
RÉIMSE GNÍMH 1: OIDEACHAS  

Réimse Gnímh 1: Oideachas 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

OIDEACHAS SA GHAELTACHT

1.1

Déanfar maoirseacht ar fheidhmiú an Pholasaí don Oideachas
Gaeltachta ionas go soláthróidh gach scoil atá rannpháirteach
oideachas ar ardchaighdeán trí Ghaeilge dá bhfoghlaimeoirí.
Beidh na príomhréimsí seo san áireamh:

• an deis a thairiscint do gach scoil i limistéir pleanála teanga
Ghaeltachta a bheith rannpháirteach sa Scéim Aitheantais
Scoileanna Gaeltachta

• nascachtaí idir scoileanna agus Coistí Pleanála Teanga a
chothú tríd an Scéim Aitheantais

• nascachtaí idir scoileanna agus naíonraí i limistéir
Ghaeltachta a chothú mar chuid den Scéim Aitheantais 

• cuairteanna comhairleacha agus tacaíochta ón gCigireacht
a chur ar fáil, chomh maith le Forbairt Ghairmiúil
Leanúnach (FGL) bhreise trí COGG i bpáirtíocht le seirbhísí
eile tacaíochta chun tacú leis an tumoideachas i scoileanna
sa Scéim

• tacaíochtaí breise múinteoireachta agus eile a sholáthar, de
réir mar a cheadaítear le hacmhainní, chun tacú le feidhmiú
an oideachais trí Ghaeilge i scoileanna sa Scéim 

• monatóireacht, measúnú agus tuairisciú a dhéanamh ar
éifeachtacht an tsoláthair i scoileanna sa Scéim Aitheantais
Scoileanna Gaeltachta.

ROS
COGG 20182022

1.2
Déanfar athbhreithniú ar sholáthar oideachais na nAonad Lán
Ghaeilge reatha i scoileanna Gaeltachta, mar a bhforáiltear
dóibh sa Pholasaí don Oideachas Gaeltachta.

ROS 20192020

1.3

Cinnteofar go bhfuil an lucht gairme agus na gníomhaireachtaí
uile a oibríonn le scoileanna Gaeltachta i gcáil tacaíochta ag
déanamh teagmhála le pobal na scoile trí mheán na Gaeilge
agus go dtacaíonn siad le cothabháil na Gaeilge mar theanga an
phobail.

ROS
SNSO
SFGM
SSM
CNOS

20182022

1.4

Déanfar moltaí a fhorbairt agus a fheidhmiú le go gcuirfear
roinnt tacaíochtaí idirdhealaithe ar fáil a chabhróidh le
haghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha scoileanna na n
oileán.

ROS
BOO 20182022
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1.5

Leanfar leis an bplean poiblíochta agus cumarsáide a fhorbairt
agus a fheidhmiú le:

• pobal na scoileanna a chur ar an eolas faoin bPolasaí don
Oideachas Gaeltachta 

• na scoileanna nach bhfuil páirteach fós a mhealladh chun
clárú le páirt a ghlacadh sa Scéim Aitheantais do
Scoileanna Gaeltachta

• na tacaíochtaí go léir atá ar fáil dóibh a léiriú dóibh ar
bhonn leanúnach

• feasacht a fhorbairt i measc tuismitheoirí agus pobal i
limistéir Ghaeltachta maidir leis an bhfiúntas a bhaineann
leis an teanga, leis an gcultúr Gaelach agus leis an
oideachas trí mheán na Gaeilge ar ardchaighdeán trí
bhileoga eolais do thuismitheoirí, seimineáir agus na meáin
shóisialta.

ROS
RCOG
ÚnaG
FnaG
GO
COGG

20182019

PÁIRTTUMADH

1.6
Cuirfear críoch leis an bpáipéar scóipe ar fheidhmiú na
Foghlama Comhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) agus
déanfar plean gníomhaíochta a fhorbairt lena fheidhmiú.

ROS 20182019

1.7
Déanfar píolótú ar fheidhmiú FCÁT mar mhodh chun tacú le
foghlaim na Gaeilge thar na leibhéil réamhscoile, bunscoile
agus iarbhunscoile.

ROS 20192021

CURACLAM

1.8
Rachfar i gcomhairle i dtaobh an dréachtChuraclaim
Teangacha Bunscoile (CTB) do na ranganna láir agus
sinsearacha agus déanfar foráil dá fheidhmiú.

ROS
CNCM
SFGM

2018 ar
aghaidh

1.9 Tacófar le feidhmiú CTB do gach rang trí chlár cuimsitheach
FGL do mhúinteoirí a sholáthar.

ROS
SFGM

Ar bhonn
leanúnach

1.10 Tacófar le daingniú na sonrúchán nua don tSraith Shóisearach
Ghaeilge trí chlár cuimsitheach FGL do mhúinteoirí a sholáthar.

ROS
SSM

Ar bhonn
leanúnach

1.11
Déanfar cúrsaí léinn a fhorbairt do Ghaeilge na sraithe sinsearaí
mar chuid d’athbhreithniú ar an soláthar curaclaim sa tsraith
shinsearach agus déanfar foráil dá seachadadh.

ROS
CNCM

2018 ar
aghaidh
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1.12

Reáchtálfar comhairliúchán, ina gcuirfear san áireamh na cinntí
ó thuarascáil taighde ar bhronnadh díolúintí ó staidéar na
Gaeilge de chuid na Cigireachta, le polasaí sa réimse seo san
am atá romhainn a threorú.

ROS 20182019

MEASÚNÚ

1.13 Foilseofar Treoirlínte Measúnaithe don tSraith Shóisearach
Gaeilge. CNCM 2018

1.14
Déanfar uirlisí agus nósanna imeachta cuí a fhorbairt le
haghaidh measúnú ar an nGaeilge sa tsraith shinsearach de réir
aon athruithe ar na cúrsaí staidéir sa tsraith shinsearach.

CNCM 2018 ar
aghaidh 

OILIÚINT MÚINTEOIRÍ

1.15

Féachfar ar thionchar na gclár athshamhlaithe Oiliúint Tosaigh
Múinteoirí (OTM) do theagasc agus foghlaim na Gaeilge, ag cur
tuarascálacha ábhartha agus aiseolas ó pháirtithe leasmhara
san áireamh, i gcomhthéacs athbhreithniú na Comhairle
Múinteoireachta ar chritéir agus threoirlínte do sholáthróirí
OTM.

CM 2020

1.16

Déanfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta athbhreithniú ar a
riachtanais chlárúcháin don Ghaeilge, agus súil ar fheidhmiú an
riachtanais do mhúinteoirí Gaeilge fianaise neamhspleách a
sholáthar maidir le cumas i ngach ceann de na cúig scil teanga
ag íosleibhéal B2.2 ar an CTET. Rachaidh an Chomhairle i
gcomhairle leis an Roinn agus cuirfidh sí comhairle ar fáil di de
réir mar is gá.

CM 2020

1.17

Féachfar ar chomhairle a thiocfaidh ón gComhairle
Mhúinteoireachta maidir leis an scéim ‘Iarratasóirí Gaeltachta’
ina gcuirtear oiread agus 10% d’áiteanna sna Coláistí
Oideachais ar leataobh d’iarratasóirí ón nGaeltacht agus
cuirfear aon ghnímh chuí i bhfeidhm.

ROS Ar bhonn
leanúnach

1.18
Leanfar le rochtain ar FGL a sholáthar do mhúinteoirí chun tacú
le feidhmiú an Churaclaim Teanga Bunscoile agus leis na
Sonraíochtaí Nua Sraithe Sóisearaí don Ghaeilge.

ROS
SFGM
SSM

Ar bhonn
leanúnach
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1.19

Tacófar le múinteoirí Gaeilge i ngach timpeallacht breis
forbartha a dhéanamh ar a scileanna ar na bealaí seo:

• eiseamláirí foghlama a fhorbairt, lena náirítear físeáin dea
chleachtais teagaisc agus foghlama

• samhlacha FGL a fhorbairt le fócas ar mhodheolaíochtaí
chun cur chuige cumarsáideacha a fheabhsú agus le fócas
ar thacaíocht ar an aistriú praiticiúil scileanna ag baint
úsáid as an gCuraclam Teanga Bunscoile

• tacaíochtaí scoilbhunaithe a sholáthar a chruthaíonn
deiseanna do shamplaaithris agus breathnóireacht.

ROS
COGG
SFGM
SSM
LCS

Ar bhonn
leanúnach

1.20
Tacófar le scoileanna ó thaobh úsáid an FMS chun feabhas a
chur chun cinn i bhfoghlaim na Gaeilge ag leibhéal an tseomra
ranga agus na scoile uile.

ROS 2018 ar
aghaidh

FORBAIRT AGUS SOLÁTHAR ACMHAINNÍ

1.21

Déanfar forbairt bhreise ar ábhair Séideán Sí, le húsáid i
mbunscoileanna a fheidhmíonn trí Ghaeilge, trí leabhair a
dhigitiú agus leanúint le forbairt ar acmhainní idirghníomhacha,
aipeanna san áireamh, le haghaidh gach ranga.

COGG
FnaG
CNCM

Ar bhonn
leanúnach

1.22
Déanfar sraith nua téacsleabhar a chur ar fáil don Oideachas
Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta (OSIE) i mbunscoileanna a
fheidhmíonn trí Ghaeilge: naíonáin go dtí rang a sé.

COGG 20182019

1.23
Tacófar le forbairt a dhéanamh ar Chlár Luathlitearthachta do
scoileanna Gaeltachta agus do scoileanna a fheidhmíonn trí
Ghaeilge.

COGG
CONM

Ar bhonn
leanúnach

1.24
Déanfar clár teanga a fhorbairt chun tacú le teagasc na Gaeilge
sa Churaclam Teanga Bunscoile (CTB) i scoileanna a
fheidhmíonn trí Bhéarla.

ROS
COGG

2018 ar
aghaidh

1.25

Déanfar téacsleabhair i nGaeilge a chur ar fáil chun tacú le
feidhmiú na nábhar nua de réir mar a thugtar isteach iad ag an
tSraith Shóisearach: Stair, Tíreolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile,
Matamaitic agus Ceol.

COGG 20182019



RÉIMSE GNÍMH 1: OIDEACHAS  

Réimse Gnímh 1: Oideachas 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

1.26
Leanfar le forbairt ar acmhainní chun tacú le feidhmiú an
tsonrúcháin T1 don Ghaeilge i scoileanna Gaeltachta agus i
scoileanna iarbhunscoile a fheidhmíonn trí Ghaeilge.

COGG 20182019

1.27 Forbrófar Treoir do Bhunscoileanna Gaeltachta ar an
Tumoideachas: Táscairí DeaChleachtais.

ROS
COGG 20182019

1.28 Forbrófar Treoir d’Iarbhunscoileanna Gaeltachta ar an
Tumoideachas: Táscairí DeaChleachtais.

ROS
COGG 20182019

1.29
Leanfar le forbairt ar an suíomh idirlín www.cogg.ie mar
thairseach d’acmhainní foghlama agus teagaisc a thacaíonn leis
an oideachas Gaeltachta agus leis an oideachas trí Ghaeilge.

COGG Ar bhonn
leanúnach

1.30

Déanfar tacaíochtaí agus ábhair a sholáthar chun cur ar chumas
scoileanna úsáid a bhaint as féinmheastóireacht scoile mar
mhodh chun cur chun cinn a dhéanamh ar fheabhsú
gnóthachtála Gaeilge na ndaltaí.

ROS 20182022

1.31

Leanfar le tacaíocht a thabhairt don scéim Gaelbhratach, a
bhfuil sé mar aidhm aici deachleachtas a roinnt mar a
bhaineann le cur chun cinn labhairt na Gaeilge agus deiseanna
forbartha ag an mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal.

FnaG 
GL
CnaG
GnaG

20182021

SOLÁTHAR SCOILE & SOLÁTHAR MÚINTEOIRÍ DON 
OIDEACHAS TRÍ GHAEILGE

1.32

Rachfar i gcomhairle leis an gCoimisinéir Teanga i dtaca le
féachaint ar an gcaoi is fearr le foráil a dhéanamh, i bpolasaithe
rollaithe i scoileanna a fheidhmíonn trí Ghaeilge, do leanaí arb í
an Ghaeilge teanga cheannasach an teaghlaigh.

ROS Ar bhonn
leanúnach

1.33

Cruthófar deiseanna do leathnú ar an oideachas trí mheán na
Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht i gcomhthéacs na 42 scoil nua
a bhunófar, agus bunú Gaelscoileanna, Gaelcholáistí agus
Aonaid LánGhaeilge mar chuid den phróiseas pátrúnachta nua
san áireamh. Leanfar leis an gcomhoibriú le páirtithe leasmhara
maidir le polasaí ina leith seo a fhorbairt ag an iarbhunleibhéal.

ROS 20192022 
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1.34

Déanfar measúnú ar an éileamh ar sholáthar méadaithe do
scoileanna a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge mar chuid den
Phróiseas um Athchumrú Scoileanna d’Ilchineálacht lena n
áireofar suirbhéanna ar thuismitheoirí leanaí réamhscoile maidir
leis an soláthar bunleibhéil ina gceantar le féachaint ar
sholáthar níos ilchineálaí a chur ar fáil de réir roghanna na
dteaghlach agus na bpobal sna scoileanna.

ROS 2018 ar
aghaidh

1.35
Déanfar féachaint ar an bhféidearthacht do sheomraí ranga
fíorúla chun go ligfí síneadh a chur leis an soláthar ábhar trí
Ghaeilge sa tsraith shinsearach i scoileanna Gaeltachta.

ROS 2018

ÚSÁID NA GAEILGE LASMUIGH DEN SCOIL

1.36

Forbrófar cumas na gColáistí Gaeilge uile chun eispéireas
ardchaighdeáin foghlama Gaeilge a chur ar fáil dá scoláirí uile
agus leagfar béim faoi leith ar chúnamh a thabhairt do na
coláistí féin agus do na teaghlaigh a chuireann cóiríocht ar fáil
do na foghlaimeoirí teanga.

RCOG
ROS

Ar bhonn
leanúnach

1.37 Leanfar le tacaíocht a thabhairt do dhaltaí ó bhunscoileanna
DEIS agus cur ar a gcumas freastal ar Champaí Samhraidh. ROS Ar bhonn

leanúnach

1.38

Déanfar na seirbhísí Gaeilge a sholáthraíonn BOO éagsúla a
leathnú chun go mbeidh tacaíocht san áireamh do
thuismitheoirí Gaeltachta ar mian leo a leanaí a thógáil le
Gaeilge.

RCOG
BOO
ÚnaG

20182022

OIDEACHAS LUATHBHLIANTA

1.39

Cinnteofar go bhfuil fáil ar FGL trí Ghaeilge, arna sholáthar
agus arna thacú ag an ROS, do chleachtóirí luathbhlianta atá ag
obair i dtimpeallachtaí Gaeltachta agus i dtimpeallachtaí ina
bhfeidhmítear trí Ghaeilge.

ROS Ar bhonn
leanúnach

1.40

Cinnteofar gur trí Ghaeilge a reáchtáiltear cigireachtaí agus
cuairteanna Cigireachta atá dírithe ar an Oideachas sna
Luathbhlianta (COL) ó chigireacht an ROS i dtimpeallachtaí ina
bhfeidhmítear trí Ghaeilge.

ROS Ar bhonn
leanúnach
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ARDOIDEACHAS

1.41 Leanfar le tacaíocht d’Fhiontar agus Scoil na Gaeilge in OCBÁC
agus le forbairt acmhainní TFC chun tacú leis an teanga. RCOG Ar bhonn

leanúnach

1.42 Leanfar le tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt Acadamh na
hOllscolaíochta Gaeilge (OÉG).

RCOG
ÚAO

Ar bhonn
leanúnach

1.43 Leanfar le tacaíocht do Chomhairle Bhéaloideas Éireann in
COBÁC trí chúnamh deontais trí chroídheontas ÚAO. ÚAO Ar bhonn

leanúnach

1.44
Leanfar ag tacú leis an scéim Oideachas Tríú Leibhéal Thar Lear,
chun teagasc na Gaeilge a chur chun cinn in institiúidí tríú
leibhéal i dtíortha eile.

RCOG
CF
FOÉC
IAO

Ar bhonn
leanúnach

1.45

Leanfar ar aghaidh ag déanamh forbairt ar thurasóireacht
Ghaeilge sa Ghaeltacht trí scoláireachtaí Gaeltachta a chur ar
fáil d’fhoghlaimeoirí Gaeilge in institiúidí idirnáisiúnta 3ú
leibhéal.

RCOG
IAO 20182020

1.46

Cuirfear thart ar €1m sa bhliain ar fáil don Tionscnamh
Ardscileanna Gaeilge, a dhíríonn ar oiliúint a chur ar
Ghaeilgeoirí le haghaidh poist a fháil in institiúidí an AE agus ar
fhorbairt a dhéanamh ar an earnáil saoraistriúcháin Ghaeilge sa
tír seo.

RCOG
EAO 20182020

1.47

Leanfar leis an tacaíocht don Dioplóma sa Chultúr Dúchais ar
mhaithe le hacmhainn an phobail a mhéadú trí fhorbairt na
turasóireachta agus trí fhorbairt ghairmiúil d’Oifigigh
Oidhreachta sa Ghaeltacht.

RCOG
ÚnaG
OÉG

Ar bhonn
leanúnach

1.48

Leanfar le tacaíocht a thabhairt do na trí Ionad Forrochtana de
chuid Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG), i gceantair
Ghaeltachta (Gaoth Dobhair, Carna agus An Cheathrú Rua)
chun deiseanna oideachais trí Ghaeilge a choinneáil ar bun ag
leibhéal áitiúil.

RCOG
OÉG

Ar bhonn
leanúnach
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AN PRÓISEAS PLEANÁLA TEANGA

2.1

Leanfar ag tacú le feidhmiú rathúil an phróisis trí mhaoiniú,
comhairle agus tacaíocht theicniúil agus phraiticiúil a chur ar
fáil.
Déanfar é seo i dtreo a chinntiú: 

• go mbeidh gach ceann de na 26 Limistéar Pleanála Teanga i
mbun feidhmiú pleananna faoi dheireadh 2020 

• go mbeidh gach ceann de na 16 bhaile atá aitheanta mar
ábhar Bailte Seirbhíse Gaeltachta ag cur i bhfeidhm
pleananna faofa nó i mbun ullmhú pleananna laistigh den
achar ama céanna 

• go mbeidh na 3 Líonra Gaeilge atá aitheanta faoin
bpróiseas i mbun fheidhmiú a bpleananna faoi seach
laistigh den tréimhse thuasluaite chomh maith.

RCOG 
ÚnaG 
FnaG

2018  2020

2.2

I gcomhthéacs na nacmhainní a bheidh ar fáil chun tacú leis an
bpróiseas, agus ag cur tosca ábhartha eile san áireamh,
breathnóidh an Roinn ar na féidearthachtaí glacadh le tuilleadh
ceantair chun críche aitheantais mar Líonraí Gaeilge faoin
bpróiseas in 2019 agus níos faide anonn.

RCOG 2019 ar
aghaidh

2.3

Mar bhunlíne tacaíochta faoin bpróiseas, cuirfear allúntas ar
bhonn Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta, ar fiú suas le
€100,000 go bliantúil é, ar fáil chun tacú le feidhmiú pleananna
faofa. Cuirfear allúntas suas le €150,000 ar fáil do limistéir faoi
leith a chomhlíonann critéir cháilithe faoi leith atá foilsithe
cheana féin. Ag brath ar na riachtanais áitiúla, mar a aithnítear
iad, cuirfear ar chumas na gceanneagraíochtaí pleanála teanga
Oifigeach Pleanála Teanga a fhostú chun cúram a dhéanamh
d’fheidhmiú pleananna ar bhonn áitiúil sna ceantair
Ghaeltachta faoi leith. Déanfar é seo i gcomhar le hÚdarás na
Gaeltachta.

RCOG 
ÚnaG

2018 ar
aghaidh
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2.4

Ag brath ar na hacmhainní a bheidh ar fáil, féachfar chuige go
dtacófar le tionscnaimh faoi leith a eagrófar ar bhonn lárnach ar
mhaithe le tacú tuilleadh leis an bpróiseas. Áireofar sna
tacaíochtaí seo: 

• gnóthaí oiliúna;
• feasacht teanga mar a bhaineann leis an bpobal trí chéile,

chomh maith le haicmí faoi leith den phobal agus
d’earnálacha eile;

• pacáiste tacaíochta teanga don earnáil ghnó; agus
• scéim aitheantais faoi leith faoina naithneofar

cuideachtaí/lucht gnó sa Ghaeltacht a chuireann an
Ghaeilge chun cinn sa ghnó.

RCOG 
ÚnaG 
FnaG

2018 ar
aghaidh

2.5

Cuirfear feachtas feasachta teanga ar siúl a bheidh mar aidhm
aige pobal na Gaeltachta a mhealladh le bheith páirteach sa
phróiseas pleanála teanga ar bhealach atá praiticiúil, spreagúil
agus tarraingteach agus a thógann na spriocghrúpaí go léir san
áireamh. Déanfar suíomh idirlín, chomh maith le hábhar
tacaíochta eile, a fhorbairt mar chuid den phlean feasachta. 

ÚnaG 2019 ar
aghaidh

2.6
Féachfar le tacaíocht a chur ar fáil in am trátha chun cuidiú le
feidhmiú pleananna aontaithe faoin bpróiseas i leith na mBailte
Seirbhíse Gaeltachta agus na Líonraí Gaeilge araon.

RCOG 
ÚnaG 
FnaG

2019 ar
aghaidh

2.7

I gcomhar le páirtithe leasmhara san earnáil oideachais agus
oiliúna ach go háirithe, tacófar tuilleadh le hoiliúint agus
forbairt ghairmiúil/cumais sa réimse pleanála teanga a
sholáthar tuilleadh.

RCOG
ÚnaG 2019

2.8

Ar mhaithe le nasc níos fearr idir na Limistéir Pleanála Teanga
Ghaeltachta, na Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus na Líonraí
Gaeilge a chothú, tacófar le bunú scáthghrúpa a bheidh in ann
feidhmiú thar ceann na ngrúpaí thuasluaite agus
comhpháirtíocht agus deiseanna forbartha eile a chothú idir na
ceanneagraíochtaí agus na forais ábhartha stáit.

RCOG
ÚnaG
FnaG
CPT

2018  2019
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2.9

De réir mar a aithnítear an gá agus an téileamh, déanfar
acmhainní tacaíochta ar nós na Treoirlínte Pleanála Teanga, an
tamharcóir mapa (GIS) agus ábhar feasachta eile a fhorbairt
tuilleadh ar bhonn lárnach.

RCOG
ÚnaG
FnaG

Ar bhonn
leanúnach

2.10

Ar mhaithe le tacú tuilleadh le forbairt na nealaíon traidisiúnta
mar bhealach a bheidh ar leas na nealaíon agus mar shlí chun
deiseanna saibhrithe agus sealbhaithe teanga a chur ar fáil
d’aos óg na Gaeltachta, cuirfear maoiniú breise ar fáil d’Ealaín
na Gaeltachta chun forbairt chórasach a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí sna healaíona traidisiúnta do dhaoine óga ar
fud na gceantar Gaeltachta uile. (Tá sonraí breise maidir lena
bhfuil beartaithe a dhéanamh chun tacú tuilleadh leis na
healaíona Gaeltachta agus Gaeilge traidisiúnta faoi Réimse
Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht.)

RCOG
ÚnaG
EnaG

2018 ar
aghaidh

2.11

Cuirfear tacaíocht bhreise ar fáil ar bhonn lárnach mar a
bhaineann sé le réimse an luathoideachais agus an teaghlaigh.
(Tá tuilleadh sonraí faoi na bearta seo faoi Réimse Gnímh 3: An
Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go
Luath.)

RCOG
ÚnaG
CNNG
TnaG

2018 ar
aghaidh

2.12
Tacóidh Foras na Gaeilge le cothú feasachta i leith an phróisis
pleanála teanga trí fheachtais réigiúnacha agus náisiúnta a
chomhordú taobh amuigh den Ghaeltacht.

FnaG 2018 ar
aghaidh

AN CLÁR TACAÍOCHTAÍ POBAIL AGUS TEANGA

2.13

Leanfar ag tacú le hinfreastruchtúr teanga agus pobail na
Gaeltachta trí infheistíocht i raon leathan scéimeanna, beart
agus tionscnamh (caipitil agus reatha) atá á riar ag an RCOG
faoi láthair. Áirítear leis na scéimeanna sin, an Clár Tacaíochtaí
Pobail agus Teanga; Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge; Scéim
na gCúntóirí Teanga; agus Scéim na gCampaí Samhraidh.

RCOG
ÚnaG

Ar bhonn
leanúnach
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Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

2.14

Maidir leis an gClár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga, leanfar ag
cur cúnamh reatha ar fáil d’eagraíochtaí éagsúla Gaeltachta
chun cabhrú leo an Ghaeilge a threisiú mar phríomhtheanga na
Gaeltachta, go háirithe i measc daoine óga sa Ghaeltacht sna
réimsí faoi leith a mbíonn baint acu leo sa Ghaeltacht.
Ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil an clár ag tacú ar an gcaoi is
fearr is féidir leis an bpróiseas pleanála teanga, déanfar cinnte
de go bhfuil na critéir faoina ndéantar iarratais ar chúnamh
faoin gclár ag luí isteach le cuspóirí an phróisis trí chéile.

RCOG Ar bhonn
leanúnach

2.15

Chun tacú tuilleadh le deiseanna a thabhairt d’aos óg na tíre
chun an Ghaeilge a shaibhriú, a shealbhú agus a chleachtadh
mar theanga labhartha, leanfar ag tacú le córas na gcoláistí
Gaeilge trí Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge.

RCOG
ROS
CONCOS
Coláistí Gaeilge

Ar bhonn
leanúnach

2.16
Bunófar Scéim Scoláireachtaí faoi Scéim na bhFoghlaimeoirí
Gaeilge chun cabhrú le daltaí iarbhunscoile atá ag freastal ar
scoileanna DEIS freastal ar choláistí samhraidh.

RCOG 20192020

2.17

Mar thaca faoi leith d’fheidhmiú an Pholasaí don Oideachas
Gaeltachta agus an phróisis pleanála teanga araon, cuirfear
maoiniú breise ar fáil faoi Scéim na gCúntóirí Teanga i dtreo
féachaint chuige go ndéanfar freastal ar an éileamh do
chúntóirí teanga i ngach scoil atá aitheanta ag an ROS faoin
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta.

RCOG 2018 ar
aghaidh

Ina theannta sin, cuirfear i bhfeidhm moltaí a eascróidh as an
athbhreithniú atá ar bun ag an Roinn faoi láthair ar an Scéim, de
réir mar is cuí, ar mhaithe le cur le héifeacht na Scéime
(Meitheamh 2018).

RCOG 2018 ar
aghaidh

2.18

Maidir le Scéim na gCampaí Samhraidh, méadófar an maoiniú a
chuirtear ar fáil chun gur féidir tuilleadh campaí samhraidh a
reáchtáil do dhaoine óga na Gaeltachta, ar mhaithe leis an
teanga a shaibhriú ina measc.

RCOG
ÚnaG 2018
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Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

2.19

Leanfar ag cur tacaíochta ar fáil d’Acadamh na hOllscolaíochta
Gaeilge, OÉG, chun deiseanna oideachais tríú leibhéal a chur ar
fáil trí Ghaeilge in ionaid Ghaeltachta na hollscoile.  Díreofar ar
fhorbairt a dhéanamh ar na deiseanna sin agus oiriúnú a
dhéanamh ar na cláir éagsúla a sholáthraíonn an tAcadamh
chun tacú tuilleadh le cur chun cinn an phróisis pleanála teanga
agus an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta araon.

RCOG
OÉG

Ar bhonn
leanúnach

2.20

Leanfar ag cur gníomhaíochtaí aclaíochta agus oiliúint i
scileanna peile, iománaíochta agus liathróide láimhe ar fáil do
dhaoine óga na Gaeltachta trí ghréasán na scoileanna agus
breathnófar ar an gcaoi is fearr le tuilleadh forbartha a
dhéanamh ar na tacaíochtaí reatha sin sna ceantair Ghaeltachta
ar fad.

RCOG
CLG
Muintearas

Ar bhonn
leanúnach

2.21
Cuirfear tuilleadh acmhainní ar fáil ar mhaithe le tacú tuilleadh
leis an raon seirbhísí agus tacaíochtaí atá ar fáil d’aos óg na
Gaeltachta.

RCOG 2019 ar
aghaidh

2.22

Maidir leis an gClár Tacaíochtaí Pobail & Teanga, leanfar ag cur
cúnamh caipitil ar fáil d’eagraíochtaí pobalbhunaithe na
Gaeltachta chun cabhrú leo leis na costais a bhaineann le
háiseanna pobail a thógáil nó a athchóiriú agus chun trealamh
nó troscán a cheannach.

RCOG
CEÁ

Ar bhonn
leanúnach

2.23

Ag cur san áireamh an gealltanas atá leagtha amach sa Phlean
Forbartha Náisiúnta, féachfar chuige go mbainfear leas as an
gClár, chun clár forbartha faoi leith a chur ar siúl ar mhaithe le
treisiú tuilleadh a dhéanamh ar an ngréasán d‘ionaid a
mbaintear úsáid astu chun críche cóiríochta do na coláistí
Gaeilge.

RCOG
ÚnaG

2018 ar
aghaidh

2.24

Bainfear leas cuí as an gClár chun macasamhail de chlár
infheistíochta a chur ar bun ar mhaithe le treisiú a dhéanamh ar
an ngréasán áiseanna luathbhlianta sa Ghaeltacht. (Tá beart
faoi leith luaite leis an ngné seo faoi Réimse Gnímh 3: An
Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go
Luath.)

RCOG
ÚnaG
CNNG

2018 ar
aghaidh
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Réimse Gnímh 2: An Ghaeltacht 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

2.25

Ar mhaithe le tacú tuilleadh le forbairt na Gaeltachta sa
chomhthéacs turasóireachta cultúrtha, bainfear leas as an gClár
chun tacú le hÚdarás na Gaeltachta clár infheistíochta a
sheachadadh san earnáil seo. (Tá tuilleadh sonraí maidir leis seo
faoi Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta.)

RCOG
ÚnaG
FÉ
Páirtithe
leasmhara áitiúla

2018 ar
aghaidh

GINEARÁLTA

2.26

Maidir le soláthar seirbhísí bunchúraim sláinte trí fhoirne
bunchúraim, neartófar agus déanfar forbairt ar Fhoireann
Seirbhísí Gaeilge FSS, agus tacófar leis na foirne bunchúraim sa
Ghaeltacht chun seirbhísí trí Ghaeilge a chur ar fáil sa
Ghaeltacht  na ceantair seo ina measc: Gaoth Dobhair, Na
Rosa agus Cloich Chionnaola, Co. Dhún na nGall; Conamara
agus Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe; agus Corca Dhuibhne, Co.
Chiarraí.

FSS 2018 ar
aghaidh

2.27

Leanfaidh FSS ag soláthar seirbhísí trí Ghaeilge sna saoráidí seo
a leanas: Teach Altranais an Fháil Charraigh; Otharlann an
Chlocháin Léith; Áras Mhic Dara ar an gCeathrú Rua; Ionad
Meabhairshláinte Bhuaile Cheoinín; Áras Rónáin in Árainn agus
Ospidéal an Daingin.

FSS 2018 ar
aghaidh
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Réimse Gnímh 3: An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh – Idirghabháil go Luath

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh

3.1

Chun breis tacaíochta a thabhairt do theaghlaigh i gceantair
Ghaeltachta a bhfuil a leanaí á dtógáil le Gaeilge nó ar mian leo
a dhéanamh amhlaidh, is í Tuismitheoirí na Gaeltachta an
eagraíocht a mbeidh acmhainní suntasacha á dtabhairt di agus
a mbeidh an cúram á leagan uirthi forbairt agus soláthar a
dhéanamh ar réimsí tacaíochtaí cuí agus praiticiúla ag leibhéal
an phobail ar fud na gceantar Gaeltachta. 

Leis an bpacáiste maoinithe atáthar a sholáthar, beidh sé ar
chumas na heagraíochta seisear ball foirne riaracháin a
cheapadh laistigh den eagraíocht a dhéanfaidh maoirseacht ar
fhorbairt agus ar fheidhmiú tacar beart aontaithe ar fud na
gceantar Gaeltachta.

Déanfar na tacaíochtaí seo a sheachadadh i gcomhthéacs
foriomlán breis tacaíochta a thabhairt don phróiseas pleanála
teanga agus don Pholasaí don Oideachas Gaeltachta.

Leagfar cúram ar an eagraíocht chomh maith tuilleadh
forbartha agus scaipeadh leanúnach a dhéanamh, thar ceann
an RCOG, ar phacáiste tacaíochta teanga (a thug an RCOG
isteach den chéad uair in 2012), chomh maith le hábhar eile
bolscaireachta agus feasachta mar thacaíocht do theaghlaigh
óga Ghaeltachta a bhfuil a leanaí á dtógáil le Gaeilge, nó ar
mian leo sin a dhéanamh. Tabharfar faoi seo i gcomhar le
páirtithe leasmhara áitiúla de réir mar is cuí.

RCOG
TnaG

2018 ar
aghaidh

3.2

Tacófar le teaghlaigh sa Ghaeltacht atá ag tógáil clainne le
Gaeilge trí thacaíocht a chur ar fáil ag leibhéal
réamhscolaíochta agus óige. Déanfar plean a fhorbairt agus a
mhaoiniú le seirbhísí agus acmhainní tacaíochta a sholáthar do
lánúineacha óga/tuismitheoirí nua dírithe ar sheachadadh
idirghlúine na Gaeilge.

ÚnaG
CNNG
TnaG

20182022

3.3

Leanfaidh FSS le tacaíocht a thabhairt, agus éascú a dhéanamh
ar scaipeadh eolas feasachta teanga trí sheirbhísí cuí
réamhbhreithe máithreachais a bhfuil ceantair Ghaeltachta ina
gceantair feidhme.

FSS 20182022

3.4

Cuirfear ciste ar fáil chun spreagadh agus tacaíocht a chur ar
fáil do theaghlaigh chun an Ghaeilge a labhairt níos minice sa
bhaile. Beidh an ciste seo dírithe ar theaghlaigh ina bhfuil páistí
ag freastal ar oideachas lánGhaeilge.

RCOG
FnaG
GnaG

2019 ar
aghaidh
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

3.5 Leanfar le hobair Ghlór na nGael chun tacú le clanna atá á
dtógáil le Gaeilge.

RCOG
FnaG
ÚnaG
GnaG

20182019

3.6

Tacófar leis an scéim phíolótach Teanga Tí atá á riar ag Glór na
nGael faoi láthair agus tacaíocht á cur ar fáil do theaghlaigh le
labhairt na Gaeilge a spreagadh i measc theaghlaigh an
scoilphobail.

RCOG
FnaG
GnaG
GO

20192020

3.7
Tabharfar san áireamh riachtanais tuismitheoirí, atá ag tógáil
clainne le Gaeilge, sa soláthar eolais agus tacaíochtaí do
thuismitheoirí maidir le cúram leanaí.

RLGÓ 2018 ar
aghaidh

SOLÁTHAR LUATHBHLIANTA GAEILGE

3.8

Cruthófar dhá phost Gaeilge i réimse na Luathbhlianta laistigh
den Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) chun tuilleadh
forbartha a dhéanamh ar an soláthar Gaeilge in earnáil na
luathbhlianta i gceantair taobh amuigh den Ghaeltacht. Mar
chuid de seo, forbrófar plean cuimsitheach don earnáil. 

• Beidh Speisialtóir Luathbhlianta amháin freagrach as
comhordú a dhéanamh ar an obair ar mhaithe le tacú le
forbairt an oideachais trí mheán na Gaeilge i naíonraí taobh
amuigh den Ghaeltacht 

• Beidh an Speisialtóir Luathbhlianta eile ag déanamh
meantóireachta agus ag cur comhairle ar naíonraí taobh
amuigh den Ghaeltacht i gcomhthéacs na Seirbhíse
Forbartha agus Tacaíochta Caighdeáin Tús Níos Fearr agus
beidh an té sin i mbun teagmhála le Gaeloideachas i ndáil
le tacaíochtaí agus gníomhaíochtaí.

RLGÓ 2019

3.9

Bunófar bonnlíne tacaíochtaí, seirbhísí agus acmhainní a bheidh
ar fáil do naíonraí agus a mbeifear in ann tógáil orthu chun
straitéis a fhorbairt ar mhaithe le polasaithe, oiliúint, agus
ábhar cuí eile a bhaineann leis sin a chur ar fáil trí Ghaeilge.

RLGÓ 20182022

3.10

Bunófar Grúpa Stiúrtha Náisiúnta, ar a mbeidh ionadaithe ó
Ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha, chomh maith leis na
príomhpháirtithe leasmhara, lena náirítear Údarás na
Gaeltachta, Foras na Gaeilge, Comhar Naíonraí na Gaeltachta
agus Gaeloideachas, chun maoirseacht a dhéanamh ar
fheidhmiú an phlean chuimsithigh in éineacht leis na
príomhghníomhaíochtaí eile a shonraítear sa Phlean
Gníomhaíochta i ndáil leis an earnáil seo. Oibreoidh an Grúpa
Stiúrtha leis na comhordaitheoirí laistigh den Ghaeltacht agus
lasmuigh den Ghaeltacht.

RCOG
RLGÓ
ROS
ÚnaG
FnaG
CNNG
GO

20182022
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

3.11

Cuirfear maoiniú breise ar leith ar fáil do Chomhar Naíonraí na
Gaeltachta chun tacú leis na bearta seo a leanas i gceantair
Ghaeltachta:

• dhá phost bhreise chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt na
seirbhísí a sholáthraítear agus chun méadú a dhéanamh ar
líon na leanaí agus na dteaghlach a bhaineann leas as na
seirbhísí réamhscoile atá ag feidhmiú faoi choimirce na
heagraíochta

• éascú a dhéanamh ar fhorbairt bearta tacaíochta teanga do
sholáthraithe luathbhlianta trí mheán an Bhéarla ar mian
leo leas a bhaint as na tacaíochtaí sin

• riar a dhéanamh thar ceann an RCOG ar an Scéim Seirbhísí
Réamhscoile agus Iarscoile (SSRI) trína soláthraítear
maoiniú do sheirbhísí réamhscoile incháilithe mar
thacaíocht don soláthar deiseanna breise sealbhaithe agus
saibhrithe teanga d’úsáideoirí na seirbhíse.

RCOG
ÚnaG
CNNG

2018 ar
aghaidh

3.12

Chun tacú níos fearr leis an soláthar luathbhlianta trí mheán na
Gaeilge i gceantair Ghaeltachta, déanfar an leibhéal uasta
maoinithe caipitil atáthar a sholáthar do thograí luathbhlianta
faoi Chlár Tacaíochtaí Pobail agus Teanga na Roinne a mhéadú
ó 80% go 95% de na costais iomlána incháilithe.

RCOG 2018

3.13

Cuirfear tacaíocht ar fáil don réimse luathoideachais i leith
oiliúint agus forbairt ghairmiúil na gcleachtóirí sa réimse cúraim
leanaí trí:

• leanúint leis an tacaíocht atá á soláthar  do na seirbhísí le
cumasú agus forbairt scileanna na foirne a chur chun cinn 

• na féidearthachtaí a fhiosrú maidir le cúrsaí oiliúna i
gcúram leanaí ag leibhéil 5 go dtí 8 den Chreat Náisiúnta
Cáilíochtaí (CNC) a sholáthar trí Ghaeilge le go mbeidh
teacht ag cleachtóirí luathbhlianta ar dheis oiliúna
sholúbtha ar ardchaighdeán mar atá trí Bhéarla

• mhodúil i sealbhú agus saibhriú teanga a fhorbairt agus a
chur chun cinn sna seirbhísí luathoideachais.

RCOG
ÚnaG

2018 ar
aghaidh

3.14

Trí mhaoiniú Fhoras na Gaeilge, cuirfidh Gaeloideachas:
• seirbhís chuimsitheach agus údarásach eolais agus

tacaíochta ar fáil don mhórphobal agus do phobal na
naíonraí agus na scoileanna maidir leis an gcóras
tumoideachais ina iomláine (lasmuigh den Ghaeltacht) 

• tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí chun go mbeidh teacht
acu ar sholáthar tumoideachais dá bpáistí ag gach céim dá
noideachas trí chur chuige comhleanúnach a chinntiú i
leith bunú soláthair tumoideachais ón réamhscolaíocht go
dtí an bhunscolaíocht, agus ón mbunscolaíocht go dtí an
iarbhunscolaíocht (lasmuigh den Ghaeltacht).

FnaG
GO

2018 ar
aghaidh
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Réimse Gnímh 4: Riarachán, Seirbhísí agus Pobal 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

SEIRBHÍSÍ & EARCAÍOCHT DON EARNÁIL PHOIBLÍ

4.1

Beidh sé mar aidhm ag Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú)
2017, agus é achtaithe, líon na gcainteoirí Gaeilge a earcaítear
don tSeirbhís Phoiblí a mhéadú go 20% agus a chinntiú gurb as
Gaeilge a fheidhmeoidh gach oifig phoiblí atá lonnaithe sa
Ghaeltacht. Ar an mbealach seo, méadófar acmhainneacht
comhlachtaí poiblí i ndáil le seirbhísí a sholáthar as Gaeilge.

RCOG
RCPA
DP
OAA

2019 ar
aghaidh

4.2

Déanfar taighde a choimisiniú chun na tosaíochtaí d’earcú
cainteoirí Gaeilge a shainiú, mar aon leis na tosaíochtaí do
sholáthar seirbhísí as Gaeilge. Déanfar na bealaí is éifeachtaí a
fhiosrú chomh maith i ndáil le cainteoirí Gaeilge a earcú.
Bainfear úsáid as torthaí an taighde seo chun Córas na
gCaighdeán Teanga a chur i bhfeidhm, faoi mar a leagtar síos i
mBille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017.

RCOG 2019

4.3

Freastalóidh oifigigh na Roinne ar aonaigh ghairmthreorach i
gcomhar leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí chun daoine
óga a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta san earnáil
phoiblí.

RCOG
SCP

Ar bhonn
leanúnach

4.4
Leanfaidh FSS leis an tseirbhís saorfhóin agus ríomhphoist
dhátheangach atá ar fáil ó HSELive agus ó Ionad Teagmhála na
gCártaí Leighis.

FSS 20182022

4.5

Maidir le dreasachtaí agus bealaí tacaíochta chun daoine le
Gaeilge líofa a mhealladh i dtreo gairmeacha sláinte, déanfaidh
FSS na nithe seo a leanas:

• tacófar le Scéim Scoláireachtaí Leighis le cúnamh ó Údarás
na Gaeltachta

• oibreofar i gcomhar leis an earnáil oideachais tríú leibhéal
chun modúil ar chúram d’othair le Gaeilge a fhorbairt m.sh.
leigheas, altraí, fisiteiripe, teiripe urlabhra agus teanga.

ÚnaG
FSS 20182022

4.6
Déanfar cinnte de go gcuimseoidh córas na gcaighdeán, atá le
cur i bhfeidhm, an tairiscint ghníomhach i ndáil le seirbhísí as
Gaeilge.

RCOG
RCPA

2018 ar
aghaidh

4.7

Tabharfar tacaíocht do Chumann na nOifigeach Forbartha
Gaeilge sa tSeirbhís Phoiblí ar mhaithe le seirbhísí poiblí den
chéad scoth a chur ar fáil as Gaeilge sna comhlachtaí poiblí ina
bhfeidhmíonn siad.

RCOG
ÚÁ

2019 ar
aghaidh
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SCÉIMEANNA

4.8

Déanfar caighdeáin teanga a thabhairt isteach in ionad chóras
reatha na scéimeanna teanga do na hearnálacha éagsúla sa
tSeirbhís Phoiblí de bharr Rialachán nua a thionscnófar faoi
Bhille na dTeangacha Oifigiúla. Fanfaidh na scéimeanna teanga
atá ann cheana i bhfeidhm go dtí cibé tráth a shannfar
caighdeáin nua le cur ina nionad.

RCOG
RCPA
DP
OAA

2018

4.9

Déanfar forálacha na scéimeanna  amhail an Scéim Sóisialta
Tuaithe, an Scéim Fostaíochta Pobail, an Liúntas um Fhilleadh
ar an Oideachas agus Tús – a choinneáil ar bun sa Ghaeltacht,
ag féachaint don líon laghdaitheach daoine atá ar an mBeochlár
agus don ghá atá ann a chinntiú go ndírítear na scéimeanna sin
ar na riachtanais atá ag cuardaitheoirí poist agus ag daoine eile.

RGFCS
ÚnaG

Ar bhonn
leanúnach

4.10

Déanfar sainréimse na ceanneagraíochta, Cumann na bhFiann,
faoina gconradh le Foras na Gaeilge, agus scéimeanna de chuid
Fhoras na Gaeilge, amhail Scéim na gCampaí Samhraidh agus
Scéim na nImeachtaí Óige, a chur chun feidhme lena
bhforbrófar acmhainn na ndaoine óga sa phobal Gaeilge.

FnaG Ar bhonn
leanúnach

4.11
Leanfar de bheith ag reáchtáil Scéim Phobail Gaeilge trína
dtugtar tacaíocht d’fhorbairt pobal Gaeilge ag leibhéal an
phobail.

FnaG 
Grúpaí rathúla
faoin Scéim

20182021

CEANNEAGRAÍOCHTAÍ & INFHEISTÍOCHT

4.12 Déanfar ciste caipitil a chur ar fáil le haghaidh ionaid Ghaeilge
timpeall na tíre. RCOG 2018 ar

aghaidh

4.13 Déanfar Lárionad Gaeilge i lár Chathair Bhaile Átha Cliath a
fhorbairt.

RCOG       CCBÁC
CnaG         FÉ

2018 ar
aghaidh

4.14 Leanfar le tacaíocht a chur ar fáil don obair atá ar bun ag na
ceanneagraíochtaí atá faoi chúram Fhoras na Gaeilge.

RCOG
FnaG

2018 ar
aghaidh

AN ÓIGE

4.15 Déanfar forbairt ar straitéis chuimsitheach chun gréasáin
úsáide Gaeilge a bhunú don óige ar bhonn náisiúnta.

RCOG CnaF
FnaG CnaG

2019 ar
aghaidh
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

DIGITEACH

5.1 Foilseofar Plean Digiteach don Ghaeilge.
RCOG
CnaT
OCBÁC

2018

5.2
Leanfar le forbairt a dhéanamh ar shraith podchraoltaí dírithe ar
an éisteacht dhigiteach ar líne a chothú in Éirinn agus go
hidirnáisiúnta.

RTÉ 2018 ar
aghaidh

5.3 Cuirfear córas nascleanúna Gaeilge ar fáil leis an gcéad leagan
eile den seinnteoir RTÉ Player ar ardáin de chuid RTÉ. RTÉ 2018

5.4
Cruthófar spás sainiúil Gaeilge ar éileamh ar sheinnteoir nua
RTÉ Player, ina mbeidh ábhar reatha agus ábhar cartlainne
feiceálach.

RTÉ 2018

5.5

Forbrófar tionscadal foghlama le hOllscoil Uladh a bheidh
dírithe ar fhoghlaimeoirí meánleibhéil agus ardleibhéil trína
mbainfear úsáid as ábhar de chuid RTÉ RnaG arna thrasscríobh
agus arna nascadh le hábhar fuaime agus foclóra ar líne.

RTÉ
OU 2019

5.6

Maidir le Cartlann Athbheochan na Gaeilge, déanfar catalógú ar
Chartlann Chonradh na Gaeilge, An Claidheamh Soluis 1917
1932 a dhigitiú agus a chur ar fáil ar líne. Déanfar tuairiscí agus
comhfhreagras timireachta atá i seilbh an Chonartha agus na
Leabharlainne Náisiúnta a chur in eagar chomh maith, ar
mhaithe lena gcur ar fáil don phobal.

CnaG
OÉG
LN

Ar bhonn
leanúnach

5.7

Ag tógáil ar obair www.duchas.ie, cuirfear tacaíocht ar fáil chun
digitiú a dhéanamh ar ábhair Ghaeilge atá á gcoinneáil i
gcartlanna, i dtaisclanna, i leabharlanna agus in ollscoileanna ar
fud an domhain.

RCOG Ar bhonn
leanúnach

5.8 Déanfaidh RTÉ tionscadal maidir le haip dhigiteach Ghaeilge
faoi leith a fhorbairt a bheidh dírithe ar leanaí. RTÉ 2019
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

TEILIFÍS

5.9
Déanfaidh TG4 fónamh ar bhealach níos fearr don lucht
féachana Gaeilge agus tacófar leis na pobail a labhraíonn
Gaeilge.

TG4 2018 ar
aghaidh

5.10 Déanfaidh TG4 bonneagar digiteach Gaeilge a sholáthar do
sheirbhísí́ foghlama, faisnéise agus cultúir. TG4 2018 ar

aghaidh

5.11

Leanfaidh TG4 agus Cine4 ag soláthar clúdach cuimsitheach
agus clúdach leathan ar litríocht na Gaeilge i bhfoirm: 

• bundrámaíocht Ghaeilge a choimisiúnú;
• leaganacha comhaimseartha de chlasaicí i litríocht na

Gaeilge a choimisiúnú; agus
• cláir láidre ealaíon a choimisiúnú. 

TG4 Ar bhonn
leanúnach

5.12

Leanfaidh TG4 ag déanamh coimisiúnú ar ábhar as an earnáil
neamhspleách i gceantair Ghaeltachta agus ar an mbealach sin,
beidh an stáisiún ag tacú le fostaíocht ardleibhéil, lena meastar
300 post sa Ghaeltacht a bheith bunaithe ann.

RCGAC
TG4

Ar bhonn
leanúnach

5.13
Leanfaidh TG4 ag cur fostaíocht dhíreach ar fáil do breis is 80
ball foirne ardcháilithe, ar cainteoirí Gaeilge iad, ina
cheanncheathrú i nGaeltacht Chonamara.

RCGAC
TG4

Ar bhonn
leanúnach

5.14

Leanfaidh TG4 ag tacú le tionscnaimh agus cláir oiliúna agus
oideachais i réimsí na meán, na hiriseoireachta agus an
léiriúcháin teilifíse, le comhpháirtíochtaí/intéirneachtaí le
hinstitiúidí tríúleibhéal – OÉG, Institiúid Teicneolaíochta Phort
Láirge, Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMhaigh Eo agus
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

RCGAC
TG4

Ar bhonn
leanúnach

5.15

Leanfaidh TG4 ag cur fotheidil ar fáil, chomh maith le roghanna
rochtana eile a chuirfidh ar chumas daoine, nach bhfuil líofa sa
Ghaeilge, sult a bhaint as an aschur, agus leas á bhaint as
roghanna nach gcuireann isteach rómhór ar dhaoine atá líofa sa
Ghaeilge.

TG4 Ar bhonn
leanúnach

5.16 Leanfar ar aghaidh leis na 365 uair an chloig in aghaidh na
bliana d’ábhar Gaeilge ó RTÉ do TG4.

RCGAC
RTÉ
TG4

Ar bhonn
leanúnach
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RAIDIÓ

5.17

Déanfaidh RTÉ Radio 1 tástáil phíolótach ar thionscadal tras
scríbhneoireachta ar líne, i gcomhar le hOllscoil Uladh, a bheidh
ceangailte le léiriúchán raidió. Fágfaidh sé sin go mbeidh an
lucht éisteachta in ann an craoladh Gaeilge a léamh agus a
aistriú de réir mar a bheadh gá acu leis.

RTÉ
OU 2019

5.18 Déanfaidh RTÉ aip a bheidh dírithe ar éisteacht raidió as
Gaeilge, An Seinnteoir Raidió, a fhorbairt ar bhonn leanúnach.

RTÉ
CNÉ

Ar bhonn
leanúnach

5.19

Leanfar le tacú agus forbairt Raidió RíRá, stáisiún raidió atá
dírithe ar dhaoine óga, mar a samhlaíodh sa Straitéis 20 Bliain
don Ghaeilge. Déanfar na féidearthachtaí i ndáil le Raidió RíRá
a chur ag craoladh ar FM go lánaimseartha a scrúdú, i gcomhar
le páirtithe leasmhara.

CnaG Ar bhonn
leanúnach

NUACHT

5.20 Cruthófar suíomh idirlín beo, nuálach, Gaeilge laistigh de
www.RTÉ.ie. RTÉ Ar bhonn

leanúnach

5.21 Tabharfar isteach ailt i nGaeilge maidir le nuacht, cúrsaí reatha,
spórt agus siamsaíocht ar fud www.RTÉ.ie. RTÉ Ar bhonn

leanúnach

5.22

Tacófar le seirbhís nuachta as Gaeilge, le raidió pobail agus le
hirisí ar mhaithe le léitheoireacht agus úsáid na Gaeilge a
chothú de bharr scéimeanna éagsúla de chuid Fhoras na
Gaeilge.

FnaG 2018 ar
aghaidh

TEICNEOLAÍOCHT

5.23 Déanfar Meitheal Smaointeoireachta a bhunú maidir le húsáid
na teicneolaíochta i dteagasc na Gaeilge.

RCOG
COGG
GO
FnaG
CnaT

2018

5.24 Cruthófar leagan Gaeilge den tseirbhís Saorview, lena mbeifear
in ann an córas a úsáid as Gaeilge. RTÉ 2018
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Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

5.25 Maidir le www.abair.ie, déanfar taighde agus forbairt ar chórais
sintéise glórtha chun réimse leathan de chanúintí a chur ar fáil.

CnaT 
RCOG 20182020

5.26
Déanfar forbairt ar an tionscadal Róbóglór (róbait/carachtair).
Úsáidfear na róbait chun béim a chur ar chumarsáid agus ar
idirghníomhaíocht i bhfoghlaim na Gaeilge.

CnaT 
RCOG 20182020

5.27

Maidir le www.ainm.ie, déanfaidh an Roinn cinnte de go
gcaomhnófar an acmhainn luachmhar seo ar líne, a thugann
cuntas beathaisnéise ar bhreis agus 1,750 duine a raibh baint
acu le saol na Gaeilge ó 1560 i leith.

OCBÁC
CIC
RCOG

Ar bhonn
leanúnach

5.28

Maidir le www.logainm.ie, leanfar le forbairt na háise cuimsithí
bainistíochta seo chun sonraí logainmneacha agus taifid
chartlainne a riar. Áis don phobal atá ann, d’Éireannaigh sa
bhaile agus thar lear, agus spreagann sí spéis i saibhreas agus i
saíocht logainmneacha na hÉireann.

RCOG
OCBÁC

Ar bhonn
leanúnach

5.29

Maidir le www.duchas.ie, ag tógáil ar fhoilsiú Bhailiúchán na
Scol agus an Bhailiúcháin Grianghraf de chuid Chnuasach
Bhéaloideas Éireann ar líne, déanfar sciar den
Príomhbhailiúchán Lamhscríbhinní a dhigitiú agus a fhoilsiú ar
líne ar www.duchas.ie.

OCBÁC
COBÁC
RCOG

2018

5.30 Maidir le Gaeltech in OCBÁC, tacóidh an Roinn le clár taighde
maidir le Próiseáil Teanga Nádúrtha na Gaeilge a chur i gcrích.

OCBÁC
RCOG 20182021

5.31

Déanfar ábhar ar shuíomh idirlín Edcite a aistriú go Gaeilge,
chun cur leis an ábhar atá ar fáil cheana féin dóibh siúd atá ag
teagasc as Gaeilge, agus oiliúint a chur ar mhúinteoirí chun an
acmhainn a úsáid. Is ardán ar líne é Edcite a chuireann uirlisí ar
líne ar fáil do mhúinteoirí chun cleachtaí oideachais a aimsiú, a
shaincheapadh agus a chruthú dá gcuid daltaí.

CI
RCOG
COGG

2018

5.32 Maidir le Clár TechSpace, déanfar forbairtí leanúnacha ar an
togra ar mhaithe lena chur ar fáil go náisiúnta.

CI 
RCOG

Ar bhonn
leanúnach
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5.33 Maidir le Tech Féile, déanfar féile bunaithe ar theicneolaíocht
na Gaeilge a bhunú do scoláirí meánscoile.

CI 
RCOG
TG4

2018

5.34 Maidir le Fáilte ar Líne, déanfar cúrsaí ar líne go leibhéal céime
don Ghaeilge agus do Chultúr na hÉireann a chur ar fáil.

OCBÁC
RCOG 20182019

5.35
Maidir le cúrsaí ríomhaistriúcháin, leanfar le forbairtí ar chórais
ríomhaistriúcháin, ar mhaithe le caighdeán seirbhísí i nGaeilge a
fheabhsú.

RCOG
OCBÁC

Ar bhonn
leanúnach

5.36

Maidir le Comhordú Acmhainní na dTeangacha Eorpacha
(ELRC), tacóidh an Coimisiún Eorpach leis an Roinn agus le
ADAPT chun ardán aistriúcháin uathoibríoch a fhorbairt don
Ghaeilge. Beidh an t ardán seo tairbheach d’aistritheoirí in
Institiúidí an Aontais chun dul i ngleic leis an tromualach
aistriúcháin.

RCOG
OCBÁC
ASACE 
Comhlachtaí
ábhartha poiblí

Ar bhonn
leanúnach

5.37

Maidir le Vifax don Ghaeilge, leanfar leis an tacaíocht don togra
seo a chuireann ábhar feiliúnach, cleachtaí atá bunaithe ar
mhíreanna as Nuacht TG4, ar fáil don seomra ranga i
meánscoileanna, i gcoláistí tríú leibhéal agus in institiúidí
aosoideachais.

OMN 
RCOG
COGG

Ar bhonn
leanúnach

5.38

Tacófar leis an bhfeachtas Trasna na dTonnta, a chruthaíonn
cibearGhaeltacht ar líne, ar mhaithe le feasacht a chruthú don
teanga ar na meáin shóisialta, agus naisc a chruthú idir muintir
na hÉireann, an diaspóra agus foghlaimeoirí Gaeilge ar fud na
cruinne.

FOÉC 
RCOG
RGET
CF
CnaG

Ar bhonn
leanúnach

OIDEACHAS

5.39

Cuirfear tús le MA nua i gCleachtas Gairmiúil sna Meáin trí
Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Beidh an MA ar fáil
mar chúrsa lánaimseartha nó páirtaimseartha agus cuirfear
béim ar an iriseoireacht, an chraoltóireacht agus cruthú ábhar
d’ardáin éagsúla.

OÉG
RTÉ

2018 ar
aghaidh



PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA  2018-2022

Réimse Gnímh 5: Na Meáin agus an Teicneolaíocht 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

CORPARÁIDEACH

5.40
Cuirfear le húsáid na Gaeilge ar chuntas @RTÉ Twitter agus
cíorfar ábhar breise i nGaeilge i spásanna eile de chuid RTÉ ar
na meáin shóisialta.

RTÉ Ar bhonn
leanúnach

NA H-EALAÍONA

5.41

Leanfar leis an tacaíocht don Chumann Scoildrámaíochta, ar
mhaithe le féilte drámaíochta chun drámaí as Gaeilge a chur
chun cinn ar fud na tíre, i measc scoláirí bunscoile agus iar
bhunscoile.

CS
RCOG

Ar bhonn
leanúnach

5.42 Leanfar leis an tacaíocht don Taibhdhearc, Amharclann
Náisiúnta na Gaeilge.

AnT 
RCOG

Ar bhonn
leanúnach

5.43

Déanfar scéimeanna de chuid Fhoras na Gaeilge, amhail Scéim
na bhFéilte, Scéim na gComplachtaí Drámaíochta, Scéim na
dTionscadal Litríochta, na Scéimeanna Meantóireachta do
scríbhneoirí agus Scéim na Foilsitheoireachta a chur chun
feidhme chun an cultúr agus an chruthaitheacht agus gréasáin
Ghaeilge a chothú.

FnaG 2018 ar
aghaidh

5.44

Tabharfar faoi líon na siopaí leabhar a dhíolann leabhair
Ghaeilge trí Sheirbhísí Dáileacháin Leabhar Fhoras na Gaeilge –
ÁIS – a mhéadú agus ardófar líon na leabhar Gaeilge a dhíoltar i
siopaí leabhar in Éirinn agus thar lear trí thionscadal
margaíochta leabhar.

FnaG 2018 ar
aghaidh

5.45

Maidir le Cultúr Club, déanfar an Ghaeilge a chur chun cinn
agus imeachtaí bainteach le cultúr na hÉireann a reáchtáil as
Gaeilge do dhaltaí bunscoile agus meánscoile thar lear.
Neartóidh an clár seo féiniúlacht Éireannach i measc an phobail
thar lear agus cuirfidh sé cultúr agus teanga na hÉireann chun
cinn ar fud na cruinne.

CnaG 
RCOG
RGET

2018

5.46

Maidir le tacú tuilleadh le forbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht,
leanfar leis an tacaíocht do na healaíona sa Ghaeltacht agus
déanfar tuilleadh acmhainní a sholáthar d’Ealaín na Gaeltachta
Teo chun cur ar a cumas clár forbartha a sholáthar i gcomhar le
páirtithe leasmhara a bheidh dírithe ar chur chun cinn na n
ealaíon Gaeilge agus Gaeltachta, mar aon le réimsí de Chlár Éire
Ildánach a fheidhmiú, mar a bhaineann leis an nGaeilge.

RCOG
ÚnaG
CE
EnaG

2018 ar
aghaidh
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5.47

Déanfar Straitéis chomhtháite ealaíon a fhorbairt le haghaidh
ealaíona na Gaeltachta agus na Gaeilge i gcomhar le páirtithe
leasmhara, lena náirítear Údarás na Gaeltachta, Foras na
Gaeilge, an Chomhairle Ealaíon agus TG4 a bheidh dírithe:

• ar chomhordú agus chomhoibriú níos fearr a chinntiú i
bhforbairt na nealaíon Gaeltachta agus Gaeilge

• ar na caidrimh i measc na bpáirtithe leasmhara a threisiú
tuilleadh

• ar phróifíl na nealaíon Gaeltachta agus Gaeilge a mhéadú
agus a chur chun cinn go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta

• ar dheiseanna a aimsiú chun tuilleadh tacaíochta a chur ar
fáil do na healaíona Gaeltachta agus Gaeilge agus chun
tuilleadh forbartha a dhéanamh orthu.

RCOG
ÚnaG
CE
EnaG
FnaG
OnaG
RCGAC
TG4

2018

5.48
Leanfar ag tacú le cur chun cinn na nealaíon sa Ghaeltacht tríd
an gcúnamh caipitil a chuirtear ar fáil faoin gClár Tacaíochtaí
Pobail agus Teanga de chuid na Roinne.

RCOG
ÚnaG
CE
EnaG

2018 ar
aghaidh

5.49

Cuirfear tacaíocht bhreise ar fáil chun na healaíona a chothú
agus a chur chun cinn i measc na hÓige sa Ghaeltacht ar
mhaithe le tacú le cur chun cinn an phróisis pleanála teanga
agus an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 20172022 araon.

RCOG
EnaG
TnaG

2018 ar
aghaidh

FÉILTE

5.50

Leanfar de bheith ag cur tacaíocht mhaoinithe ar fáil i gcomhar
leis an gceanneagraíocht chuí chun deiseanna a chur ar fáil
chun tacú le húsáid na Gaeilge agus le bunú gréasán do
dhaoine fásta.

FnaG
OnaG 20182021



RÉIMSE GNÍMH 6: FOCLÓIRÍ

Réimse Gnímh 6: Foclóirí  

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

FOCLÓIRÍ

6.1 Foilseofar leagan clóite den Fhoclóir Nua BéarlaGaeilge. FnaG 2020

6.2 Leanfar leis an bpleanáil chuí chun foclóir GaeilgeGaeilge agus
foclóir GaeilgeBéarla a fhorbairt. FnaG 2018 ar

aghaidh

6.3

Maidir le Foclóir Stairiúil na Gaeilge, leanfar leis an bhforbairt
agus an tacaíocht lena chinntiú go gcuirfear Foclóir Stairiúil na
Gaeilge i gcrích. Mar chuid den obair seo, cuirfear fochorpais
ar fáil ar líne ó am go chéile.

RCOG
ARÉ

Ar bhonn
leanúnach

TEARMAÍOCHT

6.4

Leanfar le hobair an Choiste Téarmaíochta idir fhaomhadh
téarmaíochta agus fhoilsiú na dtorthaí ar www.tearma.ie faoi
réir na dtagairtí sa Straitéis do ‘téarmaíocht nuaaimseartha i
nGaeilge a fhorbairt agus a scaipeadh’.

FnaG 20182021

6.5

Maidir le téarmaíocht dhlíthiúil a sholáthar, déanfar próiseáil ar
Rialacha na nUaschúirteanna, 1986, ar mhaithe le téarmaíocht
a bhaineann leis an dlí agus an reachtaíocht a bhaint astu agus
iad a chur ar fáil i riocht ailínithe le go mbeidh teacht ag
speisialtóirí agus ag an bpobal i gcoitinne ar na saintéarmaí dlí
atá le fáil iontu, Institiúidí an AE san áireamh.

RCOG
OCBÁC
RDCC

20182019

ACMHAINNÍ AR LÍNE

6.6
Maidir le háiseanna ar líne, déanfar cothabháil agus forbairt ar
www.focloir.ie agus www.teanglann.ie le go mbeadh méadú
leanúnach ar úsáid an phobail ar na hacmhainní seo.

FnaG 20182021

6.7
Maidir le huirlisí aistriúcháin, leanfar le forbairt a dhéanamh ar
uirlisí aistriúcháin agus córas chun costais aistriúcháin a laghdú
agus seirbhís níos gasta a chur ar fáil.

RCOG
OCBÁC

2018 ar
aghaidh



RÉIMSE GNÍMH 7: REACHTAÍOCHT AGUS STÁDAS 

Réimse Gnímh 7: Reachtaíocht agus Stádas  

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

BILLE & ACHT

7.1 Déanfar Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2017 a achtú.
RCOG
DP
OAA

20182019

TUAISCEART ÉIREANN

7.2

Leanfaidh an Rialtas ag obair le go gcuirfear tiomantais ó
thaobh na Gaeilge a bhaineann le Rialtas na Breataine agus
Feidhmeannas Thuaisceart Éireann i bhfeidhm ina niomláine,
lena náirítear Acht Teanga don Ghaeilge a thabhairt isteach
agus an Ghaeilge a fheabhsú, a chosaint agus a fhorbairt i
dTuaisceart Éireann.

RGET
RCOG

Ar bhonn
leanúnach

AN GHAEILGE SAN AONTAS EORPACH

7.3
Cuirfear deireadh leis an maolú teanga faoin 31 Nollaig 2021.
Leanfar leis an obair leis na hinstitiúidí ábhartha san AE chun
tacú go gníomhach le stádas na Gaeilge san AE.

IAE 2021

7.4

Déanfar feachtas mór feasachta a reáchtáil chun daoine a
mhealladh le freastal ar na cúrsaí dírithe ar an sprioc seo agus
le daoine a mhealladh le cur isteach ar na poist (go háirithe sna
scoileanna agus in institiúidí tríú leibhéal.)

RCOG
SCP
INBF
CnaG

20182021

7.5

Maidir le Comórtais na nAistritheoirí Óga, eagróidh Ard
Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, i gcomhar
leis an Roinn, comórtas aistriúcháin 'Aistritheoirí Óga' le
haghaidh meánscoileanna Gaeilge in Éirinn, ó thuaidh agus ó
dheas, ar mhaithe le scoláirí a spreagadh maidir leis na
deiseanna gairme le Gaeilge san AE.

RCOG
ASACE Go bliantúil

7.6

Maidir le Scéim Intéirneachta, bunófar Scéim Intéirneachta i
gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus
Comhairle an Aontais Eorpaigh chun feasacht na gcéimithe
anseo faoi na deiseanna atá ar fáil san Eoraip a ardú agus chun
taithí oibre fhiúntach a chur ar fáil dóibh.

RCOG
IAE 2018

7.7

Maidir le LEX/IATE, mar chuid de straitéis an Rialtais chun
freastal ar na riachtanais a eascraíonn as an nGaeilge a bheith
aitheanta mar theanga oifigiúil agus oibre den AE, leanfaidh an
Roinn ag cur maoinithe ar fáil chun téarmaíocht Ghaeilge a
fhorbairt do bhunachar téarmaíochta an AE dar teideal
InterActive Terminology for Europe (IATE).

RCOG
OCBÁC

Ar bhonn
leanúnach



RÉIMSE GNÍMH 8: SAOL EACNAMAÍOCHTA

Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

SAOL EACNAMAÍOCHTA SA GHAELTACHT

8.1

Cuirfear le buiséad caipitil Údarás na Gaeltachta chun tacú leis
go céimiúil oibriú i dtreo 8,500 post lánaimseartha a chruthú
faoin mbliain 2022 de bharr cuideachtaí Gaeltachta a bhunú
agus a fhorbairt, cuideachtaí nua a mhealladh le hinfheistíocht
a dhéanamh sa Ghaeltacht agus earnálacha nua a fhorbairt
agus a chur chun cinn.

RCOG
ÚnaG 20182022

8.2

Déanfar naisc a neartú tuilleadh idir Údarás na Gaeltachta agus
Institiúidí Teicneolaíochta agus Ollscoileanna chun acmhainn a
mhéadú sna ceantair Ghaeltachta agus chun taighde agus
nuálaíocht a chur chun cinn.

ÚnaG Ar bhonn
leanúnach

8.3

Ar mhaithe le ceantair Ghaeltachta a fhorbairt tuilleadh, mar a
bhaineann sé le turasóireacht chultúrtha, cuirfidh Údarás na
Gaeltachta clár infheistíochta caipitil faoi leith i bhfeidhm i
gcomhar leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.
Faoin gclár seo déanfar ionaid turasóireachta chultúrtha a
fhorbairt i gceantair áirithe Gaeltachta i gcomhpháirtíocht le
páirtithe leasmhara eile lena náirítear Fáilte Éireann agus
páirtithe leasmhara áitiúla.

Beidh sé mar phríomhaidhm ag an slabhra ionaid seo, cultúr
saibhir, sainiúil na Gaeltachta a chur i láthair mar áis a bheidh ar
leas phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge trí chéile.

RCOG
ÚnaG 20182022

8.4
Déanfar tacaíocht reatha a sholáthar do 10 dtogra
straitéiseacha i leith turasóireacht chultúrtha de bhun na
Scéime Forbartha Bainistíochta Turasóireachta.

ÚnaG 2018 ar
aghaidh

8.5

Eagrófar feachtas dírithe ar an diaspóra Gaeltachta agus
Gaeilge a mhealladh abhaile le tabhairt faoi dheiseanna
fostaíochta, féinfhiontraíochta agus cianoibrithe, ach úsáid a
bhaint as na meáin shóisialta agus suíomh idirlín a chruthú atá
dírithe ar an diaspóra Gaeltachta agus Gaeilge.

ÚnaG 20182019

8.6

Déanfar gréasán (gTeic  Gréasán Digiteach na Gaeltachta) de
23 mol digiteach a fhorbairt sna ceantair Ghaeltachta, sé cinn
acu siúd ar na hoileáin Ghaeltachta, d’fhiontraithe agus do
chuideachtaí nuálacha agus chun tacú le cianoibrithe.

ÚnaG 20182020



PLEAN GNÍOMHAÍOCHTA  2018-2022

Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

8.7

Déanfar Branda Gaeltachta “Gaeltacht na hÉireann” a chur
chun cinn chun aitheantas agus próifíl níos airde a thabhairt
don Ghaeltacht agus do na táirgí agus na seirbhísí ar
ardchaighdeán atá ar fáil iontu agus í a chur i láthair mar
cheann scríbe turasóireachta faoi leith.

RCOG
ÚnaG

2018 ar
aghaidh

8.8 Déanfar Páirc na Mara a fhorbairt i gConamara mar Pháirc
Nuálaíochta Muirí ísealcharbóin ar chaighdeán domhanda. ÚnaG 2018 ar

aghaidh

8.9

Leanfar le taighde ar an earnáil feamainne sa Ghaeltacht le
táirgí breisluacha a shainiú agus tuarascáil a ullmhú, dá réir,
chun an úsáid is fearr is féidir a bhaint as an acmhainn nádúrtha
seo.

ÚnaG 20182022

8.10
Déanfar gréasáin a bhunú ina mbeidh Cumainn Tráchtála,
gnóthaí Gaeltachta agus gnóthaí eile atá ag feidhmiú as Gaeilge
sna ceantair ábhartha éagsúla (ar bhonn píolótach).

ÚnaG 2019 ar
aghaidh

SAOL EACNAMAÍOCHTA LASMUIGH DEN GHAELTACHT

8.11
Leanfaidh Foras na Gaeilge leis an tacaíocht mhaoiniúcháin a
chuireann sé ar fáil sa réimse forbartha pobail agus
eacnamaíochta.

FnaG
GnaG 20182022

8.12 Leanfaidh Foras na Gaeilge de bheith ag tacú leis an bhfeachtas
‘Do Ghairm le Gaeilge’ i gcomhar le GradIreland.

FnaG
GI

Ar bhonn
leanúnach

8.13

I gcomhthéacs an ghné uathúil dhíolacháin a bhaineann leis an
nGaeilge agus an tairbhe féideartha faoi leith atá bainteach léi
mar a bhaineann lé gnóthaí gnó trí chéile, leanfaidh na
heagraíochtaí Gaillimh le Gaeilge, Gnó Mhaigh Eo agus Gael
Taca (Cathair Chorcaí) ag obair le páirtithe leasmhara áitiúla
chun an Ghaeilge a bhrú chun cinn laistigh dá gceantair
feidhme faoi leith i gcomhthéacs an phróisis pleanála teanga.

RCOG
FnaG

Ar bhonn
leanúnach



RÉIMSE GNÍMH 8: SAOL EACNAMAÍOCHTA

Réimse Gnímh 8: Saol Eacnamaíochta 

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

LIPÉADÚ & PACÁISTIÚ

8.14
Leanfaidh Foras na Gaeilge ag cur an phacáiste tacaíochta a
d’fhorbair sé ar fáil do chuideachtaí atá ag iarraidh pacáistiú
dátheangach a dhéanamh ar a gcuid táirgí.

FnaG 2019

CAIGHDEÁN SEIRBHÍSE

8.15

Leanfar le cur i bhfeidhm an chórais creidiúnaithe úr faoi
Chaighdeán ISO (9001:2008), QMharc Gnó le Gaeilge, atá
dírithe ar an earnáil ghnó chun seirbhísí ar ardchaighdeán a
thairiscint go dátheangach do chliaint/chustaiméirí.

FnaG
GnaG 20182021



RÉIMSE GNÍMH 9: TIONSCNAIMH LEATHANA 

Réimse Gnímh 9: Tionscnaimh Leathana

Uimh. Gníomh Ceanneagraíocht Amscála

POIBLÍOCHT/FEASACHT

9.1 Cuirfear maoiniú ar fáil chun clár imeachtaí Bhliain na Gaeilge
2018 a chur i bhfeidhm.

RCOG
FnaG 2018

9.2

Déanfar feachtas turasóireachta cultúrtha a fhorbairt agus a
fheidhmiú sa Ghaeltacht dírithe ar iarscoláirí na gcoláistí
Gaeilge, ar dhaoine/teaghlaigh ar mian leo freastal ar chúrsaí
Gaeilge agus ar thuismitheoirí a thagann ar cuairt chuig na
scoláirí Gaeilge.

ÚnaG
CONCOS 2019




