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Cathair na Gaillimhe

Tá Cathair na Gaillimhe suite in Iarthar na hÉireann, ar
bhruacha Chuan na Gaillimhe, agus tá radharc ar an Aigéan
Atlantach uaithi. Tá tírdhreach iontach Chonamara siar
uaithi agus Loch Coirib ó thuaidh. Tá an chathair roinnte ina
dá cuid ag Abhainn na Coiribe, a bhfuair an chathair a
hainm óna cladrán (Gaill Aimh), agus tá lár na cathrach fite
fuaite le canálacha agus srutha muilinn a bhfuil a mbunús
acu i gcúrsaí tráchtála ó aoiseanna roimhe seo.

Tá cáil ar Ghaillimh ar fud an domhain as ucht chairdiúlacht a muintire, a cuid sráideanna gleoite,

agus a cuid ealaíon, cultúir agus oidhreachta. Is cathair ar leith í.

Cathair atá ag fás is ea Gaillimh. Tá daonra na cathrach tar éis méadú ó 47,000 duine i 1986 go

dtí 75,529 duine i láthair na huaire, agus bhí sí ar an gcathair ba mhó fáis san Eoraip roimhe seo.

Ní hamháin go léiríonn an fás sin treocht náisiúnta agus idirnáisiúnta i dtaobh uirbiú méadaithe,

ach, rud is sonraí, léiríonn sé tarraingteacht na Gaillimhe mar chathair chun a bheith i mbun

staidéar inti, a bheith ag obair inti, cuairt a thabhairt uirthi agus cónaí inti. Is ann do 62,238 duine

eile a bhfuil cónaí orthu laistigh de 30 nóiméad tiomána ó lár na cathrach.

Is cathair óg, bhríomhar í Gaillimh. Tá os cionn 40,000 dalta agus mac léinn i mbunscoileanna,

meánscoileanna, scoileanna agus coláistí breisoideachais agus tríú leibhéal ar fud na Gaillimhe,

lena n-áirítear níos mó ná 27,000 mac léinn atá cláraithe in Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, in

Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, agus in Institiúid Theicniúil na Gaillimhe. De réir

Dhaonáireamh 2011, is mó é an líon daoine idir 20 agus 24 bliana d'aois ná dhá oiread an

mheáin náisiúnta. Tá, bhí, agus beidh an t-oideachas agus an fhoghlaim ina gcuid den chathair.

Is cathair chultúrtha, chruthaitheach í Gaillimh. Bíonn na healaíona faoi bhláth i gCathair na

Gaillimhe, cathair a bhfuil claonadh boihéamach agus Eorpach aici. Bíonn an pobal

rannpháirteach iontu agus spreagtar an chruthaitheacht dá mbarr. Tá ainm in airde ar an gcathair

le fada an lá mar lárionad feabhais i dtaobh an chultúir, agus cuireadh leis an gcáil atá uirthi in

Éirinn agus thar lear de bharr gur i nGaillimh atá compántais agus féilte atá ar thús cadhnaíochta

ar domhan, ar nós Chompántas Amharclainne Druid agus Féile Ealaíon Idirnáisiúnta na

Gaillimhe. Baineann tábhacht nach beag leis an earnáil chruthaitheachta i dtaobh an gheilleagair i

gCathair na Gaillimhe, agus cuirtear leis sin de bharr an chathair a bheith ainmnithe mar Chathair

Scannán UNESCO. Leis an tairiscint atá déanta ag Cathair na Gaillimhe i dtaobh a bheith

ainmnithe mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020, léirítear an tiomantas atá ag gach

gníomhaireacht sa chathair do na healaíona agus don chultúr.
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Cathair ilchultúrtha is ea Gaillimh. Tá Gaillimh aitheanta go hidirnáisiúnta mar chathair ina ndéantar

an éagsúlacht a cheiliúradh. De réir na sonraí i nDaonáireamh 2011, tá Cathair na Gaillimhe ar an áit

is ilchultúrtha in Éirinn. Tá sé taifeadta gur daoine nach Éireannaigh iad is ea 19.4 faoin gcéad dóibh

siúd a bhfuil cónaí orthu inti, i gcomparáid le meán náisiúnta 12%. Ina theannta sin, is í an t-aon

chathair dhátheangach amháin in Éirinn í, ina bhfuil stair agus traidisiún láidir i dtaobh na Gaeilge.

Is cathair stairiúil í Gaillimh. Thiar sna Meánaoiseanna, ba shráidbhaile beag de chuid Mhuintir Uí

Fhlaithearta í. Tugtar 'Cathair na dTreabh' mar leasainm uirthi anois agus í ainmnithe ar son na

gceithre cinn déag de Threibheanna (teaghlaigh ceannaíochta) a bhí i gceannas ar an gcathair ina

tréimhse Ghael-Normannach. Ardán staire is ea Cathair na Gaillimhe agus tá go leor iarsmaí

coinnithe aici anuas ó na meánaoiseanna, lena n-áirítear sráideanna duirleogacha, lánaí, áirsí

folaithe agus na seanbhallaí ó aimsir na Meánaoiseanna.

Ina cáil mar an t-ionad uirbeach is mó san Iarthar, tá

Cathair na Gaillimhe ina príomhspreagthóir i dtaobh

forbairt gheilleagrach sa réigiún, agus cuireann sí

go mór leis an bhfás ar an OTI. Is i nGaillimh atá

naoi gcinn de na deich gcuideachta is mó ar

domhan a bhíonn ag plé le teicneolaíocht na

míochaine, agus tá braisle láidir TFC ag teacht chun cinn sa chathair. Eascraíonn an rath atá ar an

gcathair as a spiorad fiontraíochta agus a héagsúlacht i dtaobh cultúir.

Is lárionad eolais í, mar aon le foinse fáis agus nuálaíochta. Thairis sin, músclaíonn an chathair

mórtas áite ollmhór ina measc siúd a bhfuil cónaí orthu inti. De bharr a scála daonna, a éasca a

bhfuil sé cónaí inti, cairdiúlacht a cuid comharsanachtaí, a leabaithe atá sí sa tírdhreach agus a

saintréithe stairiúla, cuimsítear inti idéal an uirbeachais inbhuanaithe.

In 2014, d'ainmnigh an iris fDi cathair na Gaillimhe mar 'An Mhicrea-Chathair Is

Fearr san Eoraip', mar aitheantas ar a hacmhainneacht i dtaobh an gheilleagair

agus a báúlacht don ghnó. In 2013, bhronn Acadamh an Uirbeachais sa

Ríocht Aontaithe an Gradam 'Baile Mór Iontach na Bliana' ar Chathair

na Gaillimhe, agus, in 2014, bronnadh Bratach Chorcra ar an

gcathair as ucht shábháilteacht agus beogacht a geilleagair

oíche. In 2015, d'ainmnigh an Iris Mheiriceánach Travel and

Leisure Gaillimh mar 'An Chathair is Cairdiúla ar Domhan'

agus roghnaíodh í mar cheann de na cathracha

píolótacha le haghaidh thionscadal Culture21 an

AE. Tá Gaillimh ainmnithe mar Chathair

Scannán UNESCO, i measc cúig chathair ar

fud an domhain a bhfuil an teideal

iomráiteach sin acu, agus tá sí ina ball

de Líonra Cathracha

Cruthaitheacha UNESCO.
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Ionas go leanfaidh sí ar aghaidh ag forbairt, ní mór do Chathair na Gaillimhe freagairt do

dhomhan atá ag athrú go tapa. Ní mór leas a bhaint as na láidreachtaí atá ag Gaillimh cheana

féin agus na láidreachtaí dá cuid atá ag teacht chun cinn chun iomaíochas na cathrach a

dhaingniú. Ní mór glacadh go fonnmhar le teicneolaíochtaí digiteacha de réir mar atá an bhéim, ar

an leibhéal idirnáisiúnta agus ar leibhéal an AE, ag bogadh ar aghaidh chuig cathracha cliste,

inbhuanaithe. Ní mór rannpháirtíocht na saoránach trí chomhoibriú, idirphlé agus

rannpháirteachas sa rialtas áitiúil a spreagadh agus ní mór meas a léiriú ar gach gné den

éagsúlacht, den fhéiniúlacht chultúrtha agus den fhéinléiriú. Ní mór na bagairtí a bhíonn le sárú

ag gach ceantar uirbeach – an dífhostaíocht, an deighilt agus an bhochtaineacht – a iompú ina

ndúshláin dhearfacha mar a ghlacann Gaillimh a háit mar phríomhspreagthóir i dtaobh na

forbartha geilleagraí, sóisialta agus pobail san Eoraip agus níos faide anonn.

Tá fís shoiléir, ghonta agus uaillmhianach tagtha chun cinn do Chathair na Gaillimhe le déanaí. Is

í Comhairle Cathrach na Gaillimhe a bhí ag stiúradh na físe sin, atá bunaithe ar na coincheapa de

chuid Eoraip 2020 maidir le fás cliste, fás inbhuanaithe agus fás cuimsitheach, trí chreat beartais

comhtháite a fhorbairt. Tá sraith pleananna agus straitéisí ullmhaithe, nó tá siad idir lámha, chun

treoir a thabhairt don fhís sin do Chathair na Gaillimhe sna blianta beaga atá romhainn. Tá siad

sin leagtha amach in Aguisín II agus tá siad i gcomhréir le Plean Forbartha Cathrach na

Gaillimhe. Nuair a fhéachtar ar na pleananna agus na straitéisí sin de chuid Chomhairle Cathrach

na Gaillimhe i gcomhcheangal le doiciméid beartais eile a ullmhaíodh sa cheantar, tá fís

uaillmhianach, ach fís is féidir a bhaint amach, á cur i láthair do Chathair na Gaillimhe (Fíor 1).

Bhí ról mór ag próisis chomhairliúcháin i bhforbairt an LECP agus na ndoiciméad straitéise eile.

Bhí fianaise riamh ann i dtaobh comhoibriú láidir idir gníomhaireachtaí, comhpháirtithe sóisialta

agus earnálacha na forbartha áitiúla agus na forbartha pobail i gCathair na Gaillimhe. Léiríonn an

LECP seo neartú ar an gcomhoibriú sin, agus ullmhóidh sé an bealach don chomh-úinéireacht,

don chomhsheasmhacht beartas agus, níos tábhachtaí fós, do bhaint amach comhspriocanna ar

mhaithe leis an gcathair.

Plean comhroinnte do Chathair na Gaillimhe is ea an LECP, agus beidh ról tábhachtach aige

maidir le Gaillimh a mhúnlú mar chathair den scoth i dtaobh cruthaitheachta, infheistíochta agus

deiseanna, cathair ina bhfuil na dálaí maireachtála is fearr ar fáil dá muintir agus cáilíocht beatha

níos fearr. Tá tiomantas ann ó na comhpháirtithe go léir don phlean seo a bheith ina dhoiciméad

beo lena gcumasófar machnamh, athbhreithniú agus monatóireacht leanúnach, agus é á aithint

gur fíorthábhachtach an rud é comhairliúchán leanúnach ceart a bheith ar bun ar leibhéal an

phobail. Déanfar forbairt ar shamhail dea-chleachtais thar shaolré an phlean d'fhonn comhoibriú

idir gníomhaireachtaí, nascacht agus sineirgíocht a chinntiú idir gach ceann de straitéisí agus

pleananna gníomhaíochta Chathair na Gaillimhe.
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Fíor 1. An creat beartais a úsáideadh chun Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail Chathair

na Gaillimhe a ullmhú

*á ullmhú
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Tá bonn fianaise cuimsitheach socheacnamaíoch ag an bPlean

Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP), lena gcuirtear bonn fónta

ar fáil i dtaobh na cinnteoireachta agus i ndáil lena áirithiú go

mbeidh an cur chuige a ghlacfar stuama, inchreidte agus inchosanta.

In 2015, rinne Institiúid Whitaker in OÉ Gaillimh staidéar bonnlíne ar Chathair agus Contae na

Gaillimhe, thar ceann Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus Chomhairle Contae na Gaillimhe,

ag baint úsáide as raon iomlán táscairí feidhmíochta agus sonraí socheacnamaíocha ó réimse

foinsí (An Phríomh-Oifig Staidrimh, GEODirectory, POWSCAR, Innéacs Díothachta POBAL agus

níos mó). Tugtar breac-chuntas ar na príomhthorthaí ón staidéar bonnlíne sin thíos agus tá eolas

breise le fáil ar www.galwaydashboard.ie. Rinneadh sonraí arna dtiomsú ag Tionól Réigiúnach na

Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair do Thuarascáil Tairsí na Gaillimhe (2013) a mheas chomh

maith.

Chun críocha an staidéir bonnlíne, rinneadh ceantar bardasach Chathair na Gaillimhe a roinnt ina

thrí limistéar, Gaillimh Thiar, Gaillimh Thoir agus Gaillimh Láir, trí úsáid a bhaint as an 22

toghcheantar áitiúla, mar atá léirithe i bhFíor 2.

14

GAILLIMH THIAR

Cnoc na Cathrach

Bearna

An Bóthar Ard

Carraig Bhartúin

Bóthar na Trá

An Cladach

GAILLIMH LÁIR

Rathún

An Daingean

An Caisleán Nua

Seantalamh

San Nioclás

Oileán Altanach

An Fhaiche Mhór

GAILLIMH THOIR

Mionlach

An Caisleán Gearr

Baile an Bhriotaigh

Mervue

An Baile Bán

Loch an tSáile

An Rinn Mhór

Muirbheach

Páirc an Tobair

Fíor 2. Toghcheantair i gCathair na Gaillimhe.
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Sna sonraí Daonra is déanaí, léiríodh

go raibh daonra 75,529 duine ag

Cathair na Gaillimhe in 2011, idir

36,514 fhear agus 39,015 bhean. Bhí

63,036 duine díobh sin in aois 15

bliana agus níos sine, agus 6,377

duine imithe ar scor. Is i nGaillimh

Thoir a bhí an daonra ba mhó i measc na dtrí dtoghcheantar, agus is i nGaillimh Láir a bhí

an líon ba lú cónaitheoirí. Ba iad na toghcheantair ina raibh an ráta fáis ab airde sa

chathair An Baile Bán (24.6%) agus Baile an Bhriotaigh (24%). San iomlán, tháinig méadú

4.3% ar dhaonra Chathair na Gaillimhe idir 2006 agus 2011.

Is i gCathair na Gaillimhe atá an daonra is éagsúla sa tír i dtaobh eitneachais, le daoine

nach Éireannaigh iad ar 19.4% díobh siúd a bhfuil cónaí orthu sa chathair, i gcomparáid

leis an meán náisiúnta 12%. Tá roinnt toghcheantar ina bhfuil cionmhaireachtaí fiú níos

airde náisiúnach neamh-Éireannach, amhail an Caisleán Gearr (31.7%), an Baile Bán

(27.7%) agus Baile an Bhriotaigh (24.4%).Rugadh níos lú ná leath de na daoine i gCathair

na Gaillimhe i gContae na Gaillimhe, agus rugadh duine as gach ceathrar lasmuigh den

Stát.Tá na Polannaigh (4,096 duine) ar an ngrúpa is mó, agus is iad na náisiúnaigh de

chuid na Ríochta Aontaithe atá sa dara háit (1,486 duine). Is i gCathair na Gaillimhe atá an

céatadán is airde daoine den lucht siúil (2.3%) sa tír; is é 0.8% an ráta náisiúnta. Is ráta

3.9% atá i nGaillimh Thoir.

Tá breis is 27,000 teaghlach i gCathair na Gaillimhe, dá bhfuil 10,390 teaghlach i

gcóiríocht ar cíos. Tá cónaí ar 77.4% de na teaghlaigh i dtithe nó bungalónna agus tá

cónaí ar 22.5% eile in árasáin nó mionárasáin.Is i nGaillimh Thoir atá an céatadán is mó

tithe cónaithe a tógadh ón mbliain 2000 i leith (37%), agus is i nGaillimh Láir atá an

céatadán is mó tithe cónaithe a tógadh roimh 1970 (26%). Is ionann an cóimheas

tithíochta folúntais i gCathair na Gaillimhe agus 11.2%, níos ísle ná cóimheas an Stáit

(14.5%) agus cóimheas Chontae na Gaillimhe (19.4%). Déanann Comhairle Cathrach na

Gaillimhe 485 tionóntacht a chothabháil faoin Scéim Cóiríochta ar Cíos agus 119

tionóntacht faoi Scéimeanna Léasaithe Fadtéarmacha. Ar leibhéal na dtoghcheantar, tá an

céatadán is mó tithíochta údaráis áitiúil le fáil i bPáirc an Tobair (23.2%), sa Bhaile Bán

(18.7%) agus sa Chaisleán Nua (18.4%), ach is íseal iad na leibhéil sin i gcomparáid le

bailte agus cathracha eile. I mí Mheán Fómhair 2015, bhí 4583 teaghlach ar liosta feithimh

Chomhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhair tithíocht shóisialta, agus is ar chóiríocht ina

bhfuil 1 seomra leapa amháin nó 2 cheann a bhí an t-éileamh ba mhó (timpeall is 80%).

Is i gCathair na Gaillimhe agus a cuid bruachbhailte atá an ráta is airde Gaeilgeoirí i

limistéar cathrach (44.2%), agus is iad cathair Chorcaí agus a cuid bruachbhailte atá

sa dara háit (44%). Is i gContae na Gaillimhe atá an ráta is airde Gaeilgeoirí sa tír

(51%)  Labhraíonn 13,798 duine, nó 18.3% den daonra, teanga seachas an Ghaeilge

nó an Béarla sa bhaile. Díobh siúd, tá 2,020 duine nach bhfuil Béarla líofa acu, nó

nach bhfuil Béarla ar bith acu. Is í an Pholainnis an teanga iasachta is coitianta a

labhraítear sa bhaile, agus labhraíonn 4,070 duine í.

Is cathair óg,
bhríomhar
í Gaillimh
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Tá feabhas leanúnach tagtha ar an

leibhéal oideachais i measc an phobail

daoine fásta i gCathair na Gaillimhe le

25 bliana anuas. De réir na sonraí

Daonáirimh, is ionann an mheánaois ar

chríochnaigh an t-oideachas i gCathair

na Gaillimhe agus 21 bliain, an aois is

sine sa Stát. Tá méadú tagtha ar an gcionmhaireacht daoine de phobal Chathair na

Gaillimhe a bhfuil oideachas tríú leibhéil orthu ó 25.2% i 1991 go dtí 45.0% in 2011, arb

ionann é agus an dara cionmhaireacht is mó a bhaineann le haon limistéar údaráis áitiúil.

Tá céatadán na ndaoine nach bhfuil orthu ach oideachas bunscoile i gCathair na

Gaillimhe laghdaithe ó 23.5% i 1991 go dtí 9.9% in 2011 (is é 16.0% an ráta náisiúnta).

Tá líon beag toghcheantar ann fós ina bhfuil cionmhaireachtaí beagán níos mó den

phobal daoine fásta nach bhfuil orthu ach oideachas bunscoile. Is iad sin an Caisleán Nua

(28.8%), Seantalamh (26.5%) agus Mervue (20.7%).

Amhail aon chuid eile den tír, bhí Gaillimh buailte go dona ag an gcor chun donais

geilleagrach i ndiaidh 2008, rud atá le sonrú sa titim atá tagtha ar an dearbh-Scór

Díothachta (Haase agus Pratschke, 2012) ó 3.0 im 2006 go dtí -1.9 in 2011. Fágann sé

sin, áfach, go bhfuil an chathair sa tríú háit i measc na limistéar údaráis áitiúil is saibhre in

Éirinn. Cé nach bhfuil aon cheann de thoghcheantair chathair na Gaillimhe laistigh de

bhandaí Díothachta HP Pobal, is iad sin Faoi Mhíbhuntáiste, Faoi Mhíbhuntáiste Mhór, nó

faoi Mhíbhuntáiste Ollmhór, tá roinnt de na toghcheantair faoi bhun an mheáin náisiúnta,

lena n-áirítear an Caisleán Nua (-7.0), Mervue (-5.4) agus Seantalamh (-4.6). Ina

theannta sin, léiríonn staitisticí i dtaobh limistéir bheaga go bhfuil líon mór limistéar nach

dtagann faoin mbanda Faoi Mhíbhuntáiste, ag a bhfuil Scóir Dhíothachta idir -10 agus -

20. San iomlán, tá 28 limistéar bheaga atá aicmithe mar a bheith Faoi Mhíbhuntáiste i

gcathair na Gaillimhe, agus is sa Bhaile Bán atá 10 gcinn acu sin.

I measc na dTairseach náisiúnta, is iad siúd a bhfuil cónaí orthu i nGaillimh is mó an

seans go n-aontóidh siad gur áit tharraingteach é a limistéar féin chun a bheith ag cónaí

agus ag obair ann. Tá Gaillimh ar an meánleibhéal nó faoina bhun maidir leis na ceithre

phríomhchúis bháis agus fhéinmharaithe (Tuarascáil Thairseach na Gaillimhe, 2013). Tá

leibhéal an chúraim sláinte phríomhúil (arna ionadú ag Dochtúirí Teaghlaigh in aghaidh an

duine) sa chathair níos airde ná an meán. Agus leas á bhaint as táscaire 'Blianta na

Beatha Féideartha Caillte' chun an mhortlaíocht a thomhas, is i nGaillimh a bhí an ráta ab

ísle (ab fhearr) i measc na dTairseach ar fad, is é sin 48.38 in aghaidh gach 1000 duine, i

gcomparáid le meán náisiúnta na dTairseach, 66.63. Is í Gaillimh an t-aon limistéar

amháin in Éirinn ina bhfuil lárionad uirbeach mór atá sa leath bun den rangú ar leibhéal

coireachta na tíre, agus í sa 13ú háit ar an liosta. Bíonn leibhéil faoin meán i nGaillimh ar

bhonn seasta i dtaobh fhormhór na gcatagóirí cionta. Tá líon foriomlán na gcoireanna a

taifeadadh i nGaillimh tar éis laghdú de 28% ó 2008, agus tá sé sin ar cheann de na

laghduithe is mó sa tír. Tacaítear leis an méid sin in Innéacs Forbartha na dTairseach

agus na Molbhailte (2012), ina dtuairiscítear go bhfuil ráta coireachta faoi bhun an mheáin

i nGaillimh i gcomparáid leis na 8 Molbhaile Tairsí eile.
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t I dtoghcheantair áitiúla Ghaillimh Thoir agus Gaillimh Thiar, téann formhór na ndaoine

chuig an obair nó ar scoil agus iad ag tiomáint cairr, ach i lár na Gaillimhe is de shiúl

na gcos nó ar rothar is mó a mbítear i mbun comaitéireachta. Tá 3% de na daoine i

gCathair na Gaillimhe a dtógann an turas chuig an obair nó chuig a n-ionad staidéir

breis is uair an chloig orthu. Tá 41% de na daoine a bhfuil cónaí orthu i nGaillimh Láir a

dtógann an turas chuig an obair nó chuig a n-ionad staidéir níos lú ná 15 nóiméad

orthu. Tá dhá charr nó níos mó ag 32% de theaghlaigh.

In 2011, bhí 38,791 duine in aois a 15 bliana agus níos sine san fhórsa saothair i
gCathair na Gaillimhe agus, díobh sin, bhí 81.4% (31,557 duine) ag obair. As na
24,245 duine in aois 15 bliana d'aois agus níos sine a bhí taobh amuigh den fhórsa
saothar, ba mhic léinn iad 46.4% díobh, bhí 16.4% díobh ag tabhairt aire don
teach/teaghlach agus bhí 26.3% ar scor. Ba ionann an ráta dífhostaíochta do Chathair
na Gaillimhe in 2011 agus 18.6%. Bhí na rátaí dífhostaíochta i dtoghcheantair aonair
cuid mhaith ní ba mhó ná na rátaí a bhí i réim ar fud an chontae, agus ba sa Chaisleán
Nua ab airde a bhí siad (33.6% de na fir, 23.3% de na mná), agus tháinig an Daingean
(28.0% de na fir, 17.6% de na mná), an Baile Bán (26.0% de na fir, 19.4% de na mná),
Seantalamh (28.3% de na fir, 15.8 de na mná) agus Mionlach (24.8% de na fir, 17.9%
de na mná) ina dhiaidh ar an liosta. Bhí 8,329 duine ar an mBeochlár i mí Mheán
Fómhair 2015. Díobh sin, bhí 974 duine, nó 11.7%, faoi bhun 25 bliana d'aois. Is é sin
an ráta is ísle le níos mó ná 6 bliana anuas.

I gCathair na Gaillimhe, tá céatadán na ndaoine sna haicmí gairmiúla (34.7%)

agus an céatadán sna gairmeacha ar oiliúint níos ísle (18.2%) ag teacht go maith

le meán-chomhdhéanamh na n-aicmí ar bhonn náisiúnta. Léiríonn na difríochtaí i

gcomhdhéanamh na n-aicmí sóisialta sa chathair na difríochtaí i dtaobh leibhéal

oideachais. Is i gCnoc na Cathrach atá an leibhéal is airde (62.0% gairmithe,5.6%

daoine leathoilte agus neamhoilte a dhéanann obair láimhe) agus is sa Chaisleán

Nua atá an leibhéal is ísle (20.1% gairmithe, 23.6% aicmí a dhéanann obair

láimhe).
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“Richness of culture and the
natural environment, coupled

with diversified sectors, are
key elements of place-based
innovation and they are key

assets for future development
in Galway.”

Forbhreathnú Achomair ar Bhonnlíne
Gheilleagrach Chathair na Gaillimhe,

2015

Is i nGaillimh atá 9
gcinn de na 10

ngnólacht
teicneolaíochta leighis

is mó ar domhan.
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Tábla 1. Achoimre: Láidreachtaí agus Laigí i gCathair na Gaillimhe.

Láidreachtaí

• Bonn earnála éagsúlaithe, ina bhfuil idir
earnálacha traidisiúnta agus earnálacha nua

• Institiúidí tríú leibhéal agus eagraíochtaí taighde
poiblí láidre (Foras na Mara agus Teagasc, mar
shampla)

• Leibhéil arda ghnóthachtála oideachais agus
scileanna

• Earnáil chruthaitheachta a bhfuil borradh fúithi
agus atá aitheanta ar fud an domhain

• Braislí tionsclaíocha rathúla

• Timpeallacht bhríomhar do ghnólachtaí nua-
thionscanta agus níos mó agus níos mó spéise
san fhiontraíocht

• Timpeallacht nádúrtha iontach agus áiteanna
tarraingteacha

• An luach geilleagrach agus sóisialta a bhaineann
leis an nGaeilge agus le hoidhreacht uathúil na
Gaillimhe

• Ard-cháilíocht beatha

• Ainmnithe ina tairseach ar an leibhéal náisiúnta

• Bonneagar – bóithre, iarnróid, an cuan

• Pobal óg, éagsúil

• Branda láidir turasóireachta Shlí an Atlantaigh
Fhiáin

• Soláthar oideachais den scoth ar leibhéal
bunscoile agus meánscoile

• Ceann scríbe idirnáisiúnta le haghaidh na
n-ealaíon agus scannán

• Rochtain ar na háiseanna sláinte réigiúnacha is
fearr dá gcineál

• Laghdú ag teacht ar na rátaí coireachta

Laigí

• Easpa branda aitheanta do Ghaillimh

• Plódú tráchta

• Easpa áiseanna goir fiontraíochta

• Gan rochtain éasca ar shonraí agus faisnéis

• Tionchar náisiúnta/idirnáisiúnta ar straitéisí
forbartha ó thaobh an gheilleagair agus na
polaitíochta

• Pócaí den mhíbhuntáiste i limistéir áirithe, in
ainneoin an chathair ina hiomláine a bheith
rangaithe mar cheann saibhir

• Méadú ag teacht ar an liosta tithíochta

• Leibhéil shuntasacha dífhostaíochta fadtéarmaí

• Leibhéal íseal den obair dheonach

• Méadú ar an imní i dtaobh an lucht oibre áitiúil
a bheith in ann freastal ar an éileamh atá ag dul
i méid

• Difríochtaí i gcomhdhéanamh na n-aicmí
sóisialta laistigh den chathair, lena léirítear
difríochtaí i dtaobh leibhéal oideachais

• Gan na naisc idir institiúidí tríú leibhéal, tionscal
agus an earnáil phoiblí a bheith forbartha go
hiomlán

Fi
on

ta
r Is ann do 3,724 eagraíocht tráchtála ar fud Chathair na Gaillimhe. Is i dtoghcheantar

na Faiche Móire atá an líon is mó eagraíochtaí tráchtála, agus tagann San Nioclás

agus Baile an Bhriotaigh ina dhiaidh. In 2014, bhí 5930 post arna dtacú ag

Fiontraíocht Éireann i gCathair agus Contae na Gaillimhe, méadú 181 ar an mbliain

roimhe sin. Tháinig méadú ar an líon post i gcuideachtaí arna gcistiú ag OFÁ na

Gaillimhe in 2014; cruthaíodh 22 post nua agus coinníodh 772 post. Tá 89

cliantchuideachta de chuid GFT Éireann i Réigiún an Iarthair, ina bhfuil 18,712 duine

fostaithe. Déantóirí feistí leighis is ea trí cinn de na fostóirí is mó i gCathair na

Gaillimhe, Boston Scientific, Medtronic agus Creganna Tactx. I measc na gcuideachtaí

eile ina bhfuil 500+ duine fostaithe tá FSS, OÉG, GMIT agus Hewlett Packard.



Plean Áitiúil
Eacnamaíochta

agus Pobail do
Chathair na

Gaillimhe
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Comhthéacs

Aithnítear na húdaráis áitiúla ar bhonn náisiúnta mar phríomhghníomhaithe i
dtaobh spreagadh agus chumasú fiontar agus nuálaíochta i réigiúin áitiúla, mar a
sonraíodh i Straitéis Earnála an Rialtais Áitiúil chun Tacú le Téarnamh Geilleagrach
agus Poist (2012) agus i 'Tús Áite do Dhaoine – Clár Gníomhaíochta do Rialtas
Áitiúil Éifeachtach' (2012). De bharr próisis ailínithe atá ar bun le tamall anuas, tá ról
leathnaithe ag na húdaráis áitiúla, a ghabhann níos faide ná a gcuid feidhmeanna
traidisiúnta agus lena n-áirítear forbairt gheilleagrach agus cothú an gheilleagair
"mar phointe fócasach don fhorbairt áitiúil, i gcomhar le gníomhaireachtaí eile." I
measc na bhforbairtí is déanaí tá comhtháthú na hOifige Fiontair Áitiúil (OFÁ)
laistigh d'údaráis áitiúla, bunú Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDCanna) agus
bunú Coistí um Beartais Straitéiseacha (CBSanna) maidir le Forbairt Gheilleagrach
agus Fiontar laistigh de gach limistéar údaráis áitiúil, ar bhonn reachtúil.

Mar chuid den ról ceannaireachta nua sin arna sannadh d'údaráis áitiúla faoin Acht um Athchóiriú

Rialtais Áitiúil 2014, is ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe atá tá an phríomhfhreagracht anois as

forbairt gheilleagrach, shóisialta agus pobail a threorú sa chathair. Is cuspóir lárnach de chuid an

rialtais áitiúil é folláine agus cáilíocht beatha an phobail agus na bpobal a chothú. Forbraíodh an Plean

Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) do Chathair na Gaillimhe chun teacht leis sin, mar a

ordaíodh faoi Alt 66 den Acht Rialtais Áitiúil 2001 arna leasú le halt 44 den Acht um Athchóiriú Rialtais

Áitiúil 2014.

Clúdaíonn an Plean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil (LECP) seo tréimhse sé bliana agus leagtar

amach ann cuspóirí agus gníomhartha chun an fhorbairt gheilleagrach a chothú agus tacú léi, agus

chun forbairt áitiúil agus forbairt pobail a chothú i gCathair na Gaillimhe agus tacú léi. Beidh

seachadadh na ngníomhaíochtaí LECP ina ról ag na comhlachtaí agus gníomhaireachtaí poiblí cuí,

lena n-áirítear Comhairle Cathrach na Gaillimhe í féin, an Oifig Fiontair Áitiúil (OFÁ), Comhpháirtíocht

Chathair na Gaillimhe, Líonra Pobail Chathair na Gaillimhe, eagraíochtaí amhail Bord Oideachais

agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin, TUSLA, An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an

Teaghlach, FSS, An Roinn Coimirce Sóisialaí, Comhlachas Tráchtála na Gaillimhe, Comhairle

Ceardchumann na Gaillimhe, na hinstitiúidí ardoideachais, chomh maith le gníomhaireachtaí

neamhphoiblí lena n-áirítear eagraíochtaí deonacha agus eagraíochtaí pobail ar fud Chathair na

Gaillimhe.
   

Is é an Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil a d'ullmhaigh an ghné pobail agus is é an tÚdarás Áitiúil a

d'ullmhaigh an ghné gheilleagrach, trí bhíthin an Choiste um Beartais Straitéiseacha (CBS) maidir le

Forbairt Gheilleagrach. Rinneadh an dá ghné a chomhtháthú isteach sa Phlean Áitiúil Eacnamaíochta

agus Pobail (LECP) deiridh seo, trí mheán na hoibre a rinne Grúpa Stiúrtha Comhairleach. Féach

Aguisín I le haghaidh tuilleadh sonraí.

Is é cuspóir an LECP bearnaí a aithint agus athruithe dearfacha a dhéanamh lena mbainfear amach

comhdhlúthú agus feabhsú geilleagrach agus sóisialta Chathair na Gaillimhe. Tá an plean dírithe ar

chomhoibriú agus obair idirghníomhaireachta, le béim ar ghníomhartha soiléire, intomhaiste a
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chuireann le luach na cathrach. Déanfar pleananna gníomhaíochta bliantúla a fhorbairt, a bheidh

bunaithe ar na cuspóirí straitéiseacha agus na gníomhartha atá leagtha amach sa LECP, lena

léireofar go soiléir an breisluach sin atá beartaithe.

Treoirphrionsabail an LECP

Tá an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) bunaithe ar roinnt treoirphrionsabal lena

léirítear conas is mian leis an gCoimisiún Eorpach an Eoraip a fheiceáil ag fás agus ag forbairt ar

shlí atá cliste, cuimsitheach agus inbhuanaithe faoi 2020.

Is iad seo a leanas na treoirphrionsabail sin:

• An comhionannas a chur chun cinn agus a chur ar bhonn príomhshrutha.

• Inbhuanaitheacht – Geilleagar a chothú atá níos éifeachtúla i dtaobh fuinnimh, níos glaise agus

níos cuimsithí.

• Na torthaí is fearr is féidir a bhaint amach trí chomhar, trí chomhoibriú, agus trí dhúbailt a

sheachaint.

• Pleanáil Rannpháirtíoch – rannpháirtíocht cheart an phobail agus comhairliúchán leis an bpobal

a chinntiú sa phróiseas pleanála.

• Dul i mbun comhairliúcháin agus rannpháirtíochta leis an bpobal.

• Prionsabail forbartha pobail – aghaidh a thabhairt ar an eisiamh sóisialta agus tacaíochtaí a

sholáthar do na daoine is imeallaithe.

• Inrochtaineacht agus úinéireacht – é a bheith furasta doiciméid a léamh.

Ina theannta sin, faoi LECP Chathair na Gaillimhe, táthar chun an cuimsiú sóisialta a chur chun cinn

trí dhul i ngleic le heisiamh sóisialta, mar a dtugtar sainmhíniú air i bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta

Rialtas na hÉireann um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016 mar seo a leanas:

"Tá daoine ag maireachtáil faoi bhochtaine más rud é go bhfuil a n-ioncam agus a n-acmhainní

(ábharacha, cultúir agus sóisialta) chomh neamhleor sin is nach féidir leo caighdeán maireachtála a

bheith acu a fhéachtar air mar chaighdeán inghlactha i sochaí na hÉireann." Mar thoradh ar ioncam

agus acmhainní neamhleor, is féidir le daoine a bheith eisiata ó rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí a

nglactar leo mar ghnáthghníomhaíochtaí do dhaoine eile sa tsochaí."

Fágfaidh cur chun cinn gníomhartha atá cuimsitheach ar bhonn sóisialta nach mór athshonrú a

dhéanamh ar Straitéis Idirchultúrtha Chathair na Gaillimhe, ina dtacaítear le cruthú na ndálaí don

idirghníomhaíocht, don chomhionannas deiseanna agus do thoradh, tuiscint agus meas. Cuimsítear

sa chur chuige seo an coincheap nach n-oireann an t-aon réiteach amháin do gach duine, agus

gurb amhlaidh, má dhéantar pleanáil le haghaidh na héagsúlachta cultúrtha agus má dhéantar

freastal uirthi, go mbeidh gach duine níos fearr as.

Tá an LECP faoi thionchar freisin ag an Ráiteas um Chomhionannas agus Cearta an Duine de chuid

an Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil ina sonraítear go gcuireann an LCDC chun cinn timpeallacht

atá cothrom, trédhearcach agus ina gcuirtear fáilte roimhe gach duine agus gach eagraíocht –

fostaithe, úsáideoirí seirbhíse agus comhaltaí tofa. Geallann an LCDC aird chuí a thabhairt ar an

ngá atá le fáil réidh leis an idirdhealú; comhionannas deiseanna a chur chun cinn; dea-chaidreamh a

chothú i ndáil leis an gcinnteoireacht; beartais a fhorbairt agus a chur chun feidhme.



Forbhreathnú ar straitéisí atá ann cheana

Tá an LECP faoi thionchar ag ordlathas pleananna, straitéisí agus reachtaíochta ar an leibhéal

idirnáisiúnta, náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Tugadh breithniú dóibh sin chomh maith agus an

LECP á ullmhú agus tá liosta cuimsitheach de na doiciméid ábhartha le fáil in Aguisín II.

Ní mór do LECP Chathair na Gaillimhe a bheith ag teacht leis na straitéisí lárnacha atá sonraithe i

bPlean Forbartha Cathrach na Gaillimhe 2011-2017. Ina theannta sin, ní mór don LECP a bheith

ag teacht leis na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Réigiún an Iarthair 2010-2022 agus, ina

dhiaidh sin, leis an Straitéisí Spáis agus Geilleagracha Réigiúnacha a bheidh le hullmhú ag na

Tionóil Réigiúnacha, agus le Creat Pleanála Náisiúnta nua a samhlaítear a chuirfear in ionad na

Straitéise Spáis Náisiúnta.

Croístraitéisí an Phlean Forbartha Cathrach (2011-2017)

• Cur chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt gheilleagrach chothromaithe agus inbhuanaithe lena

gcuirfear ar a cumas do Chathair na Gaillimhe a ról mar Thairseach Náisiúnta agus mar Ionad

Réigiúnach a chomhlíonadh, agus deiseanna fostaíochta leordhóthanacha agus seirbhísí cuí á

gcur ar fáil aici.

• A ról mar Thairseach a úsáid chun leas a bhaint as a cuid láidreachtaí agus forbairt

gheilleagrach an réigiúin a uasmhéadú.

• Soláthar a dhéanamh do thimpeallacht thógtha agus timpeallacht nádúrtha ardchaighdeáin a

chuireann le dea-cháilíocht beatha a sholáthar do chónaitheoirí agus do chuairteoirí agus ina

bhfuil deiseanna inbhuanaithe iompair.

• An cuimsiú sóisialta a chur chun cinn i gcomhréir leis an Straitéis Náisiúnta in aghaidh na

Bochtaineachta 2007 agus leis an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta

2007-2016 agus é ina aidhm leibhéil na bochtaineachta a laghdú agus fáil réidh léi ar deireadh

thiar de réir spriocanna náisiúnta.

• Éascú do bhaint amach na spriocanna atá i Straitéis an Bhoird Forbartha Cathrach, Gaillimh

Beo agus Bríomhar 2002-2012.

• Cur chun cinn a dhéanamh i dtaobh laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa trí bhearta

réamhghníomhacha de réir ghealltanais an AE chun dul i ngleic le hathrú aeráide.

Mar chuid de chéim monatóireachta agus feidhmiúcháin an LECP, déanfar mapáil ar gach straitéis

agus plean áitiúil atá ann cheana agus orthusan atá ag teacht chun cinn agus déanfar a gcuid

gníomhartha a nascadh le chéile d'fhonn a áirithiú go mbeidh siad ag teacht le beartais náisiúnta

agus leis an bhfís fhoriomlán do Chathair na Gaillimhe agus go gcomhlánóidh siad iad sin.

Comhairliúchán poiblí

Tá pleanáil rannpháirtíoch trí rannpháirtíocht cheart an phobail agus comhairliúchán leis an bpobal

ar cheann de na treoirphrionsabail is bonn leis an LECP. Déanfar an cur chuige sin a fhorbairt a

thuilleadh le linn shaolré an LECP agus déanfar an dul chun cinn a thomhas mar chuid de chéim

monatóireachta agus feidhmiúcháin phróiseas an LECP.
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Go dtí seo, áiríodh leis an bpróiseas comhairliúcháin roinnt céimeanna mar seo a leanas:

• Cruinnithe comhairliúcháin le comhaltaí den LCDC agus an CBS.

• Cruinnithe aonair le hionadaithe ar son ghrúpaí na bpríomhpháirtithe leasmhara.

• Ullmhaíodh doiciméid chomhairliúcháin agus ceistneoirí agus scaipeadh iad ar

ghníomhaireachtaí agus grúpaí pobail d'fhonn iad a chur ar an eolas faoin LCDC agus an

LECP agus d'fhonn aiseolas, ionchur agus tuairimí a lorg ó gach grúpa.

• Baineadh leas as an raidió agus na meáin chlóite agus as fógraí chun dul i mbun

rannpháirtíochta le saoránaigh.

• Freastalaíodh ar imeachtaí comhairliúcháin maidir le straitéisí agus pleananna eile, scaipeadh

ceistneoirí agus lorgaíodh aighneachtaí.

• Cuireadh imeachtaí comhairliúcháin LECP ar bun, lena cuimsíodh láithreoireachtaí, seisiúin

ceisteanna agus freagraí agus ceardlanna éascaithe ar ar fhreastail grúpaí páirtithe leasmhara

agus grúpaí pobail.

• Cuireadh Lá Oscailte ar bun agus tionóladh cruinnithe duine le duine in Áras na Cathrach do

dhaoine den phobal.

Rinneadh naisc le próisis chomhairliúcháin eile a bhí ar bun sa chathair, lena n-áirítear an

tairiscint Gaillimh 2020 chun Gaillimh a bheith ina Príomhchathair Chultúir de chuid na hEorpa,

lena chinntiú gur cuireadh san áireamh an fhaisnéis go léir a bhaineann leis an LECP, cibé cén

fhoinse as a dtagann sí.

Tiomsaíodh eolaire de na haighneachtaí go léir a fuarthas tríd an gcéim comhairliúcháin phoiblí.

Bainfear leas as na haighneachtaí sin, lena n-áirítear tráchtaireacht ghinearálta chomh maith le

gníomhartha sainithe, ar fud shaolré an LECP chun pleananna gníomhaíochta bliantúla a ullmhú

a bheidh bunaithe ar na spriocanna ardleibhéil, na cuspóirí agus na gníomhartha atá leagtha

amach sa doiciméad seo.

Measúnachtaí Straitéiseach Timpeallachta /
Measúnacht faoin Treoir maidir le Gnáthóga

Faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe

agus ar Chláir Áirithe) 2004 -2011, tá dualgas ar an údarás áitiúil measúnacht a dhéanamh i

dtaobh éifeachtaí ar an gcomhshaol a eascraíonn as cur i bhfeidhm na gcuspóirí agus na

ngníomhartha atá sa LECP. Tá aird chuí tugtha ar an MST in ullmhú an Phlean seo agus ba chóir

an Ráiteas MST a léamh i gcomhar leis an bPlean seo.

Rinneadh Treoir an AE maidir le Gnáthóga a thrashuí i ndlí na hÉireann faoi Rialacháin na

gComhphobal Eorpach (Gnáthóga Nádúrtha) 1997, arna leasú. Faoin Treoir sin, tá sé de

dhualgas ar an údarás áitiúil measúnacht chuí a dhéanamh ar impleachtaí éiceolaíochta an

Phlean ar na láithreáin Natura 2000 atá i gCathair na Gaillimhe, mar chuid den phróiseas LECP.

Is ionann láithreáin Natura 2000 agus Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta (SAC) agus Limistéir

faoi Chosaint Speisialta (SPA) agus foráiltear leo do speiceas agus gnáthóg na hEorpa is

luachmhaire agus is mó atá faoi bhagairt a chosaint. Tá Measúnacht Chuí déanta ar an LECP.
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Fís do Chathair
na Gaillimhe



Ráiteas Físe

Tháinig fís shoiléir chun cinn do Chathair na Gaillimhe agus an LECP le linn na céime

comhairliúcháin, agus le linn na gcéimeanna taighde agus anailíse socheacnamaíche.

"Go mbeidh Gaillimh ina Réigiún Cathrach rathúil ina bhfuil
*éiceachóras cruthaitheach, cuimsitheach agus nuálaíoch i
bhfeidhm chun forbairt inbhuanaithe na cathrach a chinntiú
sa todhchaí."

Spriocanna Ardleibhéil do Chathair na Gaillimhe

Tá LECP Chathair na Gaillimhe bunaithe ar chúig sprioc ardleibhéil a sainaithníodh le linn

phróiseas ullmhúcháin an phlean. Tá na spriocanna ardleibhéil sin ag teacht leis an bhfís atá

léirithe thuas agus léirítear leo fís chomhchoiteann do Chathair na Gaillimhe atá ag na

páirtithe leasmhara ar fad.

Cathair na Gaillimhe:
1. réigiún cathrach cruthaitheach den scoth

2. cathair nuálach

3. cathair chomhionann chuimsitheach

4. timpeallacht uirbeach inbhuanaithe a bhfuil teacht aniar inti, arb í príomhchathair

réigiúnach an Iarthair í

5. cathair a chothaíonn sláinte agus folláine a muintire go léir

*éiceachóras: líonra casta nó córas idirnasctha
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Plean
Gníomhaíochta
do Chathair na

Gaillimhe



Forbhreathnú

Comhaontaíodh gníomhartha agus tionscnaimh lárnacha maidir le gach ceann de na cuspóirí

ardleibhéil d'fhonn gnéithe geilleagracha agus pobail Chathair na Gaillimhe a neartú agus a

fhorbairt thar an tréimhse sé bliana atá romhainn. Léiríonn na gníomhartha na príomhthosaíochtaí

agus na príomhréimsí beartais, mar a comhaontaíodh ina measc siúd a ndeachthas i gcomhairle

leo, agus treoirphrionsabail an LECP. Déantar an dá ghné den phlean, an ghné gheilleagrach agus

an ghné pobail, a chur i láthair le chéile lena chinntiú go ndéanfar feidhmiú comhordaithe ar na

gníomhartha le haghaidh forbairt gheilleagrach agus forbairt áitiúil/pobail araon.

Is é príomhaidhm an LECP feabhas a chur ar fholláine na ndaoine
agus ar dhea-bhail an gheilleagair i gCathair na Gaillimhe trí
phleanáil straitéiseach fheabhsaithe, spriocdhíriú agus comhordú
níos fearr ar acmhainní agus iarmhairtí níos bríche do phobail
áitiúla. Níl sé de chumas ag aon ghníomhaireacht ná eagraíocht
amháin na spriocanna sin a chomhlíonadh aisti féin. Dá réir sin,
beidh tiomantas na n-eagraíochtaí áitiúla a bhfuil ról acu maidir le
cur chun cinn na forbartha áitiúla agus pobail ina chuid lárnach
d'fheidhmiú rathúil an phlean.

Is ar chomhoibriú agus ar chomhpháirtíocht atá an bhéim tríd síos.
Soláthraíonn an LECP creat do na heagraíochtaí ar fad i gCathair
na Gaillimhe chun a gcuid straitéisí agus pleananna féin a nascadh
le chéile. Foráiltear ann d'infheistíocht agus acmhainní a chur le
chéile chun comhchuspóirí comhaontaithe a bhaint amach.
Foráiltear ann do chomhtháthú idir pleanáil shóisialta agus pleanáil
gheilleagrach chun cabhrú le pobail inbhuanaithe a fhorbairt ina
bhfuil geilleagair áitiúla láidre.

Mar chuid de chéim cur chun feidhme an LECP, déanfar na gníomhartha atá leagtha amach sa

doiciméad seo a shainiú agus a mhionléiriú a thuilleadh. Déanfar pleananna gníomhaíochta

bliantúla ina mbeidh gníomhartha agus torthaí intomhaiste, soiléire a fhorbairt trí phlé

idirghníomhaireachta agus trína thuilleadh comhairliúcháin phoiblí.

Tá an LECP ag cur tús le próiseas comhoibrithe idirghníomhaireachta agus cothóidh sé cur chuige

nuálach réamhbheartaithe i leith forbairt shocheacnamaíoch i gCathair na Gaillimhe a phleanáil.
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Forbairt Gheilleagrach

Ceapadh gnéithe geilleagracha an LECP tar éis comhairliúcháin leis na príomhpháirtithe leasmhara,

tar éis athbhreithniú ar straitéisí agus pleananna ábhartha agus tar éis anailíse ar phróifíl

shocheacnamaíoch Chathair na Gaillimhe. Beidh an LECP ina chuidiú maidir leis an bhforbairt

gheilleagrach i gCathair na Gaillimhe a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt di sa tréimhse sé

bliana atá romhainn. Tá an LECP ina chuid de ról geilleagrach níos leithne an rialtais áitiúil agus

soláthraíonn sé creat inar féidir le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a ról forbartha geilleagraí a

fhorbairt agus a shaothrú.

Is maith mar atá Gaillimh suite i dtaobh cúrsaí geilleagracha chun freastal ar a thuilleadh fáis. Cuid

mhór de na cuspóirí agus na gníomhartha atá leagtha amach sa LECP, tá siad dírithe ar fhéiniúlacht

láidir a chruthú do Chathair na Gaillimhe trí thacú leis na láidreachtaí atá ag an gcathair cheana féin

agus leo siúd atá ag teacht chun cinn, agus trí leas a bhaint astu. I measc na réimsí tosaíochta tá

scileanna, tallann agus nuálaíocht; fiontraíocht agus gnólachtaí nuathionscanta, fiontar a scálú agus a

fhás; an timpeallacht do ghnólachtaí agus deiseanna forbartha earnála. Go háirithe, gné

thábhachtach is ea an cumas atá ag Cathair na Gaillimhe chun gnó dúchasach agus infheistíocht

dhúchasach sa chathair a chur chun cinn agus a chothú, agus baineann tábhacht ar leith freisin le

cumas na cathrach chun infheistíocht isteach a mhealladh agus a choinneáil.

Léiríonn na spriocanna, na cuspóirí agus na gníomhartha atá leagtha amach sa LECP na téamaí

lárnacha, Daoine, Áit agus Próiseas, a cuireadh i láthair i Straitéis Gheilleagrach Chathair na

Gaillimhe – Inbhuanaitheacht Gheilleagrach 2015 – 2021. Aithnítear sa LECP go gcuidíonn

feidhmíocht láidir gheilleagrach chun pobail níos láidre a thógáil agus gur bunghné is ea í i dtaobh a

leasa trí rathúnas níos mó, cruthú post agus cobhsaíocht airgeadais.

Forbairt Pobail

Tá traidisiún fadbhunaithe ag Cathair na Gaillimhe i dtaobh gníomhaíocht pobail eagraithe, agus tá

sraith struchtúr agus tionscnamh i bhfeidhm chun éascú do chineálacha cur chuige comhoibritheacha

agus líonraí seachadta iomchuí a chruthú (Fíor 1). Cé nach bhfuil an ghné pobail den LECP

saintreorach maidir leis na gníomhartha éagsúla atá le déanamh ag na struchtúir éagsúla sin, is féidir

léi a bheith ina cuidiú i ndáil le forbairt, comhordú agus feidhmiú a dhéanamh ar chur chuige atá

comhleanúnach agus comhtháite i leith forbairt áitiúil agus pobail.

Tá réimsí tosaíochta agus deiseanna aitheanta sa LECP agus léirítear ann na cláir nó na hacmhainní

eile is cuí a nascadh le gach tosaíocht nó réimse deise áirithe. Feidhmíonn an LECP mar dhoiciméad

treorach do gach ceann de na grúpaí forbartha pobail sa chathair agus iad ag ullmhú a gcuid

pleananna agus straitéisí ábhartha.

Is é cuspóir foriomlán an ghné phobail den LECP cosaint agus feabhsú cháilíocht beatha agus

fholláine na bpobal i gCathair na Gaillimhe. Príomhthosaíocht is ea a chinntiú gur féidir le daoine atá

faoi mhíbhuntáiste, cibé cén fáth, iomlán a n-acmhainneacht a bhaint amach agus a bheith páirteach i

ngach gné de shaol na cathrach. Tá tiomantas sa LECP do neartú a dhéanamh ar an teacht aniar atá

sna pobail áitiúla chun a bheith rannpháirteach i gceart sa chinnteoireacht a théann i bhfeidhm ar a

saol ó lá go lá.
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Tugtar aitheantas don nasc idir forbairt gheilleagrach agus forbairt phobail, go háirithe an tslí inar

féidir le hidirghabhálacha forbartha áitiúla agus pobail tacú le gníomhaíocht gheilleagrach ón

mbun aníos, agus iad ina gcúnamh freisin maidir le dul i ngleic le heisiamh sóisialta agus le

bochtaineacht, mar shampla, trí idirghabhálacha spriocdhírithe chun feabhas a chur ar

dheiseanna oideachais, oiliúna agus fostaíochta laistigh de phobail faoi mhíbhuntáiste nó de

phobail imeallaithe.

Sprioc 1. Gaillimh. Réigiún cathrach cruthaitheach den scoth.

Tá an chruthaitheacht agus an cultúr ag croílár an tsaoil i gCathair na Gaillimhe. Is cuid lárnach

iad do gach gné d'fhorbairt na Gaillimhe mar chathair agus mar réigiún. Tá iomrá agus cáil

chultúrtha ollmhór ar Ghaillimh, faoi stiúir eagraíochtaí suaitheanta ar nós Fhéile Ealaíon

Idirnáisiúnta na Gaillimhe agus Chompántas Amharclainne Druid den chuid is mó. Tá earnáil

bheoga ealaíon pobail i gCathair na Gaillimhe freisin agus téann sí i mbun rannpháirtíochta

gníomhaí leis na pobail áitiúla, agus daoine á gcumasú aici chun a bhféiniúlacht chultúrtha a chur

in iúl trí mheán na cruthaitheacha. Ina cáil mar chathair atá ainmnithe mar Chathair Scannán

UNESCO, tá Gaillimh ina ball de Líonra Cathracha Cruthaitheacha UNESCO. Tá Gaillimh ina ball

den Chlár Cathracha Píolótacha Culture21 agus tá tairiscint déanta aici chun a bheith ina

Príomhchathair Chultúir na hEorpa 2020.

Ba chóir forbairt pobail agus forbairt áitiúil a thabhairt faoi
deara mar dhá phróiseas ar leith a dhéanann comhlánú ar a chéile.
Sa chomhthéacs sin, tugaimid sainmhíniú ar fhorbairt pobail agus
forbairt áitiúil:

Is éard is obair pobail/forbairt pobail ann "gníomhaíocht forbartha atá
comhdhéanta de thasc agus próiseas araon. Is é an tasc ná athrú
sóisialta a dhéanamh i dtreo bhaint amach an chomhionannais, an
cheartais shóisialta agus chearta an duine agus is é an próiseas ná
cur i bhfeidhm phrionsabail na rannpháirtíochta, an chumhachtaithe
agus na comhchinnteoireachta ar bhealach struchtúrtha
comhordaithe", Arna oiriúnú ó Pobal (1999) – Straitéisí agus
Gníomhartha Forbartha Pobail laistigh den Chlár Forbartha Áitiúil
Comhtháite, Insights Uimh. 11. Pobal, Baile Átha Cliath.

Déantar forbairt áitiúil a shainmhíniú mar "An chomhiarracht a
dhéanann pobal chun feabhas a chur ar dhálaí áitiúla, sóisialta agus
comhshaoil, lena dtugtar an deis do gach ceann de na trí earnáil
(pobal, gníomhaireacht reachtúil agus comhpháirtí sóisialta) a bheith
ag gníomhú le chéile ar mhaithe leis an limistéar." ADM (1995),
Lámhleabhar Comhtháite um Fhorbairt Áitiúil agus tagairt déanta do i
riachtanais SICAP lch.19.
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Cuspóir
Tacú leis an ról atá ag

Cathair na Gaillimhe mar

chathair chultúrtha a bhfuil

cáil idirnáisiúnta uirthi, agus

an ról sin a chur chun cinn.

Na buntáistí geilleagracha,

cultúrtha agus sóisialta a

bhaineann le húsáid na

Gaeilge a chaomhnú agus

a chinntiú go gcoinneofar

slán iad i gCathair na

Gaillimhe.

Bunú agus leathnú tionscal

cruthaitheach agus

eispéireas oideachais i

gCathair na Gaillimhe a

spreagadh.

Gníomh
Aitheantas a thabhairt don tábhacht a

bhaineann le hainmniú na Gaillimhe mar

Chathair Scannán UNESCO agus tógáil

air sin.

Tacú le tairiscint na Gaillimhe ar bheith

mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa

2020, agus í a chur chun cinn.

Tacú le cur chun feidhme Straitéis

Chultúrtha na Gaillimhe agus Phlean

Gníomhaíochta Ealaíon Chathair na

Gaillimhe.

Tacú le gníomhaíocht a bhaineann le

cultúr agus éascú do rochtain ar an

gcultúr agus rannpháirtíocht ann, le haird

iomlán ar éagsúlacht chultúrtha agus le

gach duine san áireamh.

Leanúint ar aghaidh ag cur na Gaillimhe

chun cinn mar chathair dhátheangach

agus ag tacú leis sin, agus, go háirithe,

tacú leis an gcur chuige ina nglactar leis

an nGaeilge mar ghnáth-theanga laethúil

i gCathair na Gaillimhe.

Iniúchadh a dhéanamh ar dheiseanna i

dtaobh mol fisiceach a chruthú do

Chultúr Ceilteach Gaelach, lena n-

áirítear earnáil na Gaeilge, i gCathair na

Gaillimhe.

Tairiscint dea-luacha a fhorbairt a

bhaineann le láidreacht Chathair na

Gaillimhe do chuideachtaí dúchasacha

agus cuideachtaí infheistíochta coigríche

dírí agus eispéiris oideachais i réimse na

Scannán/ Meán Digiteach/Beochana.

Ceannpháirtí &
Comhpháirtithe
CCG, CCoG,

Ionad Scannán na Gaillimhe,

BOOGRC, LPCG

Gaillimh 2020, CCG, CCoG,

LPCG

CCG, CCoG, BOOGRC,

LPCG

CCG, LPCG, CCnaG,

Gaillimh 2020, BOOGRC

Gaillimh le Gaeilge, CCG,

Comhlachas Tráchtála na

Gaillimhe

CCG, Gaillimh le Gaeilge,

BOOGRC, ÚnaG

CCG, IDA, EI, ÚnaG

BOOGRC, Comhlachas

Tráchtála na Gaillimhe, An

Earnáil Oideachais

1.1

1.2

1.3

Aithnítear sa Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail an ról lárnach atá ag an gcruthaitheacht

agus an gcultúr maidir le hinbhuanaitheacht gheilleagrach agus shóisialta Chathair na Gaillimhe.

Tógann an sprioc ardleibhéil ar an uaillmhian atá sa Chreat Straitéise Cultúrtha do Chathair agus

Contae na Gaillimhe 2016-2025, dá bhfuil sé ina aidhm Gaillimh a athrú ina mionsamhail oibríoch

den inbhuanaitheacht chultúrtha, den dea-chleachtas agus d'eispéiris chruthaitheacha agus

chultúrtha den scoth.

1. Gaillimh a fhorbairt agus a chur chun cinn mar réigiún cathrach cruthaitheach
den scoth.
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Cuspóir
Forbairt agus

spreagadh a

dhéanamh ar

thimpeallacht don

nuálaíocht, don

fhiontar agus don

fhiontraíocht, lena

n-áirítear fiontar

pobail/sóisialta.

Gníomh
Sraith éiceachóras nuálaíochta a chruthú i

gCathair na Gaillimhe, agus tacú leo.

Staidéar féidearthachta a fhorbairt

d'éiceachórais fiontair/chruthaitheacha i

gCathair na Gaillimhe.

Tacú le himeachtaí nuálaíochta agus

fiontraíochta, idir náisiúnta agus áitiúla, agus

iad a chur chun cinn, mar shampla:

MeetWest

Venture West

Cruinniú na nGnólachtaí Nuathionscanta

Aonach Ceardaíochta OFÁ

Ciste Margaíochta Chathair na Gaillimhe

A bheith ag obair go gníomhach leis an rialtas

náisiúnta chun dul chun cinn a dhéanamh

maidir le cur chun feidhme na gclásal sóisialta

sa soláthar poiblí.

Ceannpháirtí &
Comhpháirtithe
GCID, Comhlachas Tráchtála na

Gaillimhe, CCG

CCG, OFÁ, SCCUL, GTC,

Comhlachas Tráchtála na

Gaillimhe

CCG, OFÁ, Start Up Galway,

BOOGRC, Comhlachas Tráchtála

na Gaillimhe

Comhairle Ceardchumann na

Gaillimhe, CCnaG, CCG

2.1

Sprioc 2. Gaillimh. Cathair nuálach.
Is cathair uaillmhianach í Gaillimh ina bhfuil earnáil láidir gnó dhúchasaigh. Is ionad domhanda

gníomhaíochta í le haghaidh teicneolaíochtaí leighis agus cuideachtaí TFC. Is lárionad oideachais

agus eolais í. Tá cónaí i gCathair na Gaillimhe ar dhaoine dinimiciúla ardcháilíochta i ngach

earnáil, daoine a bhíonn ag breathnú chun cinn, agus dá bharr sin is ann d'fhís láidir don áit agus

d'fheasacht dhomhain ar threochtaí reatha, ar fhorbairtí atá ag teacht chun cinn agus ar a n-

impleachtaí.

Is mian leis an LECP leas a bhaint as na tréithe sin agus a chinntiú go ndéanfar buanna na

ndaoine agus na bpobal i gCathair na Gaillimhe a chothú, a chur chun cinn agus a cheiliúradh,

agus go mbeidh luach saothair le fáil orthu. Tríd an LECP, leanfar leis an bhfeachtas i dtaobh

Gaillimh a chur i láthair mar chathair nuálach, cathair ina bhfuil bród gairmiúil, dréimirí deiseanna

agus líonraí tacaíochta láidre.

Comhlánaíonn an sprioc ardleibhéil sin an Plean Gníomhaíochta do Phoist agus an Plean Fiontar

do Chathair agus Contae na Gaillimhe. Tá sí ag teacht le beartas reatha an Rialtais maidir le

forbairt gheilleagrach (faoi láthair, an Straitéis Gheilleagrach Mheántéarmach 2014-2020 agus an

Straitéis Fiontar mar atá leagtha amach in Making it Happen – Growing Enterprise for Ireland)

agus leagtar béim léi ar an ról lárnach is féidir a bheith ag cathracha maidir le cuspóirí AE a

bhaint amach, go háirithe i gcur chun feidhme na straitéise Eoraip 2020. Beidh baint amach na

sprice faoi threoir Ráiteas Straitéise Chathair na Gaillimhe – Inbhuanaitheacht Gheilleagrach

2015-2021.

2. Gaillimh a fhorbairt agus a chur chun cinn mar chathair nuálach.
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Cuspóir

Spiorad na

cruthaitheachta,

na nuálaíochta

agus na

fiontraíochta a

chothú sa chóras

oideachais.

Gnó dúchasach

agus infheistíocht

dhúchasach a chur

chun cinn agus a

chothú sa chathair.

Nuálaithe a

spreagadh chun

iad féin a lonnú i

gCathair na

Gaillimhe.

Gníomh
Dul i mbun rannpháirtíocht ghníomhach le

Nasc-Éire agus tacaíocht a thabhairt dó i ndáil

lena chlár comhpháirtíochta pobail.

Gaillimh a fhorbairt mar Ionad Barr Feabhais

maidir le fiontar sóisialta.

Deiseanna a chruthú i gCathair na Gaillimhe

do thionscadail arna gcistiú ag an Eoraip.

Grúpa idirghníomhaireachta a bhunú chun dul

i ngleic leis an dífhostaíocht/tearcfhostaíocht

fhadtéarmach.

An fhiontraíocht a chur i láthair mar rogha

gairme inmharthana agus líonra oidí fiontair

agus córas tacaíochta fiontraíochta a chur ar

fáil tríothu seo a leanas:

- Blackstone LaunchPad in OÉ Gaillimh

- OFÁ na Gaillimhe

- Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe

Tacú le cur chun feidhme Phlean Fiontraíochta

bliantúil Chathair agus Chontae na Gaillimhe.

Tacú le cláir oiliúna agus meantóireachta do

ghnólachtaí beaga agus gnólachtaí nua-

thionscanta agus iad a chur chun cinn.

Féachaint an bhféadfaí Ceantar Feabhsú Gnó

a bhunú.

Obair chomhoibritheach a dhéanamh chun

infheistíocht i gCathair na Gaillimhe a

spreagadh trí fhorbairt a dhéanamh ar

thairseach agus paca promóisin i gcomhair na

faisnéise go léir a bhaineann le gnó agus

fiontar.

Iniúchadh a dhéanamh ar dheiseanna a

bhaineann le clár Chathracha Nuálacha an AE.  

Suíomhanna ina mbeidh léarscáileanna

idirghníomhacha a ullmhú i gcomhair

léarscáileanna Theicneolaíocht na Gaillimhe

agus Medtech.

Tógáil ar an nGradam de chuid fDI,

Micrea-Chathair na Bliana 2014/2015.

Ceannpháirtí &
Comhpháirtithe
Nasc-Éire, CCG

CCnaG, CCG, LPCG

CCG, Comhpháirtíocht Chathair

na Gaillimhe, Comhlachas

Tráchtála na Gaillimhe, WestBic

CCnaG, BOOGRC, RCS, GLSG,

CCG

OÉG, GCID, GTC, OFÁ,

BOOGRC

OFÁ, CCG, Comhairle

Ceardchumann na Gaillimhe

OFÁ, SCCUL

Enterprises Ltd., GTC, BOOGRC,

CCnaG, RCS

Comhlachas Tráchtála na

Gaillimhe, CCG, Comhlachais

Ghnó Chathair na Gaillimhe

CCG, OFÁ, Comhlachas

Tráchtála na Gaillimhe, GCID,

GTC

CCG, Comhlachas Tráchtála na

Gaillimhe 

GCID, CCG, Insight

CCG, Comhlachas Tráchtála na

Gaillimhe, GCID

2.1

2.2

2.3

2.4
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Sprioc 3. Gaillimh. Cathair atá cuimsitheach agus cothrom
Is iad na daoine croílár Chathair na Gaillimhe. Is sócmhainn thábhachtach iad agus ba cheart

tacú go hiomlán leo, beag beann ar a gcúlra socheacnamaíoch, a n-inscne, nó a gcúlra eitneach

nó cultúrtha, trí mheán sochaí atá cobhsaí, sábháilte, cóir agus fulangach, sochaí ina bhfuil meas

ar éagsúlacht, comhionannas deiseanna agus rannpháirtíocht gach duine, agus ina ndéantar

iadsan a cheiliúradh.

Tógann an sprioc ardleibhéil seo ar obair atá ar siúl ag eagraíochtaí forbartha pobail cheana féin i

gcathair na Gaillimhe. Comhlánaíonn sí straitéisí reatha, amhail an Straitéis Idir-Chultúrtha agus

an Plean um Leanaí agus an Aos Óg 2015-2018. Trí na gníomhartha atá leagtha amach sa LECP,

leanfaidh Cathair na Gaillimhe ar aghaidh ag soláthar spáis don chruthaitheacht agus saoirse dá

muintir go léir, agus é á chinntiú aici go bhfuil an deis ag na daoine go léir a bheith rannpháirteach

go hiomlán sa tsochaí agus a gcumas iomlán a bhaint amach.

3. A chinntiú gur chathair chomhionann, chuimsitheach í Cathair na Gaillimhe.

Cuspóir
Gaillimh a fhorbairt

mar Chathair

Chliste.

Gníomh
Tuilleadh forbartha agus feidhmiú a dhéanamh

ar an gcomhaontú foirmiúil idir Insight OÉ

Gaillimh agus Comhairle Cathrach na

Gaillimhe chun comhthionscnaimh a fhorbairt,

lena n-áirítear:

staidéar bunachair sonraí oscailte poiblí

www.galwaydashboard.ie

iarratais ar chistiú náisiúnta agus AE

Forbairt a dhéanamh ar roinnt tionscnamh

'Cathair Chliste' lena n-áirítear an tionscnamh

Open Agile Smart Cities (OASC) i gcomhar le

Baile Átha Cliath, Corcaigh agus Luimneach.

Ceannpháirtí &
Comhpháirtithe
Insight, CCG,

BOOGRC, LPCG, Comhlachas

Tráchtála na Gaillimhe,

Comhlachas Gnó na Gaillimhe

CCG, Insight OÉG, OASC,

Comhlachas Tráchtála na

Gaillimhe, Comhlachas Gnó na

Gaillimhe

2.5

Cuspóir
Cláir náisiúnta

agus áitiúla um

chuimsiú

sóisialta/fhorbairt

pobail a chur ar

bun chun an

bhochtaineacht a

laghdú agus

míbhuntáiste a

mhaolú.

Gníomh
Monatóireacht a dhéanamh ar chláir um

laghdú bochtaineachta agus ar chláir forbartha

pobail sa chathair, lena n-áirítear an Clár

Gníomhaíochta SICAP.

Grúpa um Chuimsiú Sóisialta a athbhunú i

gCathair na Gaillimhe, mar chuid den struchtúr

LCDC.

Tacú le cur chun feidhme Phlean Choiste

Cúram Leanaí Chathair agus Chontae na

Gaillimhe.

Tascfhórsa a bhunú chun déileáil le limistéir

áitiúla díothachta agus míbhuntáiste.

Tacú le seachadadh fiontair shóisialta agus

deiseanna oibre laistigh de phobail.

Ceannpháirtí &
Comhpháirtithe
LCDC

LCDC, CCnaG, CCG, FSS, Tusla,

BOOGRC, LPCG

CCLCCG, BOOGRC, Tusla

Tusla, CCG, LPCG, SCCUL,

LCDC

CCG, CCnaG, RCS, BOOGRC

3.1
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Cuspóir
Dul i ngleic le

míbhuntáiste

oideachasúil.

Comhtháthú

iomlán agus

comhionannas

iomlán na ndaoine

laistigh dár bpobal

a chinntiú.

An luach a

thugann an

éagsúlacht don

Réigiún Cathrach

a aithint agus tacú

leis.

Gníomh
Tacaíochtaí spriocdhírithe oideachais a chur ar

fáil dóibh siúd atá faoi mhíbhuntáiste i gCathair

na Gaillimhe.

Deiseanna oideachais a chur ar fáil agus a

chur chun cinn dóibh siúd atá tearcfhostaithe

nó dífhostaithe agus dóibh siúd ar mian leo

tuilleadh oiliúna nó athoiliúint a chur orthu féin.

Mapáil a dhéanamh ar thacaíochtaí iarscoile

sa chathair agus iad a fhorbairt.

An Grúpa Idirghníomhaireachta don Lucht Siúil

a athbhunú agus:

- Plean gníomhaíochta a fhorbairt.

- Tacú le tithíocht sóisialta don lucht siúil

(CENA).

Athbhreithniú agus forbairt a dhéanamh ar an

ngrúpa Access for All agus tacú lena phlean

gníomhaíochta.

Tacú le forbairt ionaid acmhainne inrochtana,

shábháilte don phobal LGBT.

Athbhreithniú a dhéanamh ar 'A City of

Equals', straitéis idirchultúrtha Chathair na

Gaillimhe.

Forbairt a dhéanamh ar dheiseanna cistithe

Eorpaigh um chomhtháthú do Chathair na

Gaillimhe agus tacú leo.

A chinntiú go bhfuil tacaíocht ar fáil d'imircigh i

dtreo comhtháthú.

Cur chun cinn agus forbairt a dhéanamh ar

chláir feasachta agus tionscnaimh oideachais

a bhaineann le héagsúlacht chultúrtha agus

frithchiníochas, lena n-áirítear:

- Tionscnamh an Bhrait Bhuí

- Tionscnamh an Chárta Dheirg

Ceannpháirtí &
Comhpháirtithe
BOOGRC, GLSG, Equal Ireland,

Institiúidí Tríú Leibhéal

RCS, BOOGRC, CCG, FSS, An

Garda Síochána, Soláthraithe

Oibre don Aos Óg, Comhairle na

nÓg, CCG

Tusla, LPCG, BOOGRC, GLSG,

Soláthraithe Oibre don Aos Óg,

Soláthraithe Oideachais

CCG, GLSG, Gluaiseacht

Taistealaithe na hÉireann,

BOOGRC, LPCG

Access for All, CCG, CCnaG,

LPCG

Amach!, CCG, LPCG

CCnaG, CCG, LPCG

CCG, CCnaG

CCG, CCnaG, RCS, BOOGRC

BOOGRC, CCG, FAI, GLSG,

CCnaG

3.2
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Sprioc 4. Gaillimh. Timpeallacht uirbeach inbhuanaithe a bhfuil
teacht aniar inti, arb í príomhchathair réigiúnach an Iarthair í.
Is í Cathair na Gaillimhe príomhspreagthóir na forbartha inbhuanaithe in iarthar na hÉireann.

D'fhonn an staid sin a neartú a thuilleadh, ní mór do Chathair na Gaillimhe athfhorbairt agus

atheagsúlú a dhéanamh ar a geilleagar, trí naisc níos láidre a chruthú idir an geilleagar áitiúil

agus an ceann domhanda, trí bheith níos tarraingtí do lucht oibre oilte, gníomhach agus trí bheith

ag obair ar fud na n-earnálacha go léir chun branda agus féiniúlacht láidir a chruthú don chathair.

Ina theannta sin, ní mór freastal ar na riachtanais iompair, chomhshaoil agus tithíochta a bhíonn

ag timpeallacht uirbeach láidir.

4. Timpeallacht uirbeach, atá inbhuanaithe agus a bhfuil teacht aniar inti, a
spreagadh do Chathair na Gaillimhe, príomhchathair réigiúnach an Iarthair.

Cuspóir
Uathúlacht

Chathair na

Gaillimhe agus an

réigiúin a shainiú

agus a chothú.

Naisc a chruthú

idir gach earnáil,

lena n-áirítear bia,

cultúr, TFC,

turasóireacht agus

oideachas.

Pobail bheoga

agus ómós áite

láidir a thógáil

agus tacú leo.

Gníomh
Tionscnamh brandála atá láidir agus

comhleanúnach a fhorbairt do Chathair na

Gaillimhe.

Na gníomhartha atá sonraithe i Straitéis

Turasóireachta Chathair na Gaillimhe a chur i

gcrích.

Na príomhghnéithe agus na gaolmhaireachtaí

lena nasctar Cathair na Gaillimhe, a cúlchríoch

agus Réigiún an Iarthair a shainaithint agus a

fheabhsú.

Líonraí agus cnuasaigh earnálacha a

shainaithint agus éascú dóibh d'fhonn cur lena

n-acmhainneacht agus í a uasmhéadú, ina

n-aonair agus le chéile.

Tacú le tairiscint na Gaillimhe i dtaobh a bheith

ina Réigiún Eorpach na Gastranamaíochta

2018, agus í a chur chun cinn.

Tacaíocht a thabhairt do thairiscint Chathair na

Gaillimhe i dtaobh a bheith ina Príomhchathair

Óige na hEorpa 2019 agus í a chur chun cinn.

Tacú le seachadadh clár don óige ar bhonn

riachtanas.

Tacú leis an bhFoghlaim ar Feadh an tSaoil

agus le tionscnaimh chun tacú le rochtain ar an

oideachas.

Ceannpháirtí &
Comhpháirtithe
CCG

CCoG, OFÁ, Comhlachas

Tráchtála na Gaillimhe, CCG,

Fáilte Éireann, An Earnáil

Turasóireachta, An Earnáil

Fáilteachais

CCG, CCoG, NWRA

OFÁ, CCG, CCoG, iTAG,

BOOGRC

CCoG, CCG, GMIT, Comhlachas

Tráchtála na Gaillimhe

BOOGRC, Youthwork Ireland,

Comhairle na nÓg

LPCG, BOOGRC, Tusla,

Youthwork Ireland, Comhairle na

nÓg.

BOOGRC

4.1

4.2

4.3
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Cuspóir

Bonneagar

straitéiseach a

chur ar fáil, a

chothabháil agus a

fheabhsú a

thacaíonn le

forbairt

gheilleagrach,

chultúrtha, sláinte,

comhshaoil agus

pobail.

Tacú le forbairt

inbhuanaithe tríd

an timpeallacht

nádúrtha a

fheabhsú agus

bonneagar

tithíochta, fuinnimh

agus iompair a

chur ar fáil lena

gcomhlíonfar ár

ngealltanais maidir

le hastaíochtaí gás

ceaptha teasa.

Gníomh
Cumasú do sholáthar cistiú do ghníomhaireachtaí

tacaíochta an chosmhuintir agus gníomhaíochtaí

tacaíochta forbartha pobail.

Tacaíocht leanúnach don Straitéis um Báúlacht le hAois

i gcomhair Chathair na Gaillimhe

Tacú le forbairt ionaid oibre deonaí d'eagraíochtaí

neamhbhrabúis agus d'eagraíochtaí pobail i gCathair na

Gaillimhe.

Tacaíocht a thabhairt do shaoráidí agus áiseanna

caithimh aimsire agus pobail, nuair is féidir, agus a

chinntiú go bhfuil siad leordhóthanach chun freastal ar

riachtanais Chathair na Gaillimhe.

Mapáil agus monatóireacht a dhéanamh ar shócmhainní

agus saoráidí pobail, cultúrtha agus geilleagracha i

gCathair na Gaillimhe.

Leanúint ar aghaidh leis an méadú ar Ghréasán

Foghlama Áitiúil Chathair na Gaillimhe, agus é á

chinntiú go ndéanfar bearnaí, réimsí dúblála agus réimsí

comhoibrithe i measc na soláthraithe oideachais a

shainaithint, ag cur san áireamh riachtanais reatha agus

treochtaí sa todhchaí.

Tacú le forbairt láithreán folamh i gCathair na Gaillimhe

lena n-úsáid mar phlásáin, spásanna fiontair shóisialta,

gairdíní agus i gcomhair feirmeoireacht shóisialta, agus

clár oideachais agus oiliúna a bhunú chun tacú le

forbairt na limistéar sin.

Léarscáil Ghlas a ullmhú do Chathair na Gaillimhe.

Leabharlann nua agus spás comhroinnte nua a thógáil

do Chathair na Gaillimhe, mar aon le bonneagar

cultúrtha eile.

Tacú le hiarratas Chathair na Gaillimhe ar an Tionscadal

Green Leaf AE 2016 agus é a chur chun cinn.

Tacú le forbairt agus cur chun feidhme Straitéise um

Athrú Aeráide do Chathair na Gaillimhe.

Tacú le forbairt agus cur chun feidhme an Chláir

Chomhtháite um Bainistíocht Iompair do Chathair na

Gaillimhe agus don cheantar máguaird.

Athbhreithniú a dhéanamh ar Straitéis Bainistíochta

Eastát do Chathair na Gaillimhe agus ceann nua a

ullmhú.

Ceannpháirtí &
Comhpháirtithe
CCnaG, LPCG, CCG

Coiste Stiúrtha Age

Friendly Galway, CCG,

CCoG, BOOGRC

CCG, GVC

CSG, CCG, FSS,

BOOGRC, LPCG

CCG, LCDC, Insight

BOOGRC,

An Earnáil Oideachais

BOOGRC, FSS, Na

Bráithre Carthanachta,

CCnaG

Transition Galway, OÉG,

CCG, Insight

CCG

CBS maidir le Comhshaol

(CCG)

CBS maidir le Comhshaol

(CCG)

NTA, CBS maidir le

hIompar (CCG), GTU,

CCoG, TII (NRA mar a

bhíodh), ARUP Consulting

Engineers, Systra

Consulting Engineers

CBS maidir le

Tithíochta(CCG)

4.4
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Sprioc 5. Gaillimh. Cathair a chothaíonn sláinte agus folláine a
muintire go léir.

Tá Cathair na Gaillimhe ina ball de Líonra Cathracha Sláintiúla na hEorpa de chuid na

hEagraíochta Domhanda Sláinte ó 2006 i leith. Is é an príomhchuspóir atá ag gluaiseacht

Chathracha Sláintiúla na hEagraíochta Domhanda Sláinte an tsláinte agus an fholláine a bheith

gar do bharr cláir oibre shóisialta, gheilleagraigh agus pholaitiúil gach gníomhaireachta. Tacaíonn

gluaiseacht Chathracha Sláintiúla na Gaillimhe le cur chun feidhme 'Éire Shláintiúil – an Creat

Náisiúnta Sláinte agus Folláine' (2013 – 2025) ar an leibhéal áitiúil. Tacaíonn an LECP leis an

sprioc sin agus aithnítear ann an argóint láidir gheilleagrach maidir le sláinte agus folláine an

phobail a chosaint agus a chur chun cinn.
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5. Sláinte agus folláine gach duine i gCathair na Gaillimhe a chur chun cinn.

Cuspóir
Tacú le cur chun

feidhme clár agus

pleananna áitiúla a

bhaineann le

sláinte agus

folláine, lena n-

áirítear iad siúd a

bhaineann leis an

meabhairshláinte,

foréigean baile

agus foréigean

gnéasach.

Sábháilteacht gach

duine i gCathair na

Gaillimhe a chur

chun cinn.

Tacú le forbairt clár

agus pleananna

spóirt agus

gníomhaíochta

coirp.

Gníomh
Comhordú agus cumarsáid a dhéanamh

maidir le forbairt agus cur chun feidhme

gníomhartha sláinte agus folláine thar gach

clár agus plean i gCathair na Gaillimhe, lena

n-áirítear iad siúd a bhaineann le:

- Cathracha Sláintiúla na Gaillimhe

- Age Friendly Galway

- Féinmharú a Chosc

- WRDTF

- Aonad Sláinte don Lucht Siúil

Cur chuige níos aontaithe a fhorbairt i dtaobh

bailiú agus úsáid sonraí ar fud

gníomhaireachtaí.

Tacú le cuspóirí Phlean Straitéiseach

2015-2020 an Chomhchoiste Póilíneachta.

Gníomhartha Phlean Straitéiseach

Chomhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe a chur

in iúl agus a chur chun feidhme.

Ceannpháirtí &
Comhpháirtithe
LCDC, FSS, WRDTF, LPCG,

SAOLTA, CSG, CCG

FSS, CCG, SAOLTA, CSG, LPCG

Baill an Chomhchoiste

Póilíneachta

CSG, CCG, FSS, BOOGRC,

LPCG

5.1

5.2

5.3



Monatóireacht agus Cur chun Feidhme

Is ríthábhachtach é cur chun feidhme an LECP agus monatóireacht, meastóireacht agus

athbhreithniú air i ndáil leis na cuspóirí agus na gníomhartha i gcomhair gach sprice ardleibhéil.

Déanfar é a thomhas i gcoinne raon táscairí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla agus tá creat

monatóireachta á fhorbairt ina leith.

Doiciméad beo is ea LECP Chathair na Gaillimhe. Ullmhófar plean gníomhaíochta maidir le gach

bliain den LECP, ag tosú in 2016. Sna pleananna gníomhaíochta sin beidh gníomhartha soiléire,

intomhaiste, a bheidh bunaithe ar na spriocanna agus na cuspóirí sa doiciméad seo, agus

cuirfear san áireamh leo na haighneachtaí mionsonraithe arna bhfáil tríd an bpróiseas

comhairliúcháin phoiblí, mar aon le forbairtí beartais atá cothrom le dáta. Is iad an LCDC agus an

CBS a dhéanfaidh na pleananna gníomhaíochta bliantúla a fhormheas agus déanfaidh Comhairle

Cathrach na Gaillimhe iad a ghlacadh. Déanfar measúnacht tionchair i dtaobh na spriocanna

agus cuspóirí go léir.

Is ar raon struchtúr a bheidh an fhreagracht as an LECP a chur chun feidhme agus monatóireacht

agus athbhreithniú a dhéanamh air, agus airítear leo siúd an LCDC, an CBS maidir le Forbairt

Gheilleagrach, Tacaíocht Fiontar agus Cultúr, agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Beidh an

fheidhmíocht i ndáil le cur chun feidhme an phlean faoi réir scrúdú agus tuairisciú ón gCoiste

Náisiúnta um Iniúchadh ar Mhaoirseacht. Tá tuilleadh eolais ar struchtúr an LCDC agus an CBS le

fáil in Aguisín I.

Monatóireacht agus Cur Chun Feidhme

1 Ullmhaigh pleananna gníomhaíochta bliantúla agus déan iad a ghlacadh.

2 Ullmhaigh uirlis mapála agus monatóireachta, lena n-áirítear próiseas i ndáil le promhadh

ó thaobh an chomhionannais.

3 Scrúdaigh cén struchtúr rialachais a theastóidh chun an LECP a chur chun feidhme agus

monatóireacht a dhéanamh air, agus déan moltaí ina thaobh sin.

4 Tóg ar Thionscnamh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe um Chomhchreidiúnacht.

5 Cinntigh go bhfuil na tionscadail arna bhforbairt agus arna gcistiú trí thionscnaimh LCDC

ag teacht le dea-chleachtais chorparáideacha agus iniúchóireachta

6 Tabhair faoi mheasúnú riosca ar an LECP.

Baineann dúshláin leis na bearta a sainaithníodh sa LECP ach is réalaíoch iad agus tá seans

ceart ann go mbainfear amach iad trí cheannaireacht agus rannpháirtíocht ghníomhach agus trí

dhíriú go seasta ar fhás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach.
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Aguisín I



An Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil

An Clr Donal Lyons, cathaoirleach Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Peter Bradán, Príomhoifigeach Oifigeach Riaracháin, Comhairle Cathrach na

Gaillimhe An An Clr Pádraig Conneely Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Eoin Brown An Roinn Coimirce Sóisialaí

David Leahy Bord Oideachas agus Oiliúna na Gaillimhe

agus Ros Comáin

Anne O'Neill FSS an Iarthair

Declan Brassil Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe

Tommy Flaherty LRP Pobail & Deonach

Irene Murphy LRP Pobail & Deonach

An tOllamh Terrence McDonough LRP Comhshaoil

Margaret O Riada LRP um Chuimsiú Sóisialta

Marian Maloney Nolan LRP um Chuimsiú Sóisialta

Elaine Harvey Colún na gCeardchumann

Frank Greene Comhlachas Tráchtála na Gaillimhe

Breda Fox Ceann Oifige Fiontair Áitiúil

Eileen Ruane Stiúrthóir Cúnta Seirbhísí,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Coiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDC)

Forálann an tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014 do bhunú Coiste Forbartha Pobail Áitiúil

(LCDC) mar fho-choiste den chomhairle cathrach/contae i ngach ceantar údaráis áitiúil.

I gCathair na Gaillimhe, bunaíodh an LCDC in 2014 agus tá an coiste comhdhéanta d'ionadaithe

ón earnáil rialtais áitiúil agus an earnáil forbartha áitiúla, comhlachtaí poiblí agus ionadaithe

leasanna sóisialta, geilleagracha, comhshaoil agus pobail.

Is é an cuspóir atá ag LCDC Chathair na Gaillimhe cur chuige comhleanúnach, comhtháite i leith

forbairt áitiúil agus forbairt pobail a fhorbairt, a chomhordú agus a chur chun feidhme.

Ullmhóidh agus maoirseoidh an LCDC na 'gnéithe pobail' den Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus

Pobail (LECP) 6 bliana, lena n-áirítear:

• Athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe pobail an LECP

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean gach trí bliana ar a laghad

• Monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar an bplean mar is cuí

• Ionchur sa ghné gheilleagrach den phlean
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An CBS maidir le Forbairt Gheilleagrach, Tacaíocht Fiontar
agus Cultúr

An Clr Pádraig Conneely, Cathaoirleach Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Clr Noel Larkin Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Clr Frank Fahy Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Clr Niall McNelis Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Clr Mairead Farrell Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Clr Donal Lyons Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Clr Cathal Ó Conchúir Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Clr Declan McDonnell Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Garry Lohan Ionadaí LRP

Caroline McNeill Ionadaí LRP

Mark Lohan Ionadaí Ceardchumainn

James Seymour Ionadaí an Chomhlachais

An Coiste um Beartais Straitéiseacha (CBS) maidir le Forbairt
Gheilleagrach

Is in 2014 a bunaíodh Coiste um Beartais Straitéiseacha (CBS) Chomhairle Cathrach na

Gaillimhe maidir le Forbairt Gheilleagrach, Tacaíocht Fiontar agus Cultúr, agus tháinig sé le chéile

den chéad uair i mí Feabhra 2015. Tá an coiste comhdhéanta d'ionadaithe ó na hearnálacha

rialtais áitiúil chomh maith le hionadaithe earnála.

Is é cuspóir an CBS maidir le Forbairt Gheilleagrach, Tacaíocht Fiontar agus Cultúr cuidiú le

próiseas cinnteoireachta na Comhairle agus comhairle a thabhairt ar bheartas agus beartas a

cheapadh sula mbreithneoidh ionadaithe tofa na Comhairle iomláine cibé an nglacfar é.

Ullmhóidh agus maoirseoidh an CBS maidir le Forbairt Gheilleagrach, Tacaíocht Fiontar agus

Cultúr 'gnéithe geilleagracha' an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP) 6 bliana, lena

n-áirítear:

• Cur chun feidhme a dhéanamh ar ghnéithe geilleagracha an LECP

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an bplean gach trí bliana ar a laghad

• Monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar an bplean mar is cuí

• Ionchur sa ghné phobail den phlean
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An Grúpa Stiúrtha Comhairleach
An tOllamh Terrence McDonough LCDC

Margaret O Riada LCDC

An Clr Niall McNelis An CBS maidir le Forbairt Gheilleagrach,

Tacaíocht Fiontar agus Cultúr

An Clr Mairead Farrell An CBS maidir le Forbairt Gheilleagrach,

Tacaíocht Fiontar agus Cultúr

Peter Salmon Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Liam Hanrahan Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Dr Sharon Carroll Comhairle Cathrach na Gaillimhe

An Grúpa Stiúrtha Comhairleach
Cinntíonn an Grúpa Stiúrtha Comhairleach go ndéantar ullmhú ghnéithe geilleagracha agus

pobail an LECP a chomhordú agus go seachnaítear dúbailt, ó thaobh iarrachta agus

rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara araon. Suíonn beirt chomhaltaí den CBS maidir le Forbairt

Gheilleagrach agus beirt chomhaltaí den LCDC ar an nGrúpa Stiúrtha Comhairleach, mar aon le

príomhoifigeach an LCDC agus beirt chomhaltaí d'fheidhmeannas Chomhairle Cathrach na

Gaillimhe.



Aguisín II
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Straitéisí agus Pleananna de chuid Chomhairle Cathrach na
Gaillimhe, idir ullmhaithe agus á n-ullmhú.

Plean Gníomhaíochta Ealaíon do Chathair na Gaillimhe

Plean Gníomhaíochta i dtaobh na Bithéagsúlachta do Chathair na Gaillimhe 2014-2024

Straitéis um Athrú Aeráide do Chathair na Gaillimhe

Creat um Straitéis i leith an Chultúir do Chathair agus Contae na Gaillimhe 2016-2025

Plean Fiontar do Chontae agus Cathair na Gaillimhe 2015

Plean Corparáideach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2014-2019

Plean Forbartha Cathrach na Gaillimhe 2011-2017

Staidéar ar Riachtanais Chathair na Gaillimhe i dtaobh Caitheamh Aimsire agus Fóntas 2008

Ráiteas Straitéise Chathair na Gaillimhe – Inbhuanaitheacht Gheilleagrach 2015-2021

Ráiteas Straitéise Chathair na Gaillimhe – Inbhuanaitheacht na Turasóireachta 2015-2021

Clár Cóiríochta Chathair na Gaillimhe don Lucht Siúil 2014-2018

Plean Oidhreachta do Chathair na Gaillimhe

Plean um Bainistíocht Chomhtháite Iompair do Chathair na Gaillimhe

Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail do Chathair na Gaillimhe 2015-2021
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Aguisín III



Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030

An Plean Gníomhaíochta do Phoist 2015

Clár Gníomhaíochta don Rialtas Áitiúil Éifeachtach: Tús Áite do Dhaoine

Straitéis Agraibhia 2025

Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile – An Creat Beartais Náisiúnta do Leanaí agus Daoine

Óga 2014-2020

Connecting for Life: Straitéis Náisiúnta na hÉireann chun an Féinmharú a Laghdú 2015-2020

Foirgníocht 2020 – Straitéis maidir le hAthnuachan ar Earnáil na Foirgníochta

Costais a bhaineann le Gnó a Dhéanamh in Éireann 2015

Delivering our Green Potential – Ráiteas Beartais an Rialtais ar Fhás agus Fostaíocht sa

Gheilleagar Glas.

Ag forbairt na nEalaíon: Ráiteas Straitéiseach na Comhairle Ealaíon 2013

Driving Enterprise Delivering Jobs: Straitéis go dtí 2016

Eoraip 2020

Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Measúnacht Timpeallachta ar Phleananna Áirithe

agus ar Chláir Áirithe) 2004-2011

Meastóireacht ar Thacaíochtaí Fiontar do Ghnólachtaí Nuathionscanta agus don

Fhiontraíocht

Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 2014-2019

Innéacs Forbartha na dTairseach agus na Molbhailte 2012

Páipéar Uaine ar Bheartas Fuinnimh in Éirinn

Feidhm a Bhaint as Saibhreas ár nAigéin: Plean Comhtháite Muirí d'Éirinn 2012

Éire Shláintiúil – an Creat Náisiúnta Sláinte agus Folláine 2013 – 2025

Plean Feidhmiúcháin Náisiúnta don Straitéis do Dhaoine gan Dídean 2009

Fís 2020

Dúshlán Iomaíochais na hÉireann 2014

Scórchárta Iomaíochais na hÉireann 2014

An tAcht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014

Straitéis Earnála Rialtais Áitiúil chun an Fhostaíocht a chur chun cinn agus Tacaíocht a

thabhairt don Fhiontar Áitiúil – Supporting Economic Recovery and Jobs – Locally
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Making it Happen – Growing Enterprise for Ireland

Straitéis Gheilleagrach Mheántéarmach 2014-2020

Plean Gníomhaíochta Náisiúnta i gcoinne an Chiníochais 2005-2008

Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016

Plean Feidhmithe na Straitéise Náisiúnta Míchumais 2013-2015

An Straitéis Náisiúnta Luathbhlianta

Ráiteas Beartais Náisiúnta faoin bhFiontraíocht in Éirinn (2014)

An Clár Athchóirithe Náisiúnta d'Éirinn

An Straitéis Spáis Náisiúnta

An Straitéis Náisiúnta um Lánpháirtiú an Lucht Siúil/na Romach

Tuarascáil OECD um Fhorbairt Áitiúil

Our Cities: Drivers of National Competitiveness

Ár bPobail: Creat Beartais don Fhorbairt Áitiúil agus don Fhorbairt Pobail in Éirinn (DRÉACHT)

Ár dTodhchaí Inbhuanaithe: Creat don Fhorbairt Inbhuanaithe d’Éire (2012)

Bealaí chun Oibre 2015

Ráiteas Beartais faoin Infheistíocht Choigríche Dhíreach in Éirinn

Bullaitín um Margaí Saothair Réigiúnacha 2014

Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha do Réigiún an Iarthair 2010-2022

Tuarascáil an Ghrúpa Ardleibhéil ar Shaincheisteanna an Lucht Siúil 2006

Athbhreithniú ar Sheirbhísí Meantóireachta Gnó in Éirinn

An Straitéis Tithíochta Sóisialta 2020

Supporting Enterprise, Local Development and Economic Growth 2012

An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014

An Straitéis Náisiúnta Míchumais 2013

An Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach

An Straitéis Náisiúnta um Rannpháirtíocht na Leanaí agus na nDaoine Óga sa Chinnteoireacht

2015-2020

I dTreo 2016

Plean Gníomhaíochta Easpa Dídine an Iarthair 2010
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