 
a ghlacadh i bpróisis beartais agus cláir a thiocfaidh/
d’fhéadfadh a theacht i bhfeidhm orthu féin agus ar an 
bpobal. 

An Chóir Shóisialta
Tá de choincheap leis an gCóir Shóisialta go bhfuil 
cearta agus deiseanna eacnamaíochta, polaitíochta 
agus sóisialta mar a chéile dlite don uile dhuine 
agus bítear tugtha dá réir do phróiseas caidrimh 
lánchuimsitheach d’fhonn polasaithe agus gnáis a 
chur chun cinn is inmharthana ó thaobh cúrsaí cultúir, 
timpeallachta, eacnamaíochta agus sóisialta. 

Forbairt Inmharthana 
Feictear gur ionann forbairt inmharthana agus ‘forbairt 
lena sásaítear riachtanais na linne seo gan dochar a 
dhéanamh d’acmhainn na nglúnta atá le theacht a 
gcuid riachtanas féin a shásamh.’ Is próiseas leanúnach 
faoi stiúir den athrú eacnamaíochta, comhshaoil agus 
sóisialta an fhorbairt inmharthana atá dírithe ar dhea-
bhail an tsaoránaigh agus dhaoine eile a chur chun 
cinn san am i láthair agus san am atá romhainn. 

Chun sin a thabhairt i gcrích, ní mór geilleagar 
inmharthana a chruthú atá éifeachtach ó thaobh 
acmhainní agus sin bunaithe ar shochaí chothrom chóir le 
haird agus meas ar theorainneacha éiceolaíochta agus ar 
uasacmhainn fulaingthe thimpeallacht an dúlra. 

Cuimsiú Sóisialta
Béim tús áite a leagan ar riachtanais dhreamanna a 
fhulaingíonn díbirt shóisialta nó eisiamh eacnamaíochta, 
bochtaineacht mar gheall ar iargúil faoin tuath agus 
eisiamh sóisialta san áireamh, agus tuiscint gur gá 
dúinn uilig, chun cuimsiú sóisialta agus eacnamaíochta 
a chur chun cinn, aird a thabhairt ar na bunchúiseanna 
le heisiamh agus féachaint lena leigheas chomh maith 
le straitéisí agus modhanna a thabhairt chun cinn chun 
cuimsiú a chur chun cinn agus a chinntiú.

Cearta an Duine, Comhionannas agus Cur in 
aghaidh Leithcheala 
Dúthracht maidir le cearta an duine, comhionannas agus 
cur in aghaidh leithcheala, lena mbaineann cearta an 
duine agus an comhionannas a chur chun cinn ar fud na 
sochaí agus díriú ar chur in aghaidh chineálacha éagsúla 
den leithcheal a fhulaingíonn cuid mhór dreamanna. 
Baineann na Réimsí Freagrachta maidir le Dualgas na 
hEarnála Poiblí i leith an Chomhionannais agus Chearta 
an Duine le gach comhlacht poiblí i ndáil leis an luach 
áirithe seo. 

Cur le hAcmhainn Dreamanna 
Dúthracht maidir le hacmhainn cumhachta dhreamanna, 
cur lena gcuid eolais, scileanna, comhthuisceana agus 
misnigh ionas go mbíonn criticiúil, cruthaitheach, 
gníomhach i mbun rannpháirtíochta. Cuidiú le daoine 
agus le dreamanna ionas go mbíonn seasmhach agus 
eagraithe, aitheanta agus tioncharach. 

Rannpháirtíocht Ghníomhach 
Dúthracht maidir le rannpháirtíocht ghníomhach 
na ngeallsealbhóirí go léir, saoránaigh agus 
neamhshaoránaigh san áireamh. Bíonn an rannpháirtíocht 
bunaithe ar an mbuntuiscint go bhfuil de cheart ag aon 
dream ar bith a gcuid réimsí riachtanais agus sainleasa 
féin agus na torthaí atá de dhíth chun iad a shásamh a 
chur in iúl. Baineann le rannpháirtíocht ghníomhach a 
chothú an tuiscint nach mbeidh, agus nach bhféadfadh 
go mbeadh, éifeacht le bearta nó clár atá dírithe ar 
dhreamanna agus ar ghrúpaí mura mbíonn na dreamanna 
sin páirteach ar bhealach dáiríre ina leagan amach, ina 
gcur i bhfeidhm agus sa mhonatóireacht ina leith. 
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Prionsabail
Cuireadh na prionsabail a leagtar amach thíos i 
gcion maidir leis an bpróiseas chun an straitéis 
a leagan amach agus féachtar leis na prionsabail 
a chur i gcion freisin agus na cuspóirí agus na 
gníomhartha á gcur i bhfeidhm. Ba cheart, ina 
chomhthéacs sin, go mbeadh na prionsabail 
ag teacht i gcion maidir le polasaithe agus cláir 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla a mbeidh 
tionchar acu ar dhreamanna de chuid an phobail 
a leagan amach, a thabhairt chun cinn nó a chur i 
bhfeidhm agus leis an monatóireacht ina leith sin. 

Prionsabal 1: Meas 
Bítear dáiríre faoi mheas ar iléagsúlacht foinsí 
eolais, scile, tuairimíochta agus taithí saoil is 
féidir leis na geallsealbhóirí go léir a chur chun 
leasa maidir leis an bpróiseas. Chomh maith leis 
sin, déanfaidh comhlachtaí gach dícheall cur 
oiread agus is féidir leis an acmhainn ionchais a 
eascraíonn ón iléagsúlacht sin an tráth céanna 
a bhféachtar le déileáil le haon choinbhleacht 
nó easaontas a thiocfadh chun cinn ar bhealach 
dearfach sochuimsitheach. 

Prionsabal 2: Coimhdeacht 
Tugtar aitheantas agus réitítear an bealach 
d’acmhainn dhreamanna, más dream sainleasa 
nó dream i réimse tíre, tionchar a imirt ar 
chinntí agus ar ghníomhartha, nuair is féidir sin, 
cinntí agus gníomhartha a dhéanamh, ionas go 
gcuirtear an comhar cumhachta chun cinn agus 
feidhmiú na cumhachta chomh cóngarach don 
dream agus is féidir. 

Prionsabal 3: Caomhchóiriú 
Cinntítear comhleanúnachas le straitéisí reatha 
agus cuirtear i bhfeidhm na cuspóirí agus na 
gníomhartha comhaontaithe a bhaineann leis an 
bhforbairt áitiúil agus pobail. Déantar fónamh 
agus soirbhiú do chur chuige lena gcuirtear an 
caomhchóiriú agus caighdeáin chomónta dea-
chleachtais chun cinn i ndáil le cláir, beartais 
agus próisis maidir leis an bhforbairt áitiúil agus 
leis an bhforbairt pobail ar fud na tíre.

Prionsabal 4: Luach an Airgid 
Modhanna lena mbaineann luach an airgid a chur 
chun tosaigh agus freastal dóibh agus meon an 
chomhair, na páirtnéireachta agus an rialtais uile 
ina bhonn taca fúthu le béim tús áite ar fhiúntas 
don tsochaí agus ar riachtanas an phobail. 

Prionsabal 5: Cur i bhFeidhm 
Déantar gach dícheall leas breise a bhaint as na 
córais atá i bhfeidhm cheana féin go háitiúil agus 
go náisiúnta ag féachaint leis an leas is fearr is 
féidir a d’fhéadfadh a bheith as na córais sin a 
thabhairt i gcrích. 

Prionsabal 6: An Comhar
Oibrítear i gcomhar leis an ngeallsealbhóir agus 
leis na dreamanna a bhaineann le hábhar d’fhonn 
fónamh do cur chuige inmharthana maidir le 
beartas agus clár a leagan amach agus a chur i 
bhfeidhm. 
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Aguisín 6: 
Liosta Samplach de Cháipéisí 
Beartais & Straitéise a bhainfeadh 
le hábhar maidir le Pleananna 
PÁEP a leagan amach 
Cúrsaí Eacnamaíochta 

Pleananna & Beartais Náisiúnta 

 Bealaí chun na hOibre: Straitéis 2021 - 2025

 An Plean Náisiúnta Eacnamaíochta (PNE)

 An Plean Téarnaimh Náisiúnta

 Tithíocht do Chách: Plean Tithíochta Nua d’Éirinn 

 Tionscadal Éireann 2040

 Beartas Lár an Bhaile ar dTús

 An Plean Forbartha Náisiúnta 2018 - 2027

 An Creat Náisiúnta Pleanála

 Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025 
- Todhchaí na Tuaithe

 An Plean Náisiúnta Leathanbhanda

 Tús Áite ag na Daoine: Plean Gníomhaíochta don 
Rialtas Áitiúil Éifeachtach

 Fiontraíocht 2025 Athnuaite - Athléimneacht a 
fhorbairt i bhfianaise na ndúshlán domhanda

 Tuarascáil ón Tascfhórsa maidir le Fiontair Bheaga 
agus Meánmhéide: Plean Náisiúnta Foráis maidir 
le Gnólachtaí Beaga agus Meánmhéide agus le 
Fiontraíocht.

 Spriocanna maidir le Forbairt Inbhuanaithe An 
Plean Náisiúnta Forfheidhmiúcháin 2018-2020

 An Straitéis Náisiúnta Breisoideachais agus Oiliúna 
2020 – 2024

 Scileanna Tógála an Todhchaí: An tÉileamh ar 
Scileanna in Earnáil Thimpeallacht Foirgníochta na 
hÉireann go dtí 2030

 Plean Gníomhaíochta Dramhaíola le haghaidh 
Geilleagar Ciorclach

 Daoine, Áit agus an Beartas - Forbairt na 
Turasóireachta go dtí 2025

 Bonneagar Iompair Éireann

 An Beartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht 
Shóisialta in Éirinn 2019-2022

 Tacú le hinbhuanaitheacht an phobail ar na 
hoileáin agus le cósta

Beartais agus Straitéisí Réigiúnacha 

 Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach 
(SSER) maidir le Réigiún an Deiscirt

 Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach 
(SSER) maidir le Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt 
agus an Iarthair

 Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach 
(SSER) maidir le Tionól Réigiúnach an Oirthir 
agus Lár Tíre

 Pleananna Fiontair Réigiúnacha

https://www.gov.ie/en/publication/1feaf-pathways-to-work-2021/
https://www.enterprise.gov.ie/en/What-We-Do/The-Business-Environment/National-Economic-Plan/
https://www.gov.ie/en/consultation/6760e-public-consultation-on-irelands-national-recovery-and-resilience-plan/
http://www.housingagency.ie/
https://www.gov.ie/en/campaigns/09022006-project-ireland-2040/
https://www.gov.ie/en/press-release/ad46d-minister-ring-publishes-report-on-the-pilot-town-centre-living-initiative/
https://www.gov.ie/en/policy-information/07e507-national-development-plan-2018-2027/
https://npf.ie/wp-content/uploads/Project-Ireland-2040-NPF.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/4c236-our-rural-future-vision-and-policy-context/
https://www.gov.ie/en/publication/4c236-our-rural-future-vision-and-policy-context/
https://www.gov.ie/en/publication/c1b0c9-national-broadband-plan/
https://www.gov.ie/en/publication/5655c2-putting-people-first-action-programme-for-effective-local-government/
https://www.gov.ie/en/publication/5655c2-putting-people-first-action-programme-for-effective-local-government/
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Enterprise-2025.html
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Enterprise-2025.html
https://www.gov.ie/en/publication/e19ff-report-of-the-sme-taskforce-national-sme-and-entrepreneurship-growth-plan/
https://www.gov.ie/en/publication/e19ff-report-of-the-sme-taskforce-national-sme-and-entrepreneurship-growth-plan/
https://www.gov.ie/en/publication/e19ff-report-of-the-sme-taskforce-national-sme-and-entrepreneurship-growth-plan/
https://www.gov.ie/en/publication/e19ff-report-of-the-sme-taskforce-national-sme-and-entrepreneurship-growth-plan/
https://www.gov.ie/en/publication/7cde9f-the-sustainable-development-goals-national-implementation-plan-2018-/
https://www.gov.ie/en/publication/7cde9f-the-sustainable-development-goals-national-implementation-plan-2018-/
https://www.solas.ie/f/70398/x/64d0718c9e/solas_fet_strategy_web.pdf
https://www.solas.ie/f/70398/x/64d0718c9e/solas_fet_strategy_web.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Building-Future-Skills.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Building-Future-Skills.pdf
https://enterprise.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Building-Future-Skills.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/4221c-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
https://www.gov.ie/en/publication/4221c-waste-action-plan-for-a-circular-economy/
https://www.gov.ie/en/publication/7e58d7-people-place-and-policy-growing-tourism-to-2025/
https://www.gov.ie/en/publication/7e58d7-people-place-and-policy-growing-tourism-to-2025/
https://www.tii.ie/
https://www.gov.ie/en/campaigns/e779c3-social-enterprise-policy/
https://www.gov.ie/en/campaigns/e779c3-social-enterprise-policy/
https://www.gov.ie/en/publication/bf17e-supporting-the-sustainability-of-our-islands-and-coastal-communities/
https://www.gov.ie/en/publication/bf17e-supporting-the-sustainability-of-our-islands-and-coastal-communities/
https://www.southernassembly.ie/regional-planning/regional-spatial-and-economic-strategy
https://www.southernassembly.ie/regional-planning/regional-spatial-and-economic-strategy
https://www.nwra.ie/pdfs/NWRA-RSES-2020-2032.pdf
https://www.nwra.ie/pdfs/NWRA-RSES-2020-2032.pdf
https://www.nwra.ie/pdfs/NWRA-RSES-2020-2032.pdf
https://emra.ie/dubh/wp-content/uploads/2017/11/EMRA_IssuesPaper_Nov17.pdf
https://emra.ie/dubh/wp-content/uploads/2017/11/EMRA_IssuesPaper_Nov17.pdf
https://emra.ie/dubh/wp-content/uploads/2017/11/EMRA_IssuesPaper_Nov17.pdf
https://www.gov.ie/en/press-release/3f346-new-regional-enterprise-plans-to-be-developed-throughout-the-country/
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Cúrsaí Pobail

Pleananna & Beartais Náisiúnta 

 Pobail Inbhuanaithe, Uilechuimsitheacha agus Chumhachtaithe: Straitéis Cúig 
Bhliana chun Tacú leis an Earnáil Pobail agus Dheonach in Éirinn 2019-2024

 Ráiteas Beartais Náisiúnta maidir le Bitheacnamaíocht 

 Plean Straitéise CBT 2023 - 2027

 Beartas Forbartha Tuaithe na hÉireann 2021-2025 - Todhchaí na Tuaithe

 Tithíocht do Chách: Plean Tithíochta Nua d’Éirinn

 Lár an Bhaile ar dTús

 Plean Oiriúnaithe Earnála um Athrú Aeráide 

 Straitéis Náisiúnta um Cheartas i leith an Aosa Óig 2021 - 2027

 An Plean Náisiúnta um Chothromas Teachta ar Ardoideachas 2015-2021

 Clár an Rialtais: Ár dTodhchaí le Chéile

 Cosaint Shibhialta - I dTreo 2030

 Cianobair a Chumasú: An Straitéis Náisiúnta maidir le Cianobair

 IDA Ireland: Siocair le Téarnamh agus le Forás Inmharthana 2021 – 2024

 Spriocanna maidir le Forbairt Inbhuanaithe An Plean Náisiúnta 
Forfheidhmiúcháin 2018-2020

 An Straitéis maidir le Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta

 Straitéis na hÉireann i leith an Diaspóra 2020-2025

 Sláintecare Straitéis Forfheidhmiúcháin agus Plean Gníomhaíochta 2021-2023

 Éire Shláintiúil Creatphlean 2019-2025

 Treochlár um an Ionchuimsiú Sóisialta 2020 - 2025

 An Straitéis Náisiúnta maidir le hAosú Dearfach (NPAS)

 An Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú

 An Straitéis Náisiúnta Cúramóirí

 Tús Áite ag na Daoine: Plean Gníomhaíochta don Rialtas Áitiúil Éifeachtach

 Straitéis 20 Bliain na Gaeilge 2010–2030

 An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú an Lucht Siúil agus na Romach 2017 - 2021

 An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Lucht Imirce

 An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Daoine faoi Mhíchumas (2017-2021)

 An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Daoine LADTI+ 2019-2021

https://www.gov.ie/en/publication/d8fa3a-sustainable-inclusive-and-empowered-communities-a-five-year-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/d8fa3a-sustainable-inclusive-and-empowered-communities-a-five-year-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/c1e596-national-policy-statement-on-the-bioeconomy/
https://www.gov.ie/en/publication/ebb96-cap-strategic-plan-2023-2027-strategic-environmental-assessment/
https://www.gov.ie/en/publication/4c236-our-rural-future-vision-and-policy-context/
http://www.housingagency.ie/
https://www.gov.ie/en/press-release/ad46d-minister-ring-publishes-report-on-the-pilot-town-centre-living-initiative/
https://www.gov.ie/en/publication/97984b-climate-change-and-sectoral-adaptation-plan/
http://www.justice.ie/en/JELR/Youth_Justice_Strategy_2021-2027.pdf/Files/Youth_Justice_Strategy_2021-2027.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/283c3-national-plan-for-equity-of-access-to-higher-education-2015-2021/
https://www.gov.ie/en/publication/7e05d-programme-for-government-our-shared-future/
https://www.gov.ie/en/publication/f41dc-civil-defence-towards-2030/
https://www.gov.ie/en/publication/51f84-making-remote-work-national-remote-work-strategy/
https://www.idaireland.com/getmedia/4caa3e4c-f68c-40f3-bc40-5902034514ff/IDA_STRATEGY_Draft_15.pdf.aspx
https://www.gov.ie/en/publication/7cde9f-the-sustainable-development-goals-national-implementation-plan-2018-/
https://www.gov.ie/en/publication/7cde9f-the-sustainable-development-goals-national-implementation-plan-2018-/
https://www.gov.ie/en/publication/ireland-for-finance-strategy/
https://www.dfa.ie/global-irish/support-overseas/diasporastrategy2020/
https://www.gov.ie/en/publication/6996b-slaintecare-implementation-strategy-and-action-plan-2021-2023/
https://www.gov.ie/en/publication/e8f9b1-healthy-ireland-framework-2019-2025/
https://assets.gov.ie/46557/bf7011904ede4562b925f98b15c4f1b5.pdf
https://assets.gov.ie/11714/d859109de8984a50b9f2ae2c1f325456.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/62d6a5-national-dementia-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/a1e44e-national-carers-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/5655c2-putting-people-first-action-programme-for-effective-local-government/
https://www.gov.ie/en/policy-information/2ea63-20-year-strategy-for-the-irish-language/
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/National_Traveller_and_Roma_Inclusion_Strategy_2017%E2%80%93%202021
https://www.gov.ie/en/publication/983af-migrant-integration-strategy/
https://www.gov.ie/en/publication/8072c0-national-disability-inclusion-strategy-2017-2021/
https://www.gov.ie/en/publication/bab0fe-launch-of-the-lgbti-inclusion-strategy-2019-2021/
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